
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهار شنبه 25  اسفند  ماه 1395 / 15  مارس  2017 /  16  جمادى الثانى 1438
سال سیزدهم / شماره 2902  /16  صفحه  / 1000 تومان

 

چراغ سبز به مسکوت ماندن طرح بهشت آباد

بین المللحوادثاقتصاداجتماعجهان نما احتمال تجدید نظر در تجرد اجبارى کشیش ها   اخاذى اینترنتى پسر 17 ساله از مردان با تقلید صدایارانه امشب در حساب هاستثبت ملى صابون سنتى مراغه یک لشکر اصولگرا به جنگ روحانى مى آیند

اصفهان «مهمان» ندارد
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در صفحه اجتماع بخوانید در صفحه سالمت بخوانید

فعالیت مافیا  ى چارتر براى خالى کردن جیب مسافر نشستن غلط، تیشه به ریشه ستون فقرات مى زند
متخصص ارتوپد و جراح زانو گفت: نشستن بیش از دو ساعت موجب 
تحلیل رفتن عضالت مى شود.پیمان میر شاه ولد متخصص ارتوپد و 
جراح زانو اظهار داشت: نشستن هاى طوالنى مدت و نادرست فشارى 
بیش از حمل یک بار سنگین را بر ستون فقرات وارد مى کند.وى گفت: 
کسانى که کار آنها  نیازمند پشت میز نشینى است باید خود را به جابه 

جایى و برخاستن هاى چند دقیقه اى عادت دهند.

با افزایش تقاضاى سفر در ایام پرتردد نظیر پیک نوروز، سودجویان 
در افزایش تقاضا، نرخ هاى خدمات حمــل و نقل هوایى را به بهانه 
چارتر باالتر مى برند در صورتى که بلیت  هاى چارترى طبق اعالم 
سازمان هواپیمایى کشورى باید خدمات غیره را در مقصد داشته باشد 
در حالى که این خدمات ارائه نمى شود و فقط  به اسم چارتر، نرخ هاى 

نجومى پیش چشم متقاضیان ...
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بازگرداندن آهوان گریزپا 
!VHS و CD به وطن با

ســیدباقر موســوى محیــط بــان «میشــداغ»، 
محیط بان خوش فکرى است که هرچند بیشتر با شکار 
تصاویرى ناب از حیات وحش منطقه خدمتش میان

 دوستداران حیات وحش شناخته مى شود اما به تازگى 
کارى کارستان کرده که بسیار شایسته تقدیر به نظر 

مى رسد. 
3

جت پک؛ ابزارى براى تجربه پرواز انفرادى

آتش زدن خودروى مزدا 3 براى فرار

دