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تولد جنین فریز شده پس از 14 سال

آشفتگى خواب نئولیبرال هاجزئیات جلسه مجمع نمایندگان اصفهان با وزیر نیروپرتقال ها وارد خزر شد!سهم پالسکو از تأمین پوشاك ایران چقدر بود؟آذرى: فیفا با بارسا برخورد کرد چه برسد به استقالل! بین المللاستاناقتصاداجتماعورزش

ایرانى ها دیپورت شدند!
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اصفهان رکورد نگهدارى جنین در ایران را شکست

     

در صفحه استان بخوانیددر صفحه حوادث بخوانید

عراق،هدف صادرات کاالهاى اصفهانهمسر آتش نشان گرفتار با لباس مبدل به پالسکو رفت
زن یکى از آتش نشانان با پوشش مأموران آتش نشانى در میان آوارهاى 
ساختمان پالسکو به دنبال شــوهرش مى گشت که از سوى مأموران 
شناسایى شد.این زن که به دنبال شوهرش مجتبى کوهى مى گشت 
بخاطر رفتارهایى که داشت مأموران پلیس  و آتش نشان به او مشکوك 
شده و وقتى که از وى درخواست کارت و مشخصات مى کنند متوجه 

مى شوند که این آتش نشان همسر یکى از آتش نشانان...

مدیر کل گمــرك اصفهان گفت: عــراق مهمترین کشــور هدف 
براى صادرات کاالهاى اصفهان طى ده ماهه گذشــته بوده اســت.

اســدا... احمدى ونهرى در گفتگو با مهر اظهار داشــت: عمده ترین 
کاالهاى صادراتى از گمرك اصفهان را، آهن آالت و فوالد و مصنوعات 
آن با 31 درصد، مواد پتروشــیمى با 20 درصد، فــرش با 17 درصد و 
محصوالت لبنى با 5 درصد و سایر کاالها با 28 درصد شامل مى شود.

چرا استارت آپ ها شکست مى خورند؟

2 کشته در تصادف شدید خمینى شهر
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قائم مقام وزیرنیرو از بررسى طرح هاى فورى تأمین آب براى قائم مقام وزیرنیرو از بررسى طرح هاى فورى تأمین آب براى 77 شهر کشور  خبر داد 

صرافى ها 
آماده اتفاق تازه باشند

هنوز جنجال تغییر دســتورالعمل صرافى ها که از 
حدود سه سال پیش شروع شده بود تمام نشده و 
صرافان به آن رضایت نداده اند که بار دیگر بازنگرى 
و برنامه هاى جدید در دستور کار قرار گرفته است. 
با این حال چندان مشــخص نیست که قرار است 

6دستورالعمل فعلى با توجه به ...

اجراى برنامه اضطرارى «آبى» در اصفهان
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داد  دادر ر

فهانفهان

امروز زمانى 
نیست که بتوان 

بین ملت ها 
دیوار کشید

هتل ها 
عید گران
 نمى شوند

 برزیلى ها 
ویسى را 
مى خواهند!
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عوامل اورژانس اصفهان از مصدوم شدن هشت نفر و کشته شدن دو نفر در تصادف زنجیره اى مقابل امامزداه سیدمحمد(ع) 
خمینى شهر خبردادند.به گزارش ایمنا، در تصادف زنجیره اى دو 
خودروى سوارى پراید و پژو آر.دى با یک کامیون در جاده منتهى 
به امامزاده سیدمحمد(ع) خمینى شهر، سه زن و پنج مرد مصدوم 
شدندو یک زن و مرد سرنشین پراید جان خود را از دست دادند.
بنابر اعالم عوامل اورژانس اصفهان بر اساس شواهد به دست 
آمده کامیون حامل بار گندم بوده که پس از تصادف بار روى پراید 
مى ریزد و باعث مرگ سرنشینان خودروى سوارى مى شود.در 

این حادثه سه واحد اورژانس از خمینى شهر و دو واحد از اصفهان به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات امدادى 
اولیه مصدومان را به بیمارستان شهید اشرفى خمینى شهر منتقل کردند.
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معاون حقوقى ریاست جمهورى با یادآورى اینکه منشور 
حقوق شهروندى موضوع هاى مختلفى دارد و درهر موضوع 
الیحه هایى تقدیم مجلس شوراى اسالمى مى شود، گفت: 

تاکنون دو الیحه از حقوق شهروندى تهیه شده است.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین مجید انصارى 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: الیحه اى با عنوان حقوق 
شهروندى نداریم بلکه لوایح مختلف در موضوع هاى متعدد، 

به تدریج تهیه و تقدیم مجلس شوراى اسالمى مى شود.
وى افزود: یکى از لوایح تهیه شده «تعارض منافع» است 
که براى تأمین حقوق شهروندى و نیز مبارزه با مفاسد ادارى 

و اقتصادى است. 

حجت االسالم والمسلمین انصارى  گفت: الیحه دیگرى 
با عنوان «تعیین نهاد حقوق بشر و شــهروندى» تهیه و 
تقدیم رئیس جمهورى شده و لوایح دیگر نیز در دست تهیه

 است.
وى با بیان اینکه وظایف دســتگاه ها به دو دسته تقسیم 
مى شود، اضافه کرد: یک دسته وظایف عمومى است که 
همه دســتگاه ها باید رعایت کنند و دســته دیگر وطایف 
خاص هر دستگاه مانند محیط زیست و آموزش و پرورش 
است. معاون حقوقى ریاست جمهورى گفت: آقاى روحانى 
هفته گذشته، وظایف دستگاه ها را در نامه اى، به وزیران و 

مسئوالن ابالغ کردند.

رئیس جمهورى، ایران را کشور صلح و دوستى معرفى 
کرد و گفت: امروز زمانى نیست که بین ملت ها دیوارکشى 
کرد،  یادشان رفته است که ســالیان پیش دیوار برلین 
فرو ریخت؟ اگــر بین ملت هــا دیوار هم باشــد، باید 

برداشت.
به گزارش ایرنا، حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى روز شــنبه در هفدهمین کنوانســیون جهانى 
راهنمایان گردشــگرى که در ســالن اجالس ســران 
تهران برگزار شد، این مطلب را بیان کرد و افزود: دنیاى 
امروز دنیایى نیســت که بتوان بین ملــت ها و مردمان 

سرزمین هاى مختلف فاصله ایجاد کرد.

رئیس جمهورى اظهار داشــت: امروز روز همســایگى 
اســت. هم از لحاظ فرهنگى، علمى و تمدنى،  همسایه 
یکدیگر شده ایم و هستیم و هم جهان ارتباطات و فناورى 
ارتباطات، فاصله ها را کمتر کرده اســت و کسى امروز 

نمى تواند با جهانى شدن مبارزه کند.
روحانى خاطرنشان کرد: قطع کردن پیمان هاى تجارى 
دنیا نه خدمت به اقتصاد اســت و نه به توســعه و رونق 
تجارى خدمتى خواهد کرد.  امروز روز آشتى و همزیستى 
مسالمت آمیز است و روز ایجاد فاصله بین ملت ها نیست.

روحانى اضافه کرد: مردم ما هیچگاه با مسئله اى به نام 
نژاد پرستى خوى نداشته اند.

تهیه 2 الیحه از 
منشور حقوق شهروندى

امروز زمانى نیست که بتوان 
بین ملت ها دیوار کشید

نمازجمعه تعطیل شد!
  تابناك | بار دیگر سامانه هاي نوظهور گرد و 
غبار شهروندان خوزستانی و به ویژه مردم شهر اهواز 
را با چالش جـدي رو به رو کـرد و میزان گـرد و غبار 
آسمان خوزستان به 66 برابر حد مجاز رسید.  افزایش 
گرد و غبار و اختاللـی که این پدیـده طبیعی در روند 
زندگی روزمره مردم شـهر اهواز ایجاد کرد، به قدري 
بود که ستاد اقامه نماز جمعه استان براى رعایت حال 
نمازگزاران، تصمیم بر عدم اقامه نماز جمعه این هفته 
اهواز گرفت و نمازگزاران تنها بـه اقامه نماز جماعت 

اکتفا کردند.

بشار اسد بیمار است؟
  ایسنا| دفتـر ریاسـت جمهورى سـوریه در 
بیانیـه اى اعـالم کـرد، از چنـد روز پیش رسـانه ها و 
برخى شبکه هاى اجتماعى شایعاتى را درباره وضعیت 
سالمتى «بشار اسد» رئیس جمهورى سوریه منتشر 
کردند که ریاست جمهورى تمامى این اخبار را به طور 

کامل رد مى کند. 
در همیـن بـاره روزنامـه سـعودى «عـکاظ» مدعى 
شـده بود، بشـار اسـد مبتال به تومور مغزى است که 

بزرگ تر شده است.

هشدارهاى جدى مهاجرى
حجت االسالم و المسلمین مسیح    خبر آنالین |
مهاجرى ومدیرمسئول روزنامه جمهورى اسالمى روز 
شنبه در سرمقاله این روزنامه نوشت: کسانى که به نام 
دین و به بهانه حمایت از والیت، زشت ترین تهمت ها 
را بـه رئیس جمهـورى که بـا تنفیذ والیت مشـغول 
کار اسـت مى زنند و هر جا کـه بخواهند بـدون هیچ 
مانعى سـخنرانى هاى تفرقه افکنانـه مى کنند، دروغ 
مى گویند، تخریب مى کنند، ناسزا مى گویند و حتى به 
تهدید متوسل مى شوند، چرا مهار نمى شوند؟ کسانى 
که مسئولین ارشد نظام را خائن مى نامند و بدون ارائه 
کوچک تریـن مدرك و سـند هرچه بخواهنـد به آنها 
نسـبت مى دهند، چرا آزادانه به ایـن تخریب ها ادامه 
مى دهند و کسـى مانع این همه تخلف نمى شـود؟ با 
کسانى که حتى بعد از فقدان بزرگان انقالب و نظام، 
بدتریـن تهمت ها را بـه آنها مى زنند و سـخیف ترین 
نسبت ها را به آنها مى دهند، چرا حتى برخورد ارشادى 

نمى شود؟

عکس  هاشمى، دستکارى شده
  تابناك | غالمعلى رجایى کـه در کانال خود 
و در پاسخ به سعید قاسـمى تصویرى از پیکر آیت ا... 
هاشمى را منتشـر کرده بود مدعى شد برخى تصاویر 
دیگر از پیکر ایشان دسـتکارى شده و در پیکر ایشان 

جاى هیچ کبودى نیست. 
رجایى در کانال خود نوشـت: «االن دوستى این خبر 
را به نقـل از سـایتى برایم فرسـتاد و از من خواسـت 
تکذیبیه اى بر این خبِر دروغ بنویسـم. این سـایت با 
درج عکس دستکارى شده از قول من به دروغ نوشته 
رجایى هم این عکس را تأییدکرده! زمانه بسیار بدى 
شده و ایمان بعضى ها به تاراج جعل و دروغ برده شده 
است... با مقایسـه دو عکس اصلى و دستکارى شده 
توسـط جاعالن و سـیه دالن به خوبى پیداسـت که 
درصورت آقاى هاشمى هیچ نشانه اى از زخم،خون، 

یا کبودى وجود ندارد.»

ماجراى هدیه احمدى نژاد
  ایسنا| حسین مرعشى گفت: در زمان آقاى 
خاتمى سدى در دولت تاجیکستان توسط مهندسین 
ایرانى سـاخته شـد و دولت تاجیکسـتان کـه دولت 
ثروتمندى هم اسـت 150 میلیـون دالر از ایران وام 
گرفته بود، رئیـس جمهور دولت دهـم آقاى  احمدى 
نژاد که براى افتتاح این سـد به تاجیکستان رفتند در 
نطقشان گفتند که این هدیه اى از جانب ملت ایران به 
شماست، از آن روز دیگر تاجیک ها قسط وام هاى خود 
را پرداخت نمى کنند و مى گویند رئیس جمهور شـما 
به عنوان هدیه این را به ما داده اسـت. چنین افرادى 
مظهـر دفاع از حقـوق مـردم و آقاى هاشـمى مظهر 

ریخت و پاش شدند.

توئیتر

درحالى که اعالم شــده بود، معاون وزیر خارجه کویت حامل پیامى از سوى 
شــوراى همکارى خلیج فارس براى ایران اســت، این مقام ارشد کویتى از 

«آمادگى ایران براى تقویت همکارى» خبر داد.
به گزارش انتخاب، مقامات کویتى اعالم کردند که پس از ســفر به تهران 
و تسلیم پیام امیر این کشــور، پاســخ مثبتى از مقامات جمهورى اسالمى 
ایران دریافت کــرده اند و این را نشــانه خوب و مثبتى بــراى ایجاد وفاق 
منطقه اى تلقى کردند. «خالد جارا...» معاون وزیــر خارجه کویت گفت: با 
توجه به اعالم آمادگى طرف ایرانى، شــاهد گام هایــى در جهت رفع تنش 
در روابط شــوراى همکارى و ایران خواهیم بود تا وحــدت و وفاق تقویت

 شود.
جارا... گفت: مقامات ایرانى پس از دریافــت پیام امیر کویت، آمادگى خود را 
براى تعامل اعالم کردند و بنیاد طرح پیشــنهادى امیر کویت رایزنى هاى 

مشترك بر اساس معیارهاى بین المللى بوده است.
معاون وزیر امور خارجه کویت گفت: دستیابى به یک راه حل مشترك براى 
انجام گفتگوهاى بیشتر در آینده و گســترش روابط یک امر مهم و مد نظر 
اســت، البته طرفین هنوز به توافقى بر ســر زمان آغاز گفتگوهاى مشترك 

دست نیافته اند.
وى افزود: هنوز سخن گفتن درباره از سرگیرى روابط دیپلماتیک میان ایران 
با کشورهاى عربستان و بحرین و بازگشت ســفراى شوراى همکارى زود 
است و در پیام امیر کویت چارچوب کلى روابط مشترك و از سرگیرى ایران 

بررسى شد .

امام جمعه موقت شیراز گفت: بحث مضرات 
پارازیت، از ماهواره هاى ضــد انقالب وارد 
فضاى مجازى شــد و ســعى دارند به مردم 
القا کنند که ســرطان ها و سردردها بخاطر 
پارازیت هاســت هدف آنها تخریب آرامش 

جامعه است.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین 
سید ابوفاضل رضوى اردکانى در خطبه هاى 
نماز جمعه شــیراز افزود: تا حاال چند گروه 
متخصص از اســتادان دانشــگاه، نماینده 

سازمان انرژى هسته اى و نماینده مخابرات 
این مسئله را بررسى کردند و فهمیدند اینها 
بیشتر شایعه اســت. امام جمعه موقت شیراز 
ادامــه داد: در کشــورهاى اروپایــى مقدار 
این پارازیــت ها و اســتاندارد 40 ولى اینجا 
35 است و مقدار اشــعه موبایل ها بیشتر از 

پارازیت هاست.
حجت االسالم والمسلمین رضوى اردکانى 
گفت: مســئوالن صدا و ســیما مى گویند 
اشکاالت به وجود آمده ارتباطى به پارازیت 
ندارد و به دلیــل تغییر فرکانس هاســت و 
متخصصان دنبال قضیه هســتند و تاکنون 
جز شــایعه چیزى نبوده و برخى به دنبال آن 
هســتند هر روز به گونه اى مــردم را نگران 

کنند.
گفتنى اســت برخى افراد در شیراز به استناد 
قطع یــا اختالل شــبکه هــاى تلویزیونى 
همچنین مختل شــدن ارتباطات موبایل، 
پارازیــت را عامل این موضوع مــى دانند و 
ادعا مى کنند سردرد و سرطان ناشى از این 

پارازیت هاست.

  فارس| «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز 
جمعه (بامداد شنبه به وقت تهران) فرمان اجرایى بررسى 
سختگیرانه سوابق مهاجرین به آمریکا را امضا کرد. بر 
اساس متن نهایى این فرمان، صدور روادید براى اتباع 
کشورهاى «مضر براى منافع ایاالت متحده» به مدت 
90 روز تعلیق شده است. این بازه زمانى در پیش نویس 

فرمان 30 روز بود.
هرچند فهرست دقیقى از کشورهاى هدف منتشر نشده 
اما بر اســاس ارجاعات متن به نظر مى رسد این فرمان 
شامل حال اتباع دســتکم هفت کشــور ایران، عراق، 
سوریه، یمن، لیبى، سودان و سومالى باشد. در این فرمان 
به فهرست «دولت هاى حامى تروریسم»، کشورهایى 
که «تهدیدى فوق العاده» به شمار آمده و آمریکا علیه آنها 
وضعیت اضطرارى اعالم کرده و همچنین کشورهاى 
حاضر در فهرست «کشــورها یا مناطق مایه نگرانى» 
وزارت امنیت داخلى قرار دارند (هفت کشور فوق الذکر)، 

اشاره شده است.
در متن همچنین از عبارت «ممانعت از ورود» استفاده 
شده، به این معنى که احتماًال افرادى که از قبل روادید 
داشته باشــند هم براى 90 روز اجازه ورود به آمریکا را 
نخواهند داشت. روادید دیپلماتیک از این فرمان معاف 
شده اســت. ضمنًا در متن فرمان از عبارت افراد «غیر 
شهروند» اشاره شده به این معنى که افرادى که شهروند 
ایاالت متحده نباشــند. با این حال مشخص نیست که 
وضعیت افرادى که تابعیت دوگانه یکى از کشــورهاى 
هدف و یک کشــور غیرآمریکایى مثل کانادا را داشته 

باشند، چگونه خواهد بود.

در متن، وزیر خارجه مأمور شده است که پس از 30 روز، 
از تمام کشــورها بخواهد اطالعات مــورد نظر آمریکا 
در مورد اتباعشان را ارائه کنند. کشــورها 60 روز براى 
ارائه این اطالعات زمان خواهند داشت. پس از این بازه، 
فهرستى از کشورهایى که این اطالعات را ارائه نکرده اند 
به ترامپ داده مى شود تا در مورد وضعیت ورود اتباع آنها 

تصمیم گیرى کند.
ترامپ در مراســم امضاى این فرمان کــه در پنتاگون 
برگزار شــد، گفــت: «دارم تمهیدات جدیــدى براى 
غربالگــرى ایجــاد مى کنــم تــا تروریســت هاى 
اســالمى رادیکال را از ایاالت متحــده آمریکا بیرون

 نگه دارم.»
وى افزود: «ما نمى خواهیم آنها اینجا باشند. مى خواهیم 
اطمینان یابیم کسانى را به کشــورمان نمى پذیریم که 
تهدیدى براى سربازانمان هستند که در خارج از کشور 
مى جنگند. مى خواهیم تنها کســانى را به کشورمان راه 
دهیم که از کشور ما حمایت کرده و عمیقًا عاشق مردم 
ما هستند.» این فرمان همچنین برنامه پذیرش پناهجو 
را هم به مــدت 120 روز تعلیق کرده اســت. همچنین 
آمریکا به مدت نامعلومى پذیرش پناهجو از ســوریه را 

متوقف مى کند.
به گزارش خبرآنالین، در خبرهاى ارسالى عنوان شده 
بود اجراى این دســتور به محض امضــاى ترامپ آغاز 
خواهد شد ولى با وجود این، مسافران ایرانى پروازهاى 
مختلف به مقصد آمریکا امیدوار بودند تا شاید چند روزى 
فرصت داشته باشند و بتوانند پس از دردسرهاى فراوانى 
که براى کسب ویزا و دیدار خانواده و یا ادامه تحصیل در 

آمریکا متحمل شده اند، وارد این کشور شوند.  اما خبرهاى 
ارسالى از آمریکا چنین نیســت و به نظر مى رسد روند 
دیپورت مسافران ایرانى ساعاتى پس از امضاى ترامپ 

عملیاتى شده است.
در فرودگاه هاى لس آنجلس، بوستون، نیویورك و آتالنتا 
چندین مسافر با حضور در پاى باجه هاى چک گذرنامه، با 
ارائه گذرنامه ایرانى و بدون اینکه ویزاى آنها چک شود، 
به قسمت پروازهاى خروجى راهنمایى شده و از همانجا 

به ایران و یا کشور مبدأ بازگردانده شده اند.
در یکى از موارد تمام اعضاى خانواده اى که تنها یک ماه 
قبل ویزاى مهاجرتى به آمریکا را گرفته بودند، بدون عبور 
حتى از باجه کنترل گذرنامه در تگزاس، ناچار به بازگشت 

به تهران شده اند.
البته در ســاعات اولیه امضاى فرمان عده اى با ویزاى 
غیرمهاجرتى موفق به ورود شده اند اما با گذشت زمان 
و احتماًال تکمیل تشــریفات ادارى در فرودگاه ها براى 
اجراى فرمان جدید، شمار مسافران دیپورت شده رو به 

افزایش گذاشته است.
در یک مورد هم مســافرى که قصد پرواز به آمریکا را 
داشته از فرودگاه ابوظبى بازگردانده شده که در نوع خود 

جالب است.
گزارش هاى تأیید نشــده از دیپورت برخى از دارندگان 
گرین کارت خبر مى دهد، هرچند که قبًال گفته شــده 
بود دارندگان گرین کارت آمریکا از قانون جدید مستثنى 
هستند. شاید در روزهاى آتى خبرهاى بیشترى در مورد 
سرنوشت مسافران آمریکا که حتى داراى گرین کارت 

هستند بشنویم.

ترامپ فرمان «غربالگرى مهاجرین از کشورهاى مسلمان» را امضا کرد

ایرانى ها دیپورت شدند!
المانیتور نوشت: اکبر هاشمى رفسنجانى رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ایران و رئیس جمهور 
اسبق این کشور هشــتم ژانویه درگذشــت و مرگ او احتماًال میخى بر تابوت عادى سازى روابط ایران و 

مصر خواهد بود.
به گزارش انتخاب، این پایگاه اطالع رسانى نوشت: وزیر خارجه  مصر با فرستادن معاون دستیار خود به دفتر 

حفاظت منافع ایران در مصر به نمایندگان ایران در این کشور تسلیت گفت.
دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره میزبان سفراى کشورهاى مختلف بود و به گفته یک منبع آگاه در دفتر 
که خواست نامش فاش نشود ایران از ابراز تسلیت مصرى ها به طور خاص ابراز سپاسگزارى کرده است. 
او گفت که نمایندگان ایران به گرمى از نماینده وزارت خارجه این کشور استقبال کردند چرا که این اولین 
ارتباط بین دو کشور بعد از مدت هاى طوالنى قطع روابط بوده اســت که شانس بهبود روابط و تعامالت 

مجدد را بین دو کشور باال برده است.
روابط ایران و مصر از سال 1979 قطع شده است. دفتر حفاظت منافع ایران در مصر یکى از رد پاهاى مهم 
رفسنجانى در قاهره است. این دفتر براى از بین بردن محدودیت هاى دیپلماتیک روابط بین دو کشور در 
سال 1991 در دوران ریاست جمهورى رفســنجانى راه اندازى شد. با این حال تالش هاى رفسنجانى در 
زمان ریاست جمهورى و ریاست بر مجمع براى عادى سازى روابط بین دو کشور کافى نبوده است. مرگ او 
سئواالتى را درباره توانایى مقامات ایرانى براى بهبود روابط دو کشور و ایجاد اعتماد در مورد گرایشات ایران 
ایجاد کرده است.  این اتفاق همچنین سئواالتى را درباره آینده بهبود روابط نیز در ذهن ها ایجاد خواهد کرد.

 «محمد ســعید ادریس» رئیس مطالعات منطقه اى و عربى مرکز االحرام در مرکز مطالعات استراتژیک 
و سیاســى به المانیتور گفته که تالش هاى کنونى براى آب کردن یخ روابط بین دو کشور از منافع ایران 
به عنوان کشــورى که مصر را متخد قوى در بحران سوریه مى بیند نشــأت مى گیرد و این برخالف این 
واقعیت است که مصر هیچ حمایتى از «بشار اســد» نکرده اما با این حال به دنبال ایجاد ثبات در سوریه 

است.
ادریس افزود: تالش هاى ایران براى تعامل مجدد با مصر در پى تنش ها بین قاهره و ریاض بیشتر شده 
است. ایران سعى مى کند روابطش را با مصر براى ایجاد یک بلوك علیه عربستان در منطقه تقویت کند. 
این دلیل استقبال شدید تهران از تعامل مجدد بین ایران و مصر است که به این ترتیب تعادل منطقه را به 

نفع ایران بر هم خواهد زد.

فعال سیاسى اصالح طلب و وزیر تعاون دولت هشتم  گفت: جناح مقابل از طیف هاى متعددى برخوردار است و 
علیرغم اینکه انسجام ندارند در تالش هستند که حسن روحانى را رئیس جمهور یک دوره اى کنند.

به گزارش نامه نیوز، على صوفى با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهورى سرنوشت یک قوه را مشخص مى 
کند، خاطرنشان کرد: در اختیار گرفتن این قوه براى جناح هاى سیاسى پر اهمیت است. این انتخابات اگرچه دور 
دوم ریاست جمهورى روحانى است و رئیس جمهور مستقر تعیین کننده است اما جناح رقیب که در سال 92 از 
صحنه رقابت باز ماند، مدتهاست به راه هاى مختلف سعى در حذف رئیس جمهور مخصوصاً براى دور دوم دارد.

صوفى با اشاره به اینکه اصولگرایان به سه طیف تقسیم مى شوند، تصریح کرد : یک طیف که تندروها هستند 
و مجلس نهم را در اختیار داشتند و از طریق مجلس مانع هایى را براى رئیس جمهور ایجاد مى کردند. خصوصًا 
در موضوع مسئله هسته اى فضاى متشنجى را ایجاد کرده بودند و حتى پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات آن را 

خائنانه توصیف کردند.
وى ادامه داد: مجلس نهم تغییر کرد و با روى کار آمدن مجلس جدید که تقریباً همسو با دولت است کار براى دولت 
نیز راحت تر شد اما همچنان این طیف به دنبال تخریب دولت بوده و از این طریق خواستار حذف روحانى هستند.

صوفى با اشاره به اینکه طیف دیگر جریان اصولگرا طیف سنتى هســتند، خاطرنشان کرد: این گروه معموًال 
کاندیداهاى خاص خود را دارند و از چنان تنوعى برخوردار نیستند که بتوانند موفق باشند. این طیف کاندیداى 

ثابتى دارند که هر دوره به میدان مى آیند.
وى افزود: طیف سوم این جریان گروه اعتدالى هستند که از دولت 

حمایت مى کنند اما به هرحال این طیف هم کاندیداى بارزى 
را براى انتخابات ندارند و ممکن است از ابزارهاى دیگرى 

براى حذف روحانى استفاده کنند.
صوفى با اشاره به اینکه روحانى رأى لب مرزى را در سال 
92 کســب کرد، گفت: رأى روحانى مى تواند براى جناح 

مقابل امیدوار کننده باشد که نتیجه انتخابات را در این دوره به 
دور دوم ببرند. آنها به دنبال این هستند که روحانى یا از حضور 

در انتخابات منصرف شــود یا رد صالحیت 
شــود و اگر این دو اتفاق رخ نداد 
نهایتاً انتخابات به دور دوم کشیده 
شــود و در آنجا پیروز انتخابات 

شوند.
وزیر تعاون دولت هشــتم، با 
بیان اینکه رئیس شورایعالى 
سیاســت گذارى اصالحات 
عــالم کــرده اســت  ا
قصــد عبــور از روحانى 
را نــدارد، خاطرنشــان 
کــرد: طبیعى اســت در 
صــورت کاندیداتــورى 
حســن روحانى اصالح 
طلبــان گزینــه اى را در 
مقابــل روحانــى ندارند. 

شــاید بخواهنــد گزینه اى 
را براى کمک بــه روحانى در 

مناظره ها بفرستند و پس از آن 
به نفع روحانى کناره گیرى کند.

نخستین پیام تسلیت دیپلماتیک دولت مصر به ایران

درگذشت آیت ا... هاشمى
تهران و قاهره را آشتى مى دهد؟ 

فعال سیاسى اصالح طلب تبیین کرد

3 طیف اصولگرا علیه روحانى

پاسخ مثبت ایران به پیام 
شوراى همکارى خلیج فارس؟

واکنش امام جمعه موقت  شیراز به بحث ها درباره مضرات پارازیت

 کار ضد انقالب است

 به میدان مى آیند.
ن جریان گروه اعتدالى هستند که از دولت 

هرحال این طیف هم کاندیداى بارزى 
د و ممکن است از ابزارهاى دیگرى

تفاده کنند.
ه روحانى رأى لب مرزى را در سال 
ت: رأى روحانى مى تواند براى جناح 

شد که نتیجه انتخابات را در این دوره به 
نبال این هستند که روحانى یا از حضور 

شــود یا رد صالحیت 
فاق رخ نداد 
دوم کشیده 
 انتخابات 

ــتم، با 
ایعالى 
حات 
ــت 
انى
ان 
 در

رى 
الح

را در 
ارند. 

ینه اى 
حانى در 

س از آن 
رى کند.
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رئیس هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران گفت:  کاهش 
مسافر و اوضاع بد اقتصادى باعث شده براى نوروز امسال 

بیشتر هتل ها از افزایش نرخ اقامت صرف نظر کنند.
جمشید حمزه زاده از تصمیم ســازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى وگردشگرى و جامعه هتلداران ایران براى 
تعیین نرخ اقامت به صورت اســتانى خبر داد و به ایسنا 
گفت: نرخ اقامت براى سال آینده به صورت استانى و با 
توجه به ظرفیت و شرایط مسافرپذیرى هر منطقه طى 
توافقى مشترك میان اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى 

و گردشگرى استان و تشکل تابع آن، تعیین خواهد شد.
او ســپس به بى میلى برخى از هتل ها براى افزایش نرخ 

تحت تأثیر کاهش ظرفیت اِشــغال اقامتگاه ها در طول 
یکسال گذشته اشــاره کرد و افزود: هر سال این موقع، 
درصد افزایش نرخ اقامت براى ســال آینده تعیین شده 
بود اما امسال تعداد مســافران هتل ها آنقدر کم شده که 

افزایش نرخ براى بسیارى از هتلدارها توجیه ندارد.
رئیس هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران گفت: به علت 
شــرایط حاکم، جامعه هتلداران بیشــتر دنبال افزایش 
مسافر و جذب بازارهاى جدید است، نه باال بردن نرخ ها. 
معتقدیم بایــد کارى کنیم که اقامت در هتل به ســبد 
مســافران به ویژه ایرانى ها وارد شود. الزم است بیشتر 

اعتمادسازى کنیم.

معاون وزیر کشــور و رئیس ســازمان مدیریت بحران 
کشــور، زلزلــه را مهمتریــن تهدید کنونى کشــور 
برشــمرد و گفــت: ســاالنه 175 زمین لــرزه باالى 
4 درجه امــواج درونى زمین(ریشــتر) در کشــور رخ 

مى دهد. 
اســماعیل نجار اظهارداشــت: روزانه حدود 60 زلزله 
با قــدرت 0/1 تــا 5 درجه امــواج درونــى زمین در 
کشــور رخ مى دهــد. وى در ادامــه افــزود: هر ده 
سال نیز شــاهد یک زلزله 6 تا6/5 ریشــتر در کشور 
هســتیم که خســارت مالى و جانى بزرگى را به جاى 

مى گذارد. 

رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور، سیل، طوفان، 
صاعقه و آتــش ســوزى را از دیگر حــوادث طبیعى 
برشــمرد که کشــور را تهدید مى کند و گفت: اکنون 
80 درصد مناطق کشــور حادثه خیز است و گسل هاى 
فراوانى هم وجود دارد که باید به ســوى ساخت و ساز 
اصولى و رعایت نکات ایمنى در همه بخش ها حرکت 

کنیم. 
نجار یادآور شــد: امروز دنیا با به کارگیرى دانش و خرد 
و اندیشــه خود را ایمن کرده اســت و ما نمى توانیم در 
محدوده کّمى و کیفى و حریم رودخانه ســاخت و ساز 

کنیم و بعد انتظار داشته باشیم تخریب نشود.

مهمترین تهدید کنونى کشور 
زلزله است

هتل ها عید 
گران نمى شوند

پناه بردن گرگ به انسان 
جمعه شب گذشته یک قالده گرگ گرسنه به حیاطى 
در چهار بـرج آذربایجـان غربى پناه بـرد که صاحبان 

منزل این گرگ را میهمان کردند.
به گفته محمود دیهمى صاحب منزل، این گرگ حدود 
ساعت 11 شـب در حیاط وى دیده شده و با همکارى 
پسـرانش به دام افتاد و پس از یک شـب استراحت و 
دادن غذا در مکان مناسب، صبح دیروز پس از پذیرایى 
دوباره به مأمورین آتش نشـانى اطالع داده شـد و به 

آغوش طبیعت بازگردانده شد.

 IT بیکارى فارغ التحصیالن
معاون توسعه کارآفرینى و اشتغال وزارت کار مى گوید: 
به دلیل عدم انطباق بین آموزش هاى مرتبط با رشته  
IT و تقاضاى موجود در بازار کار، فارغ التحصیالن این 
رشته عمدتاً بیشترین آمار بیکارى در میان رشته هاى 

تحصیلى را دارند. 
عیسى منصورى در گفتگو با ایسـنا با تأکید بر ارتقاى 
سـطح مهارت دانشـجویان رشـته IT اظهار داشـت: 
درحال حاضر بیـن نظام آموزش عالى و نیـاز بازار کار 
تناسب الزم وجود ندارد و نیروهایى که در دانشگاه ها 
در رشـته هاى IT فارغ التحصیل مى شـوند، از مهارت 

کافى برخوردار نیستند.

تمامى نیروها از محل پالسکو 
خارج شده اند

سخنگوى سـتاد بحران حادثه پالسـکو با بیان اینکه 
محل حادثه پالسـکو از عصر جمعـه تحویل عوامل 
شهردارى شـده اسـت، گفت: از صبح شـنبه معبر باز 
شده است. جالل ملکى در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: 

تمامى نیروهاى آتش نشانى از آن محل خارج شدند.

قیمت مراسم ختم 
در یک مسجد تهران 

فارغ از هزینه هـاى گزاف قیمت قبـور در تهران (که 
سـر به میلیاردها تومان مى زند) قیمت مساجد برگزار 
کننده مراسم هم تفاوت هاى بسیارى دارد. رقم هاى 
دریافتى مسـاجد با توجه به معیارهاى مشخص شده 
از 300 هـزار تومان تـا 2/5 میلیون تومان در نوسـان 
است. این رقم ها اغلب براى برگزارى مراسم، پرسنل 
پذیرایى (نه خود مواد پذیرایى مثل خرما و حلوا)، مداح، 
قارى و واعظ گرفته مى شـود. با این شـرایط مسجد 
الجواد میـدان هفت تیر کـه یکى از مسـاجد معروف 
تهران است براى یک ساعت و نیم رقم یک میلیون و 
صدهزار تومان دریافت مى کند. مسـجد الجواد یکى 
از اولین مسـجدهاى مدرن از لحاظ معمارى در ایران 
است. مسجدى که توسط مهندس ابراهیمى طراحى و 
ساخته شده و مراسم بسیارى از چهره هاى سرشناس 
در آنجا برگزار شده است. احسان نراقى جامعه شناس، 
ایرج قادرى کارگردان سـینما، مادر جواد ظریف وزیر 
امور خارجه، محمود بروجردى داماد بزرگوار امام (ره)، 
آیـت  ا... محمدمهدى موحدى کرمانى بـرادر آیت  ا... 
محمدعلى موحدى کرمانى امام جمعه موقت تهران 
و البته لیال اسـفندیارى بانوى کوهنوردى کـه در راه 
هیمالیا درگذشت از جمله چهره هاى سرشناسى بودند 

که مراسم ترحیمشان در این مسجد برگزار شد.

پایان خشکسالى 18 ساله 
استاندار سیستان و بلوچسـتان با بیان اینکه 18 سال 
خشکسالى سایه سنگینى بر استان انداخته بود، گفت: 
امروز براى مردم روز شکرگزارى است و هرچند بخش 
قابل توجهى از استان بخاطر سیل خسارت دیده اما با 

خسارت خشکسالى قابل مقایسه نیست.
على اوسط هاشمى افزود: اکثر منابع و سفره هاى آب 
زیرزمینى در حال خشک شـدن بود.  به گفته استاندار 
سیستان و بلوچستان، بارندگى در استان 105 میلیمتر 
در سال بود که این میزان در بعضى مناطق در مدت سه 
روز به 150 میلیمتر رسید. وى افزود:  بیش از 80 میلیون 
متر مکعب آبگیرى کردیم و هنوز هم جریان آبگیرى 
به سدها باقى است. بین 70 تا 150 متر مکعب در هر 
ثانیه آب وارد بعضى از سـدها مى شود که این براى ما 

نویدبخش است.

چرك نویس

مدیرکل دفتر صنایع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سهم ساختمان پالسکو از تأمین پوشاك در تهران و ایران را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، افسانه محرابى با اشــاره به سهم ساختمان پالسکو 
از تأمین پوشــاك مردانه و زنانه تولید داخل در تهران و ایران، اظهار 
داشت: 25 درصد از توزیع پوشاك مردانه تولید داخل کل کشور و حدود 
80 درصد از توزیع پوشاك مردانه تولید داخل تهران به ویژه در زمینه 
پیراهن مردانه توسط این مجموعه تأمین مى شد. وى با اشاره به اینکه 
پالسکو 25 درصد از توزیع پوشاك زنانه تولید داخل تهران را نیز تأمین 

مى کرد، گفت: این مجموعه 10 درصد از توزیع پوشــاك زنانه تولید 
داخل کل کشور را نیز برعهده داشت.

مدیرکل دفتر صنایع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه پالسکو یکى از مجموعه هاى مهم مرجع پخش پوشاك 
داخلى بوده است اما حجم تولید پوشاك در مجموعه پالسکو با حجم 
کلى تولید پوشاك در کشور قابل مقایسه نیست عنوان کرد: قطعًا سهم 
پالسکو از تأمین پوشاك در ایران تا حدى نبوده که منجر به بى نظمى و 
گرانفروشى در بازار شود، بنابراین نگرانى در زمینه تأمین پوشاك شب 

عید در کشور وجود نخواهد داشت.
محرابى با تأکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر وضعیت 
خسارت دیدگان در حادثه فروریختن ســاختمان پالسکوست، گفت: 
مسئله مهمى که در مورد پالسکو وجود دارد این است که این ساختمان 
حلقه بســیار مهمى بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پوشاك بود و 
نقش اساسى در توزیع نظام چرخه پوشاك داخلى کشور داشت اما جاى 
نگرانى براى تولیدکنندگان و توزیع کنندگان وجود ندارد، چرا که مکان 
مناسب براى شاغالن پالسکو دیده شده است و سریعاً  چرخه فعالیت 

این واحدها از سر گرفته خواهد شد و هیچ خللى در چرخه تولید و توزیع 
ایجاد نمى شود.

به گفته وى، مجموعه پالسکو متشــکل از 574 واحد صنفى بوده که 
حدود 390 واحــد از این تعداد مربوط به اتحادیــه پیراهن دوزان بوده 
است. عالوه بر این 170 واحد از مجموعه پالسکو مربوط به اتحادیه 
پوشاك، شــش واحد مربوط به اتحادیه کشباف، چهار واحد مربوط به 
اتحادیه خیاطان و چهار واحد مربوط به اتحادیه پرنده و ماهى فروشان 

بودند.

رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مرغ تخمگــذار تهران از 
گسترش شیوع آنفلوآنزاى پرندگان در 15 استان خبر داد 
و گفت: هم اکنون استان هاى قم و اصفهان شرایط خوبى 

در این زمینه ندارند.
ناصر نبى پــور در گفتگو با مهر دربــاره آخرین وضعیت 
بیمــارى آنفلوآنــزاى فوق حــاد پرندگان در کشــور 
اظهارداشــت: تاکنون حدود 15 اســتان به این بیمارى 

آلوده شده اند.
وى اضافه کرد: اگر 21 روز بعد از مشاهده آخرین کانون در 
یک استان، موردى از آلودگى در آنجا گزارش نشود اعالم 
مى کنند که بیمارى در این منطقه کنترل شــده است، 
به عنوان مثال درحال حاضر مدت زیادى است که موردى 
از آلودگى به آنفلوآنزاى پرندگان در قزوین مشاهده نشده 

اما هر لحظه ممکن است ما شاهد بروز مجدد آن باشیم.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران 
با بیان اینکه تا زمانى که پرندگان مهاجر در کشور حضور 
دارند نمى توان گفت بیمارى مذکور کنترل شــده است، 
اضافه کرد: در حال حاضر استان قم در این زمینه وضعیت 
خوبى نــدارد و در اصفهان نیز در روزهاى اخیر شــرایط 

دشوار شده است.
نبى پور درباره اینکه چه تعداد مــرغ به دلیل این بیمارى 
معدوم شده اند، افزود: آمارى که مسئوالن اعالم مى کنند 

حدود پنج شش میلیون قطعه مرغ است.
وى ادامه داد: از طرفى چون مرغ هایى با سن بیش از 80 
هفته، مشمول بیمه نمى شوند،   مرغداران از ترس اینکه 
درگیر شوند و پولى هم به آنان تعلق نگیرد، این مرغ ها را 

نیز به کشتارگاه فرستاده اند.

سهم پالسکو از 
تأمین پوشاك ایران 

چقدر بود؟

مقام ارشد وزارت صنعت پاسخ مى دهد

دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتواى مجرمانه با بیان 
اینکه مصوبه ثبت کانال هاى تلگرامى با بیش از پنج هزار 
عضو ضمانت اجرایى ندارد گفت: بارها دستور فیلتر شدن 
چند کانال ضدانقالب به وزارت ارتباطات ارسال شده اما 

این وزارتخانه توانایى اجراى این دستورات را ندارد.
به گزارش تسنیم، عبدالصمد خرم آبادى درباره اینکه آیا 

تصمیم ثبت مشخصات کانال هاى تلگرامى داراى بیش 
از پنج هزار عضو ضمانت اجرایى دارد یا خیر و مى توان 
آنها را مسدود کرد؟  اظهار داشت: مدیریت تلگرام خود را 
ملزم به تبعیت از قوانین ایران نمى داند و به همین دلیل 
اگر مدیران اینگونه کانال ها همکارى نکنند و شناسایى 
نشوند، این مصوبه شورایعالى فضاى مجازى ضمانت 

اجرا ندارد.
دبیر کارگــروه تعیین مصادیق محتــواى مجرمانه با 
اشــاره به یکى از کانال هاى ضدانقالب کــه صرفًا با 
هدف نشــر اکاذیــب و تشــویش اذهــان عمومى، 
طراحى و راه اندازى شــده و فعالیت مى کند گفت: این 
کانال تلگرامى مملو از مطالب کــذب و غیرقابل باور

 اســت. تاکنون چندید بار دســتور فیلتر این کانال و 
کانال هایى اینچنینى به وزارت ارتباطات ارســال شده 
اما این وزارتخانه توانایى اجراى این دستورات را ندارد. 
دلیل آن هم این است که وزارت ارتباطات به شبکه هاى 
اجتماعى خارجى اجازه داده اســت بدون ضابطه داخل 

کشور فعالیت کنند.

خرم آبادى با بیان اینکه این اقدام مصداق بارز اشــغال 
فضاى مجازى کشــور توســط بیگانگان است تأکید 
کرد: راه اندازى شبکه ملى اطالعات و ایجاد شبکه هاى 
اجتماعى پرســرعت داخلى، راهکار رفع اشغال فضاى 
مجازى کشور است که متأســفانه در این راه کوتاهى 

شده است.

مصوبه ثبت کانال هاى تلگرامى ضمانت اجرایى ندارد

وزارت ارتباطات نمى تواند کانال هاى ضدانقالب را فیلتر کند

شیوع آنفلوآنزاى پرندگان 
در قم و اصفهان شدت گرفت

معاونت تحقیقات وزارت بهداشت اظهار داشت: سرطان ها را مى توان با افزایش مصرف میوه و سبزیجات تازه، افزایش 
فعالیت هاى بدنى، کاهش مصرف گوشت قرمز على الخصوص سوسیس و کالباس کنترل کرد.

رضا ملک زاده در کنگره بین المللى پیشگیرى و تحقیقات سرطان، گفت: سرطان یک بیمارى مزمن است که در طول 
سال ها به تدریج به وجود مى آید. سن و ژنتیک از عوامل غیرقابل تغییر ایجاد سرطان هستند اما کنترل مصرف دخانیات، 

افزایش تحرك از عواملى هستند که با توجه به آنها مى توان بسیارى از سرطان ها را کنترل کرد.
وى افزود: سیگار، قلیان و دخانیات همچنین مصرف تریاك به هر شکلى و مصرف الکل در افزایش سرطان نقش دارند. 

این موارد 30 درصد از ابتالى سرطان ها را به خود اختصاص مى دهند. 
ملک زاده  در ادامه اذعان داشت: همچنین 30 درصد ابتالى سرطان ها به تغذیه نامناسب و عدم تحرك برمى گردد و 70 
درصد جمعیت ایران یا چاق هستند و یا وزنى بیش از اندازه دارند که این افزایش وزن ناشى از پرخورى و عدم تحرك است. 

80 درصد مردم ما تحرك ندارند.
معاون تحقیقات وزارت بهداشت، عدم مصرف میوه و سبزیجات تازه را یکى دیگر از عوامل خطر دانست و گفت: الزم است 
مردم ما هر روز پنج یا هفت بار میوه مصرف کنند و در هر وعده مصرف یک میوه کافى است اما این موضوع باید پنج تا هفت 

بار در روز تکرار شود. مصرف میوه تازه سبب مى شود اشتها کاهش یافته و از اضافه وزن نیز جلوگیرى شود. 
ملک زاده مصرف بیش از اندازه موادى همچون برنج، نان و شــیرینى را مضر دانست و گفت: خوردن بیش از اندازه این 
خوراکى ها سبب چاقى مى شود. متأسفانه در کشور ما مصرف نمک 2/5 تا 3 برابر حد استاندارد است که همین موضوع 

باعث باال رفتن فشار خون بسیارى از ایرانى ها شده است. 
وى اضافه کرد: در کشــور ما فرهنگ مصرف گوشت سفید همچون ماهى پایین است و بســیارى از ایرانیان عادت به 
خوردن گوشت قرمز على الخصوص گوشت کبابى برشته شده دارند که این خود در ایجاد سرطان ها بسیار مؤثر است. 
مصرف سوســیس و کالباس به عنوان یکى از عوامل مهم ایجاد سرطان 

ثبت شده است.
معاون تحقیقات وزارت بهداشــت گفت: مصرف نوشیدنى هاى داغ 
بسیار مضر است؛ همه ما باید عادت کنیم که فعالیت بدنى 
داشته باشیم. انجام نرمش پنج بار در هفته که بین 

30 تا 40 دقیقه طول مى کشد توصیه مى شود.
ملک زاده بیان داشت:  پیشگیرى در سرطان 
بسیار مهم است اگر تمامى سرطان ها زود 
تشخیص داده و ثبت شوند آمار سرطان 
در کشور باال مى رود هم اکنون در کشور 
ما بسیارى از سرطان ها ثبت نمى شود 
به همین دلیل آمار ســرطان در کشور 
پایین اســت و ما در ســال آینده آمار 
دقیق ترى از سرطان ها را خواهیم داشت. 
وى افزود: هم اکنون سرطان در کشور ما 
30 تا 40 درصد پایین تر از تمامى کشورها و 

کشورهاى همسایه است.

رئیــس فراکســیون زنان مجلــس با تأکیــد بر اینکــه مصوبــه مجلس دربــاره بازنشســتگى پیــش از موعد 
زنان با 20 ســال ســابقه کار به معناى کاهش حضور آنهــا در فعالیت هاى اجتماعى نیســت، تأکیــد کرد که در 
این مصوبه به زنان براى بازنشســتگى اختیار داده شــده اســت و اجبارى براى بازنشســتگى پیــش از موعد آنها 

نیست.
پروانه سلحشــورى در گفتگو با ایســنا در تشــریح مصوبه مجلس در برنامه ششــم توســعه درباره بازنشستگى 
زنان با 20 ســال ســابقه کار به انتقــادات برخــى از فعاالن زن نســبت به این مصوبه اشــاره کــرد و گفت: این 
مصوبه به زنان اختیار مى دهد که در صورت درخواستشــان با 20 ســال سابقه، بازنشسته شــوند یعنى درخواست 
بازنشستگى کامًال اختیارى است و هیچ زور و فشــارى وجود ندارد که آنها باید حتمًا با 20 ســال سابقه، بازنشسته

 شوند.
وى ادامه داد: طبیعتًا کسانى که دیگر عالقه مندى به ادامه کار ندارند و به هر دلیلى احساس مى کنند بهره ورى الزم 
را براى ادامه کار نخواهند داشت با این مصوبه مى توانند بعد از 20 سال بازنشسته شوند و جاى خود را به نیروى جوان 
تحصیلکرده متقاضى کار دهند که تعداد آنها نیز کم نیســت. در حال حاضر تعداد دختران جوان تحصیلکرده منتظر 
کار خیلى زیاد است که حتى با مدرك فوق لیسانس و دکترا بیکار هستند و براى دو ساعت حق التدریس تالش هاى 

بسیارى مى کنند.
رئیس فراکسیون زنان در پاسخ به انتقادات برخى فعاالن زن مبنى بر خارج شدن زنان از گردونه کار با چنین مصوبه اى، 
گفت: این موضوع به هیچ عنوان درست نیســت؛ چون این کار با اختیار زنان انجام مى شود و کسى آنها را مجبور به 

بازنشستگى پیش از موعد نمى کند.
وى افزود: از طرف دیگر سئوال من از فعاالن زن این است که آیا چنین حقى را دارند که کسانى که مى خواهند زودتر 
بازنشسته شــوند را از این کار منع کنند؟ ما باید براى حقوق افراد احترام قائل شویم و به کسى که دوست دارد زودتر 
از بازار کار خارج شود چنین اختیارى بدهیم. بهتر است فعاالن زن به درخواست تعدادى از زنان مبنى بر بازنشستگى 

پیش از موعد احترام بگذارند.
سلحشــورى همچنین در پاســخ به انتقاداتى مبنى بر داشــتن بار مالى چنین مصوبه اى گفت: کسى که مشغول به 
کارى است و بیمه شده اســت از ابتدا با پرداخت حق بیمه خودش منابع بازنشســتگى را تأمین مى کند. این فرد به 
مدت 20 سال حق بیمه پرداخت کرده و پولش را در اختیار صندوق بازنشســتگى قرار مى دهد تا بعد از بازنشستگى 
ثمره اش را دریافت کند. پــس دیگر بار مالى معنایى نــدارد؛ چون بیمه گــذار از همان ابتدا حق بیمــه را پرداخت 

کرده است.
وى در پاســخ به برخى انتقادات که بــا چنین مصوبه اى تعــداد متقاضیان بازنشســتگى پیــش از موعد افزایش 
پیدا مى کند، گفت: طبق آمار از ســال 78 تا 90 که طرح بازنشســتگى پیش از موعد براى زنــان و مردان اجبارى 
شــد، 127 هزار نفر درخواســت بازنشســتگى دادند که ایــن یعنى ســاالنه به طــور میانگین 40 هــزار نفر این 
درخواست را مطرح کردند. از ســال 91 که ارفاق پنج ساله برداشته شــد هفت هزار نفر در طول یکسال درخواست 
بازنشســتگى دادند. این آمار خود نشــان مى دهد که طرح ادعاهایى مبنى بر اینکه با چنیــن مصوبه اى 500 هزار 
نفر درخواست بازنشستگى مى دهند درســت نیســت چون طبیعتًا با وضع اقتصادى فعلى همه محاسبه سود و زیان 
را مى کنند که دریافتى فردى با 20 ســال ســابقه در مقایســه با فردى با 30 سال ســابقه حدود 40 درصد اختالف

 دارد.

آنچه باید درباره یک بیمارى مهلک بدانید 

سوسیس و کالباس، سرطان زا هستند
پاسخ یک نماینده مجلس به منتقدان مصوبه جنجالى؛

بازنشستگى زنان، بار مالى ندارد

س سو و ر
ثبت شده است.

معاون تحقیقات وزارت بهد
بسیار مضر است
داشته باش
0 تا 30

ملک
ب

30
کشو
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برگزارى تفسیر 
سوره مبارکه فجر در اصفهان

مسابقه تفسیر سوره مبارکه فجر، 21 بهمن ماه و در آستانه 
دهه فجر انقالب اسالمى در مؤسسه دارالقرآن نورالهدى 
برگزار مى شود. منبع این مســابقه، تفسیر نمونه آیت ا... 
مکارم شیرازى است و داوطلبان تا 19 بهمن ماه فرصت 
دارند تا براى شرکت در مســابقه ثبت نام کنند.آزمون در 
روز پنج شنبه 21 بهمن ماه، ساعت 16 در محل مؤسسه 
دارالقرآن نورالهدى برگزار مى شود. شرکت در این مسابقه 

براى عموم آزاد و سؤاالت آزمون به صورت تستى است. 

برگزارى ارکستر موسیقى 
«آرپا» در اصفهان

ارکستر موسیقى «آرپا» به رهبرى دکتر آربى بابومیان و 
خوانندگى فرید فرخ پور در اصفهان برگزار مى شود.

در این برنامه تعدادى از ناب ترین قطعات عاشقانه هاى 
ایران زمین ترانه هاى ماندگار و خاطره انگیز را به اجرا در 
مى آید. ارکستر موســیقى آرپا روز 15 بهمن ماه ساعت 
21 در مجتمــع فرهنگى- هنرى فرشــچیان پذیراى 

هنردوستان خواهد بود.  

پژوهشگران برتر استان تجلیل شدند
نخستین جشــنواره تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه 
آزاد اسالمى اســتان اصفهان با حضور معاون پژوهش و 
فناورى دانشگاه آزاد اسالمى برگزار شد و از پژوهشگران 
برتر این استان با اهداى لوح و تندیس جشنواره، تجلیل به 
عمل آمد. پژوهشگران برگزیده این جشنواره در سه بخش 
پژوهشگران برگزیده استاندارى اصفهان، پژوهشگران 
برتر دانشگاه آزاد اسالمى و پژوهشگران برتر واحد  هاى 

دانشگاهى استان اصفهان تجلیل شدند. 

سرپرست اداره کل ثبت احوال 
استان اصفهان معرفى شد

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در حکمى حسین غفرانى 
را به عنوان سرپرست اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 

منصوب کرد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور در حکم یاد شده خطاب 
به حسین غفرانى آورده است: انتظار مى رود ضمن بهره 
گیرى از ظرفیت هاى موجود در اســتان و مشارکت بین 
بخشى، زمینه تحقق اهداف برنامه راهبردى سازمان را 
فراهم کنید.حسین غفرانى پیش از این ریاست اداره ثبت 
احوال شهرستان اصفهان را برعهده داشت و  تورج حاجى 
رحیمیان مسئولیت مدیریت اداره کل ثبت احوال استان 

اصفهان را عهده دار بود.  

اسفندماه آغاز اجراى 
طرح پاکسازى شهر 

مدیر پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان 
گفت: طرح پاکسازى شهر از تخلفات شهرى از اول اسفند 
ماه براى آغاز سال جدید اجرایى مى شود.مجتبى کاظمى 
اظهار داشت: در طرح پاکسازى شهر از تخلفات شهرى 
جمع آورى متکدیان، رفع سد معبر، دستفروشان و... در نظر 
گرفته شده است. وى با اشاره به اینکه طرح پاکسازى شهر 
از تخلفات شهرى از اول اسفند ماه براى آغاز سال جدید 
اجرا مى شود، افزود: از اول اسفند ماه هر هفته یک طرح 

ویژه در شهر اجرا مى شود. 

ارسال آجر از نایین به نجف
چهار محموله آجرنما صادراتى براى اســتفاده در پروژه 
صحن حضرت زهــرا(س) از شهرســتان نایین به حرم 

علوى ارسال شد.
 مسئول ستاد بازســازى عتبات عالیات شهرستان نایین 
گفت : محموله هاى آجرنماى صادراتى در طرح توسعه 
حرم علوى که به نام صحن حضــرت زهرا(س) در حال 
اجراســت، از شهرســتان نایین به مقصد نجف اشرف 
بارگیرى شد. مجید حسن زاده افزود: این محموله ها شامل 
چهار دستگاه تریلر به میزان 100 تن آجرنماى صادراتى 
به  ارزش 108میلیون ریال توسط خانواده معظم شهدا، 
نمازگزاران و خیرین خریدارى و جهت استفاده در صحن 

مطهرحضرت فاطمه الزهرا(س) ارسال گردید.

رئیــس اداره اوقاف و امور خیریــه ناحیه یک اصفهان 
گفت:چهار هــزار دانش آموز اصفهانــى که در مقاطع 
مختلف تحصیل مى کننــد در آزمون نهایى طرح ملى 
تربیت حافظان قرآن کریم شــهر اصفهان شــرکت 

مى کنند.
حجت االسالم و المســلمین محمدرضا اسماعیل پور 
اظهار داشت: همزمان با برگزارى پنجمین دوره طرح 
ملى تربیت حافظان قرآن کریم توســط اداره اوقاف و 
امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان در سال جارى 
پنج هزار نفر قرآن پژوه در این دوره ثبت نام کرده و از 

مزایاى این طرح بهره مند شدند.

وى افــزود: براســاس تفاهمنامــه هایــى کــه بین 
اداره آمــوزش و پــرورش و اداره اوقــاف و امــور 
خیریه ناحیــه یک اصفهان منعقد شــد، امســال 17 
مدرســه و چهار هزار دانش آمــوز در مقاطع گوناگون 
در این طرح ثبت نــام کردند و از مزایاى آن اســتفاده 

کردند.
وى ادامه داد: همچنین امســال این طرح در دانشگاه 
علوم قرآن و حدیث اصفهان، کانون فرهنگى حضرت 
جواد ائمــه(ع) اصفهان و کانون اصــالح و تربیت نیز 
اجرا شــد که در مجموع پنج هزار نفر قرآن پژوه در آن 

شرکت کردند.

معــاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکه بر اساس بررســى هاى کارشناسانه 
27 درصد از طالق ها ریشه در افســردگى دارد، گفت: 

افسردگى در افزایش طالق نقش بسزایى دارد.
سرهنگ جهانگیر کریمى با اشاره به اینکه خشن ترین و 
بدترین جرائم استان اصفهان ناشى از اختالالت روانى 
است، اظهار داشت: از این رو در استان اصفهان مجرمانى 
که داراى جرائم خشن هســتند اغلب دچار بیمارى هاى 

اختالالت روانى هستند.
وى تصریح کرد: طى هفته جارى مجرمى را دســتگیر 
کرده ایم کــه در پرونده اش قتل، تجاوز، آتش ســوزى 

و اقدامات ســلب کننــده امنیــت عمومى را داشــته
 و  همه این جرائم بر اثر اختــالالت روانى اتفاق افتاده 

است.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با 
اشاره به افزایش بیش از 100 درصدى جرائم اینترنتى در 
استان اصفهان در ده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته گفت: این جرائم سال هاست که روبه رشد 
اســت و از این رو طى یک دهه اخیر و به دنبال افزایش 
این جرائم، پلیس تخصصى مبارزه با این جرائم، با عنوان 
پلیس فتا در چارت ســازمانى نیروى انتظامى تعریف و 

محقق شد. 

شرکت 4000 اصفهانى در 
آزمون قرآنى

افسردگى دلیل 27 درصد 
طالق ها در اصفهان است

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: در 9 ماهه 
سال جارى 993 مورد پرونده در کمیسیون هاى پزشکى 
قانونى استان طرح شده که نسبت به سال گذشته داراى 
7 درصد رشــد و افزایش بوده اســت.على سلیمان پور 
با اشــاره به اینکه 630 مورد از پرونده هاى رســیده در 
این مدت مربوط به پزشــکى قانونى و 241 مورد مربوط 
به روانپزشــکى قانونى بوده اســت، افزود:پرونده هاى

مربوط به قصور پزشکى در مقایسه به مدت مشابه سال 
گذشته چیزى حدود 11 درصد افزایش داشته است.

مدیر کل گمرك اصفهان گفت: عراق مهمترین کشور 
هدف براى صادرات کاالهاى اصفهــان طى ده ماهه 

گذشته بوده است.
اســدا... احمدى ونهرى در گفتگو با مهر اظهار داشت: 
عمده ترین کاالهاى صادراتى از گمــرك اصفهان را، 
آهن آالت و فوالد و مصنوعات آن بــا 31 درصد، مواد 
پتروشیمى با 20 درصد فرش با 17 درصد و محصوالت 
لبنى با 5 درصد و سایر کاالها با 28 درصد شامل مى شود.
وى افزود: بیشــترین صادرات به کشــور عراق با 254 
میلیون دالر  38 درصد سهم از کل صادرات، افغانستان با 
168 میلیون دالر 25 درصد، پاکستان با 71 میلیون دالر  
11 درصد و ترکمنستان با 45 میلیون دالر  7 درصد سهم 

صادراتى را به خود اختصاص داده اند.
مدیر کل گمرك اصفهان ادامه داد: 65 هزار و 274 تن 
کاال به ارزش 264 میلیــون و 103 هزار دالر به گمرك 
اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از نظر وزن 6 درصد کاهش و از حیــث ارزش 4 درصد 

کاهش یافته است.
 وى اظهار داشت: با کاهش واردات گمرکات استان، در 
راستاى برنامه هاى اقتصاد مقاومتى و راه اندازى سامانه 
پنجره فرا مرزى شــاهد افزایــش 31 درصدى درآمد 

گمرکات استان اصفهان هستیم.
احمدى ونهرى درخصوص مهمترین کاالهاى وارداتى 
گمرك اصفهان طى ده ماهه 1395 گفت: ماشین آالت 
مکانیکى با 34 درصد، ماشین آالت برقى با 12 درصد، 
اجزا و قطعات منصفل ماشین آالت با 12 درصد، کاغذ 
و مقوا با 4 درصد بیشــترین کاالهاى وارداتى به استان 

اصفهان در این مدت را به خود اختصاص داده است.
 وى بیان داشت: عمده ترین کشــورهاى صادر کننده 

به مقصد گمــرك اصفهان چین با 24 درصــد، ایتالیا با 
15 درصد، کره جنوبى با 13 درصد و آلمان با 12 درصد، 

بوده است.
مدیر کل گمرك اصفهــان اضافه کرد: گمرك فرودگاه 
شهید بهشــتى اصفهان با فعالیت شــبانه روزى، طى 

این مدت، تشــریفات امور مســافرى بیــش از 410 
هزار نفر مســافر ورودى و خروجى را انجــام داده که 
در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل 20 درصد افزایش 

داشته است.
وى اظهار داشــت: طى این مدت واحد قضائى گمرك 

اصفهان، به یکهزار و 71 فقره پرونده مظنون به قاچاق 
کاال و به ارزش 670 میلیارد و 140 میلیون ریال رسیدگى 
کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 
26 درصــد افزایش و از لحاظ ارزش 134 درصد رشــد 

داشته است.

کارشناس جو ســازمان جهادکشــاورزى استان 
اصفهان با اشاره به کاهش 25 درصدى کشت جو 
در استان در سال زراعى جارى گفت: کشاورزان با 
توجه به قیمت ها تمایل بیشترى به کشت گندم به 

جاى جو دارند.
شاپور سهرابى گفت: سال گذشته 49 هزار و 950 
هکتار از اراضى استان به کشت جو اختصاص یافت 
که از این میزان 47 هــزار و 450 هکتار به مرحله 
برداشت رسید، از این ســطح بیش از 194 هزارتن 

جو برداشت شد .
وى با بیان اینکه در ســال زراعى جارى شــاهد 
کشــت جو آبى در 37 هزار و 390 هکتار از اراضى 
استان هستیم که بیانگر 25 درصد کاهش نسبت 
به سال گذشته اســت، اظهار داشــت: دلیل این

کاهــش را مى تــوان در کاهــش منابــع آبى در 
رودخانه زاینده رود، پایین بودن قیمت جو در بازار 
با توجــه به کاهــش قیمــت جهانــى و نصب 
کنتورهاى هوشمند بر روى چاه هاى آب جستجو 

کرد. 
کارشــناس جــو ســازمان جهادکشــاورزى

استان اصفهان با بیان اینکه کشاورزان با توجه به 
قیمت ها تمایل بیشترى به کشــت گندم به جاى 
جو دارند، تأکید کرد: در ســال زراعى جارى بیش 
از هزار و 750 تن بذر گواهى شده بین کشاورزان 

استان توزیع شد.
 به گفتــه وى، در راســتاى حمایــت از جوکاران
 اســتان تســهیالتى در اختیار کشــاورزان این 
محصــول قــرار گرفتــه اســت تــا بتواننــد
با آســودگى بیشــترى به کشــت این محصول

 بپردازند.

براساس تصمیمات و توافقات انجام شده در جلسه با استاندار، عدم پذیرش بیماران 
تأمین اجتماعى در چهار مرکز درمانى امین، الزهرا (س)، فیض و چمران به دستور 
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، خالف قانون، عرف و شرع بوده است. این 
در حالى است که به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکى، اگر مطالبات تعهد شده در 
زمان مقرر پرداخت نشود، عدم پذیرش بیماران تأمین اجتماعى در استان همچنان 

ادامه خواهد داشت که این کار هم منطقى و قانونى نیست.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان در جمع خبرنگاران با گله مندى از رئیس دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در نامه اى خواســتار دریافت مطالبات خود از 
سازمان تأمین اجتماعى استان شد که در نهایت در جلسه اى با استاندار اصفهان 
تصمیم گیرى هایى انجام و قرار شد بیماران تأمین اجتماعى در بیمارستان هاى 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکى اصفهان پذیرش شوند ولى علیرغم این دستورات، 
دوم بهمن ماه سال جارى از پذیرش بیماران تأمین اجتماعى خوددارى گردید و 
حتى 23 نفر جواب منفى براى پذیرش دریافت کردند که این امر خالف قانون بود.

اصغر برشان افزود: مطابق قانون الزام تأمین اجتماعى، بیمارستان هاى دولتى 
مکلف به پذیرش بیماران تأمین اجتماعى بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکى حق قطع و تعلیق خدمات مراکز بیمه اى را نداشته است این در حالى 
است که تصمیماتى که در استان گرفته شده باید داراى مصوبه و  مجوز شوراى 

تأمین باشد.
وى ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با این اقدام نابجا، جامعه کارگرى 
را در مقابل سیستم دولتى قرار داد که اگر به طور مطلوب مدیریت نمى شد مى 
توانست نقطه شروع بحران در اصفهان باشد. بنابراین معتقدیم امروز باید اختالف 
هاى مالى که رقمى حدود 282 میلیارد تومان است با تعامل و نه گروکشى حل 

شود.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان، عدم پرداخت به موقع مطالبات دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان از سوى تأمین اجتماعى را عدم پرداخت مطالبات سازمان تأمین 
اجتماعى از سوى دولت مى داند و مى گوید: اگر مطالبات سازمان تأمین اجتماعى 
از سوى دولت پرداخت شود این سازمان نیز مشکلى براى پرداخت بدهى خود 

نخواهد داشت. وى به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و رئیس دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان هشدار داد: جامعه کارگرى استان اجازه نخواهد داد وزارت 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشکى، با این اقدامات التهاب در جامعه کارگرى ایجاد 
کند و بداند سازمان تأمین اجتماعى، بیماران شاغل و بازنشسته خود را در صورت 
عدم پذیرش در بیمارستان هاى وابسته به دانشگاه علوم پزشکى، به مراکز مجهز 
تأمین اجتماعى و بخش خصوصى هدایت خواهد کرد و قطعاً وزارت بهداشت و 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، بازنده خواهند بود.
برشان در ادامه افزود: امروز ســازمان تأمین اجتماعى در برخى استان ها براى 
پرداخت مستمرى دچار مشکل بوده و اگر از بخش درمان کنترل و مراقبت نشود 
و نظارت بیشترى بر خرید خدمت از بخش هاى دولتى و غیر دولتى صورت نگیرد 
سازمان تأمین اجتماعى که تقریبًا نیمى از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد 
به سوى بحران خواهد رفت، که براى جلوگیرى از بروز آن، باید مصوبات برنامه 
ششم مدنظر قرار گرفته و گام هاى مثبت ســازمان تأمین اجتماعى همچنان 
استمرار یابد و خوشبختانه در مدیریت جدید گام هاى خوبى برداشته شده ولى 
باید بدانیم به ســوى قطارى که همواره حرکت مى کند متأسفانه سنگ پرانى 

هم مى شود. 
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه مصوب 

شد تا بدهى دولت هاى گذشــته به ســازمان تأمین اجتماعى که بالغ بر 130 
میلیارد تومان است طى پنج سال از منابع مختلف دولت پرداخت شود. از سوى 
دیگر صندوق بازنشستگان فوالد هم به صورت صندوقى مستقل، با نظر دولت 
باقى بماند. از دیگر مصوبات نیز باید به بازنشستگى زنان با 20 سال سابقه بدون 
شرایط سنى اشــاره کرد که براى حمایت از زنان اجرایى شد و مهمترین بحث 
ادغام درمان ســازمان تأمین اجتماعى و همسان ســازى حقوق بازنشستگان 
بود که وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى مى خواست سازمان تأمین 
اجتماعى با همه امکانات به این وزارتخانه انتقال یابد و متولى درمان باشــد و 
بتواند خأل بودجه در طرح تحول سالمت را از این منبع پر کند که به لطف خدا و با 
پیگیرى هاى انجام شده، در کمیسیون تلفیق رأى نیاورد، همچنین بازنشستگان 
سازمان تأمین اجتماعى، خواستار اجراى طرح همسان سازى حقوق بودند که 

امید است با تصویب پرداخت بدهى دولت، شاهد همسان سازى حقوق باشیم.
برشــان وضعیت صندوق هاى بیمه اى را هم براى خبرنگاران تشریح کرد و 
گفت: صندوق هاى بازنشستگى در آینده مى تواند بحران داشته باشد که نقطه 
آغاز آن نیز صندوق بازنشستگى فرهنگیان بود، بحران صندوق بازنشستگان 
فوالد را هم دولت در سال گذشته برطرف کرد و صندوق سازمان تأمین اجتماعى 
نیز توانمندتر، قوى تر، چابک تر و گسترده تر از این صندوق هاست که بارهاى 
مختلفى که با قوانین گوناگون به عهده این سازمان گذاشته شد این صندوق را 
نیز در مرز بحران قرار داد که اگر نتواند پاسخگوى نیمى از جمعیت کشور باشد 

مشکل خواهد داشت.
وى در ادامه مســائل کارخانجات بحران زده در استان اصفهان را مطرح کرد و  
افزود: براساس تصمیم شوراى تأمین، صاحبان سرمایه در کارخانه کاشى نیلو 
قرار بود 15 میلیارد تومان به صورت نقدى تزریق کنند تا فعالیت درکارخانه کاشى 
نیلو ادامه یابد که تا این تاریخ عملیاتى نشده است. کارخانه کاشى اصفهان هم 
حقوق معوقه کارکنان را دارد و شرکت پلى اکریل هم با مداخله دولت، قرار بود 
40 میلیارد تومان در اختیار داشته باشــد که 20 میلیارد تومان آن پرداخت شد، 
ولى بقیه عملیاتى نشده است. این در حالى است که هشت ماه حقوق معوقه به 
 DMT کارکنان پرداخت نگردیده و یکى از راه هاى نجات این کارخانه، کمک

و پتروشیمى و... است.

مدیر کل گمرك اصفهان خبر داد

عراق،هدف صادرات کاالهاى اصفهان
تمایل کشاورزان اصفهانى به کشت گندم

کاهش 25 درصدى کشت 
جو در سال زراعى جارى 

 دبیر خانه کارگر تشریح کرد 

اختالفى که مى توانست نقطه شروع بحران در اصفهان باشد
ساسان اکبرزاده

تشکیل 122 پرونده 
قصور پزشکى در اصفهان 

با تولد یک نوزاد حاصل از جنین فریز شــده پس از 14 
ســال در اصفهان، رکورد نگهدارى جنین فریز شده در 

ایران شکست.
به گزارش ایرنا، صبح دیروز شــنبه، یک نوزاد دختر در 
بیمارستان مهرگان اصفهان چشم به دنیا گشود که بیش 
از 14 سال به صورت جنین در مرکز بارورى و نابارورى 
اصفهان فریز و نگهدارى شده بود. عضو هیئت مؤسس 
مرکز بارورى و نابارورى اصفهان دراین باره به ایرنا گفت: 
این نوزاد در کمال صحت و سالمت به دنیا آمد و شرایط 

جسمانى مادر 42 ساله وى نیز مساعد است.
دکتر سید اسدا... کالنترى افزود: تاکنون در کشورمان 
تولد نوزاد حاصل از جنین 14 سال فریز شده نداشتیم و 
پیش از این، بیشترین سن جنین فریز شده منجر به تولد، 

11/5ساله بود.
وى با بیان اینکه به طور معمول جنین فریز شده به ویژه 
در کشورهاى اروپایى فقط تا ده سال نگهدارى مى شود، 
تصریح کرد: مادر این نــوزاد در دوران باردارى، تحت 
مراقبت دقیق مرکز بارورى و نابــارورى اصفهان قرار 
داشــت تا نوزاد وى در کمال ســالمت و بدون هرگونه 

ناهنجارى متولد شود.
کالنترى افــزود: مادر این نوزاد 25 ســال پیش ازدواج 
کرده و دو بــار حاملگى خارج از رحم داشــت به همین 
دلیل دیگر امکان بارورى براى وى مقدور نبود و در سال 
81 با استفاده از روش آى وى اف (IVF) و تخمک هاى 
وى، یک جنین به رحم وى منتقل شد اما منجر به تولد 

نوزاد نشد.
وى با اشاره به اینکه 12 جنین از این بیمار در مرکز بارورى 
و نابارورى اصفهان نگهدارى و فریز شد، ادامه داد: این 
بیمار در سال هاى گذشته به نوعى از سرطان غدد لنفاوى 
( هوچکین) مبتال شد و با وجود این، در سال گذشته براى 

بچه دار شدن اقدام کرد.
عضو هیئت مؤســس مرکز بارورى و نابارورى اصفهان 
گفت: با وجود بیمارى این زن، آزمایــش ها و اقدامات 
مراقبتى الزم جهت باردار شــدن وى صورت گرفت و 
خرداد امسال یکى از جنین هاى فریز شده به رحم وى 

منتقل و منجر به حاملگى این زن شد.
وى با اشــاره به تولد هزاران نوزاد حاصل از جنین فریز 
شــده در مرکز بارورى و نابارورى اصفهان، گفت: تولد 
نوزاد حاصل از جنین فریز شده از حدود 20 سال پیش در 

اصفهان آغاز شده و در هر هفته ده ها مورد تولد داریم.
به گفته وى در زمان حاضر بیش از صدهزار جنین فریز 
شــده حاصل از لقاح آزمایشــگاهى در مرکز  بارورى و 

نابارورى اصفهان نگهدارى مى شود.

تولد جنین فریز شده پس از 
14 سال

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز بهره بردارى از جایگاه سوخت CNG خود 
را از طریق مزایده عمومى براى مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشــنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 95/11/27 به 
شهردارى مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 031-54222119 

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده نوبت اول
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چهارباغ باال، امروز گاز ندارد
مدیر روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان گفت: 
جریان گاز در خیابان چهارباغ باال، بن بست داریوش و 

منشعبات آن امروز به دلیل تعمیرات قطع مى شود.
حســن موســوى اظهار داشــت: به علت تعمیرات، 
جریان گاز در خیابان چهارباغ باال، بن بست داریوش 
و منشعبات آن، روز یک شــنبه 10 بهمن از ساعت 8 

تا16 قطع خواهد شد.

بهره بردارى از  فاضالب شهرى 
خوانسار در سال آینده

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: فاضالب شــهرى خوانسار در نیمه 

نخست سال آینده به بهره بردارى مى رسد.
على بختیار با اشاره به فاضالب شهرستان خوانسار 
که سال هاى متوالى معوق مانده است، اظهار داشت: 
عملیات طــرح فاضالب خوانســار مهمترین پروژه 

شهرى است و در وزارت نیرو پیگیرى شده است.
وى افزود: طبق نظریه کارشناسى این طرح 95درصد 
پیشرفت فیزیکى داشته و با بازدید کارشناسان وزارت 
نیرو با تأمین اعتبار خط انتقــال اصلى درحال اتمام 
اســت.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: خرید انشــعاب براى طرح 
فاضالب شهرى مبلغ ده میلیارد تومان نیاز دارد که 
با مشارکت مردم و خرید پســاب فاضالب از سوى 
شــهردارى این پروژه در نیمه نخست سال آینده به 

بهره بردارى مى رسد.

خبر

مدیر فرهنگــى- هنرى ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان گفت: بیش از 500 برنامه جذاب و 
جالب توجه در راستاي پاسداشت ایام ا... دهه فجر اجرا 

می شود.
مهدي ســلطان آقایــی اظهار داشــت: در ایــن ایام 
بیــش از 500 برنامه جــذاب و جالب توجــه با هدف 
ایجــاد نشــاط اجتماعــی در راســتاي پاسداشــت 
ایــام ا... دهــه فجــر بــه صــورت محلــه محوربه 

با عنوان «این پرچم باالست»  اجرا می شود.
به گفتــه وي در این برنامه ها، میهمــان و میزبان خود 
مردم هســتند، البته حرکــت کارناوال هاي شــادي

در قالــب اتوبوس یــا قطار شــادي کــه در محالت
 ســرودهاي انقالبــی را پخــش خواهنــد کــرد از 
جمله برنامه هاي جالب توجه مدیریت شــهري براي 

این ایام است.
سلطان آقایى بسترســازي براي ایجاد نشاط اجتماعی 
را یکــی از مهمتریــن رویکردهاي مدیریت شــهري 
بیــان کــرد و گفــت: هیــچ زمانی مناســب تــر از 
ایــام ا... دهه فجــر بــراي تأثیرگــذاري حداکثري

برنامه هــاي فرهنگــی و اجتماعی در جامعه نیســت 
چراکه در این دهه همه شــهر غرق در شــادي و سرور 

می شود.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: 200 هزار واحد 
صنفى در این اســتان فعالیت دارند که حدود 166 هزار 

واحد پروانه دار هستند.
رسول جهانگیرى اظهار داشت: میانگین جهانى در ازاى 
هر 400 نفر یک واحد صنفى، در ایران به ازاى هر 50 نفر 
یک واحد و در اســتان اصفهان به ازاى هر 20 نفر یک 

واحد صنفى فعالیت دارد.
وى افزود: این آمار در اســتان مانند شمشیر دولبه است 
که از طرفى ورشکستگى اقتصاد خرد را به همراه دارد و 
لبه دیگر بحث گردشگرى استان است که مى توانیم با 
استفاده از این ظرفیت صنف هاى تولیدى و صنعتى را به 

سوى اصناف خدماتى و توزیعى هدایت کنیم.
جهانگیرى بیان کرد: 160 هزار میلیــارد ریال در قالب 
بسته حمایتى خروج از رکود از طرف دولت به بازار تزریق 
شده که سهم استان اصفهان ده هزار میلیارد ریال تعیین 

شده است.
وى ادامه داد: با توجه به نســبت باالى صنایع استان به 
استان هاى دیگر، باید سهم استان بیش از 20 هزار میلیارد 

ریال مى بود که زمزمه افزایش آن به گوش مى رسد.
وى 50 درصد اصناف اســتان اصفهان را خدمات فنى و 
تولیدى برشمرد و گفت: با توجه به این آمار، این استان 

در کشور اول است.

200 هزار واحد صنفى در 
استان اصفهان فعالیت دارند

اجرایی شدن بیش از 500 
برنامه ویژه ایام ا...  دهه فجر

زینب زمانى

شهردار شــاهین شهر در نشســت خبرى با اصحاب رسانه 
که به مناسبت هفته نکوداشت شــاهین شهر در تاالر شیخ 
بهایى برگزار شــد، گفت: در 20 ماه گذشــته بیش از 130 
پروژه عمرانى توســط شــهردارى و حمایت هاى شوراى 
اســالمى شــهر به مرحله اجرا درآمــده که اکثــر آنها به 

بهره بردارى رسیده اند.
حســین امیرى یادمان شهداى گمنام، ایســتگاه شماره 4 
آتش نشانى مســکن مهر، کالنترى 15 گلدیس ، مدرسه 
فدك، افزودن پنج دســتگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل، 
سالن معراج بهشــت معصومه (س)، پل مکانیزه عابر پیاده، 
ســالن آمفى تئاتر و کتابخانه مرکزى نگارستان، کمربندى 
خروجى بهشت معصومه(س)، جاده دسترسى به مسکن مهر،
ایمن سازى مســیل، اصالح هندســى معابر سطح شهر، 
پارك هاى محله اى، ســاختمان ادارى اتوبوسرانى و ده ها 
پروژه دیگــر را از جمله پروژه هاى به بهره بردارى رســیده 
توسط شهردارى در شاهین شهر عنوان نمود. وى در ادامه، 
یاد و خاطره شهداى آتش نشان حادثه ساختمان پالسکوى 
تهران را گرامى داشــت و رحمت و مغفرت واســعه  الهى را 
براي آن عزیزان از دســت رفته و صبر عظیم و ســالمتی 
براي بازماندگان مســئلت نمود. امیرى با اشاره به نهضت 
آسفالت معابر سطح شاهین شهر، افزود: شهردارى شاهین 
شهر در راستاى خدمات مطلوب به شــهروندان در 20 ماه 
گذشــته با 270 هزار متر مربــع روکش آســفالت معابر و 
خیابان هاى سطح شهر با اعتبار بالغ بر صد میلیارد ریال، یک 
جهش دو برابرى در این زمینه نســبت به سال هاى گذشته 
داشته است. شهردار شاهین شهر اظهار داشت: با آغاز هفته 
نکوداشت شاهین شهر برنامه هایى از قبیل کارناوال شادى، 
مثنوى خوانى، شب شعر، مانور دستگاه هاى خدماتى شهر، 
همایش راهکارهاى توسعه شهرى، نمایشگاه دستاوردهاى 
هنرى، پرفورمنس، جشن خانواده با حضور دو قلوها، همایش 
شــعر کودك، همایش تجلیــل از نخبگان، دعــاى ندبه، 
پیاده روى خانوادگى، همایش فرصت هاى سرمایه گذارى، 
مسابقات خانوادگى، جشــنواره بازى هاى بومى- محلى، 
جشن عمومى به همراه جشنواره غذاهاى سنتى، نورافشانى، 
همایش والیت با رویکرد اقتصاد مقاومتى، جشــن ایثار و 
شهادت و مسابقه هندبال بانوان کشور به اجرا درخواهد آمد.
وى برخــى از شــاخصه هــاى مهم شــاهین شــهر را 
توسعه پذیرى، مدرن بودن، پویایى و شادابى، درصد باالى 
افراد باســواد، اقتصادى، علمى، فرهنگى و ورزشى، زندگى 
مســالمت آمیز اقوام مختلف در کنار یکدیدگر  برشــمرد و 

ادامه داد: شــاهین شــهر به دلیل دارا بودن شاخصه هاى 
ذکر شــده جمعیت مهاجرپذیرى در آن روز به روز بیشــتر 
شده و خوشــبختانه خدمات شــهردارى و دســتگاه هاى 
خدمات رسان در سطح شــهر با کیفیت عالى به شهروندان 
عزیز شاهین شــهر ارائه مى گردد. شــهردار شاهین شهر 
تصریح کــرد: طراحــى 12هــزار میلیــارد ریــال انواع 
سرمایه گذارى در شاهین شهر در مدت 20 ماه گذشته و بیش 
از 3500 میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذارى به اجرا درآمده و 
برخى از آنان به بهره بردارى رســیده که این حجم سرمایه 
گذارى در تاریخ شهردارى شاهین شهر سابقه نداشته است.

مهندس امیرى همچنین اقدامات صــورت گرفته 20 ماه 
گذشته در شهردارى شاهین شــهر را اضافه شدن بیش از 
30 هکتار اراضى به فضاى ســبز شهرى، توسعه خدماتى و 
تفریحى، کاهش خطر پذیرى و افزایش سطح ایمنى براى 
شهروندان، انواع آموزش هاى شهروندى، حضور و استفاده 
از کالس هاى متنوع سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى 
شهردارى، ارتقاى سطح آموزش هاى فرهنگى، سالمت و 
آگاهى شهروندان، کاهش آسیب هاى اجتماعى و موارد بى 
شمار دیگر عنوان نمود. شهردار شاهین شهر با اشاره به فعالیت 
سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شــهردارى به عنوان 
مهمترین سازمان تأثیرگذار در زمینه مباحث شهروندى گفت: 
این سازمان در یکسال گذشته توانسته 427 برنامه فرهنگى را 

براى شهروندان ارائه نماید. 
امیرى افــزود: تعداد اســتفاده کنندگان از ورزشــگاه ها و 
مراکز ســازمان حدود 120 هزار نفر بوده و دعوت از وعاظ و 
ســخنرانان مذهبى، دعوت از روانشناسان، استادان سینما، 
حافظ و فردوسى شناسان، سعدى پژوهان و استادان برجسته 
دانشگاهى پیرامون موضوعات علمى، برگزارى جشن هاى 
متنوع و مراســمات مذهبى در محله هاى مختلف شــهر و 
ده ها برنامه متنوع دیگر از اقدامات 18 ماه گذشــته سازمان 

فرهنگى،ورزشى و تفریحى مى باشد.
وى گفت :  127 دستگاه اتوبوس در ســازمان اتوبوسرانى 
شاهین شــهر و حومه فعالیت دارد و در 18 ماه گذشته پنج 
دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان سازمان اضافه گردیده که 
روزانه حدود 60 هزار مســافر را در دو بخــش درون و برون 
شــهرى جابه جا مى نمایند. امیرى خاطرنشان کرد: سامانه 
اى وى ال، شاهین پیشرس، شاهین آپ، مرکز مانیتورینگ از 
جمله سیستم هاى به بهره بردارى رسیده است و هم اکنون 
نیز ایستگاه هوشمند اتوبوس و پارك سوار شرق شهر در حال 

احداث مى باشد. 
شــهردار شــاهین شــهر تصریــح کــرد: در راســتاى 

اقتصــاد مقاومتــى و بــراى صرفــه جویــى مالــى و 
بهــره ورى بیشــتر، اتوبــوس هــا توســط ســازمان
اتوبوس ها بازســازى شــده و به چرخه بر مى گردند. وى از 
فعالیت 1100 دستگاه خودرو در سازمان تاکسیرانى در قالب 
14 خط با جابه جایى 48 هزار نفر مسافر در روز خبر دادو گفت: 
در یکسال گذشته 90 خودروى جدید به ناوگان تاکسیرانى 
شهردارى شاهین شهر اضافه شده است. امیرى افزود : 87 
نفر آتش نشان و ادارى در چهار ایستگاه سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى شاهین شهر فعالیت مى نمایند و 
آتش نشانان فداکار ســازمان در ماه حدود 70 مورد عملیات 
انجام مى دهند. شهردار شــاهین شهر تجهیز یک دستگاه 
اطفائیه سنگین اى وى سى، مجهز به تجهیزات روز دنیا اعم 
از پمپ زیگلر و پمپ واترمیس، تلسکوپ زرافه اى با قابلیت 
کنترل از راه دور، مانیتور اسکورپ، دستگاه هاى هیدرولیکى 
اطفاى حریق بــا ظرفیت ده هزار لیتر آب و هــزار لیتر فوم، 
بازسازى یک دستگاه آبرســان و اطفائیه سنگین را از جمله 
وسایل و امکانات پیشرفته خریدارى شده در یکسال گذشته 

سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى اعالم کرد .
شهردار شاهین شــهر گفت : 350 هکتار فضاى سبز و 32 
بوســتان و پارك محله اى در شــهر وجود دارد و در 18 ماه 
گذشته 11 پارك نیز اضافه شده است. وى افزود: سرانه فضاى 
سبز براى هر شهروند در شهر 18 متر مربع است و خط انتقال 
پســاب از منبع ده هزار متر مکعبى به فضاى سبز، استقرار 
سیستم مدیریت جى آى اس فضاى سبز شهرى، راه اندازى 
واحد اچ اس اى (سالمتى، ایمنى و محیط زیست) از مهمترین 

اقدامات سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر 
در یکسال گذشته است. امیرى اقدامات شاخص در معاونت 
خدمات شهرى را جمع آورى روزانه 120 تن پسماند خانگى و 

رفت و روب حدود 5 میلیون متر مربع عنوان نمود.
شــهردار شاهین شــهر اظهار داشت: شــهردارى در صدد 
احــداث مراکــز تفریحى مى باشــد کــه نمونــه آن فاز 
یــک مجموعــه تفریحــى و گردشــگرى شــاهین با 
مســاحت 20 هکتار اســت کــه در دهه مبــارك فجر به

بهره بردارى خواهد رسید.
وى گفت : در مجموعه 30 هکتارى شاهین شهر در نظر داریم 
در آینده نزدیک قرارداد این مجموعه رفاهى با حجم سرمایه 
گذارى شش هزار میلیارد ریالى که همه امکانات الزم در آن 

لحاظ شده را با بخش خصوصى منعقد کنیم.
امیرى خاطر نشان کرد: در دهه مبارك فجر سال جارى در 
نظر داریم حدود 20 پروژه عمرانى با بیــش از 500 میلیارد 
ریال هزینه را افتتاح کرده و تقدیم شهروندان گرانقدر شاهین 
شهر نماییم. وى فرهنگســراى بزرگ و بى نظیر خانواده با 
مســاحت 5 هزارمتر مربع و اعتبار حدود صد میلیارد ریال، 
پارکینگ طبقاتى آدینه با مســاحت 13 هــزار متر مربع و 
اعتبار بیش از 90 میلیارد ریال، ایستگاه هوشمند اتوبوس با 
اعتبارشش هزار و500 میلیون ریال، ســایت بارانداز زباله با 
مســاحت یک هکتار و اعتبارى بالغ بر 9000 میلیون ریال ، 
فرهنگسراى دانش و خالقیت به مساحت 1400 متر مربع 
و اعتبار 15 میلیارد ریال، فرهنگسراى هنر به مساحت 800 
متر مربع و ده میلیارد ریال اعتبار، عملیات اجرایى پارك هاى 
فرعى هاى غربى بلوار شهید بهشــتى به مساحت حدود 3 
هکتار، فاز 2 پارك محله اى گلدیس به مساحت 3 هکتار و 
اعتبار 15 میلیارد ریال، فاز یک مجموعه تفریحى و گردشگرى 
شاهین به مســاحت 20 هکتار و 60میلیارد ریال اعتبار، فاز 
2 عملیات انتقال پســاب از مخزن 10 هــزار متر مکعبى با 
اعتبار 150 میلیارد ریال ، مدرسه 12 کالسه شهداى مدافع 
حرم به مســاحت 1600 متر مربع و اعتبار 14 میلیارد ریال، 
بهسازى معابر سطح شهر به مســاحت 270 هزار متر مربع 
و اعتبار 60میلیارد ریال، پیاده رو ســازى معابرسطح شهر با 
اعتبار ده میلیارد ریال و چندین پروژه عمرانى دیگر را از جمله 

پروژه هاى قابل افتتاح در دهه مبارك فجر عنوان کرد.
شهردار شاهین شهر از همراهى ها و حمایت هاى بى دریغ و 
دلسوزانه کلیه اعضاى شوراى اسالمى شهر که با شهردارى 

همکارى و مساعدت مى نمایند تشکر و قدردانى نمود.
***

رئیس شوراى اســالمى شاهین شــهر نیز در این نشست 

خبرى ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهداى آتش نشان 
حادثه ساختمان پالسکو و قدردانى از حضور اصحاب رسانه 
گفت: از تالش هاى مجدانه و ســاعى شهردار و شهردارى 
شاهین شــهر که موجبات رشــد و توسعه شــهر را فراهم

نموده اند کمال تشکر را دارم.
حجت االسالم و المســلمین روح ا... بیدرام  در ادامه با اشاره 
به هفته نکوداشت شاهین شــهر گفت: از تمامى طراحان و 
برنامه ریزان این هفته سپاسگزارم زیرا این هفته فرصت بسیار 
مغتنمى براى شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل هاى شاهین 

شهر به سایر هموطنان مى باشد . 
وى تصریح کرد: هفته نکوداشت شــاهین شهر در راستاى 
ارتقاى فرهنگ شــهر برنامه ریزى شده است و امیدواریم با 
برگزارى چنین برنامه هایى شهروندان را از جایگاه واقعى خود 

و ظرفیت هاى موجود در شهر مطلع نماییم.
رئیس شوراى اســالمى شاهین شــهر ادامه داد: با توجه به 
ظرفیت هاى موجود در شــهر عنوان شهر دانش و خالقیت 
براى شاهین شهر انتخاب گردید. حجت االسالم و المسلمین 
بیدرام خاطر نشان کرد: باید فرمایش هاى مقام معظم رهبرى 
در خصوص جوانان بها دادن و اجازه ورود آنان به فعالیت هاى 
مختلف جامعه به آنان را سرلوحه و فصل الخطاب کارهایمان 

قرار بدهیم.
بیدرام در بخشى از سخنان خود گفت: تمثال مبارك 12 سردار 
شهید شاهین شهرى به لطف شهردار، حمایت هاى شوراى 
اسالمى شهر و همت روابط عمومى شهردارى با تالش هاى 
بى وقفه و شبانه روزى و علیرغم مشکالت و موانع سر راه، در 
اتوبان معلم و محور ورودى شاهین شهر نصب و مزین گردید. 
وى با انتقاد از توزیع ناعادالنه عوارض ارزش افزوده حاصل از 
آالیندگى صنایع بزرگ مجاور شاهین شهر گفت: متأسفانه 
عوارض ارزش افزوده استانى گردیده و سهم درآمدى شهر 
بسیار ناچیز شده و این درحالى است که بیشترین خطر آلودگى 
صنایع بزرگ مجاور متوجه شاهین شهر و شهرهاى اطراف 

آن است.
 وى گفت: برنامه سرمایه گذارى به عنوان درآمدهاى پایدار 
و جایگزینــى آن به جاى درآمدهاى ناپایدار شــهردارى در 
دوره چهارم شوراى اسالمى شــهر است و طراحى و تدوین 
12هزارمیلیاردریال حجم سرمایه گذارى و به اجرا درآمدن 
3500میلیارد ریال قرارداد سرمایه گذارى در شاهین شهر یکى 
از اقدامات مهم و اساسى شوراى اسالمى شهر و شهردارى 
شاهین شهر براى خدمت به شهروندان خصوصاً اقشار ضعیف 
و محروم شــهر بوده که در تاریخ درخشان شهر و شهردارى 

جاودانه خواهد ماند.

شهردار شاهین شهر در نشست خبرى هفته نکوداشت این شهرخبر داد؛

اجراى بیش از 130 پروژه توسط شهردارى شاهین شهر

,,

طراحى 
12هزارمیلیارد ریال 
انواع سرمایه گذارى 
در شاهین شهر در 
مدت 20 ماه گذشته 
و بیش از 3500 
میلیارد ریال قرارداد 
سرمایه گذارى به 
اجرا درآمده و برخى 
از آنان به بهره 
بردارى رسیده که این 
حجم سرمایه گذارى 
در تاریخ شهردارى 
شاهین شهر سابقه 
نداشته است

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه نیاز 
است هرچه سریع تر سامانه دوم آبرسانى به اصفهان اجرا 
شود، گفت: با توجه به شرایط موجود آب چاه هاى فلمن 
اصفهان نیز خشک شده و آبرســانى مورد نیاز تقریبًا با 

مشکل روبه رو شده است.
به گزارش تسنیم، حجت االسالم والمسلمین سید ناصر 
موسوى الرگانى در جمع خبرنگاران درباره نتیجه سئوال 
از وزیر نیرو که به امضاى 19 نماینده اســتان اصفهان 
رسید، اظهار داشــت: به دنبال این ســئوال معاونان و 
شــخص وزیر پیگیر برگزارى جلســه اى با نمایندگان 
استان بودند که این جلسه سه ماه پیش با حضور اعضاى 
مجمع نمایندگان استان و همچنین همه معاونان وزارت 

و شخص وزیر نیرو برگزار شد.
وى افزود: در این جلســه مباحثى مربوط به سامانه دوم 
آبرسانى به شهرستان هاى اســتان اصفهان که یکى از 
ضروریات استان است مطرح شد، سامانه نخست تونلى 
است که آبرسانى را از اشترجان انجام مى  دهد و قدمت 50 
ساله دارد، در این راستا چند مرتبه مشکالتى ایجاد شده 
بود و اخیراً به علت گل آلود شدن آب یکى دو روز تأمین 
آب شرب با مشکل روبه رو شــد، بنابراین عنوان شد که 

ناچار هستیم سامانه دوم را اجرایى کنیم.
نماینده مردم فالورجان در مجلس با بیان اینکه وزارت 
نیرو و همچنین مسئوالن استان اصفهان به این نتیجه 
رسیده اند که نیاز اســت هرچه سریع تر سامانه دوم اجرا 
شود، گفت: در مجموع 14 مترمکعب آب در ثانیه براى 
تأمین آب آشامیدنى اســتان نیاز داریم که سامانه اول 

مى تواند 10 متر آبرسانى داشته باشد و مابقى آن از چاه ها 
تأمین مى شــود، که البته با وجود خشکى زاینده رود آب 

چاه ها هم تحت تأثیر قرار گرفته است.
وى ادامه داد: باتوجه به شرایط موجود آب چاه هاى فلمن 
اصفهان نیز خشک شده و آبرســانى مورد نیاز تقریبًا با 
مشکل روبه رو شده است، به عنوان مثال اکنون در فصل 
زمستان هستیم اما در طبقات دوم به باالى ساختمان ها 
با کاهش فشار آب روبه رو هســتیم که در تابستان این 

موضوع بیشتر احساس مى شود.

حجت االسالم والمســلمین موســوى الرگانى درباره 
راهکارهاى ارائه شــده براى تأمین آب شرب اصفهان، 
افزود: دولت بارگزارى هاى اضافه بــر تونل اول، دوم و 
سومى که هنوز هم به بهره بردارى نرسیده، داشته است، 
دولت آنچه سهم آب داشته را اضافه تر فروخته است اما 
نکته اى که جاى تأمل دارد بحث انتقال آب به اســتان 
همجوار اســت، قرار بوده زمانى که تونل سوم به اتمام 
رســید این آب انتقال یابد، آبى که االن منتقل مى شود 
براساس افزایش جمعیت در چشــم انداز 20 و 30 ساله 

در نظر گرفته شده، بنابراین تأمین آب شرب براى مردم 
استان سخت اســت، چون همه آب براى شرب صرف 

نمى شود و مصرف کشاورزى هم دارد.
وى خاطرنشان کرد: بحث انتقال آب از سمیرم به کرمان 
نیز مطرح بوده اســت، ما عنوان کردیم با توجه به اینکه 
استان اصفهان مشکل آب شرب دارد اجازه این موضوع را 
نمى دهیم. رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان 
اینکه پیش بینى شده بود آب از بهشت آباد براى فالت 
مرکزى منتقل شود، گفت: هنوز اعتقاد داریم براى این 
انتقال باید تونل حفر شود، این تصمیم ناشى از 15 سال 
کار کارشناسى است، اکنون با توجه به اعتراضاتى که شده 
قرار است آب با لوله منتقل شود اما با توجه به اینکه اکنون

بزرگ ترین مشکل اســتان اصفهان تأمین آب شرب 
شش میلیون نفر است پیگیر این موضوع از طریق وزیر 

نیرو هستیم.
وى تصریح کرد: انتقال آب از بهشت آباد براى تأمین آب 
شــرب تقریبًا مورد موافقت قرار گرفته و کار به صورت 
غیررســمى در حال انجام اســت، با این حال قرار بود 
بودجه اى اختصاص داده شود چون مقدارى که اختصاص 
یافته بســیار کم اســت و ما این اعتراض را به نوبخت 
معاون رئیس جمهــور عنوان کردیم.حجت االســالم 
والمسلمین موسوى الرگانى گفت: مقرر شد که با حضور 
چهارنفر از نمایندگان شــامل آقایان فوالدگر، کوهکن، 
حاجى دلیگانى و بنده جلسه اى را با کارشناسان بودجه 
داشته باشــیم تا در بودجه 96 رقم هایى که براى بحث 

پروژه هاى اصفهان مورد نیاز است افزایش پیدا کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان در نشست خبرى تشریح کرد

جزئیات جلسه مجمع نمایندگان اصفهان با وزیر نیرو به گزارش خبرنگار پایگاه خبرى شهردارى نجف آباد، در 
اواخر دیماه، مهندس مسعود منتظرى در جلسه طرح ها 
و المان هاى نوروزى در سازمان رفاهى و تفریحى حضور 
یافت. در این جلسه که معاونین اجرایى و خدمات شهرى 
و فنى و عمرانى، مدیرعامل سازمان رفاهى و تفریحى 
ومدیران روابط عمومى و امانى نیز حضور داشــتند،

 طرح ها و المان هاى نوروز96 مورد بررســى و تبادل 
نظر واقع شدند، همچنین طرح ها و برنامه هاى حوزه 
گردشگرى و نوروز 96 مدیریت شــهرى نیز مطرح 
گردیدند. پس از این جلسه شــهردار به اتفاق مدیران 
شــهرى از ظرفیت ها و اماکن مرتبط با گردشگرى 
و نوروز 96 نظیر باغ موزه، باغ گل هــا، باغ بانوان و... 
بازدیدى به عمل آوردند.  این اماکن به اهتمام مجموعه 
شهردارى در حال ساخت ویا بهینه سازى مى باشند.
دیــدار از کارگاه واحد امانى انتهاى ایــن بازدید بود و 
شهردار از نزدیک در روند ایده پردازى، طراحى و ساخت 
و ساز المان هاى دردســت اقدام و برنامه هاى ایشان 

قرار گرفت.
نکته قابل تأمل استفاده از مواد قابل بازیافت در ساخت 

تعدادى از المان ها و تابلوهاى اعالنات شهرى بود.

بازدید بهارى در
 زمستان
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ویترین

پرتقال ها وارد خزر شد!
درپى انتشار تصاویر و خبرهایى درباره ریخته شدن 
پرتقال هاى یــخ زده در رودخانه تجن و دریاى خزر، 
معاون وزیر کشــاورزى اعالم کرد: این پرتقال ها را 
دولت در حمایت از تولیدکننــدگان خریدارى کرده 
و به دلیل اینکه هیچگونه مصرفى نداشت، آن را به 

رودخانه ریختند.
محمد على طهماســبى گفــت : ایــن پرتقال ها با 
توجه به ســرماى اخیر و یخ زدگى آنها در حمایت از 
تولیدکنندگان و تولید ملى از باغداران خریدارى شده 
است و از آنجاکه هیچگونه مصرفى نداشتند به دریا 

ریخته شده اند.

بیشترین متقاضى کار 
مدیرکل دفتر هدایت نیروى کار و کاریابى هاى وزارت 
کار مى گوید: عدم تناسب میان نظام آموزشى و نیاز 
بازار کار موجب شده تا بیکارى در دانش آموختگان 
افزایش یابد و فارغ التحصیالن دانشگاهى بیشترین 

متقاضیان کار به شمار آیند.
محمد اکبرنیا  روند رو به رشد ورود فارغ التحصیالن 
دانشگاهى به بازار کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
متأســفانه عدم انطبــاق بین نظام آموزشــى و نیاز 
بازار کار عامــل مؤثرى در باال بــودن نرخ بیکارى 
دانش آموختگان به شــمار مى رود بــه گونه اى که 
هم اکنون نیروهاى فارغ التحصیل و دانش  آموخته 
بیشــترین متقاضیان جویاى کار در سطح کشور را 

تشکیل مى دهند.

هنوز جنجال تغییر دســتورالعمل صرافى ها که از حدود 
سه سال پیش شروع شده بود تمام نشده و صرافان به آن 
رضایت نداده اند که بار دیگر بازنگرى و برنامه هاى جدید 
در دستور کار قرار گرفته است. با این حال چندان مشخص 
نیست که قرار است دســتورالعمل فعلى با توجه به موج 
انتقادات و البته پیشــنهادات صرافان تغییر کند یا آنطور 
که مقامات بانک مرکزى اعالم کرده با محدودیت هاى 
تازه اى براى صرافى ها همراه باشد. به هر صورت واضح 
آن است که این دستورالعمل جنجالى بار دیگر بازنگرى 

شده و باید منتظر اتفاقات تازه اى بود.
با اعالم اخیر معاون اول رئیس جمهورى مبنى بر تأکید 

بانک مرکزى براى ســاماندهى صرافى ها تا پایان سال 
جارى، این ابهام پیش آمد که منظور از ساماندهى چیست 
آن هم زمانى که حدود دو ســال از ابالغ دســتورالعمل 
ساماندهى صرافى ها براى تأسیس و فعالیت آنها گذشته 

و در حال اجراست. 
در اظهــارات جهانگیرى آمده بود که اقتصــاد ایران از 
زمان بعد از تحریم از سوى نظام بانکى به سمت سیستم 
صرافى ها منحرف شده و باید به سمت بانک ها برگردد. 
وى از تخلفاتى در بازار ارز سخن گفته و اعالم کرده بود 
که برخى افراد با مراجعه به صرافى ها مبالغ بسیار باالیى 

ارز خرید مى کنند .

در حالى مجموع بودجه اشتغالزایى دولت در سال 96 در 
حدود شش هزار و 700میلیارد تومان پیشنهاد شده است 
که با احتساب شــش میلیون بیکار و آماده به کار سهم 
هر نفر براى ورود به بازار کار کمى بیش از یک میلیون 

تومان مى شود.
در الیحه پیشــنهادى دولت براى بودجه 96، مجموعه 
اعتبارات هزینه اى اشــتغالزایى دســتگاه هاى اجرایى 
برابر 940 میلیارد تومان است که نســبت به اعتبارات
 هزینه اى کل الیحه بودجه 1396 در حدود 0/4 درصد 

است.
پیشنهاد اعتبار شــش هزار و 700 میلیارد تومانى براى 

اشتغالزایى در سال 96 از سوى دولت در حالى است که 
آمار رسمى بیکاران در حال حاضر حدود 3/5میلیون نفر 
است، هر چند آمارهاى غیر رسمى از بیکارى بیش از پنج 
میلیون نفر حکایت دارد. در ع ین حال با احتســاب افراد 
آماده به کار که طى سال آینده وارد بازار کار خواهند شد، 
دولت باید حداقل براى اشتغال شش میلیون نفر برنامه 

داشته باشد.
این در حالى اســت که بودجه الزم براى اشتغال هر نفر 
بسته به نوع شغل از 20 میلیون تا 80 میلیون تومان در 
نوسان اســت. به عبارت دیگر با این بودجه حداکثر مى 

توان براى 335 هزار نفر شغل ایجاد کرد و نه بیشتر.

صرافى ها 
آماده اتفاق تازه باشند

سهم بیکاران از 
بودجه 96 دولت معلوم شد

قائم مقام وزیرنیرو مى گوید: هفت شهر کرمان، زاهدان، 
بندرعباس، مشــهد، یزد، اصفهان و بوشــهر در صدر 
شهرهاى در معرض بحران آب در سال آینده هستند و 
طرح هاى فورى و کوتاه مدت براى رفع مشکل تأمین 
آب آنها و سایر شــهرهاى در معرض خطر پیش بینى 

شده است.
ستار محمودى درگفتگو با ایرنا درباره مهلت دو هفته اى 
اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهورى به وزارت 
نیرو و ســازمان برنامه و بودجه براى ارائه راهکارهاى 
حل مشکل تأمین آب شرب استان هاى بحرانى افزود: 
وزارتخانه در این فاصله زمانى جلســاتى با مراکز بزرگ 
جمعیتى و شــهرهاى در معرض بحــران برگزار کرد و 

به بررســى آب مورد نیاز آنها، امکانات موجود و میزان 
کمبودها و کسرى هاى آنها پرداخت.

به گفته ایــن مقام مســئول، همچنین محــل تأمین 
کسرى آب این مناطق از طریق مدیریت مصرف، ایجاد 
ســازه هاى جدید یا تأمین منابع جدید حسب امکانات 
منطقه اى در دستور کار قرار گرفت و چارچوب کلى براى 

هر یک استخراج شد.
وى با اشاره به برگزارى جلسه مشترك بین وزارت نیرو 
و ســازمان برنامه و بودجه، تصریح کرد: مسئله اساسى 
تأمین منابــع مالى براى اجراى اقــدام هاى اضطرارى 
و فورى در این مناطق اســت زیرا براى رفع مشکل در 
شــرایط فعلى فقط مى توان به طرح هــا و پروژه هاى 

یکســاله و کوتاه مدت دل بســت؛ هرچند طرح هاى 
بزرگ تر و میان مــدت نیز در برخــى از این نقاط قابل 

برنامه ریزى است.
محمــودى تأکید کرد: هفت شــهر کرمــان، زاهدان، 
بندرعباس، مشــهد، یزد، اصفهان و بوشــهر در صدر 
شهرهاى در معرض بحران آب در سال آینده هستند و 
عالوه بر آنها، شهرها و مناطق کوچک ترى نیز در این 

فهرست قرار دارند.
به گزارش ایرنا،اســحاق جهانگیرى معاون اول رئیس 
جمهورى اواسط دى ماه امســال در جلسه شورایعالى 
آب کشــور با بیان اینکه تأمین آب شرب مردم سراسر 

کشــور از مهمتریــن اولویت هاى دولت اســت، گفته 
بود، الزم اســت وزارت نیرو و ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور ظرف دو هفتــه، پیشــنهادات و راهکارهاى 
اجرایــى براى حل مشــکل تأمیــن آب شــرب را در 
اســتان هایى که با بحران مواجه هستند، تدوین و ارائه 

کنند.
پیش تر رحیم میدانى معاون آب و آبفــاى وزارت نیرو 
به ایرنا گفته بود، براى حل مشــکل تأمین آب شــرب 
استان هاى بحرانى، پروژه هاى اضطرارى و کوتاه مدت 
تعریف شده که اجراى آنها نیازمند پنج هزار میلیارد ریال 

اعتبار است.

اطالعات به دست آمده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
حکایت از آن دارد که یارانه هیــچ خانوارى «تک علتى» 

حذف نخواهد شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى در خصوص حذف یارانه 
تعدادى از خانوارها بدون اطالع آنهــا، اعالم کرد: از زمان 
ابالغ آیین نامه اجرایى حذف یارانه نقدى از ســوى دولت 
در شــهریورماه، این وزارتخانه موظف شد پیش از حذف 
یارانه نقدى، موضوع را به سرپرســتان خانوار اطالع دهد؛ 
بنابراین ممکن است یارانه بسیارى از خانوارها پیش از این 
تاریخ بدون اطالع و ارســال پیامک حذف شده باشد اما از 
شهریورماه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى نمى تواند بدون 

اطالع قبلى یارانه نقدى خانوارها را حذف کند.
یکى دیگر از سئواالت معترضان به حذف یارانه نقدى این 
بود که در صورتى که اعتراض آنها مورد تأیید واقع شده و 
یارانه به آنها برقرار شود، آیا یارانه معوق(مربوط به ماه هاى 
قطع شده)  به آنها پرداخت مى شود یا خیر؛ در این زمینه نیز 
طبق پیگیرى هاى به عمل آمده، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اعالم کرد «در این زمینه ســازمان هدفمندى 
یارانه هــا ظاهراً یارانه ماه هاى گذشــته ایــن خانوارها را 
پرداخت نمى کند و این ســازمان متولى تصمیم گیرى در 

این زمینه است».
بر اســاس این گزارش، خانوارهایى کــه یارانه نقدى آنها 
قطع شده و به حذف یارانه خود معترض هستند مى توانند 
با مراجعه به سامانه www.yaraneh10.ir نسبت به ثبت 
اعتراض خود اقدام کنند.اما آن گروه از خانوارهایى که در 
گذشته در سامانه «اعالم نیاز دریافت یارانه نقدى» ثبت نام 
نکردند یا از دریافت یارانه نقدى انصراف دادند، نمى توانند 
در سامانه مذکور جهت ثبت اعتراض وارد شوند بلکه در این 

زمینه سازمان هدفمندى یارانه ها باید تصمیم گیرى کند.

قائم مقام وزیرنیرو از بررسى طرح هاى فورى 
تأمین آب براى 7 شهر کشور خبر داد 

اجراى برنامه 
اضطرارى «آبى» 

در اصفهان

جزئیات تازه از حذف 
یارانه نقدى خانوارها

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9510113730401354 شــماره پرونده: 9509983730400651 شــماره بایگانى شعبه: 
950658 خواهان محمدعلى ســلطانى دادخواســتى به طرفیت خواندگان ایرج خسروى و امیر ابدالى به 
خواســته مطالبه مبلغ چک به شــماره 3911855 عهده بانک ملى و خســارات وارده تقدیم دادگاههاى 
عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 
شهرستان نجف آباد واقع درنجف آباد ارجاع و به کالســه 950658 ح/4 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1395/12/21 و ساعت 9/5 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان خوانده ایرج خسروى و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنت شــار آگهى میشود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 3218 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

دادگسترى شهرستان نجف آباد/10/1485 
اجراییه

شماره: 36/95 ش ح/5 به موجب راي شماره 289 تاریخ 95/3/6 حوزه ح/5 شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم:   یدا... قیصرزاده به نشانی: مجهول المکان محکوم است 
به: محکوم علیه ردیف دوم محکوم است به حضور در دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند اتومبیل پژو 405 به 
شــماره انتظامى 351 س 13  ایران 34 در حق محکوم له: مهدى آرپناهى به نشانى: آزادگان- فاز 2- خ 
خرداد 2 پ 5  اجرایى و پرداخت نیم عشر اصل خواســته مقوم به چهار میلیون تومان به مبلغ دویست هزار 
تومان در حق صندوق دادگســترى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3135 شــعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (امیرآباد)/10/1488
حصر وراثت

 عبدالحسین حجتى داراى شناسنامه شــماره 580 به شرح دادخواست به کالســه 157/95 ش ح 10 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خدیجه آقا بابائیان 
بشناسنامه 10278 درتاریخ 94/10/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به 1- محمدمهدى حجتى نجف آبادى ش ش 441، 2- بتول حجتى نجف آبادى ش ش 
845 ، 3- عبدالحسین حجتى ش ش 580 ، 4- محمدحسن حجتى به ش ش 597 ، 5- عذرا حجتى ش 
ش 771 ، 6- احمدرضا حجتى نجف آبادى بــه ش ش 797 ، 7- غالمرضا حجتى نجف آبادى به ش ش 
250 (فرزندان متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3217 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1490
حصر وراثت

اکبر رحیمى داراى شناسنامه شــماره 42 به شرح دادخواست به کالســه 154/95 ش ح 10 از این شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زینت صالحــى حاجى آبادى 
بشناســنامه 7 درتاریخ 95/10/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به 1- اکبر رحیمى ش ش 42 (پسر متوفى) 2- اکرم رحیمى ش ش 108-015995-9، 3- 
مریم رحیمى ش ش 678، 4- فاطمه رحیمى به ش ش 5-048885-108 (دختران متوفى) 5- مرتضى 
صالحى حاجى آبادى به ش ش 26 (پدر متوفى) 6- خاور قیصریه نجف آبادى به ش ش 1 (مادر متوفى) و 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه شورا تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م ا لف: 3216 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1491
حصر وراثت

 مریم مهدیان جاجائى داراى شناســنامه شــماره 2251 به شرح دادخواست به کالســه 155/95  از این 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهنــاز ایمانیان نجف 
آبادى بشناســنامه 516 درتاریخ 95/08/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراســت به 1- مژگان مهدیان جاجائى ش ش 15268، 2- حسن مهدیان ش ش 1761، 
3- مریم مهدیــان جاجائى ش ش 2251 (فرزنــدان متوفى). متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 3215 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/1492
حصر وراثت

 رسول شــریفیانى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1547 به شرح دادخواســت به کالسه 138/95 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسنعلى شریفیانا 
بشناســنامه 1042 درتاریخ 95/05/02 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراســت به 1- اکبر شریفیانى نجف آبادى ش ش 341، 2- رســول شریفیانى نجف آبادى 
ش ش 1547، 3- محمدشــریفیانى نجف آبادى ش ش 3032، 4- اکرم شریفیانى نجف آبادى ش ملى 
1080059539(فرزندان متوفى) 5- محترم چهارده معصومى ش ش 207 ( همسر متوفى). متوفى به غیر 
از نام بردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3213 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1493
حصر وراثت

 محمود حاجى صادقى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 72 به شرح دادخواست به کالسه 153/95  از این 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا بیگم هنرمندى نجف 
آبادى بشناسنامه 18473 درتاریخ 95/04/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به 1- محمودحاجى صادقى اصفهانى ش ش 72، 2- توران حاجى صادقى اصفهانى 
ش ش 506 (فرزندان متوفى). متوفى به غیر از نام بردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3212 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1494
حصر وراثت

 دختربس سلمانى داراى شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه 104/95  از این شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســن بهارلوئى یانچشمه بشناسنامه 1599 
در تاریخ 95/03/05 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 
1- صاحب جان بهارلوئــى ش ش 59 ، 2- فریبا بهارلوئى یانچشــمه ش ش 421، 3- گل ُگز بهارلوئى 
یانچشمه ش ش 3685، 4- زهرا بهارلوئى ش ش 33،  5- همدم بهارلوئى یانچشمه ش ش 7، 6- مهدى 
بهارلوئى یانچشمه ش ش 21 (فرزندان متوفى) 7- دختربس سلمانى ش ش 20 (همسرمتوفى). متوفى 
به غیر از نام بردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شــد. م الف: 3210 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1495 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973730201275 شــماره پرونده: 9409983730200944  شماره بایگانى شعبه: 
940955 خواهان ها: 1-  خانم مریم امیرخانى نجف آبادى فرزند نعمت اله 2- آقاى حمیدرضا شــریفى 
نجف آبادى فرزند عباس با وکالت خانم مینا موحدى فرزند محمدجعفر به نشانى اصفهان نجف آباد باالتر از 
چهارراه شهردارى روبروى مجتمع پزشکى امام رضا 3- آقاى امیرحسین شریفى نجف آبادى فرزند عباس 
به نشانى اصفهان نجف آباد خ شریعتى نرســیده به امیرآباد خ مکتب کوى هنر پ 2 ، خواندگان: 1- خانم 
طاهره صالحى فرزند محمود به نشــانى 2- آقاى مجید صالحى فرزند محمود به نشــانى اصفهان نجف 
آباد خ 17 شــهریور بعد از تقاطع ریاضى به طرف خ رضایى مشاور امالك فتح روبروى دبستان رستگاران 
3- خانم سمیرا صالحى فرزند محمود به نشانى اصفهان نجف آباد خ شیخ بهایى جنوبى بلوار ولیعصر جنب 
پالستیک فروشى مغازه قصابى 4- خانم فریبا صالحى فرزند محمود 5- آقاى حمید صالحى فرزند محمود 
همگى به نشانى اصفهان نجف آباد خ شریعتى خ صف آراء ك ســالمت پ 54 ، 6- خانم عزت صالحى 
فرزند محمود به نشانى اصفهان نجف آباد خ منتظرى شمالى ك ش خزائلى  پ 9 ، 7- آقاى على صالحى 
فرزند محمود به نشانى اصفهان نجف آباد میدان امام حسین خ پرستار مغازه زیر و بندسازى میثم 8- خانم 
عفت صالحى فرزند محمود به نشــانى اصفهان نجف آباد خ امام 4 راه رضایى روبرویى بانک ملى شعبه 
مولوى دفتر وکالت خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسى 2- الزام به تنظیم سند رسمى ملک راى دادگاه 
درخصوص دادخواست 1- وراث عباس شــریفى (1- مریم امیرخانى 2- امیرحسین شریفى با قیمومیت 
مریم امیرخانى 3- حمیدرضا شریفى) با وکالت مینا موحدى به طرفیت وراث مرحوم محمودصالحى نجف 
آبادى فرزند غالمعلى (1-على 2- سمیرا3- طاهره 4- عزت 5- عفت 6- فریبا 7- مجید 8- حمید همگى 
صالحى نجف آبادى فرزندان محمود) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى یک قطعه زمین به 
مساحت 230 متر مربع تحت پالك ثبتى به شماره ثبتى 351 واقع در قطعه 10 نجف آباد از بخش 11 ثبتى 
اصفهان، به انضمام مطلق خسارات دادرســى از جمله حق الوکاله؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
بررسى مبایعنامه 2/4/92 مالحظه مى نماید خوانده ردیف اول یک قطعه ملک تحت پالك ثبتى موصوف 
به مساحت 230 مترمربع با حدود اربعه مذکور و مشخص در مبایعنامه که به مورث خواهان ها فروخته است 
خوانده ردیف اول و وکیل سایر خواندگان ضمن قبول فروش پالك ثبتى مذکور به وراث خواهان ها اظهار 
داشتند قبل از اقامه دعوا موکلین وى حاضر به انتقال بوده اند ولى یکى از وراث صرفا اصرار بر انتقال به نام 
خود را داشت بنابراین دادگاه با احراز رابطه معاملى بین طرفین دعوا و برگه انحصار وراثت مورث خواندگان 
و خواهان ها و اقرارنامــه 66403-3/3/91 تنظیمى در دفترخانه 37 نجف آبــاد مبنى بر اینکه نام مورث 
خواندگان به اشتباه «سانحى نجف آبادى» قید شده است و استعالم ثبتى مورخ 18/7/95 که مبین مالکیت 
رسمى مورث خواندگان نسبت به تمامت نه حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ پالك ثبتى شماره 351 واقع 
در قطعه 10 نجف آباد مى باشد لذا دعواى مطروحه را ثابت و صحیح دانسته به استناد مواد 219، 220 و 221 
قانون مدنى حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى پالك ثبتى یادشده به مساحت مذکور با حضور 
در یکى از دفاتر اسنادرسمى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید (که اجراى احکام با حضور کارشناس 
230متر مزبور را به حبه تبدیل و اقدام نماید) و در خصوص خســارت دادرسى با توجه به اینکه خواهان ها 
و وکیل آن جهت مطالبه خسارات دادرسى مى بایست این جهت را ثابت مى نمودند که خسارات دادرسى 
بالواسطه ناشى از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است که اینگونه نشده و کلیه 
خواندگان حاضر به انتقال مورد خواسته بوده اند و به جهت فوت مورث خواهان این انتقال صورت نگرفته 
است لذا به استناد مواد 519 و 520 از قانون آئین دادرسى مدنى در این خصوص راى به رد و بیحقى خواهان 
ها در این خصوص صادر و اعالم نماید. راى صادره حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در داگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 3211  قلى زاده رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/1498 /10
ابالغ راى

کالسه پرونده: 773/95  - شــماره دادنامه: 1079 – 95/10/20 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان محمد عبدالعظیمى به نشــانى نجف آباد خ 17 شهریور شرقى نبش کوى لعل 
(45) – 74517- 85146  خوانده محمدرضا رســتمى به نشانى مجهول المکان موضوع : مطالبه وجه دو 
فقره چک به شماره هاى 968399- 94/4/5 ، 968398 – 94/2/5 جمعا به مبلغ بیست و چهار میلیون و 
چهارصد هزار ریال. گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه ى شورا به تصدى 
امضا کنندگان زیر تشــکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدو راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دعواى آقاى محمد عبدالعظیمى به طرفیت آقاى محمدرضا 
رستمى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بربقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد،لذا چون خوانده دفاعى 
در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستندا به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین داغدرســى مدنى و مــواد 310و313و314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/400/000ریال بابت اصل 

خواســته و پرداخت مبلغ 971/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از بابت تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
میگردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدید نظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد میباشد.م الف: 3207 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1499  
اجراییه

شماره: 204/95 ش ح 3 به موجب راي شماره 388 تاریخ 95/6/2 حوزه 3 شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- اصغر حبیب الهى 2- حسین عباسى هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
525/000 ریال هزینه دادرســی و 820/000 ریال هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید 94/12/20 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و 
ایصال مى گردد در حق محکوم له: علیرضا مصلى نژاد با وکالت خانم ناهید ایران نژاد به نشانى: نجف آباد- خ 
امام- چهارراه شهردارى- مجتمع نگار- طبقه چهارم- دفتر وکالت و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وکال در حق محکوم له و نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3194 شــعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/11/111
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان غالمعلى رفیعى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه مبلغ چهل و دو میلیون ریال به طرفیت 
خوانده مجید قاسمى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 843/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/1/19 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3227 شعبه 2 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/112 
احضار

شماره ابالغنامه: 9510103731004739 شماره پرونده: 9409983733200536 شماره بایگانى شعبه: 
951240 در پرونده کالسه 951240 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد آقاى على قاسمى فرزند عبداله 
متهم است به ایراد ضرب  و جرح عمدى با چاقو، نظر به اینکه متهم در آدرس اعالمى شناخته نشده است 
فلذا وفق ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ مى گردد در جلسه مورخه 95/12/18 
ساعت 9 صبح در شعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد حاضر شوند عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى 

نمى باشد. م الف: 3190 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (101 جزایى سابق)/11/113
ابالغ راي

تاریخ: 95/8/10 شماره پرونده: 124/95 شماره دادنامه: 528- 95/8/15 خواهان: آقاى حمیدرضا کریمى 
به نشانى: نجف آباد خ شیخ بهایى مرکزى کوى نیک مهر پ 6 با وکالت خانم مریم شریفیان، خوانده: آقاى 
مظفر فدائى فرزند علیرضا به نشانی: بن روستاى حیدرى، خواسته: مطالبه چک، جلسه حوزه هفتم شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است شورا با بررســى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى شورا: در خصوص دعوى آقاى حمیدرضا کریمى به طرفیت آقاى مظفر فدائى به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 148/506641 مورخ 94/3/9 
عهده بانک صادرات ایران و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ از طریق نشر 
آگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده است و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبى بعمل نیاورده بنابر 
این اشتغال ذمه وى محرز است و شورا  دعوى خواهان را وارد تشخیص و مستنداً بمواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارى خوانده را بپرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشــتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از  تاریخ سررسید چک 94/3/9/سفته لغایت اجراى حکم طبق شاخص قیمتها 
در حق خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شــد محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و تجدیدنظر 
در دادگاههاى عمومى مى باشد. م الف: 3228 شوراي حل اختالف گلدشت (مجتمع شماره یک) /11/114 

ابالغ وقت رسیدگى
خواهان احمد برقى کار دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبلغ 119/550/000 ریال به طرفیت خوانده 
اشرف کاظمى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1166/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/18 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت در ج خواهد شد. م الف: 3232 شعبه 2 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/117
حصر وراثت

طیبه روحى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 137 به شــرح دادخواست به کالسه 159/95 ش ح/10 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ماه بیگم روحى 
بشناسنامه 1418 درتاریخ 1355/6/5  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به 1- طیبه روحى نجف آبادى به ش.ش 137 (دختر متوفى). متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 

هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3233 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره ی ک)/11/118
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به: مجید صادقى یزدانى دادخواســتى به خواســته الزام به انتقال 
ســند به طرفیت شــما در در شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 758/95 
ش 8 ح ثبــت و بــراى روز مورخ 96/1/19 ســاعت 5 عصــر تعیین وقت گردیده اســت. بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دســتور دادگاه به تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف 
 شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این دادگاه حاضر شــوید، واال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 1741 شعبه هشتم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک) /11/119
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973759501048 شــماره پرونده : 9509983759500365 شماره بایگانى شعبه: 
950372 خواهان خانم معصومه ورپشتى فرزند یداله به نشــانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین 
شهر شهرك میالد خ میعاد فرعى 7 غربى مجتمع مسکونى گل سرخ واحد 4 خواندگان: 1- آقاى حسین 
ارزانى فرزند حسن به نشانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر شهرك میالد خ میعاد فرعى 5 
غربى مجتمع مسکونى گل سرخ واحد 4، 2- آقاى حسین موسى عرب فرزند امیدعلى با وکالت آقاى سعید 
رزاز زاده فرزند مرتضى به نشانى اصفهان خیابان شــهید نیکبخت روبروى دادگسترى ساختمان ماکان 
طبقه 2 واحد 25 ، 3- آقاى رمضان صابرى فرزند على به نشــانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین 
شهر شهرك میالد خ میعاد فرعى 7 غربى مجتمع مســکونى گل سرخ واحد 1 (مجهول المکان) خواسته: 
الزام به تنظیم سند رسمى ملک راى دادگاه در خصوص دادخواســت خانم معصومه ورپشتى فرزند یداله 
به طرفیت آقایان حســین ارزانى فرزند حسن و حسین موســى عرب فرزند امیدعلى با وکالت آقاى سعید 
رزاز زاده و رمضان صابرى فرزند على به خواســته الزام  خواندگان به انتقال سند رسمى شش دانگ یک 
دستگاه آپارتمان پالك ثبتى 406/29183 مفروزى جزى شده از 12345 فرعى واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى شاهین شهر به مساحت 133/92 متر مربع و مطالبه خســارات دادرسى با توجه به محتویات پرونده 
من جمله مدارك ارایه شده از سوى خواهان و اظهارات خواهان و خواندگان ردیف اول و دوم بدین توضیح 
که خواهان اظهار مى دارد مالک آقاى رمضان صابرى ملک  را با وکالتنامه شماره 15025 مورخ 91/6/12 
به آقاى حسن موسى عرب داده است و حسین موســى عرب نیز طى یک قولنامه عادى به حسین ارزانى 
فروخته است و آقاى حسین ارزانى نیز طى یک صلحنامه به اینجانب معصومه ورپشتى صلح نموده است 
سپس آقاى حسین موسى عرب با حضور در دفترخانه شماره 236 شاهین شهر کلیه مندرجات و اختیارات 
و حقوق خود را که در وکالتنامه فى مابین خود و رمضان صابرى را تنظیــم کرده بود به اینجانب تفویض 
وکالت نموده که به شماره 18403 مورخ 91/10/26 تفویض نموده ســپس خوانده اول با تایید اظهارات 
و ادعاى خواهان به صلح آپارتمان مورد نزاع به خواهان اقرار نمود وکیــل خوانده دوم نیز ایراد موثرى به 
ماهیت موضوع وارد ننموده و ایرادات دیگر وى نیز فاقد وجاهت مى باشد علهذا دادگاه با عنایت به قولنامه 
ارایه شده وکالتنامه هاى استنادى مذکور فوق و موافقت بانک مسکن با انتقال سند و همچنین پاسخ اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر به شماره 103/95/2540/26 مورخ 95/8/16 خواسته خواهان 
را موجه تشخیص و مستندا به ماده 10 و 219 و 220 و 222 و 223 و 224 قانون مدنى و مواد 198 ، 515 
، 519 قانون آئین دادرسى مدنى خواندگان ردیف اول و دوم را به تهیه مقدمات انتقال سند و خوانده سوم 
رمضان صابرى را به حضور در یکى از دفاتر رسمى و انتقال رســمى شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به 
پالك ثبتى شماره 29183 /406 مفروز مجزى شده از 12345 فرعى واقع در بخش 16 حوزه ثبتى شاهین 
شــهر بنام خواهان محکوم و ملزم مى نماید همچنین خواندگان ملزم به پرداخت هزینه دادرسى در حق 
خواهان مى باشند راى صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد و نسبت به خوانده سوم رمضان صابرى 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 1745 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه/11/120
ابالغ

شــماره: 741/95- 95/10/27 آقاى محمدحســن فرهمندپور دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
آقاى رســول باقرى به این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 741/95 ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 
95/12/14 ســاعت 5:20 عصر تعیین گردیده اســت، بــا توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده به 
اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شــود قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نمایــد. در غیر اینصــورت رأى غیابى صادر خواهد شــد. 

م الف: 1743 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/121
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغیه: 9510103759505402 شــماره پرونده: 9509983759500436 شــماره بایگانى 
شعبه: 950444 خواهان تقى صفرزاده قهدریجانى دادخواســتى به طرفیت خوانده محمدجعفر طوطیان 
و محمدصادق رضــوى و محمدباقر رضــوى و نرجس رضــوى و مریم خاتون رضــوى و محمدکاظم 
رضوى و نصرت خاتون رضوى و شــرکت تعاونى دیســمان (کیومــرث کیان ارثــى) و احمد طوطیان 
اصفهانى به خواســته الزام به تنظیم و انتقال ســند رســمى  ملک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رســیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شهر واقع 
در استان اصفهان شــاهین شــهر ارجاع و به کالســه 9509983759500436  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1395/12/18 و ســاعت 8 تعیین شده اســت.به علت مجهول المکان بودن خوانده محمد 
جعفر طوطیان ومحمدصــادق رضوى و محمدباقر رضــوى و نرجس رضوى و مریــم خاتون رضوى و 
محمدکاظم رضــوى و نصرت خاتون رضــوى و احمد طوطیــان اصفهانى و درخواســت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب  در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 1702 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 شاهین شهر/11/122



ورزشورزش 2864یک شنبه  10 بهمن  ماه 0707

فرشته نجات
استقاللى ها قصد داشـتند که نام جباروف را به دلیل 
حضور او در تاریخ 4 بهمن در تهـران که مصادف با 
آخرین فرصت ارسال لیست به AFC بود، در مهلت 
بعدى کـه 12 بهمن بود، به این فدراسـیون ارسـال 
کنند و به همین دلیل نام این بازیکن را در لیست قرار 
ندادند تا کارت بازى او را دریافت کنند اما زمانى که 
آبى ها براى دریافت کارت بـازى بازیکن ازبک خود 
اقدام کردنـد، متوجـه محرومیت خود شـدند. نکته 
جالب توجه اینجاسـت کـه فدراسـیون فوتبال در 
لیست ارسالى اسـتقالل به فدراسیون فوتبال، نام 
چشمى و تیموریان را قرارداده که نشان مى دهد 
فدراسـیون هم از محرومیـت اسـتقالل خبردار 
نبوده و به همین دلیل هم نـام این دو بازیکن در 
لیست استقالل به چشم مى خورد. البته اینکه نام 
این دو بازیکن در هیئت فوتبال تهران ثبت شـده 
نشـان مى دهد که فدراسـیون هـم در جریان این 
موضوع نبوده و حضور نام آنها در لیسـت آسـیایى، 

سند دیگرى براى این ادعاست.
فـرض کنیم کـه جبـاروف بـا اسـتقالل بـه توافق 
 TMS نمى رسید و آبى ها مجبور به استفاده از سیستم
براى دریافت کارت بازى این بازیکن نمى شدند و در 
ادامه هم هیچ تالشـى براى جـذب بازیکن خارجى 
نمى کردند؛ به این ترتیب اسـتقالل بـا تیموریان و 
چشمى راهى دیدار با السد مى شد و کافى بود تا تنها 
یکى از این دو بازیکن تنها یک دقیقه براى استقالل 
به میدان برود تا آبى ها در این بازى 3-0 بازنده شوند. 
به ایـن ترتیب ایـن بازیکن ازبک و پرونـده دریافت 
کارت بازى او براى استقالل و فدراسیون نعمتى شد 

تا از یک آبروریزى بزرگ دیگر، فرار کنند.

تکرار اولین بازى 
لیگ برترى نقش جهان

ورزشـگاه نقش جهان دیروز میزبان دیدارى بود که 
یادآور اولیـن جدال لیگ برترى برگزار شـده در این 

ورزشگاه  بود.
14 سال پیش در اولین هفته دومین دوره لیگ برتر 
سپاهان براى اولین بار در ورزشـگاه نقش جهان در 
لیگ میزبانى مى کرد. مهمان امـا یک مهمان ویژه 
بود؛ صنعت نفت آبادان. آبادانى ها براى اولین بار در 
تاریخ لیگ برتر به میدان مى رفتند و از این رو دیدار با 

سپاهان یک دیدار ویژه براى آنها محسوب مى شد.
در واقـع در بیسـت و ششـم مهرمـاه سـال 81 ،هم 
افتتاحیـه لیـگ برتـرى فـاز نخسـت ورزشـگاه 
نقش جهان صـورت گرفته و هم اولیـن بازى تاریخ 

صنعت نفت در لیگ برتر رقم خورده است.
در آن دیدار لئون اسـتپانیان در همان دقیقه 3 بازى 
گلزنى کرد و در ادامه هتریک ادموند بزیک در برابر 
تک گل اسـماعیل حاللى برترى 4 بر یک سپاهان 

را رقم زد.
حـاال پـس از 14 سـال صنعـت نفـت بـا بازیکنانى 
متفاوت به ورزشـگاهى بازگشـت که اولیـن تجربه 
لیگ برتریش در آن رقم خورده بود. ورزشگاهى که 

نسبت به 14 سال قبل یک طبقه بیشتر دارد.

محل دیدارهاى 
ذوب آهن و االهلى

روزنامه الجزیره عربسـتان از موافقت کنفدراسیون 
فوتبال آسـیا بـا محل هاى بـازى دو تیـم ذوب آهن 
اصفهـان و االهلـى عربسـتان در لیـگ قهرمانـان 

خبر داد. 
  روزنامه الجزیره عربستان نوشته است: کنفدراسیون 
فوتبال آسـیا مسـقط، پایتخت عمـان را بـه عنوان 
محـل میزبانى باشـگاه ذوب آهـن اصفهـان از تیم 
االهلى عربستان در بازى رفت مرحله گروهى لیگ 
قهرمانـان آسـیا در روز 19 اسـفند ماه سـال جارى 
پذیرفته است. باشگاه االهلى عربسـتان نیز با تأیید 
AFC هجدهم اردیبهشت ماه سال 1396 در دوحه، 
پایتخت قطـر از تیـم ذوب  آهـن اصفهـان میزبانى 

خواهد کرد.
تیم هاى ذوب آهـن اصفهـان، االهلى عربسـتان و 
العین امارات در گروه C لیگ قهرمانان آسـیا حضور 
دارند. تیـم چهارم ایـن گروه نیـز بایـد در پلى آف از 
میان تیم هـاى بنیـادکار ازبکسـتان و الجیش قطر 

مشخص شوند.

تایم اوت

مهاجم تند و تیز پیکان که با درخشش در نیم فصل اول لیگ 
شانزدهم مورد توجه باشگاه هاى بزرگ صدرجدولى قرار گرفته 
بود، آب پاکى را روى دست تیم هاى خواهانش ریخت و گفت 
که تا پایان فصل در پیکان مى ماند. منشا درباره پیشنهاداتش 
گفت: «حضور من در پرسپولیس منتفى شد و من تا پایان فصل 
در پیکان باقى مى مانم. درباره رفتن به پرسپولیس فصل آینده 
تصمیم مى گیرم.» این در حالى است که گفته هاى مدیرعامل 
پیکان درباره پیشنهادات این مهاجم نیجریه اى با خود این 
بازیکن متفاوت است. شــیعى گفته هیچ نامه رسمى براى 
خرید منشا به باشگاه پیکان نرسیده و فقط تراکتورسازى به 
طور شفاهى با ما مذاکره کرده؛ که با توجه به نیاز کادرفنى ما، 

فروش منشا منتفى شده است.
این اتفاقات نشان مى دهد حرف هاى چند روز پیش جاللى 
درست بوده و مدیربرنامه هاى منشا بدون در جریان قرار دادن 
پیکان با پرسپولیسى ها مذاکره داشته است. با وجود ناامید شدن 
قرمزها از خرید منشا در این فصل، آنها از امروز براى تابستان 
برنامه ریزى کرده اند و قصد دارند زودتر از موعد همیشگى با 
گزینه هاى مدنظرشان قرارداد امضا کنند. اتفاقى که خیال آنها 
را از بابت محرومیت احتمالى فیفا هم راحت مى کند.  بعد از 
شجاع خلیل زاده، باید منشا را دومین خرید پرسپولیسى ها 

براى فصل آینده دانست.

محمد ابراهیمى که در دو بازى گذشته تراکتور درخشیده 
و با گل ها و پاس گل هایــش در روزهاى دور از طراوت 
تراکتور بازى هاى این تیم را به تنهایى جذاب کرده بود، 
در یکى از حســاس ترین بازى هاى فصل تراکتور با از 
دست دادن شانس مســلم گلزنى روى ضربه پنالتى، به 

عامل از دست رفتن امتیاز دربى تبریز تبدیل شد. 
با وجود درخشــش ابراهیمى در اکثر بازى هاى تراکتور 
در این فصل، همین از دســت دادن پنالتى کافى بود تا 
او با صورتى خیس از اشک زمین یادگار امام(ره) را ترك 
کند و با سرى پایین افتاده، برابر هواداران تراکتورسازى 
احساس شــرم کند. آنقدر غم زده و ناراحت که الزم شد 

بازیکنان هم تیمى به سراغش بروند و با دلدارى او را به 
رختکن ببرند. ابراهیمى ملقب به اف 14  تبریزى ساعتى 
بعد در صفحه شــخصى اش دوباره از مردم و هواداران 

طلب بخشش کرد.
در روزهایى که بازیکنان بعــد از دریافت هاى میلیاردى 
باز هم از باشگاه هاى خود طلبکارند و هرگونه بازخواست 
شــدن به دلیل نمایش ضعیف را بــا عصبانیت و تندى 
جواب مى دهند شرم ابراهیمى، اشک هاى صادقانه او و 
عذرخواهى اش نشانه خوبى است براى اینکه بدانیم هنوز 
هســتند بازیکنان و مدیرانى که مى دانند باید تحت هر 

شرایطى به مردم پاسخگو باشند.

اشک هاى صادقانه
اف14

بعد از شجاع
حاال نوبت منشا شد؟

خشایار بیدمشکى
حاال صنعت نفت آبادان رؤیاى شیرینى را که در فصل 
گذشته براى استقالل خوزستان به واقعیت پیوست را 
در سر مى پروراند. مدیران ارشد این باشگاه از سوى 
هواداران خود تحت فشارند. چرا  که دو تیم جنوبى  حاضر 
در لیگ برتر( استقالل خوزستان و فوالد ) سابقه قهرمانى 
در این مسابقات را در کارنامه خود دارند اما نفت آبادان با 
همه قدمتى که دارد هنوز نتوانسته به این عنوان دست 
یابد و حتى موفق نشده با قرار گرفتن در رتبه هاى باال، 

مدعى کسب حضور در لیگ قهرمانان آسیا باشد.
آنها دوست ندارند از شعار آبادان برزیلته! فقط پیراهن و 
شرتى شبیه تیم ملى برزیل را بپوشند. آبادانى هاى ایران 
به شدت مایلند بتوانند هر سال در قامت تیمى خطرناك و 
مدعى در لیگ برتر باشند و روى آنها حساب ویژه اى باز 
شود، نه اینکه بخواهند براى بقا مبارزه کنند و در صورت 
سقوط، همه آرزوهاى خود را در صعود دوباره به لیگ برتر 

جستجو کنند.
 مدیران این باشــگاه آبادانى پیاده شــدن الگوى فصل 
گذشته استقالل خوزستان که با جوانگرایى، هزینه اى 
متوسط و جنگندگى و مبارزه اى بى امان توانست شگفتى 
ساز و قهرمان ایران شود را الگو و روشى ایده آل مى دانند. 
البته آنها شاید واقف نباشند که پیاده شدن این الگو براى 
چندمین بار مى تواند مصائب و موانع خاص خود را داشته 
و تکرار آن بسیار سخت باشد. موضوعى که در یک مطلب 

دیگر مى توانیم به بحث و بررسى آن بپردازیم.
به هر تقدیر  این خط مشــى مدیران صنعت نفت آبادان 
و وسوســه کپى نمودن طرح قهرمانى و موفقیت مشابه 
استقالل خوزســتان، آنها را به سراغ همان مردى سوق 

داده کــه در جایگاه تئوریســین و ســردمدار این طرح 
قهرمانى بود.

موضع قطعى و فعلى مدیران نفت آبادان این اســت که 
عبدا... ویسى براى فصل آینده هدایت برزیلى هاى ایران 
را بر عهده بگیرد و مســیر خود را از زرد اصفهانى به زرد 

آبادانى تغییر دهد.
مذاکرات و توافقاتى هم در این راه انجام شــده ولى با 
توجه به اینکه تا پایان لیگ تقریبًا فرصت قابل توجهى 
وجود دارد، هنوز این توافقات نهایى و قطعى نشده و همه 
چیز در گفتگوها و مکالمات شــفاهى آمده. البته چراغ 
سبزى نیز از سوى ویسى به نفتى ها نشان داده شده تا 
آنها امیدوار بمانند و براى فصل آینده به تمدید قرارداد 

با فیروز کریمى  و مذاکره با گزینه دیگرى فکر نکنند. 
سرمربى سپاهان در یکى از کنفرانس هاى خود در پاسخ 
به ســئوالى در مورد اینکه نفت آبادان به دنبال جذب 
اوست، اصل موضوع را تکذیب نکرد و فقط به این جمله 
قناعت کرد که وى فعًال سرمربى سپاهان است و به این 

تیم فکر مى کند!
خود ویسى هم که مصائب حضور در سپاهان را درك 

کرده شــاید مى داند که در حالتى خوشبینانه تا پایان 
فصل مى تواند در ایــن تیم بمانــد و  جنس هدایت 
پرافتخارترین تیم لیگ برترى ایران با تیم هایى مثل 
استقالل خوزستان بسیار متفاوت است. بنابراین قطعًا 
نفت آبادانى که همیشــه با حضور در لیگ برتر، به بقا 
فکر مى کرده مى تواند یک گزینه خوب و جالب توجه 
براى ویسى باشــد. چراکه در حال حاضر انتظارات از 
برزیل ایران در پایین ترین سطح ممکن است و با کسب 
یک رتبه خوب براى آبادانى ها در فصل آینده مى تواند 
دوباره به یک قهرمان ورزشى براى خطه جنوب ایران 

تبدیل شود.
 انتشــار خبر مذاکرات آبادانى ها با عبــدا...، مى تواند 
مدیران باشــگاه ســپاهان را نیز زودتر از آن زمانى که 
در نظر داشتند به این نتیجه برساند که براى مذاکره با 
گزینه هاى فصل آینده خود به ویژه چند گزینه مطرح 
خارجى وارد مذاکره شوند و در این باره زمان را از دست

 ندهند. موضوعى که با اصول حرفه اى فوتبال دنیا هیچ 
مغایرتى ندارد و حتى خود سپاهانى ها در فصل گذشته 
و چند هفته مانده به پایان لیــگ، جواب مثبت هدایت 

ن  ها سپا
براى فصل پیش رو را از ویســى 

گرفتند.
  باید دید در نهایت واکنش عبدا... 
ویسى و باشگاه هاى سپاهان و 
صنعت نفت آبادان به انتشار این 
گزارش و اخبارى از این دست 
چه مى تواند باشــد. شاید در 
وهله اول تکذیــب و  تکرار 
این جمله که عبدا... در حال 
حاضر ســرمربى سپاهان 
است اما در نهایت  احتمال 
عملیاتى شدن آنچه گفتیم 
و نوشتیم براى فصل آینده 

بسیار زیاد است.

ن از مذاکرات آبادانى ها با سرمربى سپاهان
   گزارش نصف جها

است!   برزیلى ها ویسى را مى خواهند
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خرید منشا به باشگاه پیکان نرسیده و فقط تراکتورسازى به 
طورشفاهى با ما مذاکره کرده؛ که با توجه به نیاز کادرفنى ما، 

براى فصل آینده دانست.
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ن ها سپا
براى فصل پیش رو را از ویســى 

گرفتند.
  باید دید در نهایت واکنش عبدا... 
ویسى و باشگاه هاى سپاهان و 
این صنعت نفت آبادان به انتشار
گزارش و اخبارى از این دست 
چه مى تواند باشــد. شاید در 
وهله اول تکذیــب و  تکرار 
این جمله که عبدا... در حال 
حاضر ســرمربى سپاهان 
است اما در نهایت احتمال

عملیاتى شدن آنچه گفتیم 
و نوشتیم براى فصل آینده 

بسیار زیاداست.

سرمربى سپاهان

ى خواهندى خواهند

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: «فیفا با بارسلونا هم برخورد 
کرد چه برسد با یک باشگاه ایرانى.»

اتفاقى که طى چند روز اخیر براى استقالل به یک بحران 
بدل شده است مسئله ممنوعیت حضور این باشگاه در 
نقل و انتقاالت نیم فصل است که سبب شده است 
آبى هاى پایتخت رســماً با مشکالتى عدیده 

روبه رو شوند.
فراموش نمــى کنیم که 
مشــکل  همین 
بدهــى در 
فصلى 

که پرسپولیس با قطبى قهرمان لیگ برتر ایران شد، سبب شد از این باشگاه 6 امتیاز کسر 
شود و حاال با فرمتى دیگر گریبانگیر استقالل شده است.

اینکه باشگاه هاى ایرانى باشگاه هاى بدهکارى هستند مسئله جدیدى نیست و همواره 

وقتى بازیکنان خارجى با قراردادهاى یک طرفه و بــدون ارائه کیفیت در فوتبال ایران، 

کشورمان را ترك مى کرده اند نگران شــکایت آنها بوده ایم. یکى از باشگاه هایى که تا 

همین چند ماه قبل به شــدت درگیر شــکایت بازیکنان خارجى سابقش بود، ذوب آهن 
اصفهان بود.

این باشگاه اصفهانى با شکایت و صدور رأى توسط 16 بازیکن سابق داخلى و نیز هفت 

بازیکن خارجى روبه رو بود که مى توانست به یک بحران براى باشگاه اصفهانى بدل شود 

اما با پرداخت بدهى این بازیکنان، ذوب آهن تقریباً خودش را از مشکالت بعدى نجات داد.

سعید آذرى در این ارتباط گفت:«متأسفانه ما نیز مثل بسیارى دیگر از باشگاه هاى ایران 

با مشکالت بدهى و شکایت ورزشکاران روبه رو بوده ایم ولى مى دانستیم اگر لحظه اى 

کنیم با برخورد قاطع فیفا روبه رو مى شویم. بازیکنانى نظیر کاسترو، استویچکف، 
درنگ 

میاتوویچ، فلیپه الوز، یورگن گده و کارلوس سانتوس همگى به دلیل بدهى از ما شکایت 
کرده بودند که بدهى اینها بیش از 2/5 میلیارد بود.»

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: «ما از همان ابتدا یکى از رویکردهاى خودمان 

را بر روى پرداخت بدهى هایى که مى دانســتیم برایمان مشکل ساز مى شود گذاشتیم 

و خوشبختانه در حال حاضر مشکل اساســى از این حیث نداریم و تقریباً همه شاکیان را 

راضى کرده ایم. از طرف دیگر به این لیســت خارجى ها 16 شکایت داخلى هم اضافه 

مى شود که آنها هم مى توانست براى ما دردسر ساز شود. دو میلیارد و نیم هم به شاکیان 

داخلى پرداخت شده است تا باشگاه ذوب آهن بدون کمترین دغدغه اى به کارش ادامه 
دهد.»

وى در مورد مشکل باشگاه استقالل گفت: «متأسفانه بعضى از مواقع یک کوتاهى یا ساده 

اندیشــى در مواجهه با نهادهاى بین المللى به یک بحران بدل مى شود. فیفا و نهادهاى 

وقى بین المللى در این ارتباط شــوخى ندارند. شــما مى بینید که در ایران بعضى از 
حق

دستگاه ها در برخورد با بدهى برخى باشگاه هاى بزرگ مماشات یا تدبیر انجام مى دهند 
ولى فیفا با بارسلونا هم برخورد کرد چه برسد با یک باشگاه ایرانى.»

آذرى افزود: امیدواریم مشکل باشگاه استقالل حل شود و این باشگاه که نماینده ایران 

در لیگ قهرمانان آسیا هم هست هر چه سریع تر بتواند بر روى فصل پیش رو تمرکز کند. 

اما نکته اى که مى خواهم به آن اشاره کنم این اســت که ما چه از حیث انعقاد قرارداد و 

مفاد آن و چه از حیث رعایت قوانین در چارچوب مسابقات داخلى باید خیلى حرفه اى تر 

عمل کنیم. متأسفانه عدم توجه به این مسائل به صورت دائم دارد باعث ایجاد مشکالت 

وتبال ما مى شود که این موضوع به اعتبار فوتبال ایران نیز لطمه وارد مى کند.»
براى ف

آذرى : فیفا با بارسا برخورد کرد چه برسد به استقالل!
ممممدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: «فیفا با بارسلونا هم برخورد

کرد چه برسد با یک باشگاه ایرانى.»
اتفاقى که طى چند روز اخیر براى استقالل به یک بحران
بدل شده است مسئله ممنوعیت حضور این باشگاه در 
نقل و انتقاالت نیم فصل است که سبب شده است 
آبى هاى پایتخت رســماً با مشکالتى عدیده 

روبه رو شوند.
فراموش نمــى کنیم که 
مشــکل  همین 
بدهــى در 
فصلى 

که پرسپولیس با
شود و حاال با فرم
اینکه باشگاه هاى
وقتى بازیکنان خ
کشورمان را ترك
همین چند ماه قبل

اصفهان بود.
این باشگاه اصفها
بازیکن خارجى رو
اما با پرداخت بدهى
سعید آذرى در این
با مشکالت بدهى
درنگ کنیم با برخو
میاتوویچ، فلیپه الوز
کرده بودند که بدهى
مدیرعامل باشگاه ذ
را بر روى پرداختب

بارس ب آذرى : فیفا با بارسذرى : فیفا با بارسآذرى : فیفا

علیرضا منصوریان ســرمربى اســتقالل چنــد روز پیــش  درباره شــایعه مذاکــره بعضى از تیم هــاى لیگ برتــرى با «ســرور جبــاروف» صحبت کرد. 
او گفــت: «کار تمیز و جوانمردانه اى نیســت. جباروف با ما قــرارداد 18 ماهه دارد. مــا دو فصل نقل و انتقــاالت را داریم یک بار پیش از آغــاز مرحله پلى آف 

و دیگرى پــس از پایان مرحلــه پلى آف، مى توانیــم در این زمــان جباروف را جــذب کنیم. پیش از آغــاز فصل دنبال جــذب عــزت  ا... پورقاز بودیم 
مى خواهــم، و بــه همیــن خاطر با ســیروس پورموســوى ســرمربى اســتقالل خوزســتان تماس  را  او  گفتــم  و  گرفتیــم 

او بــه من گفــت بازیکــن نــدارم و ما هم طبــق تعهــد اخالقى عقب نشــینى 
کردیم.»

سرمربى استقالل در حالى از ماجراى پورقاز و کار و تعهد اخالقى خود حرف مى زند 
که همین دو هفته پیش سعید آذرى مدیر عامل ذوب آهن مدعى شد منصوریان 

شخصًا با دو بازیکن ذوب آهن تماس گرفته است! این عین جمالت آذرى 
است: «از علیرضا منصوریان سرمربى اســتقالل تهران گالیه  مند و 

دلخورم. او که همواره از دوســتان من بوده و چه در زمان بازى و 
چه اکنون که در عرصه مربیگرى فعالیــت مى کند به او عالقه 
داشته و احترام خاصى برایش قائلم، متأسفانه بر خالف عرف 
حرفه اى معمول، با دو نفــر از بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن 
به طور شــخصى تماس گرفته و براى پیوســتن ایشان به 
تیم اســتقالل تهران با آنها مذاکره مستقیم کرده است. از 
منصوریان بیش از اینها انتظار داشــتم چراکه همواره از 
مقررات و اصول حرفــه اى دم مى زند و از این کار وى به 

شدت تعجب کردم.» 
منصوریان البته پاســخى به ادعاهاى آذرى نداد و به 
نظر مى رسد اگر ادعاى مدیرعامل ذوب آهن دروغ بود 
سرمربى استقالل حتماً از خودش دفاع مى کرد! به هر 
حال کارى که منصوریان از آن با لقب ناجوانمردانه 
نام مى برد همان کارى است که خود او در قبال 
دو بازیکــن ذوب  آهن انجام داده اســت و اگر 
آن ادعاى آذرى درســت باشد منصوریان حق 
ندارد از کارى که خودش هم آن را انجام داده 

گالیه کند.

آقاى منصوریان! ذوب آهن را یادت رفته؟
ـتقالل چنــد روز پیــش  درباره شــایعه مذاکــره بعضى از تیم هــاى لیگ برتــرى با «ســرور جبــاروف» صحبت کرد. 
8ى نیســت. جباروف با ما قــرارداد 18 ماهه دارد. مــا دو فصل نقل و انتقــاالت را داریم یک بار پیش از آغــاز مرحله پلى آف 

 پلى آف، مى توانیــم در این زمــان جباروف را جــذب کنیم. پیش از آغــاز فصل دنبال جــذب عــزت  ا... پورقاز بودیم 
مى خواهــم،  پورموســوى ســرمربى اســتقالل خوزســتان تماس  را  او  گفتــم  و  گرفتگرفتیــم 

رم و ما هم طبــق تعهــد اخالقى عقب نشــینى 

ى پورقاز و کار و تعهد اخالقى خود حرف مى زند 
ى مدیر عامل ذوب آهن مدعى شد منصوریان 

س گرفته است! این عین جمالت آذرى 
مربى اســتقالل تهران گالیه مند و 

ن من بوده و چه در زمان بازى و 
 فعالیــت مى کند به او عالقه 
م، متأسفانه بر خالف عرف 
کنان تیم فوتبال ذوب آهن 
 براى پیوســتن ایشان به 
ره مستقیم کرده است. از 
شــتم چراکه همواره از 
ى زند و از این کار وى به 

هاى آذرى نداد و به 
 ذوب آهن دروغ بود 
فاع مى کرد! به هر 
قب ناجوانمردانه 
خود او در قبال 
اســت و اگر 
صوریان حق 
را انجام داده 

نصوریان! ذوب آهن را یادت رفته؟
هفته نوزدهم لیگ برتر بــراى نمایندگان اصفهان 
بدون گل زده یا خورده به انتها رسید. بنابراین گزارش، 
دیروز و در ادامه مسابقات فوتبال جام خلیج فارس،  
تیم فوالد  مبارکه سپاهان در ورزشگاه نقش جهان 
میزبان صنعت نفت آبادان بود. سپاهان در این دیدار 
که از لحاظ تملک توپ برترى زیادى نسبت به حریف 
خود داشــت، نتوانســت از موقعیت هاى خود بهره 

ببرد.
شاگردان ویســى در دیدار برابر صنعت نفت از ابتدا 
نبض کار را در اختیار گرفتند ولى در نیمه اول موفق 
به ایجاد موقعیت گلزنى نمى شدند. اما در نیمه دوم 
شــرایط تغییر کرد و در شرایطى که تیم صنعت نفت 
دفاع مطلق را در دستور کار خود قرار داده بود، طالیى 
پوشان موفق شدند موقعیت هاى فراوانى براى گلزنى 
ایجاد کنند که دو بار دیرك دروازه مانع از گلزنى آنها 
شد و موقعیت هاى دیگر نیز به دلیل تعلل و بى دقتى 

مهاجمین و البته چند واکنش خوب ناصر ساالرى از 
دست رفت. 

در دیگر دیدار دیروز هم ذوب آهن اصفهان در تبریز 
مهمان گسترش فوالد بود که آن مسابقه هم با نتیجه 
بدون گل به پایان رسید تا تیم هاى فوتبال اصفهانى 
بار دیگر برابر گسترش ناموفق نشان دهند . ذوب آهن 
که در بازى رفت نتوانســته بود برابر گسترش برنده 
شود و در اصفهان برابر این حریف مساوى کرده بود در 
بازى برگشت ودر تبریز هم نتوانست برابر این حریف 

برنده وموفق باشد.
اصفهانى ها در این لیگ ،برابر تیم فوتبال گسترش 
باخت هم تجربه کرده اند .در هفتــه دوازدهم و در 
مســابقه اى که روز 11 آذر برگزار شــد تیم فوتبال 
سپاهان 2-1 برابر تیم فوتبال گسترش بازنده شد تا 
در 3 بازى تیم گسترش برابر 2 تیم بزرگ اصفهانى 

بدون باخت باشد .

ره آورد تیم هاى اصفهانى از هفته نوزدهم؛ 

  بازیگر اصفهانى مطرح سینماى ایران که به دلیل سکته  
مغزى در آى سى یو بسترى شده بود، درگذشت.

  «کاظم افرندنیا» بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون که 
سابقه پنج دهه حضور در ســینما و تلویزیون را داشت، 
هفته گذشــته به دلیل آنچه پزشــکان «مشکوك به 
خون ریزى مغزى» اعالم کرده بودند، راهى بیمارستان 

شد و  دار فانى را وداع گفت. 
 کاظم افرندنیا در سریال تاریخى «معماى شاه» نقش 
تیمســار طوفانیان را ایفا کرده است. او بازیگر بسیارى 

از فیلم هاى تلویزیونى اســت که آخرین آنها با عنوان 
«جدایى» سال 94 ساخته شد.

 افرندنیا  در سریال هاى «خون بها»، «مسافر زمان» و 
«ستایش 2» بازى کرده است.

گروه ورزشى روزنامه نصف جهان  دوبار با این هنرمند 
اصفهانى به دلیل  داشتن عالیق فوتبالى و هوادارى از 
سپاهان گفتگو کرده بود که آخرین مصاحبه با این مرد 
طالیى چند روز پیش و قبل از ســکته مغزى وى انجام 

شده بود.

کاظم افرندنیا درگذشت

,,

کارى که 
منصوریان از آن با 
لقب ناجوانمردانه 
نام مى برد همان 
کارى است که 
خود او در قبال دو 
بازیکن ذوب  آهن 
انجام داده است

کالً صفر – صفر!
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همانا بر خداوند سبحان پنهان نیست آنچه را که بندگان در 
شب و روز انجام مى دهند، که دقیقاً بر اعمال آنها آگاه است 
و با علم خویش بر آنها احاطه دارد، اعضاء شما مردم گواه 
او، و اندام شما سپاهیان او، روان و جانتان جاسوسان او، و 

موال على (ع)خلوت هاى شما بر او آشکار است. 

ساسان اکبرزاده
یادواره سردار شــهید مهندس ســید محســن صفوى و شهداى 
مهنــدس و مهندســى رزمى اســتان اصفهــان به همت ســپاه 
صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان در خیمه گلســتان شــهداى 
اصفهان بــا حضــور اســتاندار، معاونیــن اســتاندارى، مدیران 
دســتگاه هاى اجرایى، نیروهــاى نظامى و انتظامــى، روحانیون، 
نمایندگان مردم استان در مجلس شوراى اســالمى، خانواده هاى 
شــهدا، ایثارگران و آزادگان، شــهردار اصفهان و... با شکوه خاصى 

برگزار شد.
در ابتداى این مراســم فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) اســتان 
اصفهان به میهمانان و شرکت کنندگان در این یادواره خیرمقدم گفت 
و افزود: این یادواره در ماه پیروزى خون بر شمشیر و به منظور بیان 

رشادت هاى شهدا برگزار شده است.
سردار غالمرضا سلیمانى گفت: ما در اســتان اصفهان به تقدیم 24 
هزار شــهید به انقالب اســالمى، افتخار مى کنیم و براى اولین بار 
نیز یادواره سردار شــهید مهندس سید محســن صفوى و شهداى 
مهندس و مهندســى رزمى اســتان اصفهان را برگزار مى کنیم که 
جا دارد از همه کسانى که در برپایى این یادواره تالش کردند تشکر

 کنم.

■■■
در ادامه، دســتیار و مشــاور عالى فرمانده معظم کل قوا با درود به 
شــهیدان به ویژه بیش از ده هزار شــهید رزمى و مهندسى استان 
اصفهان کــه مظلومانه جنگیدند ولــى تأثیرگذارتریــن نیروها در 
پیروزى ها به شــمار مى روند گفت: من حامل ســالم رهبر معظم 
انقالب به تک تک خانواده شهیدان، ایثارگران و آزادگان هستم و از 

برگزارکنندگان این یادواره تشکر مى کنم.
ســردار سرلشــکر پاســدار دکتر ســید یحیــى صفــوى افزود: 
ماه هاى بهمن و اســفند هر ســال، ماه هاى عجیبى در تاریخ ملت 
ماســت. از یک طرف 22 بهمن روز پیروزى انقالب سرنوشت ساز 
و انقالبى که منطقه را تغییر داد داریم و از ســوى دیگر نیز بیشترین 
عملیات در دوران دفاع مقدس همچون عملیات کربالى 5، خیبر، بدر 
و...  در این دو ماه به وقوع پیوست به گونه اى که در ماه هاى بهمن و 

اسفند قلب هایمان حال و هواى دیگرى پیدا مى کند.
وى با بیان اینکه در استان اصفهان همه در قلبشان، عاشق امام زمان 
(عج) هستند گفت: پیروزى هاى دوران دفاع مقدس، بدون مهندسى 
امکانپذیــر نبود و در حقیقت رمز و مشــکل گشــاى پیروزى هاى 

عملیات هاى دوران دفاع مقدس را مهندسى انجام مى داد.
دســتیار و مشــاور عالى فرمانده معظم کل قوا گفت: نقش شهداى 

گمنام، مهندســى و... در پیروزى هاى دوران دفاع مقدس یک رکن 
اساســى بوده و هیچ عملیاتى در دوران دفــاع مقدس بدون حضور 
اصفهانى ها نبود و انصافًا استان اصفهان همانطور که قطب صنعت، 
تمدن و فرهنگ بوده، قطب دفاعى در دوران دفاع مقدس و هم اکنون 
هم مى باشد. این در حالى اســت که مردم استان اصفهان در دوران 

دفاع مقدس سنگ تمام گذاشتند.
وى خون شهیدان را موجب ایجاد مکتب مقاوت در بین کشورهاى 
اسالمى برشمرد و گفت: شهدا درس مقاومت دادند و مکتب مقاومت، 

آزادى سوریه، یمن و... را در پى داشته است.
سردار سرلشکر صفوى به جوانان توصیه کرد اندیشه، تفکر و عملکرد 

شهیدان را بشناسند و اخالق  شهیدان را بخوانند. 
وى شــهیدان را در زمینــه هاى مختلــف بهترین ها دانســت و 
گفت: عملکرد شــهداى ما در جهان بــى نظیر بــوده و ما تاکنون 
شــهیدان را به خوبى نشــناخته ایم و همه باید قدردان شــهیدان

 باشیم.
■■■

همچنین در این یادواره فرمانده نیروى دریایى ســپاه پاسداران هم 
گفت: در جنگ تحمیلى، 54 کشور سهیم بودند ولى ما در جنگ پیروز 
شدیم. این در حالى است که شــیعه مى داند که امام دارد و خود نظر 

نمى دهد.
سردار پاسدار حسین فدوى افزود: اســتکبار 37 سال است در برابر 
انقالب اسالمى از همه قدرت خود استفاده کرد ولى به نتیجه نرسید.

وى ادامــه داد: رزمندگان ما بــا بهره گیرى از تــوان عملى خود در 
عملیاتى همچون والفجر 8  و... با دل، زبان و عمل پاى تکلیف رفتند 
و خداوند هم کمک کرد تا پیروز شــوند و این موضوع بسیار مهمى

 است.
فرمانده نیروى دریایى سپاه پاســداران اظهار داشت: در دعواى بین 
حق و باطل، خداوند طرف حق است و بهترین نتیجه را براى مؤمنان 
خود رقم مى زند و طى 37 سال انقالب، خداوند با ما بوده و مردم نیز 

با بصیرت خود خداوند را باور دارند.
ســردار فدوى با بیان اینکه دنیا با تمام توان خود نتوانســت از پس 
انقالب اســالمى برآید، گفت: بیشــترین تجلى وعده خدا، انقالب 
اسالمى است و شهیدان باور به وعده خداوند داشتند و به آن در دوران 

دفاع مقدس عمل کردند.
وى تصویرســازى از واقعیت در اســالم را بر مدار حــق مى داند و 
مى گوید: براى تصویرســازى از واقعیت، باید خیر آخرت را مدنظر 
داشت و تصویرسازى از واقعیت بر مدار حق نه بر مدار دنیا باید باشد 

که این بسیار مهم است.

فرمانده نیروى دریایى سپاه پاسداران  با بیان اینکه ما نیازمند گرامى 
داشتن یاد شهدا هستیم، گفت: باید از خداوند بخواهیم تا نعمات شهدا 

به ما هم برسد.
ســردار فدوى افزود: رهروان انقالب، امام راحل(ره) و رهبر معظم 
انقالب، هزاران بار ثابت کردند مى توانند کارهاى ســخت را انجام 
دهند و این کار را کردند و امید اســت ما همواره در پیشــگاه شهدا 

روسفید باشیم.
وى که در آستانه دهه فجر سخن مى گفت افزود: دهه فجر تبلورى 
از پاسخ به نداى امام راحل(ره) بود که با وحدت کلمه و وعده خداوند 
تحقق یافته و انقالب به پیروزى رسید و بجاست تا یاد و خاطره ایام 

پرشکوه آن دوران را گرامى بداریم.
فرمانده نیروى دریایى سپاه پاســداران به شهیدان این یادواره درود 

فرستاد.
در ادامه این یادواره، حاج صادق آهنگران بــه مداحى پرداخت و از 
مجموعه کتاب هاى شاهکارهاى مهندسى دفاع مقدس که به ابتکار 
سردار سید محسن صفوى و قرارگاه مهندسى صراط المستقیم تهیه 

شده بود رونمایى شد.
همچنین در این یادواره از نرم افزار موبایل شهداى مهندسین استان و 

نیز سایت شهید صفوى و شهداى مهندسى رونمایى شد.

در یادواره شهداى مهندسى رزمى استان اعالم شد

اصفهان، قطب دفاعى در دفاع مقدس بود

زینب زمانى
در راستاى تحقق مدیریت یکپارچه و منسجم امور شهرى 
و به منظور بهینه سازى شــیوه ها و روش هاى اجرایى 
و اصالح ساختار تشــکیالتى و استناد به قانون مدیریت 
پسماند، شــرکت مدیریت پســماند آغاز به کار نمود. 
جمع آورى پسماندها تا پیش از تشکیل شرکت مدیریت 
پســماند و احداث کارخانه تولید کود و مواد آلى توسط 
پیمانکاران انجام  و پسماندهاى تر جمع آورى شده طى 
قراردادى با ســازمان بازیافت و تبدیل مواد شهردارى 
اصفهان جهــت دفن به گردنــه زینل واقع در شــرق 
اصفهان منتقل مى شدند و یا توسط شهردارى ها دفن 
مى گردیدند. با این مقدمه بر آن شــدیم تا گزارشــى از 
افتتاح ســاختمان و آزمایشــگاه مجتمع پردازش تولید 
کود و مواد آلى شــرکت مدیریت پســماند ارائه دهیم. 
در ابتداى این افتتاح ربیعى مدیر عامل این شــرکت با 
ارائه عملکرد این شــرکت گفت:مســئله اى که امروزه 
در عرصه هــاى جهانى بــه عنوان یک مشــکل بین 
المللى به شــدت خودنمایى مى کنــد موضوع حفاظت 
از محیط زیســت و مدیریت پسماند اســت که یکى از 
دغدغه هاى دنیاى مدرن است. موضوع پسماند یکى از 
موارد مهمى است که باید به عنوان یک تهدید به آن نگاه 
کرد و تالش براى کاهش تولید پسماند همواره یکى از 
دغدغه هاى دلسوزان محیط زیست بوده، چراکه سالمت 

جامعه را تضمین مى کند.

وى در ادامه افزود:در شــرایطى که اکثر ســازمان ها و 
واحدهــاى تابعه ذیربــط در حال تــالش جهت جذب 
درآمدهاى پایدار و ایجاد منابع در آمدى پایدار هســتند، 
صنعت بازیافت مى تواند به عنوان یک صنعت اقتصادى 
با صرفه باال باعث جلوگیرى از اتالف سرمایه هاى ملى 
گردد و همچنین مى توانیم  با ایجاد اشــتغال و کاهش 
هزینه هاى تولید، سهمى در ایجاد انگیزه جهت سرمایه 

گذارى بخش خصوصى در این صنعت داشته باشیم.
ربیعى گفــت:در حال حاضــر روزانه حــدود 280 تن 
پســماند خانگى از ســه شهرســتان شــاهین شهر 

و میمه، برخوار و خمینى شــهر وارد کارخانه پســماند 
شــاهین شــهر مى شــود که حاصل آن تولید ساالنه 
7300 تن کود کمپوســت مى باشد. شــهردارى هاى

ســه شهرســتان شــاهین شــهر و میمه، برخــوار و 
خمینى شهر در قالب 11 شهر، سهامداران شرکت پسماند 
هستند که روزانه حدود 280 تن پسماند خانگى از این سه 

شهرستان وارد کارخانه پسماند شاهین شهر مى شود.
وى در ادامه آزمایشگاه مورد بهره بردارى در چرم شهر 
را یکى از نمونه هــاى بارز این شــرکت عنوان کرد و 
گفت:این آزمایشگاه مى تواند در سطح استان و کشور 

نمونه اى برتر باشد.

معرفى سرپرست جدید شرکت پسماند
شهردار شاهین شهر در این مراســم به عنوان رئیس 
هیئت مدیره این شــرکت عملکرد شــرکت  را قابل 
تحســین عنوان کرد و  افزود: برنامه ریزى جهت ایجاد 
بســترهاى فرهنگى و اجتماعى مناسب و مورد نیاز در 
جامعه شهرى با استفاده از ظرفیت رسانه ها برنامه ریزى 
جهت پاکیزه ســازى معابر و فضاهاى عمومى شــهر،  
برنامه ریزى و نظارت بر کاهش تولید پسماند و همچنین 

تفکیک پســماند در مبدأ تولید به منظور ایجاد ارزش 
افزوده براى پســماند، برنامه ریزى جهت جمع آورى 
مطلوب و بهداشــتى پســماند از مبادى تولید، انجام 
پژوهش هاى کاربــردى با همــکارى مراکز علمى و 
دانشگاهى، بسترسازى و پشتیبانى و برنامه ریزى الزم 
براى جلب سرمایه و مشارکت بخش خصوصى و چندین 
مورد دیگر از وظایف اصلى شرکت مدیریت پسماند مى 
باشد. مهندس حســین امیرى در پایان از زحمات مدیر 
عامل این شرکت تشــکر و قدردانى نمود و سرپرست 

جدید این شرکت را معرفى کرد.

■■■
در حاشیه این مراسم نظر معاون هماهنگى امور عمرانى  
استاندارى را درخصوص برگزارى هفته شاهین شهر جویا 
شــدیم، مهندس طرفه گفت: یکى از مسائلى که براى 
شاهین شهر از لحاظ موقعیتى در اولویت است، توجه به 

مسائل زیست محیطى مى باشد .
طرفه در ادامه با اشــاره به موقعیت وجمعیت روبه رشد 
شاهین شــهر افزود: شــاهین شــهر یکى از شهرها و 
شهرستان هاى موفق استان در بخش هاى محیطى  و 
استفاده از توانمندى ها در کنترل آلودگى بوده که باعث 

بهبود هواى منطقه شده است .
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى وجود مدیریت 
توانمند شهرى این شــهر را عاملى براى کسب موفق 
بودن شــاهین شــهر بیان کرد و در ادامه گفت:یکى از 
شــهرها و شهرســتان هــاى موفــق اســتان که در 
بخــش هــاى مختلــف عمرانــى و فرهنگــى  
فعالیت هاى خوبى داشــته اســت و توانســته استفاده 
بهینه اى از  موقعیت ها به ویژه در بخش پســاب داشته 
باشد شاهین شهر اســت ،که این شهرستان را نسبت به 

شهرستان هاى دیگر پیشرو کرده است.
طرفه  در پایــان گفت:  امیدوارم به زودى بزرگداشــت 
فعالیــت هاى مدیریتى، مشــارکت مردمــى و ارتقاى 
اجتماعى  در این شهرستان برگزار شود تا  ان شاء ا... باعث 

شود این شهرستان روز به روز پیشرو تر و موفق تر شود .

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى در شاهین شهر عنوان کرد

شاهین شهر، پیشرو در شهرستان هاى استان اصفهان شاهین شهر، پیشرو در شهرستان هاى استان اصفهان 
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شخصى بلیط التارى خود    باشگاه خبرنگاران جوان |
را گم کرده بود، بعد از یک سال در خانه خودش پیدا کرد.

شاید این یک انگیزه باشد تا شما را در تمیز کردن خانه راه بیندازد.
جومل پانیسا در حال تمیز کردن خانه خود در الگسدن اورگون 
بود که بعد از طوفان برف در این شهر کثیف شده بود که در همین 
حین، یک بلیط التارى یک میلیون دالرى را که یک سال پیش 

آن را خریده بود، پیدا کرد.
پانیسا این بلیط التارى را در خانه خود بعد از اینکه آن را در روز 12 
ژانویه سال گذشته خریده بود، در پاکتى گذاشته بود ولى آن ها را 
دیگر پیدا نکرد که حاال بعد از یک سال دوباره آن ها را پیدا کرده 
است.این دفعه این مرد شانس بزرگ خود را از دست نداده است و 
با در دست گرفتن بلیط خود براى وصول کردن آن به جایى که آن 

را خریده بود رفت چرا که پس از 8 روز این بلیط منقضى مى شد.

  جام نیوز | زنى 49 ساله که در پى شوك ناشى از برخاستن 
از خواب سکته کرده بود حین برگزارى مراسم تدفینش به یکباره زنده 

شد و حاضران را شگفت زده کرد.
همسر 51 ساله این زن که از زنده شدن دوباره زنش خوشحال شده 
بود، در این باره به شبکه خبرى سى ان ان، یادآور شد: در حال آماده 
سازى مراسم تدفین براى به خاکسپارى همسرم بودیم که ناگهان 
تابوت تکان شدیدى خورد و همســرم بلند شد و پس از آنکه خود را 

داخل تابوت تدفین دید به شدت جیغ کشید.
این مرد 51 ساله در ادامه خاطرنشــان کرد: «پس از آنکه او دوباره 
زنده شد با یک خودرو وى را به نزدیک ترین بیمارستان در «کازان» 
منتقل کردیم. البته متأسفانه او تنها 12 دقیقه زنده  ماند و در نهایت 
درگذشت. هنوز علت مرگ همسرم مشخص نشده است و یک گروه 

تحقیقاتى در حال بررسى این موضوع هستند.»

  باشگاه خبرنگاران جوان | پلیــس آمریــکا 20 میلیون 
دالر وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوســت کشــف 

کرد.
 بنا بر مدارك پلیس متهم با اســتفاده از پولشویى و تأسیس شرکت 
هرمى توانسته این مقدار پول را به جیب بزند و تمامى پول ها را درون 

تخت یک آپارتمان در ماساچوست پنهان کرده است.
متهم 28 ساله این پرونده پولشــویى «کلبر روچا» با توجه به جرائم 

مرتکب شده به 20 سال زندان محکوم خواهد شد.
شرکت مذکور به نام  «تلکس فرى» شــرکت هرمى در سال 2014 

میالدى اعالم ورشکستگى کرده است.
بنا بر گزارش دادســتان پرونده متهم، روچا فردى است که میلیون ها 
دالر از دارایى هاى شرکت را مخفیانه با پولشــویى به برزیل انتقال 

داده است.

شانس بزرگ گمشده
 بعد از یکسال پیدا شد

زنى در مراسم تدفین خود 
زنده شد

مخفیگاه پول یک متهم پولشویى 030201
چهل تکه

عامالن قتل پیرزن 85 ساله در خیابان جیحون اعتراف 
کردند پس از قتل فقط فرش و پلى استیشــن سرقت 

کردند.
به گزارش میزان، ساعت 18و 15 دقیقه روز 29 دى  ماه،  
کشف جسد پیرزنى 85 ســاله در محل سکونتش واقع 
در طبقه اول یک مجتمع مسکونى در خیابان جیحون 
به کالنترى 108 نواب اعالم شــد. با حضور مأموران 
کالنترى در محل و انجام بررسى هاى اولیه مشخص 
شد که متوفیه به نام «آمنه»  85 ساله  به علت «انسداد 

مجارى تنفسى» به قتل رسیده است. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» و به 
دستور بازپرس شعبه سوم دادسراى ناحیه 27 تهران، 
پرونده  در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت. 
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهى تهــران بزرگ با 
حضور در محل جنایت به تحقیق از همسایه مقتول در 
همان طبقه اول ساختمان به نام «مریم» 44ساله  که بنا 
بر اظهارات اهالى ساختمان اولین نفرى بود که جسد را 

رؤیت کرده بود، پرداختند. 
مریم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ساعت 13و 
30دقیقه،آمنه مرا صدا زد و گفت که کنترل تلویزیونش 
خراب شده، به این بهانه درخواست کرد تا برایش یک 
کنترل تلویزیــون خریدارى کنم. به مغــازه صوتى و 
تصویرى رفتم اما مغازه بســته بود و بدون آنکه موفق 
به خرید کنترل تلویزیون براى مقتوله بشوم، در ساعت 
15و 30 دقیقه به منزل بازگشتم. مجدداً ساعت 16 از 
خانه خارج شدم و ساعت 18 به منزل بازگشتم؛ متوجه 
شکسته شدن شیشه آپارتمان مقتول شدم و  از گوشه 
شیشه شکسته شــده به داخل آپارتمان نگاه کردم که 
جســد آمنه خانم را داخل اتاق پذیرایى مشاهده کردم. 

بالفاصله موضوع را به همسایگان طبقات باال و در ادامه 
به پلیس 110 اطالع دادم.»

کارآگاهان اداره دهم در بررسى میدانى محدوده جنایت 
موفق به شناســایى برخى مراکز تجــارى مجهز به 
دوربین هاى مداربسته شدند.در بازبینى تصاویر دوربین 
هاى مداربسته، کارآگاهان موفق به شناسایى تصویر 
مریم (همسایه مقتول) شــدند؛ بررسى دقیق تصاویر 
دوربین هاى مداربسته نشــان داد که مریم بار اول در 
ساعت 15و 17 دقیقه و بار دوم در ساعت 15و 40 دقیقه 
در خیابان جیحون تردد داشــته و در هر دو بار مردى 
ناشــناس، حدوداً چهل چهل وپنج ســاله او را تعقیب 

مى کند. 
در شرایطى که مریم مدعى عدم شناسایى تصاویر به 
دست آمده از مرد ناشناس شــده بود اما در تحقیقات از 
اعضاى خانواده اش، پسر مریم با شناسایى تصویر مرد 
ناشناس به نام «مجید» 42 ساله  عنوان داشت: «چهار 
سال پیش زمانى که در خیابان سى مترى جى سکونت 
داشــتیم، مجید همســایه ما بود. به واسطه اختالف و 
درگیرى شدیدى که مجید با همسرش داشت، مادرم 
دائماً تالش مى کرد تا با میانجى گرى آنها را با یکدیگر 
آشــتى دهد اما نهایتاً از یکدیگر متارکه کردند و از سى 
مترى جى رفتند، ما نیز پس از گذشت مدت کوتاهى، 
محل ســکونت خود را تغییر داده و به خیابان جیحون 

آمدیم.»
با شناسایى دقیق محل سکونت مجید در منطقه نواب، 
خیابان مرتضوى، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى 

ششم بهمن اقدام به دستگیرى او کردند. 
مجید ابتدا منکر ارتباط خود با موضوع قتل شــد اما در 
ادامه و پس از ارائه اطالعات دقیق از سوى کارآگاهان 
از جمله تصاویر به دست آمده از دوربین هاى مداربسته 

به ناچار لب به اعتراف گشــود و به ارتــکاب جنایت و 
همدستى مریم در جنایت اعتراف کرد. 

مجید در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «حدوداً چهار 
سال پیش با مریم و خانواده اش در منطقه سى مترى 
جى آشنا شدم، آن زمان متأهل بودم و دائمًا با همسرم 
درگیرى داشــتم. مریم به عنوان یکى از همسایه ها، 
با میانجى گرى سعى در آشــتى ما دو نفر داشت. پس 
از متارکه از همســرم، من به مصرف موادمخدر روى 
آوردم، مریم نیز به صورت پنهانى شیشــه مصرف مى 
کرد و همین موضوع زمینه ارتباط نزدیک مرا با مریم 
ایجاد کرد. من مشــکالت مالى فراوانى داشتم و مریم 
طى این مدت به من کمک مالى مى کرد. حدوداً یک 
ماه قبل یک بار با معرفى مریم و براى نظافت به خانه 
مقتول رفته بودم. از آن زمان، چندین بار پیشنهاد سرقت 
طال و جواهــرات را با مریم مطرح کــردم اما او زیر بار 
نمى رفت تا اینکه چند روز قبل، این بار مریم پیشنهاد 
ســرقت را مطرح کرد. روز جنایت قرار شد تا مریم در 
ورودى آپارتمان را بــاز کند و همیــن کار را نیز کرد. 
پس از ورود به داخل ســاختمان، در آپارتمان مقتوله را 
زدم و به محض باز شــدن در آپارتمان، محکم در را به 
صورتش کوبیدم و او به داخل اتاق پذیرایى پرتاب شد. 
با طناب دست و پا و دهان پیرزن را بستم، هنگامى که 
قصد بستن دستان مقتول از پشت سر را داشتم، در حین 
پیچاندن دستانش، دســت چپش دچار شکستگى شد. 
ابتدا یک انگشــتر طال را از داخل دســت پیرزن خارج 
کردم. براى پیدا کــردن طالجات به داخــل اتاق ها 

رفتم اما موفق به پیدا کردن طال و جواهرات نشــدم. 
مریم را صــدا زدم و از او جویاى محل طالها شــدم و 
او عنوان داشــت که اگر طالها خانه نباشد، به احتمال 
فراوان نزد دختر مقتوله است. نهایتًا پس از جستجوى 
داخل اتاق ها و بــدون پیدا کردن طــال و جواهرات، 
یک دستگاه ویدئو، یک دســتگاه پلى استیشن و یک 
تخته فرش دســتباف را ســرقت کرده و از ساختمان 
خارج شدم. پس از مدتى به مریم زنگ زدم و آن زمان 
متوجه شــدم که پیرزن به علت خفگــى فوت کرده

 است.» 
با اعتراف صریح بــه ارتکاب جنایت و محرز شــدن 
مشارکت مریم در جنایت، مریم نیز دستگیر و به اداره 
دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شــد. مریم در 
تحقیقات اولیه منکر هرگونه مشارکت در قتل پیرزن 85 
ساله شد اما پس از اطالع از اعتراف صریح مجید، تمامى 
اعترافات وى را تأیید و به مشارکت خود در سرقت منجر 

به جنایت اعتراف کرد. 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بــزرگ ، با اعالم این خبر 
گفت: «هر دو متهــم جهت ارائه توضیحــات به نزد 

بازپرس دادسراى ناحیه 27 تهران اعزام شدند.»
با توجه به اعتراف صریح متهمین به ارتکاب ســرقت 
منجر به جنایت، قرار بازداشت موقت از سوى بازپرس 
سجاد منافى آذر پرونده صادر شد و هر دو متهم جهت 
انجام تحقیقــات تکمیلى در اختیــار اداره دهم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار داده شدند.

  فردا| زن یکى از آتش نشانان با پوشش مأموران 
آتش نشانى در میان آوارهاى ساختمان پالسکو به دنبال 

شوهرش مى گشت که از سوى مأموران شناسایى شد.
 این زن که به دنبال شوهرش مجتبى کوهى مى گشت 
بخاطر رفتارهایى که داشت مأموران پلیس  و آتش نشان 
به او مشکوك شده و وقتى که از وى درخواست کارت و 
مشخصات مى کنند متوجه مى شوند که این آتش نشان 
همسر یکى از آتش نشانان گرفتار زیر آوار پالسکو است.
پســر عموى مجتبى کوهى در راســتاى ایــن ماجرا 
گفت: «زن مجتبى از زمانى که شــنید شــوهرش زیر 
آوار گرفتار شــده یک لحظــه آرام و قرار نداشــت تا 
اینکه متوجه شــدیم وى با لباس کامل آتش نشــانان 
به محل حادثــه رفته و به دنبال مجتبــى مى گردد که 

مأموران پس از مرموز شــدن به وى او را بــا احترام از 
محــل آوار ســاختمان پالســکو به بیــرون هدایت 

کردند.»

قتل پیرزن، تنها  بخاطر 
سرقت فرش و 
پلى استیشن

کشف 125 کیلوگرم مصنوعات طالى قاچاق در 
اصفهان، آذربایجان غربى و کردستان

همسر آتش نشان گرفتار 
با لباس مبدل به پالسکو رفت

ســخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: سه 
باند قاچاق ســازمان یافته طال در استان هاى اصفهان، 
آذربایجان غربى و کردســتان با اقدام هاى اطالعاتى-

عملیاتى ســربازان گمنام امام(عج) شناسایى و عوامل 
آن دستگیر شدند.

به گزارش ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز، قاســم 
خورشیدى افزود: در این عملیات ، 125 کیلوگرم طال به 

ارزش 150 میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
به گفته این مقام مســئول، عوامل ایــن باندها، انواع 
طالجات را از کشور ترکیه با جاســازى در اتوبوس ها و 
نیز از کشــور امارات از طریق دریا، بــا هدف فروش در 
استان هاى مختلف وارد کشور کردند که با اقدام به هنگام 
سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایى و دستگیر شدند.

خورشیدى بیان داشت: براســاس تحقیقات انجام شده 
در این پرونده در اســتان آذربایجان غربى، عوامل این 
باند از اوایل ســال گذشــته تاکنون بیش از 12 بار در 
مجموع 254/4 کیلوگرم طال را به صورت سازمان یافته 
از طریق روش جاسازى در اتوبوس هاى مسافربرى وارد 
کشور کرده اند و این بار در حال قاچاِق 41 کیلوگرم طال 

دستگیر شدند.
وى با اشــاره به فعالیت بیش از یکهــزار و 500 کارگاه 
ســاخت مصنوعات طال در اســتان اصفهان، گفت: به 
دلیل قاچاق مصنوعات طال، بیش از نیمى از کارگاه ها با 

تعطیلى یا رکود مواجه هستند.
ســخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تشریح 

چرایى و چگونگى قاچاق مصنوعات طال به کشور، ادامه 
داد: بررسى  ها حاکى است به دلیل پایین بودن دستمزد 
ساخت و بهتر بودن طرح ها، انواع طالجات در کارخانه ها 
و کارگاه هاى ترکیه تولید و پس از حکاکى کد کارگاهى 

ایران بر روى آنها به داخل کشور قاچاق مى  شوند.
خورشیدى تصریح کرد: مطابق تبصره 4 ماده 18 قانون 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، دولت مى تواند براى خرید و 
فروش و حمل و نگهدارى کاالهایى که موضوع قاچاق 
قرار مى گیرند، مقرراتى را وضع کند که تخلف از آن در 

حکم قاچاق محسوب مى شود.
به گزارش ایرنا، شهریورماه گذشته نیز مأموران گمرك 
بازرگان موفق به کشف یک محموله دو کیلو و480 گرم 

طالى قاچاق از یک دستگاه اتوبوس شده بودند.

  فرمانده نیروى انتظامى ســاوه با بیان اینکه عوامل 
قتل جوان 25 ساله در نوبران دستگیر شدند از عملیات 

ضربتى پلیس براى دستگیرى قاتالن خبر داد.
به گزارش جام نیوز، سرهنگ پرویز اسدى افزود: در 
پى کشف یک جســد مجهول الهویه در شهریورماه 
سال گذشــته در یکى از روســتاهاى اطراف بخش 
نوبران و اعالم موضوع به پلیس آگاهى در کوتاه ترین 
زمان کارآگاهان پلیس آگاهــى در محل وقوع جرم 
حاضر شده و کار تحقیق در این راستا را آغاز کردند. 
فرمانده نیروى انتظامى ســاوه تصریح کرد: پس از 
انجام تحقیقات محلى و اقدامات فنى و با بهره گیرى 
از سوابق موجود راجع به افراد مفقود و انجام معاینات 
پزشکى توسط پزشــکى قانونى و انجام آزمایشات 
ویژه نظیر DNA هویت جســد شناســایى شد که 
مربوط به یک جوان 25 ساله اهل یکى از استان هاى 

همجوار بود.
سرهنگ اسدى با اشاره به اقدامات انجام شده مبنى 
بر چگونگى قتل گفت: پس از شناسایى و برابر نظریه 
پزشــکى قانونى علت مرگ ناشى از اصابت ضربات 
متعدد با سالح ســرد بود. وى ادامه داد: این مسئله 

سبب شد وقوع قتل براى پلیس محرز شود و موضوع 
در دستور کار پلیس آگاهى شهرستان ساوه قرار گیرد 
که پــس از تحقیقات جامع و کامــل و اقدامات فنى و 
بهره گیرى از شــگردهاى پلیسى موفق به شناسایى و 
دســتگیرى مضمونان که پنج نفر بودند شد که مورد 

تحقیق قرار گرفتند.
 فرمانده نیروى انتظامى ساوه خاطرنشان کرد: پس از 
تحقیقات از هر یک از مظنونــان به نقش خود در قتل 
اعتراف کردند که دو نفر به عنوان مباشرت در قتل و سه 
نفر به عنوان معاونت در قتل اعتراف کردند و در نهایت 
پنج متهم با تشــکیل پرونده تحویل مقام قضائى و در 

نهایت روانه ندامتگاه شدند. 

 ایسنا|  فروردین مــاه ســال 83 یکى از پرســنل 
بیمارستان هفت تیر با مأموران پلیس تماس گرفت و از 

مرگ مشکوك یک جوان با چاقو خبر داد.
پس از حضور مأموران پلیس در محل و تحقیقات اولیه 
مشخص شــد مقتول جوانى به نام «امیر» است که با 

ضربات چاقو به گردن و سر کشته شده است.
پس از تحقیقات بیشتر مأموران متوجه شدند همسایه ها 
روز حادثه مقتول را با ســه جوان به نام هاى «فرهاد»، 
«حامــد» و «حمید» دیده انــد. با توجه بــه اطالعات 
به دســت آمده مأموران موفق به دستگیرى حمید شدند 
و او را بازداشــت کردند. حمید به مأموران آگاهى گفت: 
«مدتى است با دو برادِر حامد در خانه اى مجردى زندگى 
مى کنیم. آن روز با هم جلوى در خانه ایســتاده بودیم و 
حرف مى زدیم؛ فرهاد هم با ما بود. پس از چند دقیقه امیر 
را دیدیم که به سمت ما آمد و به جمع ما پیوست. ناگهان 
فرهاد و امیر با یکدیگر دعوایشان شد. فرهاد به امیر گفت 
نمى خواهم اینجا ببینمت؛ تو باید از این محله بروى. امیر 
چاقویى که در جیب داشت را درآورد و یک ضربه به سر 
و ضربه دیگر را به گردن خودش زد. هر سه ما از این کار 
او شوکه شدیم.امیر را به داخل خانه آوردیم تا زخم هایش 
را ببندیم. هرچه پارچه تمیز داشــتیم، دور زخم هایش 

پیچیدیم اما خون ریزى بند نمى آمد؛ هرچه تالش کردیم 
نتوانستیم جلوى خون ریزى را بگیریم. امیر حالش خیلى 
بد بود. پتو آوردیم و امیر را داخل پتو گذاشتیم؛ هر کدام 
یک طرف پتــو را گرفتیم و او را داخل ماشــین بردیم و 
در صندلى عقب ماشــین خواباندیم. با سرعت به سمت 
بیمارســتان هفت تیر حرکت کردیم اما همچنان خون 
زیادى از امیر مى رفت. امیر را به بیمارستان بردیم. پس از 
اینکه او را به اورژانس رساندیم، خودمان به خانه هایمان 
بازگشتیم. امیر زنده بود؛ حتى وقتى او را بر تخت اورژانس 

گذاشتیم، نفس مى کشید.»
 به این ترتیب با توجه به گفته هاى حمید و سایر مدارك 
موجود در پرونده و شکایت اولیاى دم کیفرخواست علیه 
متهم صادر و پرونده براى رسیدگى به شعبه چهارم دادگاه 

کیفرى استان تهران فرستاده شد.
حمید بار دیگــر در دادگاه روز حادثه را همانطور که قبًال 
گفته بود تعریف و ادعا کرد هیچکس در قتل امیر دست 
نداشته و امیر خودزنى کرده است. با توجه به همه مدارك 
و گفته هاى متهــم، دادگاه رأى به برائــت حمید صادر 
کرد. او اسفندماه سال 94 از زندان آزاد شد. پس از آزادى 
حمید از زندان، اولیاى دم به این رأى اعتراض کردند و 

دیوان عالى کشور پرونده را نقض کرد.

 چهارشنبه هفته گذشــته دوباره جلسه رسیدگى به این 
پرونده برگزار شد اما با توجه به ارســال نامه احضاریه، 
حمید در جلســه دادگاه حضور پیدا نکرد. پس از انجام 
تشــریفات قانونى وکیل اولیاى دم در برابر قضات قرار 
گرفت و گفت: «اولیاى دم به رأى صادرشــده اعتراض 
دارند. آنها همچنان اعتقاد دارند حمیــد فرزند آنها را به 
قتل رسانده است. دلیلى نداشته که امیر دست به خودزنى 
بزند و خود را بکشد. حمید زمانى که در زندان بوده، نیز با 
درگیرشدن با یکى از زندانى ها او را به قتل رسانده است. با 

توجه به قتل دیگرى که حمید انجام داده است، از دادگاه 
مى خواهم او را بازداشت کند و به سزاى اعمالش برساند 
تا این اتفاق بــراى افراد دیگرى نیز نیافتــد. اولیاى دم 
همچنان اعتقاد دارند که حمید فرزند آنها را به قتل رسانده 
است و از دادگاه مى خواهند نگذارد قاتل فرزندشان آزادانه 

زندگى کند.» 
با توجه به درخواســت اولیاى دم و عــدم حضور متهم 
در جلســه دادگاه، قضات حکم بازداشت حمید را صادر 

کردند.

مردى که از یک قتل تبرئه شده بود، دست به قتل دیگرى زد
دستگیرى قاتالن یک جسد بى نام و نشان
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

سیسکو، وایت برد هوشمند 
تولید مى کند

سازماندهى یک پروژه براى شرکت هاى بزرگ کارى 
مشکل است. این مشکل در زمانى که نیروى انسانى 
جوان باشد اهمیت بیشترى مى یابد. شرکت هایى مانند 
گوگل، مایکروسافت و اسمارت  وایت بردهاى دیجیتالى 
ساخته اند که با استفاده از خدمت ابر حسابرسى ایده هاى 
مختلف را به طور بصرى نمایــش مى دهد. در همین 
راستا شرکت سیسکو نیز نســخه اى از وایت بردهاى 

دیجیتال را ساخته  که Spark Board نام دارد.
 این وایت برد در حقیقت یک صفحه لمسى بزرگ است 
که مى توان آن را به دیــوار نصب کرد. قابلیت وضوح 
آن  4K و در ابعاد 55 و 70 اینچــى به بازار عرضه مى 
شود.  Spark Board هم مانند رقباى موجود در بازار به 
نمونه هاى دیگر خود در سراسر جهان متصل مى شود. 
بنابراین هرچیزى که روى آن نوشــته یا رسم شود در 
صفحه نمایش دیگر Spark Board در آن سوى دنیا 

نمایان مى شود.
این وایت برد هوشمند عالوه بر یک دوربین با وضوح 
4K و میکروفون قابلیت برگزارى ویدئو کنفرانس هم 
دارد. جالب آنکه همزمان با برگزارى ویدئو کنفرانس مى 

توان از وایت برد نیز استفاده کرد.

دسترسى به میلیون ها 
موزیک به صورت آنالین

Spotify Music از محبوب تریــن، پرطرفدارترین 

اپلیکیشــن هاى گوگل پلى در زمینه دانلود موسیقى 
براى دستگاه هاى اندرویدى است که به صورت رایگان 
با پرداخت درون برنامه اى در گوگل پلى عرضه شده 
و تا کنون 100,000,000 بار توسط کاربران اندرویدى 
سراسر جهان دانلود شده است! با استفاده از این برنامه 
عالى شــما قادر خواهید بود تا به آســانى و سریع به 
جســتجوى موســیقى مورد عالقه خود در آرشیوى 
قدرتمند و کامل بپردازید و در صــورت تمایل آن ها 
را دانلود کرده و براى خود پلى لیســت هاى مختلف 
ایجاد کنید! در اصل اسپاتیفاى یک اپلیکیشن موسیقى 
با دیتابیســى قدرتمند از همه موزیک هــاى ایرانى، 
خارجى و … مى باشــد که به شــما این امکان را مى 
دهد بدون دانلود و پر کردن حافظه دستگاه خود، همه 
موسیقى هاى مورد عالقتان را در یک جا داشته باشید 
و در هر زمانى که مایل بودیــد به آن ها گوش دهید و 
تجربه اى متفاوت از برنامه هاى پخش موزیک را در 

دستگاهتان به ارمغان بیاورید.
برخى از امکانات و قابلیت هاى اپلیکیشن 

Spotify Music اندروید:
■ دسترسى آسان به موسیقى ها با امکان پخش

■ امکان اضافه کردن موزیک هاى دلخواه به لیست 
پخش

■ امکان دانلود موسیقى ها براى گوش دادن آفالین
■ در اختیار قــرار دادن موزیک ها با باالترین کیفیت 

ممکن
■ محیط کاربرى بسیار ساده و بدون تبلیغات

قابلیت Stories به نیوز فید 
فیسبوك افزوده مى شود

واقعیت این اســت که قابلیت استوریز هویتى مستقل 
براى خود یافته و توانسته در بین کاربران اینستاگرام به 
موفقیت قابل توجهى دست یابد. حاال به نظر مى رسد 
که فیسبوك هم قصد دارد این قابلیت را در اپلیکیشن 

موبایلى خود به کار گیرد. 
نحوه عرضه استوریز در اپلیکیشن فیسبوك دقیقا مشابه 
این قابلیت در اینستاگرام است. اســتفاده از آن نیز به 
همان شکلى اســت که در اپلیکیشن اینستاگرام مورد 
استفاده قرار مى گیرد، و بنابراین قابلیت شناخته شده اى 
براى کاربران خواهد بود. تنها تفاوت مهم این است که 
این استورى خود را با دوستانتان در فیسبوك به اشتراك 
مى گذارید و نه بر روى اینستاگرام! در حال حاضر این 
قابلیت فقط در دسترس کاربران iOS و اندروید در کشور 
ایرلند است، اما انتظار مى رود به زودى در اختیار کاربران 

بیشترى در سراسر جهان قرار گیرد.

مرکز ملى پاسخ گویى به سئواالت دینى، با راه اندازى واحد اینترنتى، در این عرصه نیز داراى سایت ها و انجمن هاى بزرگ و 
متعددى مى باشد که در این مجال به بیان کوتاهى در این باره بسنده مى کنیم:

■  انجمن گفتگوى دینى  اَسک دین     (www.askdin.com):این سایت تاکنون توفیق داشته طى حدود 16هزار پست 
و پرسش و پاسخ دینى، پاسخگوى پرسشگران باشد که مجموعا بیش از 255 هزار بازدید روزانه داشته باشد.

■ انجمن گفتگوى قرآنى      (www.askquran.ir): این سایت در حوزه پاسخگویى به سواالت تخصصى و عمومى قرآن 
فعالیت مى کند و به عنوان پربازدیدترین جامعه مجازى قرآنى و دینى کشور به حساب مى آید.

■ پرسمان قرآن        (http://www.porsemanequran.com): پایگاه اطالع رسانى پرسمان قرآن نقش پشتیبان 
انجمن پر مخاطب گفتگوي قرآنى (اسک قرآن) را بر عهده دارد. مطالب و پرسش و پاسخ هایی که در انجمن گفتگوي قرآنى 

به نتیجه نهایی رسیده، جمع بندي شده و در قالب یک مقاله کامل بر روي خروجی این سایت قرار می گیرد.
■ کلوپ مرکز ملى     (http://www.cloob.com/pasokh) : این سایت با توجه به مشابهت هاى فراوان با فیس بوك، 

توانسته خیلى عظیمى از کاربران اینترنتى را به سوى خود جذب کند و جزو پنج کلوپ برتر دینى از نظر تعداد اعضا مى باشد.

 در بازى Big Hunter شــما رئیس قبیله اى در زمان هاى قدیم هستید و متاســفانه این قبیله دچار قحطى ناشى از 
خشکسالى شده است، شما به عنوان رئیس قبیله مســئول تهیه مایحتاج مردم تان هستید ؛ به همین دلیل به شکار 
ماموت هاى غول پیکر مى روید تا با کشــتن  آن ها بتوانید در مقابل قحطى دوام بیاورید! البته در بازى شما قبیله یا 
مردم تان را نمى بینید و فقط در ابتداى بازى این داستان براى شما تعریف مى شود و شما را موظف به شکار ماموت 
ها با نیزه مى کند! هر روز شما به مبارزه  یک ماموت مى روید و هر روز باید ماموت را به شیوه مختلفى شکار کنید؛ رمز 
پیروزى در مراحل بازى زدن ضربات مداوم به ماموت است، ضربات اولیه امتیاز کمى دارند اما اگر بتوانید بدون اینکه 
تیرى خطا برود به ماموت ضربه بزنید، میتوانید ظرف چند ثانیه مرحله را به اتمام برسانید ؛ در مجموع 3 حالت براى 
بازى وجود دارد : در حالت اول تعداد نیزه هاى شما محدود اســت و باید با استفاده از تعداد مشخص ماموت را از پاى 
درآورید، در حالت دوم محدودیت زمانى وجود دارد و در زمان تعیین شده باید کار ماموت را یکسره کنید اما در حالت 
سوم که کمى دشوار تر است باید عالوه بر اینکه حواستان به زمان و تعداد نیزه ها باشد، به نقاط مشخص شده روى 

بدن ماموت حتما ضربه بزنید! 

راهنماى خرید

هوآوى در چند سال اخیر با تولید گوشى  ها و تبلت هاى 
مختلف توانسته اســت طرفداران بسیارى جذب کند. 
یکى از گوشى هاى تولید شده توسط این شرکت گوشى 
«Honor 8» اســت. صفحه نمایــش این محصول 
5.2 اینچ بوده و در ســاخت آن از فنــاورى IPS بهره 
گرفته شده است. این صفحه نمایش 1080 در 1920 
پیکسل رزولوشن دارد و براى محافظت از آن محافظ 
«Corning Gorilla Glass 3» بــه کار رفتــه که 
استقامت نمایشگر این گوشى را تا حد زیادى افزایش 
داده است. شرکت هوآوى از تراشه «Kirin 950» در 
ســاخت این محصول اســتفاده کرده و در مرکز این 
 «Cortex-A72» تراشه از دو پردازنده 4 هســته اى
و «Cortex—A53» با فرکانس 2.3 و 1.8 گیگاهرتز 

بهره گرفته است.
اگر شما جزء کاربرانى هســتید که ویدئو و تصاویرى 
زیــادى براى ذخیره ســازى در گوشــى موبایل خود 

دارید باید بدانید حافظه داخلــى در این محصول 32 
گیگابایت اســت و با اســتفاده از یک کارت حافظه از 
نوع microSD تا 256 گیگابایت قابل افزایش خواهد 

بود. 
سیستم عامل این گوشــى موبایل نسخه 6.0 اندروید 
(موسوم به مارشمالو) است که امکانات مختلفى از جمله 
استفاده از سرویس شبکه هاى اجتماعى، نمایش اسناد 
مایکروسافت آفیس، نمایش فایل هاى متنى PDF و 

... را براى کاربران به ارمغان آورده است.
 با استفاده از دوربین 12.0 مگاپیکسلى گوشى هوآوى 
 Dual Tone LED و امکانات مختلف آن به ویژه فلش
آن مى توانید تصاویر مختلفى ثبت کنید و از عکاسى با 
گوشى موبایل لذت ببرید. در دوربین دوم این محصول 
از سنسورى 8 مگاپیکسلى استفاده شده که نوع فلش 
آن LED است. باترى به کار رفته در این محصول از نوع 
لیتیوم یون بوده و 3000 میلى آمپر ساعت ظرفیت دارد. 

همچنین قابلیت شارژ سریع و قابلیت حذف صداهاى 
مزاحم بــه هنگام مکالمه که توســط میکروفون دوم 
گوشى انجام مى شــود از جمله دیگر امکاناتى هستند 
که شــرکت تولید کننده براى بهبود کیفیت محصول 
خود و ایجاد تجربه اى به یاد ماندنى براى کاربران در 

نظر گرفته است. 
همانند بسیارى از گوشــى هاى موبایل تولید شده در 
عصر حاضر که از دو سیم کارت پشــتیبانى مى کنند، 
در این محصــول هم دو جایگاه براى دو ســیم کارت 
در ســایز نانو وجود دارد. در مورد ویژگى هاى ظاهرى 
این محصول نیز الزم اســت بدانید ابعاد آن به ترتیب 
طول،عرض و ارتفاع 145.5، 71 و 7.5 میلى متر است. 
برخوردارى از این ابعــاد و وزن تقریبى 153 گرم، این 
محصول را به گوشى موبایلى ســبک و خوش دست 
تبدیل کرده است. هم اکنون قیمت این گوشى در حدود 

1400000H تومان است.
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پاسخگویى
 آنالین به
 سئواالت دینى

بازى اکشن جالب 
« شکارچى بزرگ» 
اندروید 

 
چگونه در تلگرام

 یک پیام مخفى ارسال کنیم؟
فرض کنید که قصد ارسال یک پیام محرمانه به دوست 
خود را دارید، به طورى که تنها فرد مــورد نظر پیام را 
بخواند. در این هنــگام مى توانید با اســتفاده از ربات 
 hideitbot @ یک متن را به صورت پوشــیده ارسال 
کرده تا فرد مورد نظر با لمس دکمه Read بتواند پیام 

محرمانه و مخفى شما را بخواند.
مرحله اول:

در مرحله اول وارد صفحه چت دوست خود شوید.
مرحله دوم:

اکنون آدرس ربات زیر را تایپ کرده و سپس یک خط 
فاصله زده و متن مخفى خود را تایپ نمایید!

@hideitbot
 مرحله سوم:

ســپس دو گزینه زیر در باالى متن نوشته شده شما به 
نمایش در خواهد آمد:

Send covered text
Send generic message

این دو گزینه براى نوع مخفى سازى پیام کاربرد دارد. 
یکى را به دلخواه انتخاب کنید تا پیام ارسال شود!

 مرحله چهارم:
اکنون پیام به صورت مخفى براى دوستتان ارسال شده 

که قابل دیدن نیست!
براى مشاهده پیام میبایست گزینه Read که در زیر پیام 

مخفى است را انتخاب کنید.
 مرحله پنجم:

پس از لمس دکمه Read ، پیام مخفى شده براى فرد 
مورد نظر نمایش داده خواهد شد.

شبیه سازى مرگ با 
فناورى واقعیت مجازى

محققان دانشگاه بارســلونا براى اولین بار با استفاده از 
واقعیت مجازى موفق به «شبیه ســازى شرایط مرگ 
شدند“.  محققان بر این باورند که با شبیه سازى شرایط 
مرگ و مشاهده بدن از خارج از جسم مى توان به افراد 

کمک کرد که با مرگ کنار بیایند.
فناورى واقعیت مجازى به فرد کمــک مى کند که با 
مشاهده جسم خود، حس ترس و نیستى ناشى از مرگ 

در وى کاهش یابد.
عملکرد فناورى واقعیت مجازى در شبیه سازى مرگ 
با فریب مغز آغاز مى شود. در این مرحله مغز انسان در 
شرایطى قرار مى گیرد که احساس مى کند بدن مجازى 
واقعى است و پس از آن احساس عجیب خروج از بدن در 
مغز ایجاد مى شود. محققان پس از آزمایش این سیستم 
بر روى 32 بیمار دریافتند که شبیه سازى مجازى بدن 
بیماران در فناورى واقعیت مجازى سبب شد که جسم 
مجازى آنها همه حرکات بدن را تقلید کند. بنابراین پس 
از تغییر زاویه تصویر افراد احساس خروج از بدن را تجربه 
 کردند. نتیجه این آزمایش نشان داد که ترس از مرگ در 
گروه مورد آزمایش در مقایســه با گروه کنترل کاهش 

یافته است.

ترفند

فناورانه

تعداد زیادى از افراد که مى خواهند وارد دنیاى کســب و 
کارهاى اینترنتى شــوند تاثیر عوامل سیاسى را بر آینده 

تجارى خود بررسى نمى کنند.
Po- در کسب و کارهاى اینترنتى توجه به 4 عامل سیاست
litical، اقتصاد Economy، محیط فرهنگى-اجتماعى

Social / cultural و فنــاورى Technology اهمیت 

ویژه اى دارد. این عوامل که تحت عنوان pest شناخته 
مى شوند از ادغام ابتداى نام انگلیسى هر کدام گرفته شده 
است. در ادامه تالش خواهد شــد هر کدام از این عوامل 
به صورت مجزا و در بستر صنعت ICT داخل کشور مورد 

بررسى و ارزیابى قرار گیرد.

 عوامل سیاسى
تعداد زیادى از افراد که مى خواهند وارد دنیاى کســب و 
کارهاى اینترنتى شــوند تاثیر عوامل سیاسى را بر آینده 
تجارى خود بررســى نمى کنند. این در حالى اســت که 
متغیرهاى سیاسى تاثیر بســزایى در ادامه کسب و کار و 
رشد آن دارند.بسیارى از کسب و کارها با دگرگونى هاى 
سیاسى یک کشور یک شبه ره صد ساله رفته اند و بسیارى 
دیگر نیز با ورشکستگى مواجه شده اند. میزان بیشتر تاثیر 
زمانى مشخص مى شود که یک شرکت داد و ستد مالى 
با خارج از مرزهاى ملى داشته باشــد. تحریم، بى ثباتى 
سیاسى، جنگ هاى منطقه اى، انتخابات و... مى تواند از 
دسته عوامل سیاسى اثرگذار روى کسب و کارها به حساب 
آید. در کنار عوامل سیاسى کالن، سیاست گذارى هاى 
خرد نیز اثرات شان را در قالب فرصت یا تهدید به کسب 
و کارها تحمیل مى کنند. براى مثال شبکه اى اجتماعى 
را فرض کنید که جدیدا مورد بهره بــردارى قرار گرفته 
و با اقبال عمومى مواجه شــده است، با توجه به جمعیت 
گسترده احتمالى که از این شبکه استفاده مى کنند شما نیز 
براى سهولت رابطه با مشتریان مهم ترین راه ارتباطى با 
ایشان را از طریق این شبکه اجتماعى پایه گذارى مى کنید.

این یک فرصت اســت که شما به آن دســت یافته اید. 
حال فرض کنید این شبکه اجتماعى با فیلترینگ مواجه 

مى شــود و به تبع آن، تعداد زیادى از مشتریان خود را از 
دست مى دهید و باید از نو شروع کنید، این اتفاق تهدیدى 
براى کسب و کار شما است. به طور کلى مى توان گفت که 
فضاى سیاسى کسب و کارها در ایران از روابط سیاسى 

کشورمان با جهان نشات مى گیرد.

 عوامل اجتماعى و فرهنگى
پس از راه اندازى یک کسب و کار اینترنتى به مخاطبانى 
نیاز دارید تا شــما را جدى بگیرند، به تجارت شما اعتماد 
کنند و به مشتریان تان تبدیل شوند. در پى این نیاز درك 
درســت از جامعه اى که با هدف آن کســب و کارتان را 
راه اندازى مى کنید اهمیت مى یابد. شــاخص ها نشــان 
مى دهد کــه ایــران در زمینه هنجارهــاى فرهنگى و 
اجتماعى با نمره 25/ 2 در میان کشــور هاى جهان پس 
از کشورهایى چون آنگوال، هند وقبل از کشورهایى چون 
اروگوئه و کرواسى قرار دارد. شــما باید عوامل جمعیت 
شناختى کنونى و آینده این جامعه را بررسى کنید: مثال 
جنســیت، مذهب، هنجارهاى اجتماعى، ســن و سال، 
میزان آشنایى با اینترنت، میزان اعتماد آنها به اینترنت، 
ســطح درآمدى، خأل هاى موجود در نیازهایشان، رشد 
جمعیت و.... در خالل این بررسى ها باید بتوانید کسب و 
کار خود را با این عوامل مطابق کنید و با توجه به آنها رشد 
کنید. مثال اگر رشد جمعیت شیب مثبت و زیادى داشته 
باشد شما باید بخشــى از تمرکزتان را روى نسل آینده، 
تغییراتى که خانواده ها خواهند داشت و... بگذارید تا بتوانید 
در بازار بمانید. از سوى دیگر شما باید بدانید که مشتریان 
احتمالى شما نسبت به چه فعالیت هاى بازاریابى واکنش 

مثبت یا منفى دارند؟
چه فعالیت هایى آنها را به ســوى شــما مى کشاند و چه 
فعالیت هایى آنها را علیه شما مى شوراند. وفادارى مشتریان 
عالوه بر عوامل رقابتى باز به فرهنگ و الگوى مصرف 
ایشان نیز مرتبط است که باید پیش از هر چیز مورد مطالعه 
قرار گیرد. از جمله مولفه هاى ارزشمندى که در این بررسى 
مورد ارزیابى قرار مى گیرند مى توان به میزان خرید در هر 

مراجعه، دفعات خرید در هر ســال، هزینه پرداختى که 
حاضر به تقبل هستند و... اشاره کرد. در راه اندازى کسب 
و کارهاى اینترنتى حتما باید میزان آشنایى با اینترنت و 
کاربرى آن در کنار میزان اعتمادى که به دنیاى مجازى 
وجود دارد، سنجیده شود. پژوهش ها نشان مى دهد عالوه 
بر بهبود چند برابرى شرایط زیرساخت ها، نرخ رشد استفاده 
از اینترنت نیز در ایران بیش از نرخ رشد جهانى است. این 
آمار را بانک جهانى هر ساله منتشر مى کند و طبق آخرین 
آمار منتشر شده در سال 2015 ایران نرخ رشد جهانى را 
پشت سر گذاشته است، گرچه هنوز این نرخ رشد نصف 

میانگین رشد کشورهاى اروپایى است.

بررسى عوامل فناورانه
کارآفرینى ســازمانى در ایران تنهــا 3 درصد جمعیت 
بزرگســال را شــامل مى شــود این درحالى است که 
کارآفرینى نوپا نزدیک به 16 درصد این جمعیت را پوشش 
مى دهد. بیشــترین کارآفرینان ایرانى بین 25-35 سال 
ســن دارند و کمترین آنها مربوط به رده سنى 55 تا 64 
سال هســتند. تقریبا مردان دو برابر زنان به کارآفرینى 
روى مى آورند. همچنین آمارها حاکى از آن است که تعداد 
مشاغلى که کارآفرینى بومى ایجاد مى کند بین 1-5 شغل 
است و 9/ 9 درصد است. کارآفرینى با ایجاد بیش از 20 
شغل حدود 2/ 0 درصد است. همچنین کارآفرینان ایرانى 
ترجیح مى دهند بیش از آنکه محصول جدیدى را شکل 
بدهند براى یک محصول قدیمى بازار جدیدى پیدا کنند. 
نســبت این آمارها 28 به 19 است. از سوى دیگر امکان 
ورود ساده و کم هزینه به کسب و کارهاى اینترنتى پاى 
بسیارى از سرمایه گذاران و صاحبان ایده را به این حوزه 

اقتصادى گشوده است.
در ایران نرخ رشد استفاده از اینترنت سریع بوده و آمارهاى 
رســمى نشــان مى دهد تا پایان خردادماه سال جارى 
21میلیون و 348 هزار نفــر از اینترنت اپراتورهاى تلفن 
همراه استفاده مى کرده اند و بیش از 9 میلیون و 14 هزار 

مشترك سرویس adsl در کشور داریم.

با توجه به آمارهاى باال بستر کسب و کارهاى اینترنتى 
بسیار مناســب جلوه کرده و مى تواند درآمدزایى باالیى 
داشته باشد. از سوى دیگر با توجه به همین آمار احتمال 
ورود تعداد باالیى استارت آپ به این حوزه قابل پیش بینى 
است. این به معنى رقیب بیشــتر در کسب و کار است. 
آمار هاى رسمى نشان مى دهد در نمایشگاه الکامپ2016 
نزدیک به 300استارت آپ فردى و ســازمانى در حوزه 
اینترنت معرفى شده اند که نشان دهنده دید مثبت خالقان 

به حوزه اینترنت و کسب و کارهاى اینترنتى است. 

 بررسى متغیرهاى اقتصادى
بررســى آمارهاى موجود نشــان مى دهد که شاخص 
پشتوانه هاى مالى در ایران 89/ 1 است این شاخص براى 
کشورى مانند سنگاپور 56/ 3 است. بنابراین ورود به حوزه 
کســب و کارهاى جدید و نو پا ریسک بزرگى محسوب 
شده و نیازمند سنجش بسیار و ریسک پذیرى باال است. 
از طرف دیگر به جرات مى توان متصور شــد که عوامل 
اقتصادى و کسب و کار بیشترین اثر متقابل را بر یکدیگر 
دارند. براى مثــال، خرده فروشــى هاى اینترنتى رواج 
پول هاى کاغذى را کم مى کند و نوع دیگرى از پول تحت 
عنوان پول اینترنتى شکل مى گیرد که به موجب این تغییر 
تولید و چاپ اسکناس و میزان آن در کنار مسکوك در بین 
اقشار جامعه کاهش مى یابد. همچنین کسب و کارهاى 
اینترنتى کمک شایانى به کاهش هزینه هاى جابه جایى، 
هزینه تمام شده و... مى کند. از نوشتار باال مى توان این 
نتیجه را گرفت که تجارت الکترونیک موجب شفافیت 
بازار و رسیدن آن به رقابت کامل مى شود، راه را براى تولید 
کاالها و خدمات جدید باز مى کند، گردش مالى را افزایش 
مى دهد، خدمات جدید اقتصادى به وجود مى آورد و.... اما 
نتیجه مهم دیگر این است که اصلى ترین علت خروج از 
کسب و کار در ایران عدم سوددهى آن کسب و کار است، 
این درحالى است که در کشورهاى آمریکایى علت اصلى 
حوادث پیش بینى نشده است. حوادث در ایران با تفاوت 

بسیار در رتبه دوم علت ها قرار دارد.

گوشى موبایل هوآوى مدل Honor 8 دو سیمکارت

چرا استارت آپ ها شکست مى خورند؟چرا استارت آپ ها شکست مى خورند؟
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ابالغ وقت رسیدگى 
کالسه پرونده 339/95 ش ح2 ع شــعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشــت (علویجه) وقت رسیدگى: 
95/12/23 ســاعت 8:30 صبح خواهان: على کریمى فرزند عباس خوانده/خواندگان: 1- داود عسگرى 
فرزند حسین 2- سیدصالح موسوى فرزند سیدسعید خواسته: الزام به انتقال سندرسمى یک دستگاه خودرو 
پراید على الحساب مقوم به مبلغ 21/000/000 میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسى، گردشکار: 
خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت نموده که 
ثبت- وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ى 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده/ خواندگان از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى 
مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور 
بهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 

م الف: 3237 شعبه دوم حقوقى  شوراى حل اختالف مهردشت/11/160
اجراییه

شماره: 378/95 ش 4 ح- 95/10/20 به موجب راي شــماره 520 تاریخ 95/5/15 حوزه چهارم شوراي 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- غالمحسین مسعودى راد 
به نشانى: مجهول المکان 2- مهدى سروى به نشانى: شاهین شهر- خ نظامى- فرعى 9 غربى پالك 10 
محکوم هســتند به خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/345/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک 1394/11/20 لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له: بانــک انصار با نمایندگى آیت اله ابراهیمى به نشــانى: اصفهان- خ 
مطهرى- ابتداى شمس آبادى با وکالت اصغر داورى دولت آبادى و ضمنًا هزینه پرداخت نیم عشر دولتى بر 
عهده محکوم علیهم میباشد. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غیر اینصورت پرونده 
جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 1765 طباطبایى 

قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/11/196
اجراییه

شماره: 379/95 ش 4 ح- 95/9/6 به موجب راي شماره 505 تاریخ 95/05/15 حوزه چهارم شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- براتعلى دشتیان پور 2- سارا بهارلو 
هر دو به نشانی: مجهول المکان محکوم اند به: خواندگان به صورت تضامنى محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ /3/305/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک 94/11/4 
لغایت زمان پرداخت و حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له: بانک انصــار با نمایندگى آیت اله 
ابراهیمى به نشانى: اصفهان- خ مطهرى- ابتداى شــمس آبادى با وکالت اصغر داورى دولت آبادى ضمنًا 
هزینه پرداخت نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیهم میباشد.ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1764 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/197
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423759500305 شــماره پرونده: 9509983759500137 شماره بایگانی شعبه: 
950141 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759500772 
محکوم علیهم: 1- سامان نورمحمدى فرزند حشمت اله به نشانى: اصفهان- اتوبان ذوب آهن پادگان آمادگاه 
اصفهان (مجهول المکان) 2- على اصغر حاتمیان فرزند اکبر به نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- 
شاهین شهر گز برخوار بلوار امام ك شهید حاتمیان پ 12،  3- شــیرزاد مرادمند فرزند عزیزاله به نشانى: 
اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شــهر گز برخوار خ شهید بهشــتى ك شهید اعظمیان پ 10 
(مجهول المکان) به صورت تضامنى محکوم اند به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت پرداخت و مبلغ 8/280/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له: بانک انصار (با نمایندگى آقاى آیت اله ابراهیمى) به نشانى: اصفهان خ 
مطهرى ابتداى خ شمس آبادى مدیریت شعب بانک انصار اصفهان با وکالت اصغر داورى دولت آبادى فرزند 
محمد به نشانى: دولت   آباد بلوار طالقانى ابتداى خیابان اباذر غربى دفتر وکالت و ضمنًا هزینه اجراى حکم 
به عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

1766 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/11/198
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423759500256 شــماره پرونده: 9509983759500142 شماره بایگانی شعبه: 
950146 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759500563 
محکوم علیهم: 1- مهناز یعقوب زاده فرزنــد على 2- مرتضى یعقوب زاده فرزند محمد هر دو به نشــانى: 
مجهول المکان متضامنًا محکوم اند به پرداخت مبلغ 100/250/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان پرداخت آن، ضمنًا هزینه اجراى 
حکم به عهده محکوم علیهم مى باشــد. مشــخصات محکوم له: اداره اوقاف و امور خیریه شاهین شهر به 
ریاست علیرضا رئیسى به نشانى: شاهین شهر خ نظامى فرعى 8 شــرقى با وکالت محمدحسن دهقانى به 
نشانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 1340 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/11/200
حصر وراثت

زهره صفائیان بشناسنامه شــماره 154 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواســتى بشــماره 611/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشــعار داشته است که شــادروان حسین 
صفائیان به شناسنامه شــماره 100 در تاریخ 95/8/22 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- حکیمه جوکار فرزند عباســعلى شماره شناسنامه 26 نســبت با متوفى (همسر) 2- مهرى صفائیان 
فرزند حسین شــماره شناســنامه 77 نســبت با متوفى (دختر) 3- حســن صفائیان فرزند حسین شماره 
شناسنامه 2593 نسبت با متوفى (پســر) 4- زهره صفائیان فرزند حسین شــماره شناسنامه 154 نسبت 
با متوفى (دختر) 5- محمدرضا صفائیان فرزند حســین شــماره شناسنامه 258 نســبت با متوفى (پسر) 
6- سهیال صفائیان فرزند حســین شماره شناســنامه 337 نســبت با متوفى (دختر) 7- فرزانه صفائیان 
فرزند حســین شــماره شناســنامه 234 نســبت با متوفى (دختر) 8- على صفائیان فرزند حسین شماره 
شناسنامه 212 نسبت با متوفى (پسر) 9- افســانه صفائیان فرزند حسین شــماره شناسنامه 231 نسبت 
با متوفى (دختر) 10- عباس صفائیان فرزند حسین شماره شناســنامه 220 نسبت با متوفى (پسر). اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1758 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/11/201
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 582- 95/8/15 شــعبه: 8 حقوقى خواهان: آقاى مهدى بابااصفهانى به نشانى: خیابان 
ســعدى جنوبى فرعى 1 غربى پالك 25 شــمالى، خوانده: آقاى ســید محمدرضا طباطبائیان به نشانى: 
سپاهان شهر انتهاى بلوار غدیر ســمت راست دفتر مرکزى ســرامیک ایران، موضوع: الزام به فک پالك 
353 د 55  ایران 43  انضمام هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظریه مشــورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي شــورا: در خصوص دادخواست آقاى مهدى بابااصفهانى 
به طرفیت آقاى سید محمدرضا طباطبائیان به خواسته الزام خوانده به فک پالك 353 د 55- ایران 43 به 
انضمام هزینه دادرسى و مطلق خسارات بدین شرح که خواهان خودرو مذکور را به خوانده فروخته است و 
با عنایت به ابالغ قانونى خوانده نســبت به فک پالك امتناع نموده و با پالك خودرو متعلق به خواهان در 
تردد است. نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن در شورا حاضر نگردیده و مستندات ارائه 
شده و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخه 94/6/23 بر اشــتغال ذمه خوانده بر عدم انجام تعهد 
بر فک پالك 353 د 55- ایران 43 متعلق به خواهان داللت دارد. شــورا بــا عنایت به اظهارات خواهان و 
بررسى پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناده ماده 198 آیین دادرسى مدنى و ماده 219 
و 220 و 221 قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به فک پالك به شــماره 353 د 55- ایران 43 صادر 
مى نماید و به اســتناد مواد 519 و 520 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 950/000 نهصد و پنجاه هزار هزینه دادرسى به انضمام بیست هزار ریال 20/000 ریال هزینه انتقال 
تمبر در حق خواهان صادر مى نماید. حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد.م 
الف: 1759 اسالمیان قاضى شعبه هشــت حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/11/202
ابالغ راي

شماره دادنامه: 719- 95/10/11 خواهان: آقاى رضا حافظى بیرگانى به نشانى: شاهین شهر مخابرات بین 
12 و 13 شرقى پالك 3، خوانده: آقاى سجاد بویرى به نشانى: مجهول المکان، موضوع: الزام به فک پالك 
372 د 32  ایران 43  انضمام هزینه دادرسى 1/712/500 یک میلیون و هفتصد و دوازده هزار و پانصد ریال. 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى 
در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل 
نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي شورا: در خصوص دادخواست آقاى رضا حافظى به طرفیت آقاى سجاد بویرى  به خواسته الزام خوانده 
به فک پالك 372 د 32- ایران 43 به انضمام هزینه دادرسى بدین شــرح که خواهان خودرو مذکور را به 
خوانده فروخته است و با عنایت به مراجعات پى در پى خواهان به خوانده نسبت به فک پالك امتناع نموده 
و با پالك خودرو متعلق به خواهان در تردد اســت. نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن 

در شورا حاضر نگردیده و مستندات ارائه شده و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخه 95/7/19 بر 
اشتغال خوانده بر عدم انجام تعهد بر فک پالك 372 د 32- ایران 43 متعلق به خواهان داللت دارد. شورا با 
عنایت به اظهارات خواهان و بررسى پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناده ماده 198 
قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 219 و 220 و 221 قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به فک پالك 
به شــماره انتظامى 372 د 32- ایران 43 صادر مى نماید. و به استناد مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال یکصد و ســى و پنج میلیون ریال 
در حق خواهان صادر مى نماید. حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شــعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 1753 اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /11/203
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759206591 شــماره پرونده: 9509983759200143 شماره بایگانی شعبه: 
950146 خواهان امیرحسین خلیفه محمودى دادخواستی به طرفیت خوانده سهیال طاهرى و بانک قوامین 
به خواسته اعتراض ثالث اصلى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالسه 9509983759200143 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/02/10 و ساعت 8:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1778 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/11/211
اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139504002003000616/1 شــماره بایگانى شعبه: 9501182/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000221 بدین وسیله به آقاى غالمرضا مطلبى فرزند مصیب به شماره شناسنامه 234 
و کد ملى 0452150991 ساکن 1- اصفهان خیابان فروغى کوى آسیا پالك 34 ، 2- بازار انقالب سراى 
درخت سوخته که طبق اعالم مامور پست آدرس هاى مذکور شناسایى نگردیده است، بدینوسیله ابالغ مى 
گردد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 9501182/1 و طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى، سیم 
کارتهاى 1- تلفن همراه به شماره 09121268852 به مبلغ 25/500/000 ریال 2- تلفن همراه به شماره 
09124262636 به مبلغ8/500/000 ریال 3- تلفن همراه به شماره 09101268852 به مبلغ  300/000 
ریال که هر سه ســیم کارت جمعا به مبلغ 34/300/000 ریال ارزیابى گردیده، لذا چنانجه به مبلغ ارزیابى 
تلفن هاى همراه فوق الذکر تعرض مى باشید اعتراض کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این 
آگهى به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ دو میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید. ضمنا به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر مى گردد. م الف: 34315  

اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/11/230
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/325301- 1395/11/3 نظر به اینکه ســند مالکیت قطه باغ 349- فرعى از 
23- اصلى بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 265 دفتر 61 بنام عبدالخالق جمشیدى ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 9509187111998044 که به گواهى 
دفترخانه 292 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى 
مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثناي ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 655  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/11/240

فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1395/03/326461- 1395/11/6 نظر به اینکه ســند مالکیت شش دانگ پالك ثبتى 
شماره: 42 و 48 فرعى از 283  اصلى ســفلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 10658 در صفحه 298 
دفتر 215  امالك به نام غالمحسین اکبریان صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده: 950319681200846- 95/11/3 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 19183- 95/11/2 به گواهى دفترخانه 51  اردستان رسیده است مدعى است که 
سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 402 عصارى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان/11/257
مزایده

شماره آگهى: 139503902142000015 شــماره پرونده: 139404002142000020 بر اساس پرونده 
اجرایى کالسه    139404002142000020 به شماره بایگانى 9400027 له بانک کشاورزى شعبه دهاقان 
و علیه اسماعیل دهقانى پوده و مختار دهقانى پوده ششدانگ یکبابخانه به شماره پالك ثبتى 166 و 167 
فرعى از 78- اصلى مورد ثبت صفحه 392 دفتر 142- امالك واقع در روســتاى پوده بخش ثبتى دهاقان 
بانضمام کلیه اعیان، ساختمانها، تأسیسات موجود و آتى االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه و غیرمنصوبه 
فعلى و آتى و کلیه امتیازات مربوطه شامل آب، برق و گاز و هر زیادتى دیگر اعم از متصل یا منفصل ملکى 
آقاى مختار دهقانى پوده با حدود اربعه: شماًال اول در سه قسمت که قسمت دوم شرقى است بطول هاى 50 
متر، 4/60 متر، 14/5 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست دوم بطول 16 متر دیواریست به خانه اسحاق 
جابرى پالك (1) 166 فرعى شرقاً در سه قسمت که قسمت دوم شمالى است به ترتیب به طول هاى 19 متر 
و 16 متر و 35 متر دیواریست به زمین على اقا جانى قربانى پالك 168 فرعى جنوبًا بطور شکسته در هفت 
قسمت که قسمت دوم و سوم و چهارم غربى و قسمت هفتم نیز غربى است اول و دوم بطول هاى 44 متر و 
13/50 متر درب و دیواریست به کوچه سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم بطول هاى 5/50 متر و 19/30 
متر و 12 متر و 16/50 متر و 8 متر دیواریســت به حریم قنات گنج قباد غربًا در سه قسمت که قسمت دوم 
شمالى است بطول هاى 32/30 متر و 3/70 متر و 5/40 سانتى متر درب و دیواریست به حریم قنات گنج قباد 
به مساحت 5139 مترمربع که حقوق ارتفاقى ندارد، بموجب سند رهنى شماره 20198 مورخ 1389/11/06 
دفتر اسناد رسمى شماره 59 دهاقان در رهن و وثیقه بانک کشاورزى شعبه دهاقان قرار گرفته است به علت 
عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار 
و باستناد قانون اصالح ماده 34  اصالحى قانون ثبت و آیین نامه اصالحى مربوطه پالك مورد رهن فوق الذکر 
مورد ارزیابى قرار گرفته که برابر صورتمجلس تنظیمى توسط مأمور اجرا و اوراق ارزیابى کارشناسان رسمى 
دادگسترى بدین شرح توصیف و ارزیابى گردید: ششدانگ پالك ثبتى 166 و 167 فرعى از 78- اصلى ملکى 
مختار دهقانى پوده واقع بخش ثبتى دهاقان به آدرس دهاقان- روستاى پوده خیابان شهید اسکندرى کوچه 
شهید بهرام دهقان پالك 1242 کدپستى 8634138819 با عرصه کل 5193 مترمربع بصورت 1- یکباب 
ساختمان مسکونى و انبارى یک طبقه با مساحت 478 مترمربع با سقف هاى خشتى و چوبى و بعضًا آهنى و 
دیوارهاى بلوك سیمانى و خشتى و سطوح داخلى بعضًا رنگ آمیزى و درب هاى پروفیل آهنى و آلومینیوم و 
داراى اشتراکات برق و آب و گاز میباشد. 2- ساختمان اسطبل با مساحت حدود 260 مترمربع با سقف هاى 
ضربى آجرى و چوبى و دیوارهاى آجرى و بلوك سیمانى و سطوح  داخلى بعضًا سیمان زنى و بهاربند متصله 
3- باغ متصله به قسمت مسکونى و اصطبل با مساحت 4185 مترمربع به صورت محصور با دیوارکشى هاى 
اطراف شامل درختان مخلوط با تراکم نامناسب گردو، انگور، آلو، هلو، بادام، انار، سیب درختى، توت، انجیر، 
به و زردآلو از سنین حدود 2 الى 45 ساله. 4- در مورد منبع آب آبیارى یک حلقه چاه در باغ موجود میباشد که 
به دلیل عدم پروانه چاه قابل ارزیابى نیست، با توجه به موقعیت و ابعاد کاربرى و شرایط روز حاکم بر عرضه 
و تقاضا و نوع و قدمت ســاختمانها و مصالح مصرفى و درختان موجود در باغ و دیوارکشــى هاى اطراف و 
جمیع عوامل مؤثر دیگر به مبلغ 2/850/000/000 ریال (دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى 
گردیده شده است، ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه موضوع سند رهنى فوق الذکر فاقد بیمه میباشد، 
در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز یک شــنبه مورخ 1395/12/01 در محل اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان دهاقان تشــکیل میگردد از طریق مزایده نقداً به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با 
تعطیل رسمى پیش بینى نشده مواجه گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شــد. طالبین میتوانند قبل از شرکت در جلســه مزایده از مورد مزایده ششدانگ پالك ثبتى 
166 و 167 فرعى از 78  اصلى به آدرس دهاقان- روستاى پوده خیابان شهید اسکندرى کوچه شهید بهرام 
دهقان پالك 1242 کدپستى 8634138819 بازدید به عمل آورند، الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده در صورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
میگردد، این آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشــر مى گردد. م الف: 95/262  اداره ثبت 

اسناد و امالك دهاقان/11/265
 برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات 

مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به 

مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع 

قضایى تقدیم نمایند
1-  رأى شماره 9075مورخه 1395/7/26 خانم محترم آقانورى کوپائى به شناسنامه شماره 102 کدملى 
5659349188 صادره کوهپایه فرزند نادعلى درشش دانگ یک باب خانه به مساحت 210مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
2-  رأى شــماره 9291مورخــه 1395/8/2 آقاى فــرزاد منظرى به شناســنامه شــماره 528کدملى 
5929525625صادره خرم آبادفرزند براگجردرششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 226/25مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
3-  رأى شــماره 11032مورخه 1395/9/14آقــاى محمد نورى جالل آبادى به شناســنامه شــماره 
11813کدملــى 1092202722صادره نجــف آباد فرزند حیدر درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

103/33مترمربع قسمتى ازپالك 749اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
4-  رأى شــماره 11823مورخه 1395/9/30 آقاى رســول جاللى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
10237کدملى 1092186956صادره نجف آباد فرزند مصطفى درصدو پنجاه وهشت یکصدوهفتادونهم 
دانگ مشاع ازششدانگ یک بابخانه به مساحت 160/53 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 456اصلى واقع 

درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
5- رأى شــماره 11824مورخــه 1395/9/30 خانم محبوبه مهدیه  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
14781کدملى 1092232192صادره نجف آباد فرزند براتعلى  دردو وبیست ویک یکصدوهفتادونهم  دانگ 
مشاع ازششدانگ یک بابخانه به مساحت 160/53 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 456اصلى واقع درقطعه 

7بخش 11ثبت اصفهان 
6- رأى شــماره 11822مورخــه 1395/9/30  آقاى عباس جاللى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1346کدملى 1092098003صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک بابخانه 

به مساحت 160/53 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 456اصلى واقع  درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
7-  رأى شــماره 11340مورخه 1395/9/20 آقاى ســیف اله منصورى به شناســنامه شماره 7کدملى 
4622954818صادره سامان فرزند فرج اله درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 18/94مترمربع قسمتى 

ازپالك 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
8- رأى شــماره 11335مورخه 1395/9/20 خانم صدیقه حبیب الهى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
24629کدملى 1090244215صادره نجف آباد فرزند باقر درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 180/13 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 929/3 واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
9- رأى شماره 11338مورخه 1395/9/20 آقاى على برخوردار نجف آبادى به شناسنامه شماره 285کدملى 

1091474656صادره نجف آباد فرزند مهدى  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
180/13 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 929/3 واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 

10- رأى شــماره 11669مورخه 1395/9/28آقاى على عیدى وندى به شناســنامه شــماره 42کدملى 
6639929066صادره اندیکا فرزند حمزه على درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 109/70 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
11- رأى شــماره 10701مورخه 1395/9/7 خانم طاهره انتشــارى به شناسنامه شــماره 532کدملى 
1090874545صادره نجف آباد فرزند یوســف درششــدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانى به مســاحت 
24/99مترمربع که 22/08ازپالك شماره 62اصلى و2/91مترمربع ازپالك 1867واقع درقطعه 10بخش 

11ثبت اصفهان 
12- رأى شــماره 10678مورخه 1395/9/6 خانم طاهره انتشــارى به شناسنامه شــماره 532کدملى 
1090874545صادره نجف آباد فرزند یوســف درششــدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانى به مســاحت 
27/31مترمربع که 17/18 مترمربع آن ازپالك شــماره 62 ومقــدار10/13 مترمربع ازپالك 1867واقع 

درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
13- رأى شــماره 11343مورخه 1395/9/20 خانم احترام پزشــکى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
129کدملى 1091006776صادره نجف آباد فرزند یداهللا درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 297مترمربع قسمتى ازپالك 235/1واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
14- رأى شماره 11342مورخه 1395/9/20 آقاى حســینعلى صالحى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
710کدملى 1090902654صادره نجف آباد فرزند غالمحسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 297مترمربع قسمتى ازپالك 235/1واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
15- رأى شــماره 11886مورخه 1395/10/2خانم ســمیه کاظمى به شناسنامه شــماره 1363کدملى 
1091303721صادره نجف آباد فرزند اســداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 134/29مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 127اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
16- رأى شــماره 11889مورخــه 1395/10/2 خانم مریم بارانى به شناســنامه شــماره 3745کدملى 
1091430101صادره نجف آباد فرزند مهدى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 215/21مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 368/1واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
17- رأى شــماره 11888مورخه 1395/10/2 آقاى حبیب اله جمشیدیان قلعه شاهى به شناسنامه شماره 
45کدملى 1091649332صادره نجف آباد فرزند غالمحســین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
167/85مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3207فرعى از391اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان 
18- رأى شــماره 10753مورخه 1395/9/7 آقاى مجتبى مصطفائى به شناسنامه شماره 23171کدملى 
1090229631صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 239/5مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 444اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11حوزه ثبت اصفهان 
19- رأى شماره 11993مورخه 1395/10/4 آقاى وحید ملکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1027کدملى 
1091602441صادره نجف آباد فرزند سعید درششــدانگ یک باب منزل مسکونى نیمه سازبه مساحت 

166/62مترمربع قسمتى ازپالك شماره 836اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
20- رأى شــماره 10750مورخه1395/9/7 آقاى حســین حاجى عرب ازان آخارى به شناسنامه شماره 
12کدملى 5759713116صادره چادگان فرزند امراله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/39 مترمربع 

قسمتى ازپالك 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
21- رأى شماره 10756مورخه 1395/9/7آقاى احمد حشمتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 16 کدملى 
1091212937صادره نجف آباد فرزند حشمت اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 112مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 223اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
22- رأى شــماره 10755مورخه 1395/9/7 خانم پروانه حشــمتى به شناسنامه شــماره 1151کدملى 
1090920245صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/08مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 224اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
23- رأى شــماره 11022مورخــه 1395/9/14 آقاى رضا ظفرى به شناســنامه شــماره 379کدملى 
1129370348صادره فریدونشهر فرزند میرزاحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/33مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش12حوزه ثبت اصفهان 
24- رأى شــماره 10828مورخــه 1395/9/9 آقــاى جعفرعربیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
23164کدملى 1090229569صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

109مترمربع قسمتى ازپالك شماره 966واقع درقطعه 3بخش11ثبت اصفهان 
25- رأى شماره 10800مورخه 1395/9/9 آقاى مجید شریفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 509کدملى 
1091098311صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
235/14مترمربع که 102/62 مترمربع ازپالك 1216/9و132/52مترمربع ازپالك 1216/10واقع درقطعه 

10بخش11ثبت اصفهان 
26- رأى شــماره 10805مورخه 1395/9/9خانم رضوان پیرپیران به شناســنامه شماره 27140کدملى 
1090269404صادره نجف آباد فرزند عباس در2دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
235/14مترمربع که 102/62مترمربع ازپالك 1216/9و132/52مترمربع ازپالك 1216/10واقع درقطعه 

100بخش 11ثبت اصفهان 
27- رأى شــماره 10993مورخــه 1395/9/14 آقاى حمید عابدى به شناســنامه شــماره 553کدملى 
4723448209صادره کویت فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 135/40مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 976/1اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
28- رأى شــماره 10782مورخه 1395/9/9 خانــم زهرا حیدرپور نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
29055کدملى 1090288621صادره نجف آباد فرزند حســنعلى دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 126/03مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1053/1واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
29- رأى شماره 10775مورخه 1395/9/9 آقاى محمد گلى نجف  آبادى به شناسنامه شماره 23کدملى 
1091536414صادره نجف آباد فرزند حسین  درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

126/03مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1053/1واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
30- رأى شــماره 11026مورخه 1395/9/14 آقاى جاســم عیدى وندى به شناسنامه شماره 26کدملى 
5559954179صادره بازفت فرزند شعبان درششدانگ یکباب خانه به مساحت 228/85مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
31- رأى شماره 10794مورخه 1395/9/9 آقاى مهدى فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 755کدملى 
1090876777صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 139/11مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 929/3واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
32- رأى شماره 10811مورخه 1395/9/9 آقاى مهدى فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 755کدملى 
1090876777صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

192/85 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1033واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
33- رأى شــماره 10817مورخه 1395/9/9 خانم اکرم چوپان نژاد  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
140کدملى 1091593566صادره نجف آباد فرزند ابوالفضل درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 192/85 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1033واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
34- رأى شــماره 10846مورخه 1395/9/9 خانم عظیمه یکتایى به شناســنامه شماره 29071 کدملى 
1090288786صادره نجف آباد فرزند على محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

161/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 570اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
35- رأى شــماره 10848مورخــه 1395/9/9 آقاى مصطفى فخارى به شناســنامه شــماره  3 کدملى 
5499567034صادره نجف آباد فرزند بهمن  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/55 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 570اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
36- رأى شــماره 11027مورخــه 1395/9/14 آقاى علــى زمانى به شناســنامه شــماره 64کدملى 
1091704317صادره نجف آباد فرزند رحیم درقسمتى ازسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

160مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/3024واقع درگلدشت بخش 9 ثبت اصفهان 
37- رأى شماره 11030مورخه 1395/9/14 خانم عزت میرزایى دیزیچه  به شناسنامه شماره 14کدملى 
5419570335صادره مبارکه  فرزند رحمت اله درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

160مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/3024واقع درگلدشت بخش 9 ثبت اصفهان 
38- رأى شــماره 10710مورخــه 1395/9/7 آقــاى خدایار صالحى به شناســنامه شــماره 4کدملى 
5759864025صادره فریدونشهر فرزند امامداد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 304/05مترمربع 

قسمتى ازپالك 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
39- رأى  شــماره 10759مورخــه 195/9/7 آقــاى ابراهیــم نادرى به شناســناه شــماره 12کدملى 
5499693420صادره تیران وکرون فرزند رجبعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 138مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
40- رأى شــماره 11765مورخه 1395/9/30 آقاى عباســعلى جابرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
210کدملى 1090897650صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 130/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از471اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
41- رأى شــماره 11763مورخه 1395/9/30 خانم شــهین  جابرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
612کدملى 191468648صادره نجف آباد فرزند حسینقلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 130/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از471اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
42- رأى شماره 10942مورخه 1395/9/13 خانم رضوان موسوى دره بیدى به شناسنامه شماره 94 کدملى 
1091044953 صادره نجف آباد فرزند سید ولى اله درششدانگ یکباب خانه به  مساحت 140/13مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 191 اصلى واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
43- رأى شــماره 10716مورخه 1395/9/7 آقاى محمد کیماســى به شناسنامه شــماره 235کدملى 
1129281604صادره فریدونشهر فرزند نوروزعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 252/33 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
44- رأى شــماره 11832مورخه 1395/10/1آقاى رســول صالحى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
2435کدملى 1091210942صــادره نجف آباد فرزند محمد درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

144/37مترمربع قسمتى ازپالك شماره 412اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
45- رأى شــماره 6352مورخــه 1395/5/31آقــاى مرتضى الهى به شناســنامه شــماره 184کدملى 
1091583951صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 121/29 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
46- رأى شــماره 11634مورخه 1395/9/25 خانم اعظم مختارپور نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
2204کدملى 1091234817صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 142/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 929/4 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
47- رأى شــماره 11632مورخــه 1395/9/25 آقاى اکبرفالحیان  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
25228کدملى 1090250207صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 142/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 929/4 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
48- رأى شــماره 10836مورخه 1395/9/9 آقاى محمد على فکورى به شناسنامه شماره 2271کدملى 
1090355671صادره نجف آباد فرزند على محمد درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 50/25مترمربع 

قسمتى ازپالك 6/419اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
49- رأى شماره 11651مورخه 1395/9/28 خانم زهرا حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1409کدملى 
1091226865صادره نجف آباد فرزند عبدالرحیم دردو ویک چهارم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 171/23 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 929/2واقع درقطعه 7بخش11ثبت اصفهان 
50- رأى شــماره 11649مورخه 1395/9/28 آقاى رضا خســروان  به شناسنامه شــماره 880کدملى 
1091122768صادره نجف آباد فرزند حسن درسه وسه چهارم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 171/23 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 929/2واقع درقطعه 7بخش11ثبت اصفهان 
51- رأى شــماره 11821مورخه 1395/9/30 خانم ســمیه گچى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
30990کدملى 1090307977صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

108/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 375اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
52- رأى شــماره 6320مورخه 1395/5/31 خانم کبوترخورشیدى به شناســنامه شماره 1260کدملى 
4171119091صادره الیگودرزفرزند فتح اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 284/37مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
53- رأى شماره 11344مورخه 1395/9/20 خانم فاطمه بهادر نجف آبادى به شناسنامه شماره 689کدملى 
1091500541صادره نجف آبادفرزند مانده على درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 127/84مترمربع 

قسمتى ازپالك 1029واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
54- رأى شــماره 10742مورخه 1395/9/7آقاى ایرج قربانى شــورابى به شناسنامه شماره 207کدملى 
4622764938صادره سامان فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 396/04مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
55- رأى شــماره 11467مورخه 1395/9/23 آقاى حمید حقیقى به شناســنامه شــماره 3510کدملى 
1091385785صادره نجف آباد فرزند مجید در3/5 دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

156/02مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1536اصلى واقع درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
56- رأى شــماره 11470مورخــه 1395/9/23 خانم اعظم فاضل نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 
6037کدملى 1092289291صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى در2/5 دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 156/02مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1536اصلى واقع درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
57- رأى شــماره 11890مورخه 1395/10/2 آقاى محمد تقى جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
563کدملى 1091078815صادره نجف آباد فرزند اسمعیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه 
ومسکونى فوقانى به مســاحت 54/88مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت 

اصفهان 
58- رأى شماره 11891مورخه 1395/10/2خانم پریا نمازیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 447کدملى 
1091521794صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب مغازه ومسکونى 
فوقانى به مســاحت 54/88مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک 

اصفهان 
59- رأى شماره 10731مورخه 1395/9/7 آقا سید حکمت رضوى جبارى به شناسنامه شماره 2446کدملى 
0035492856صادره تهران فرزند سید جبار درششدانگ یکباب خانه به مساحت 208/30مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 882و883اصلى بوده که پس ازتجمیع واستاندارد سازى به پالك 883/30تبدیل شده است  

واقع در قطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
60- رأى شــماره 7888مورخه1395/7/1 خانم ســکینه نظرپور به شناســنامه شــماره 2506کدملى 
1818950278صادره آبادان فرزند شیرعلى نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138/11مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان 
61- رأى شماره 6339مورخه 1395/5/31آقاى رحم خدا صداقت زاده به شناسنامه شماره 33780کدملى 
4130335146صادره بروجرد فرزند ملک درششدانگ یکباب خانه به مساحت 210/67مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
62- رأى شــماره 11438مورخــه 1395/9/22 آقاى یاور احمدى به شناســنامه شــماره 374کدملى 
1128935775صادره فریدونشهر فرزند محمد درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 37/82مترمربع قسمتى 

ازپالك 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
63- رأى شــماره 10860مورخــه 1395/9/9آقاى حیوتقلى مومنى به شناســنامه شــماره 65کدملى 
1129457664صادره فریدونشهر فرزند علیقلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 302/79مترمربع 

قسمتى ازپالك 391/3355واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
64- رأى شــماره 10858مورخــه 1395/9/9آقاى خدارحم مومنى به شناســنامه شــماره 327کدملى 
1129415643صادره فریدونشهر فرزند حیوتقلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 391/350واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
65- رأى شــماره 4902مورخه 1395/4/30آقاى على بک بشــکار به شناســنامه شــماره 13کدملى 
1129292819صادره فریدونشــهر فرزند مسیح درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151/87مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
66- رأى شماره 7846مورخه 1395/6/31 آقاى عباسعلى عباسى دره بیدى به شناسنامه شماره 2کدملى 
5499612791صادره تیران وکرون فرزند غالمحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/80مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
67- رأى شــماره 2402مورخه 1395/2/26آقاى محمدرضا شــابندرى قوچانى به شناســنامه شماره 
276کدملى 4620944157صــادره شــهرکرد فرزند فریدون درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

283/94مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
68- رأى شــماره 11653مورخه 1395/9/28 خانم محبوبه ترکى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1607کدملى 1091182981صادره نجف آباد فرزند نعمت اهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 192مترمربع قسمتى ازپالك شماره 428/4 واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
69- رأى شــماره 11661مورخه 1395/9/28 آقاى محمد نیک روش  به شناســنامه شماره 136کدملى 
1091536041صادره نجف آباد فرزند یداله درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

192مترمربع قسمتى ازپالك شماره 428/4 واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
70- رأى شــماره 8999مورخــه 1395/7/25آقــاى جالل رضوانى به شناســنامه شــماره 15کدملى  
6219777530صادره فریدن فرزند حسین درششدانگ یک باب مغازه وزمین متصله به مساحت134/54 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
71- رأى شماره 10754مورخه 1395/9/7 آقاى حسین رضوانى افوسى به شناسنامه شماره 524کدملى 
6219267435صادره فریدن فرزند على خان درششدانگ یکباب خانه به مساحت 248مترمربع قسمتى 
ازپالك 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان م الف: 3279 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/11/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/25 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/11/223 
مزایده

شــماره آگهــى: 139503902142000016 شــماره پرونــده: 139404002142000024 
و 139404002142000023 براســاس پرونــده اجرایــى کالســه 139404002142000023 و 
139404002142000024 به شماره بایگانى 9400030 و 9400031 له بانک کشاورزى شعبه دهاقان و 
علیه اسماعیل دهقانى پوده تمامت اصل و مازاد 16 حبه مشاع از 84 حبه آب و امالك مزرعه مهدى آباد واقع 
در بخش ثبتى دهاقان که حدود و مشــخصات آن برابر پرونده ثبتى است بانضمام کلیه اعیان، ساختمانها، 
تأسیسات موجود و آتى االحداث و ماشــین آالت اعم از منصوبه و غیرمنصوبه فعلى و آتى و کلیه امتیازات 
مربوطه شامل آب، برق و گاز و هر زیادتى دیگر اعم از متصل یا منفصل ملکى آقاى اسماعیل دهقانى پوده 
حدود اربعه ششدانگ پالك 102- اصلى شــماًال: که شمال شرقى محسوب است بطول 330 متر محدود 
است به جاده دهاقان شــرقًا بطول 1272 متر به اراضى بداق آباد پالك 92- اصلى جنوبًا: اول بطول 273 
متر و دوم به طول هاى 207 متر و 407 متر قســمت اول حدفاصل جوى مورد تحدید است و قسمت دوم 
مرزیســت به اراضى بداق آباد پالك 92- اصلى غربًا بطول 2010 متر بطور مایل محدود اســت به جاده 
عباس آباد به مساحت 785600 مترمربع که حقوق ارتفاقى قنات مورد تحدید از اراضى پالك 92- اصلى 
بداق آباد عبور مى نماید و نیز جــوى و رودخانه صفى آباد و علیرضا آباد از مــورد تحدید عبور مى کند ضمنًا 
پالك 1 فرعى از 102- اصلى مجزى و سند مالکیت صادر شده است، به موجب اسناد رهنى شماره 24499 
مورخ 1391/07/13 و 27462 مورخ 1392/08/18 دفتر اسناد رسمى شماره 59 دهاقان در رهن و وثیقه 
بانک کشاورزى شعبه دهاقان قرار گرفته است به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجراییه 
نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34  اصالحى قانون 
ثبت و آیین نامه اصالحى مربوطه پالك مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابى قرار گرفته که برابر صورتمجلس 
تنظیمى توســط مأمور اجرا و اوراق ارزیابى کارشناسان رسمى دادگســترى بدین شرح توصیف و ارزیابى 
گردید: (اول) مزرعه مهدى آباد پالك ثبتى 102- اصلى واقع در بخش ثبتى دهاقان در سال 1356 تحدید 
حدود که مســاحت آن 785600 مترمربع میباشــد قطعه یک فرعى از 102- اصلى به مساحت 208400 
مترمربع به نام شخص دیگرى مجزى و سند صادر شده اســت که مساحت باقى مانده 577200 مترمربع 
میباشد که آقاى  اسماعیل دهقانى پوده 16 حبه از 84 حبه پالك فوق را خریدارى نموده است که مساحت 
16 حبه مالکیت وى 144300 مترمربع محاسبه مى شود. در حال حاضر اراضى و باغات مزرعه توسط چاه 
موجود آبیارى میشود که داراى پروانه بهربردارى به شــماره 1678/آ مورخ 1367/02/22 (مجوز شماره 
62/65/آ/2007) به نام مختار دهقانى با قطر لوله 5  اینچ، حداکثر قدرت مجاز 18 اسب بخار میباشد (الف) 
عرصه 16 حبه به مساحت 144300 مترمربع که شــامل زمین و سهم آب از چاه شراکتى میباشد به ارزش 
7/215/000/000 ریال (شــامل عرصه باغات، طرح پرورش بلدرچین، ســاختمان و استخر) (ب) اعیانى 
باغ انار به مساحت 11 هکتار (شامل ســطح مفید باغ انار با حدود 9200  اصله درخت انار 8 ساله به فاصله 
3*4 متر) همراه با سیستم آبیارى تحت فشار و اســتخر موجود به ارزش 6/600/000/000 ریال جمعًا به 
مبلغ 13/815/000/000 ریال توسط کارشناس رسمى دادگسترى در زمینه تخصصى کشاورزى و منابع 
طبیعى ارزیابى گردیده است، (دوم) ارزیابى ماشــین آالت و تجهیزات: 1- ماشین آالت و تجهیزات سالن 
جوجه کشى: تجهیزات این سالن شامل دو دستگاه جوجه کشــى پویا تکنیک جمعًا به ظرفیت یکصد هزار 
تخم بلدرچین و تجهیزات جانبى میباشــد دستگاهها ســالم و آماده بکار بوده و با توجه به مدت زمان کم 
بهره بردارى زیاد مستهلک نگردیده است که ارزش کل برآوردى این بخش به مبلغ 1/200/000/000 ریال 
اعالم میگردد. 2- تجهیزات تولید بلدرچین: سه سالن تولید بلدرچین شامل قفس هاى پرورش به ظرفیت 
90000 قطعه و قفس مولدین 9000 قطعه اى و تجهیزات سرمایشــى و گرمایشى شامل 13 دستگاه هیتر 
جت هوایى و زمینى و تجهیزات مرتبط میباشد. ارزش کل برآوردى این بخش به مبلغ 1/650/000/000 
ریال اعالم میگردد 3- واحد کشتارگاه و سردخانه: واحد کشتارگاه و سردخانه که از اوایل سال 93 نصب و 
مورد بهربردارى قرار گرفته است داراى ظرفیت کشــتار 5000 قطعه بلدرچین در هر شیفت را دارا میباشد 
همچنین داراى سه واحد پیش سردکن 7 تنى، تونل انجماد 2 تنى، واحد سردخانه 20 تنى و واحد وکیوم و 
بسته بندى بلدرچین میباشد ارزش کل برآوردى این بخش به مبلغ 3/350/000/000 ریال اعالم میگردد 
4- تاسیسات برقى و مکانیکى: 4/1  این شرکت داراى امتیاز انشــعاب برق به ظرفیت 60 کیلووات، 100 
آمپر و اتاق برق شامل کلیه تابلوهاى اصلى و فرعى شرکت، کابل کشى هاى انجام شده در سطح کارخانه و 
روشنایى هاى سالن ها شامل المپ هاى کم مصرف عادى و پرژکتور انبار، 4/2 کلیه لوله کشى هاى مربوط 
به گاز، برق، گازوئیل و کانال کشى فاضالب در ســطح شرکت با شیرآالت و لوازم مربوط، 4/3 انشعاب گاز 
کارخانه به ظرفیت 400 مترمکعب به شــماره اشــتراك 0202090012042 داراى ایستگاه اختصاصى، 
4/4 تجهیزات انبار شامل یکدســتگاه آسیاب 5 تنى، میکســر و باالبر 4 تنى، 4/5 مخازن گازوئیل شامل 
مخازن فلزى به ظرفیت 15000 لیتر و مخزن 10000 لیترى پلى  اتیلن 4/6 ســایر ملزومات واحد تعمیر و 
نگهدارى شرکت، ارزش کل برآوردى این بخش به مبلغ 1/900/000/000 ریال اعالم میگردد 5- سایر 
ملزومات: بطور کلى شامل ملزومات ادارى و دفترى موجود در شرکت به ارزش کل برآوردى این بخش به 
مبلغ 120/000/000 ریال اعالم میگردد جمعًا به مبلغ 8/220/000/000 ریال توســط کارشناس رسمى 
دادگسترى در زمینه تخصصى برق و ماشین و تاسیسات کارخانجات ارزیابى گردیده است. (سوم) 1- دیوار 
بلوك ســیمانى 1160 مترمربع به ارزش 440/800/000 ریال 2- سه سالن پرورش 2625 مترمربع خرپا 
فلزى و ایرانیت به ارزش 3/937/500/000 ریال 3- ســالن کشتار و بسته بندى 300 مترمربع خرپا فلزى 
و ایرانیت به ارزش 450/000/000 ریال 4- ســالن مولدین 264 مترمربع خرپا فلزى و ایرانیت به ارزش 
396/000/000 ریال 5- ســاختمان کارگرى 120 مترمربع ســقف تیرچه و بلوك 300/000/000 ریال 
6- سالن هچینگ (جوجه کشى) 287 مترمربع خرپا فلزى و ایرانیت به ارزش 430/500/000 ریال 7- اتاق 
برق 16 مترمربع سقف تیرچه و بلوك 32/000/000 ریال 8- انبار دان 287 مترمربع خرپا فلزى و ایرانیت 
به ارزش 430/500/000 ریال 9- ساختمان ادارى 78 مترمربع سقف تیرچه و بلوك 234/000/000 ریال 
10- سرویس بهداشتى 15 مترمربع سقف تیرچه و بلوك 37/500/000 ریال 11- موتورخانه 242 مترمربع 
سقف تیرچه و بلوك 435/600/000 ریال 12- مسکونى طبقه 2 موتورخانه 119 مترمربع سقف تیرچه و 
بلوك 357/000/000 ریال جمعًا به مبلغ 7/481/400/000 ریال توسط کارشناس رسمى دادگسترى در 
زمینه تخصصى راه و ساختمان ارزیابى گردیده اســت. کل موارد ارزیابى توسط کارشناسان فوق الذکر به 
مبلغ 29/516/400/000 ریال برآورد و ارزیابى گردیده است، ضمناً طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه موضوع 
سند رهنى فوق الذکر فاقد بیمه میباشد، در جلســه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 
1395/12/04 در محل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دهاقان تشکیل میگردد  از طریق مزایده نقداً 
به فروش میرسد چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمى پیش بینى نشده  مواجه گردد، مزایده روز ادارى بعد از 
تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. طالبین میتوانند قبل از شرکت در جلسه مزایده از 
مورد مزایده تمامت 16 حبه مشاع از 84 حبه آب و امالك مزرعه مهدى آباد واقع در بخش ثبتى دهاقان که 
حدود و مشخصات آن برابر پرونده ثبتى است به آدرس کیلومتر 15 جاده دهاقان- پوده جنب گلخانه امین 
کشت پردیس بازدید به عمل آورند، الزم به ذکر اســت  پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده در صورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول میگردد، این آگهى یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر مى گردد. م الف: 95/261  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 دهاقان/11/335
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103623106234 شماره پرونده : 9409986823201014 شماره بایگانی شعبه: 
950485 خواهان محمدجوادى دادخواستى به طرفیت خوانده حمید جلیلى به خواسته تسلیم مبیع (تحویل 
مورد معامله) مالى غیر منقول تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اردســتان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقى) دادگستري شهرستان اردســتان وقع در اردستان ارجاع و به کالسه 
9409986823201014 ثبت گردیده که وقت رسیدگی جهت اجراى قرار کارشناسى به تاریخ 1395/12/11 
ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در 
وقت مقرر فوق جهت قرار کارشناســى صادر و حاضر گردد.م الف: 410  شعبه اول  دادگاه عمومی  حقوقى 

دادگستري شهرستان اردستان /466 /11



1212بین المللبین الملل 2864یک شنبه  10 بهمن  ماه 

  مهر | کنگــره احــزاب راســت و پوپولیســت 
اروپــا بــه دعــوت فراکســیون موســوم بــه «اى ان 
اف» پارلمــان اروپــا در شــهر «کوبلنــس» آلمــان 

برپا شد.
به گزارش شــبکه اول تلویزیون آلمــان، در کنگره احزاب 
راســت و پوپولیســت اروپا، که به دعوت فراکسیون نوپاى 
پارلمان اروپا در شــهر کوبلنس آلمان برپا شــده، بسیارى 
از سیاســتمداران راســتگراى مشــهور اروپا حضور دارند.

 «مارین لوپن» رئیس جبهه ملى فرانســه، «گرت ویلدرز» 
رهبر بیگانه ســتیز حــزب آزادى هلند، «ماتئو ســالوینى» 
از جبهه شــمال ایتالیا و «فرایکه پترى» ســخنگوى حزب 

آلترناتیو براى آلمان از شــناخته شــده ترین آنها هســتند. 
راســتگرایان اروپا در دومیــن روز آغاز ریاســت جمهورى 
«دونالــد ترامپ» در آمریــکا با هدف ارزیابى این مســئله 
و همچنین اثرگذارى بر انتخابات امســال فرانســه، هلند، 
آلمان و احتماًال ایتالیــا، در آلمان گرد آمده اند. بر اســاس 
تازه ترین نظرسنجى ها، احتمال دارد حزب اسالم ستیز آزادى 
«ویلدرز» در هلند به عنوان صاحب قوى ترین فراکســیون 
مجلس، مأمور تشکیل دولت شود، مارین لوپن در فرانسه به 
دور دوم انتخابات ریاست جمهورى برسد و حزب «آلترناتیو» 
براى آلمان نیز، پاییز امســال به مجلس فــدرال آلمان راه 

یابد.

نزدیکى راستگرایان آلمان و فرانسه
حزب آلترناتیو که در ســال 2014 تشکیل شــده، در حال 
حاضر در 9 ایالت آلمان و ســناى برلین ده ها نماینده دارد. 
این حزب اسالم ســتیز تاکنون تماس هاى خود را با جبهه 
ملى فرانسه پنهان مى کرد اما اکنون براى نخستین بار رهبر 
اصلى آن به صورت آشــکار در کنار مارین لوپن مى نشیند. 
«یورگ مویتــن» عضــو هیئت رئیســه حــزب آلترناتیو 
به شــبکه اول تلویزیون آلمــان گفت: «ما خواســتار یک 
سیاســت اقتصادى آزاد هســتیم اما جبهه ملى فرانســه از

 اقتصــاد ملــى دفــاع مى کنــد. ما یــک حــزب میهن 
پرســت هســتیم، در حالى که جبهــه ملى ناسیونالیســت 

اســت. در عین حــال مــا مایلیم با هــر حزبى کــه تندرو 
نباشــد گفتگــو کنیــم و جبهــه ملــى فرانســه تنــدرو 

نیست.»
کنگره کوبلنس از سوى رسانه هاى آلمانى به عنوان نخستین 
نشانه همکارى جدى راستگرایان اروپا ارزیابى شده است. در 
سال 2015 فراکسیون اى ان اف (اروپا براى ناسیونالیسم و 
آزادى) در پارلمان اروپا تشکیل شــد. نمایندگان جبهه ملى 
فرانسه، جبهه شمال ایتالیا، حزب مردم اتریش، حزب آزادى 
هلند و احزاب ناسیونالیستى چندین کشور دیگر اروپا به این 

فراکسیون پیوستند.
مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملى فرانسه بار دیگر با تمجید 
از تصمیم مــردم بریتانیا مبنــى بر خــروج از اتحادیه اروپا 
پیش بینى کرد این اتفاق آغازگر تحــوالت بنیادین در نظم 
حاکم بر اروپاســت.  لوپن در میان رهبران و حامیان احزاب 
راستگراى افراطى در آلمان ســخنرانى مى کرد. رهبر حزب 
جبهه ملى فرانســه از رأى دهندگان اروپایى خواســت که 
از رأى مردم بریتانیا در همه پرســى خــروج از اتحادیه اروپا 
و رأى مردم آمریکا بــه دونالد ترامپ الگوبــردارى کنند و 
کشورهاى خود را به سمت استقالل از اتحادیه اروپا هدایت 

کنند.
مارین لوپن گفت: «اولین عاملى کــه تغییر را در نظم حاکم 
بر اروپا جرقه زد، رأى مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا 
بود. یک کشــور مســتقل تصمیم گرفت که رأى خود را به 
کرسى بنشــاند و درباره آینده خودش تصمیم بگیرد. دومین 
جرقه، انتخاب دونالــد ترامپ به عنــوان رئیس جمهورى 
آمریکا بود کــه خواب حامیان نئولیبرالیســم را آشــفته تر 
کرد.» وى افزود: «ما شــاهد پایان یک جهان و تولید جهان 
دیگرى هستیم و اروپا در سال 2017 بیدار خواهد شد. سال 
2016 سال خیزش آنگلوساکســون ها بود و اطمینان دارم 
که سال 2017 ســال به پاخاســتن مردم قاره اروپا خواهد 

بود.»
لوپن گفت در صورت پیــروزى در انتخابات، از اتحادیه اروپا 
خواهد خواست که حق حاکمیت را به فرانسه بازگرداند و در 
باره نتیجه مذاکراتى که انتظار دارد پس از آن برگزار شــود، 
همه پرســى برگزار خواهد کرد. در صورت مخالفت اتحادیه 
اروپا با این درخواســت، به مردم فرانسه پیشنهاد خواهد کرد 
که از این نهاد خارج شــوند. وى «ارز واحد» را ابزارى براى 
نابودى اقتصاد اتحادیه اروپا دانست و گفت که «هر کشورى 
باید این امکان را داشته باشــد که در صورت تمایل این ارز 
واحد را کنار بگذارد.» رهبر حزب راســت افراطى فرانســه 
پیش بینى کرد که «برگزیت» داراى اثر دومینو خواهد بود و 
گفت: «ما هم اکنون شــاهد پایان یافتن یک جهان و ظهور 
جهانى دیگر هستیم. این بازگشــتى به [نظام] دولت- ملت 

هاست.»

آشفتگى خواب نئولیبرال ها
الگوبردارى«لوپن» از برگزیت و ترامپ؛ 

  الف |  رهبران کوزوو و صربســتان بر سر 
کاســتن از تنش هاى باال گرفته بیــن دو طرف 
در چند روز اخیــر به ویــژه در ارتباط بــا اعزام 
قطارى از ســوى صربســتان بــه مناطق صرب 
نشــین شــمال کــوزوو و همچنیــن پیگیرى 
کــرات ســطح بــاال پــس از تــالش  ا مذ
هــاى انجــام شــده از ســوى اتحادیــه اروپا 
در بروکســل بــه منظــور عــادى ســازى 

روابط شان توافق کردند.
«فدریــکا موگرینــى» رئیس سیاســت خارجى 
اتحادیــه اروپا اظهار داشــت، مذاکــرات میان 
«هاشــم تاچى» و «عیســى مصطفى» رئیس 
جمهــور و نخســت وزیر کــوزوو بــا همتایان 
صربشــان یعنــى «تومیســالو نیکولیــچ» و 
«آلکســاندر ووچیچ» موجب دلگرمى او شــده 

است.
موگرینــى در بیانیه اى اعالم کــرد: این رهبران 
توافق کردند بر اینکه تنش ها را پشت سر گذاشته 

و بر کارهاى پیش رو تمرکز کنند.
وى افزود، قرار است طى چند روز آینده مذاکرات 

سطح باال و فشرده بین دو طرف آغاز شود.
موگرینى اظهار داشــت: اگر دو طــرف خواهان 
پیگیرى روابط نزدیک تر با اتحادیه اروپا هســتند 
پیشرفت در زمینه عادى ســازى روابط میان آنها 

ضرورى  است.
روابط میان کوزوو و صربستان در هفته هاى اخیر 
به پایین ترین ســطح خود از زمان آغاز مذاکرات 
سال 2011 رسیده است. اوایل ماه جارى میالدى 
بلگراد قطارى با رنگ آمیــزى و طرح هاى پرچم 
صربستان عازم مناطق صرب نشین شمال کوزوو 
کرد اما کوزوو جلوى ورود این قطار به خاك خود 

را گرفت.
ووچیچ نشست برگزار شــده در بروکسل را «یک 
گام خوب» خواند وگفت دو طرف بر ســر اجتناب 
از رفتارهاى غیر مسئوالنه و ادبیات تحریک آمیز 

توافق کرده اند.

کوزوو و صربستان از 
,,تنش ها مى کاهند

 اوایل 
ماه جارى 
میالدى 
بلگراد 
قطارى با 
رنگ آمیزى 
و طرح هاى 
پرچم 
صربستان 
عازم مناطق 
صرب 
نشین 
شمال 
کوزوو کرد 
اما کوزوو 
جلوى ورود 
این قطار 
به خاك 
خود را 
گرفت

اخطاریه
81/95 ش 11 ح – 95/10/29 بانــک مهــر اقتصــاد بــه وکالــت مریم موثــق دادخواســتى مبنى 
بر مطالبــه به طرفیت 1- فریــدون عزیزى بالرتگانــى 2- ایمان عزیــزى به این شــورا تقدیم نموده و 
به کالســه 81/95 ثبت و وقت رســیدگى به تاریــخ 95/12/15 ســاعت 9:30 تعیین گردیده اســت، با 
توجه به مجهول المکان بــودن خواندگان به اســتناد مــاده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شــود قبل 
از وقت رســیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید. در غیر 
اینصورت راى غیابــى صادر خواهد شــد. م الف: 1738  شــعبه یازدهــم حقوقى شــوراى حل اختالف

 شاهین شهر/11/125
اخطاریه

82/95 ش 11 ح – 95/10/29 بانک مهر اقتصاد به وکالت مریم موثق دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
1- مجید هاشمى 2- کیوان جهانگیرى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 82/95 ش 11 ح ثبت و وقت 
رسیدگى به تاریخ 95/12/15 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان 
به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 1737 شعبه یازدهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/126 /11
حصر وراثت

اشرف محمدى بشناسنامه شماره 149 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 590/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سید ماشاا... جاللى بشناسنامه 
شماره 39 در تاریخ 94/7/27 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- سید محمد جاللى 
فرزند سید ماشاا... شماره شناسنامه 2805 نسبت با متوفى (فرزند) 2- میترا جاللى فرزند سید ماشاا... شماره 
شناسنامه 2418 نسبت با متوفى (فرزند)3- اشــرف محمدى فرزند عزیزا... شماره شناسنامه 149 نسبت با 
متوفى (همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1735 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/127 /11
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973759501024 شــماره پرونده : 9509983759500489 شماره بایگانى شعبه: 
950497 خواهان آقاى محمدحسین بخشایش فرزند محمد موسى با وکالت آقاى علیرضا فضلى فرزند ولى 
اله به نشانى اصفهان شاهین شهر خ عطار فرعى بین 3 و 4 غربى- مجتمع ترنج ط 1 خوانده: آقاى عبدالرحیم 
پیرزاده فرزند صمد به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى 
محمدحسین بخشایش فرزند محمد موسى با وکالت آقاى علیرضا فضلى به طرفیت آقاى عبدالرحیم پیرزاده 
فرزند صمد به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال وجوه دو فقره چک به شماره 225307 مورخ 
95/4/15 و 225306 مورخ 95/3/15 هر دو عهده بانک مهر ایران به انضمام خسارت دادرسى اعم از هزینه 
 دادرسى و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از توجه به اوراق پرونده و کپى مصدق ضمائم پیوستى واز آنجا که 
وجود اصول مستند دعوى در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان نسبت به 
دریافت وجه آن را داشته است و چون خوانده دلیل و مدرکى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نداده 
و با وصف ابالغ اخطاریه و انتظار کافى در دادگاه حاضر نشده و ایراد یا دفاع موثرى در قبال خواسته خواهان 
و مستند وى بعمل نیاورده است بنابراین دادگاه دعوى مطروحه را وارد و مستندا بمواد 310 الى 313 قانون 
تجارت، قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و مواد 198 ، 515 ، 519 
و 522 قانون  آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 3 آئین نامه وصول حق الوکاله 
وکالى دادگسترى خوانده را به پرداخت مبلغ ســیصد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یازده 
میلیون و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و طبق تعرفه حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت آن بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین 
اجرا محاسبه خواهد شد، محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه دادگاه و پس از اتمام مهلت ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: 1734 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/11/128
اجراییه

شــماره: 689/95 ش 4 ح- 95/10/12 به موجب راي شــماره 833 تاریخ 95/7/28 حوزه چهارم شوراي 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه نعمت اشرفى فرزند غالمرضا به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ســى و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و دویست و دوازده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک 1395/2/31 لغایت زمان پرداخت و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له قربانعلى رباطى به نشــانى شاهین شهر خ فردوسى بین فرعى 
3 و 4 شرقى ساختمان اهل بیت (ع) با وکالت مجتبى شفیعى ضمنا هزینه پرداخت نیم عشر دولتى به عهده 
محکوم علیه میباشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1739 شــعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر

(مجتمع شماره یک)/11/129
اجراییه

شــماره: 816/94 ش 8 ح -95/10/11 به موجب راي شــماره 254 تاریخ 95/4/2 حوزه 8 شــوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهرکه قطعیت یافته اســت محکوم علیه امید آروى فرزند ابوالقاسم به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل دین و خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 94/10/6 تا زمان وصول و مبلغ یکصــد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له 
شرکت آسانسور بلند البرز اسپادانا  به مدیریت عزیز سلمانیان به نشانى نظامى جنب مسجد قائم ط 3 واحد 
یک، هزینه عملیات اجرایى به عهده محکوم علیه مى باشد.  به اســتناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 
قانون برنامه سوم توســعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار 
اجرایى ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه و یا انجام تعهد 
و مفاد رأى بدهد در غیر این صورت پرونــده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگســترى 
محل تحویل خواهد شد. م الف: 1740 شعبه هشتم  حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر

 (مجتمع شماره یک)/11/130

ابالغ راي
شعبه نهم شماره پرونده: 95/652 شــماره دادنامه: 727- 95/9/29 تاریخ رســیدگى: 95/9/29 خواهان: 
جهانبخش احمد سمالى به نشانى: شاهین شهر خیابان امام على فرعى 2 غربى پالك 17، خوانده: محمدحسن 
بردى به نشانى: مجهول المکان، خواسته: حکم به فک پالك یک دستگاه خودروى پراید به شماره انتظامى 
264 ن 31  ایران 24 بانضمام مطلق خسارات دادرسى. گردش کار: با وصول دادخواست و ثبت آن در دفتر و 
ابالغ آن به خوانده و تشکیالت دادرسى و رسیدگى هاى الزم، شوراى با بررسى محتویات پرونده، ختم دادرسى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست جهانبخش 
احمد سمالى به طرفیت محمدحسن بردى با موضوع خواسته فوق با این توضیح که خواهان در جلسه حاضر 
گردیده و اعالم داشته است که خودرو مذکور را به خوانده پرونده فروخته و کلیه ثمن معامله را دریافت نموده 
است لیکن خوانده از انجام فک پالك خودارى مى ورزد لذا شوراى با عنایت به استعالم ماخوذه از پلیس راهور 
به تاریخ 95/8/23 که حاکى از تعلق پالك خودرو مذکور به خواهان را دارد و همچنین با توجه به اینکه خوانده 
به  رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعى هم ارسال ننموده است مستنداً به ماده 
220 ق.م حکم به الزام خوانده به فک پالك یک دستگاه پراید به شماره انتظامى 264 ن 31  ایران 24 را صادر 
و اعالم مى نماید و نیز مستنداً به ماده 519 ق.آ.د.م خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 775/000 ریال هزینه 
دادرسى مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورى و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1733 اسالمیان قاضى شعبه 

نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/131
اجراییه

شماره: 440/95 ش 9 ح- 95/10/29 به موجب راي شماره 523 تاریخ 95/7/17 حوزه 9 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- محمود آقایى فرزند نصراله 2- فرهاد حاج 
میرزا حیدرعلى فرزند محسن به نشانى شاهین شــهر کوچه شهید ردانى پور بلوار نبوت نیم فرعى 8 شمالى 
پالك 137 (مجهول المکان ) محکوم است به انتقال سند یک دستگاه خودرو تویوتا پرادو به شماره انتظامى 
928 م 38 ، ایران 44 هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیهاست. مشخصات محکوم له: على آقایى 
فرزند خیراتعلى به نشانى شاهین شهر خ مخابرات نبش فرعى 9 و 10 غربى لوازم خانگى سعادت . ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1747  شعبه 

نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/132
حصر وراثت

على هویدا فر بشناسنامه شماره 4496 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 486/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان قدسى زندى بشناسنامه شماره 
9 در تاریخ 95/2/8 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- احسان هویدا فر فرزند عباسقلى 
شماره شناسنامه: 2912 نسبت با متوفى پسر (فرزند) 2- کیوان هویدا فر فرزند عباسقلى شماره شناسنامه: 
2010 نسبت با متوفى پسر (فرزند) 3- على هویدا فر فرزند عباسقلى شماره شناسنامه: 4496 نسبت با متوفى 
پسر (فرزند) 4- نیلوفر هویدا فر فرزند عباسقلى شماره شناسنامه: 127168686848 نسبت با متوفى دختر 
(فرزند) با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1567 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/133 /11
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مریم فدایى با وکالت مهدى سوادکوهى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ شصت 
میلیون ریال به طرفیت خوانده نیما اسماعیلى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 164/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/11 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر 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 درصورت 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: 3241 شعبه 11  حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/11/148
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان رضا فاضل دادخواستى به خواســته الزام خوانده تنظیم سند رسمى پالك پژو پارس پالك 233 ل 
25 ایران 23 به طرفیت خوانده 1- محمد خلیلى 2- جواد رضایى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1209/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/01/20 ســاعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده ردیف دوم مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر 
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 درصورت 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: 3244 شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/11/149
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 1679/95 ش 5 ح - 1395/11/3 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: پیمان مهدیان دادخواستى به 
خواسته الزام به انتقال سند و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى 
از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 1- اصغر شاه نظرى 2- بهزاد شجاعى به شوراى حل اختالف شعبه 5 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1679/95 ش 5 ح ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 95/12/14 ساعت 8/30 تعیین گردیده ، لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در یکى از 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواننده اخطار میگردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه 
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: 3247 شعبه 
پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/150

حصر وراثت
 محمد نادعلى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1080192689 به شرح دادخواست به کالسه 1032/95 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین نادعلى نجف 
آبادى بشناسنامه 35 در تاریخ 1394/10/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- حبیب اهللا نادعلى نجف آبادى ش ش 127 ، 2- محمد نادعلى نجف آبادى ش 
ملى 1080192689 ، 3- شــمس نادعلى نجف آبادى ش ش 10688 ، 4- قمرنادعلى نجف آبادى ش ش 
948 ، 5- مهرى نادعلى نجف آبادى ش ش 2210 ، 6- آزاده نادعلى نجف آبادى ش ش 3463 (فرزندان 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را 
در یک نوبت ماهى یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.م الف: 2546 شعبه 

14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/151
حصر وراثت

 محمد قادرى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 2172 به شرح دادخواســت به کالسه 163/95 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره سمندرى نجف آبادى 
بشناسنامه 581 در تاریخ 1394/02/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- زهرا قادرى نجف آبادى ش ش 756 ، 2- رضوان قادرى نجف آبادى ش ش 2709 
3- اســماء قادرى نجف آبادى ش ش 781 ، 4- محمد قادرى نجف آبادى ش ش 2172 (فرزندان متوفى) 
5- محمدرضا قادرى نجف آبادى ش ش 274 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت ماهى یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3234  شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/152
حصر وراثت

 محمد کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 63 به شرح دادخواست به کالسه 170/95 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اســماعیل کاظمى نجف آبادى 
بشناسنامه 87 در تاریخ 1395/09/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- زهره کاظمى نجف آبادى ش ش 407 ، 2- فخرى کاظمى نجف آبادى ش ش 141 ، 
3- زهرا کاظمى نجف آبادى ش ش 251 4- حمید کاظمى نجف آبادى ش ش 686  ، 5- محمد کاظمى 
نجف آبادى ش ش 63 (فرزندان متوفى) 6- عزت موالئى نجف آبادى ش ش 27 (همسر متوفى). متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت ماهى 
یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3240  شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/153
حصر وراثت

 فاطمه نجفى پور نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 555 به شرح دادخواست به کالسه 171/95 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا شکرالهى بشناسنامه 489 در 
تاریخ 1395/08/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1- جواد شــکرالهى ش ملى 1080244875 ، 2- على اصغر شکرالهى ش ملى 1080867228 ، 3- رویا 
شکرالهى ش ملى 1740526147 (فرزندان متوفى) 4- فاطمه نجفى پور نجف آبادى ش ش 555 (همسر 
متوفى)  5- قربانعلى شکرالهى ش ش 30834 (پدر متوفى). متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت ماهى یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3242  شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/154
حصر وراثت

 نوید قاهرى داراى شناسنامه شماره 2234 به شــرح دادخواست به کالسه 172/95 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان مجتبى قاهرى بشناســنامه 39 در تاریخ 
1394/06/20 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- ســعید قاهرى ش ش 721 ، 2- حمیدقاهرى نجف آبادى ش ش 700 ، 3- نوید قاهرى ش ش 2234 
(فرزندان متوفى) 4- پروانه افالکیان ش ش 856 (همسر متوفى). متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت ماهى یک مرتبه آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3243  شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد (مجتمع شماره یک)/11/155
اجراییه

شماره: 239/95 ش ح 7 به موجب راي شماره 397 تاریخ 95/6/27 حوزه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: حسین محمدى فرزند قهرمان به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/12 لغایت اجراى دادنامه در حق محکوم له: ایوب براتى 
فرزند مختار شغل: آزاد به نشانى: کهریزســنگ خ ولى عصر کوى ش بهشتى بن بست صفا 8586144446 
و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3238 شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/156
اجراییه

شماره: 558/95 ش ح 12 به موجب راي شــماره 989 تاریخ 95/7/28 حوزه دوازدهم شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- یوسف براتى به نشانی مجهول المکان 2- قاسم 
قاسمى به نشانى کهریزسنگ خ امام خ 13 جنوبى بن آخر سمت راست پ 95- 8586135945 محکوم است 

به: پرداخت 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/105/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر در تاخیر از تاریخ 95/1/30 
و نیم عشر دولتى در حق خواهان: حسن صالحى به نشــانى: نجف آباد خ مولوى مرکزى نبش کوى صفوى 
آجرنما فروشى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

م الف: 3248 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد/11/157
ابالغ راى

کالسه پرونده: 1382/95 شــماره دادنامه: 1770 – 95/10/26  مرجع رسیدگى: شعبه پنجم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: شیرزاد سوارى به آدرس امیرآباد خ مفتح کوچه فروغى منزل بخشعلى چراغى کد 
پستى 45911- 85/66  خوانده: کمال عباسى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه گردشکار: پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.  راى قاضى شورا درخصوص دعوى 
آقاى شیرزاد سوارى بطرفیت آقاى کمال عباسى به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان وجه یک فقره 
سفته به شماره 154878 بانضمام هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر و تادیه نظر به بقاء اصول مستندات در 
ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه 
مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى مطروحه را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست 
میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و چهل و شش هزار و پانصد توما ن بابت هزینه هاى دادرسى 
و نشر آگهى و خسارات تاخیر تادیه از زمان اقامه دعوى مورخ 95/09/03 لغایت اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. گواهى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.م الف: 3246 شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/11/158
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 4361 فرعى مجزى شده از پالك 4/1918 واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مسعود راعى دهقى و (غیره) فرزند لطفعلى 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/12/5 ساعت 9 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام 
مى پذیرد لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حاضر یابند. اعتراضات مالکین یا  مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 

تا سى (30 ) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3223 اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت/10/1496
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9509973730201289 شــماره پرونده: 9509983730200456 شماره بایگانى شعبه: 
950457  خواهان: 1- خانم منظر شــیخ ارپناهى فرزند محمدحســن 2- خانم نازى شیخ ارپناهى فرزند 
محمدحســن با وکالت آقاى حمیدرضا على نقى بیگى آبگرمى فرزند غالمرضا به نشــانى اصفهان فریدن 
نجف آباد خ امام روبروى تى بى تى خواندگان: 1- خانم فاطمه پناهى نژاد فرزند محمدعلى 2- آقاى نوراله 
پناهى نژاد فرزند محمدعلى 3- آقاى عبدالرضا پناهى نژاد فرزند محمدعلــى 4- آقاى روح اله پناهى نژاد 
فرزند محمدعلى 5- خانم شاه بیگم شیخ آرپناهى فرزند ابوالقاسم 6- آقاى سعید پناهى نژاد فرزند محمدعلى 
7- آقاى ولى اله پناهى نژاد فرزند محمدعلى 8- آقاى ابراهیم پناهى نژاد فرزند محمدعلى همگى به نشانى 
اصفهان نجف آباد یزدانشهر بلوار انقالب بوســتان 12 ، 9- آقاى خدابخش قائدى فرزند عباس به نشانى 
اصفهان نجف آبــاد فیروزآباد بلوار ظفر ك پامچــال پ 45، 10- خانم زهرا پناهى نــژاد فرزند محمدعلى 
11- آقاى احسان پناهى نژاد فرزند محمدعلى  12- خانم زینب پناهى نژاد فرزند محمدعلى همگى به نشانى 
اصفهان خمینى شهر بلوار شریعتى ك ش معتلفى دیانى دبیرستان ش اژه اى مسجد والیت  13- خانم صاحب 
رضایى فرزند فتح اله به نشانى مجهول المکان خواسته: ابطال مبایعه نامه (غیر منقول) راى دادگاه درخصوص 
دادخواست خانم ها نازى و منظر هر دو شــیخ آرپناهى با وکالت آقاى حمیدرضا على نقى بیگى به طرفیت 
1- وارث مرحوم محمدعلى پناهى نژاد «شیخ آرپناهى» (شاه بیگم 2- زهرا 3- زینب 4- فاطمه 5- سعید 6- 
عبدالرضا 7- نوراله 8- روح اله 9- ولى اله 10- ابراهیم 11- احسان همگى پناهى نژاد فرزندان محمدعلى) 
2- خدابخش قائدى فرزند عباس 3- صاحب رضائى فرزند فتح اله به خواسته ابطال مبایعنامه مورخ 5/8/66 
و ابطال قرارداد 15/11/93 نسبت به یک باب منزل مسکونى واقع در فیروز آباد تحت پالك ثبتى 1482 به 
انضمام کلیه خسارات دادرسى، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده مالحظه مى نماید. خوانده ردیف سوم به 
موجب دو قرارداد عادى یک باب خانه به شرح حدود مشخص در قرارداد هر دو به یک تاریخ 66/8/5 به دو نفر 
1- خانم فاطمه شیخ آرپناهى (مادر خواهان ها و مورث خواندگان ردیف اول) و 2- محمدعلى شیخ آرپناهى 
«پناهى نژاد» (مورث خواندگان ردیف اول) انتقال داده است و منشاء مالکیت وى صلح نامه عادى مى باشد لذا 
خواسته  خواهان ها در وضعیت فعلى یعنى بدون تنفیذ و اثبات منشاء و منشاء (سند و مستند) قابلیت استماع 
نداشته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 3197  قلى زاده رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /10/1497
اجراییه

شماره: 482/95 ش 4 ح- 95/9/6 به موجب راي شــماره 949 تاریخ 95/08/17 حوزه چهارم شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: بهمن صانعى فرزند کرمعلى به نشانی: 
شهرکرد خ ولى عصر کوچه سعادت محکوم  است به: پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى 
با محاسبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک 1395/03/22 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له: اصغر براتى 
سده به نشانى: شاهین شهر- خ طالقانى- بین 6 و 7- پالك 7 ضمنًا هزینه پرداخت نیم عشر دولتى بر عهده 
محکوم علیه میباشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 1755 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/11/199


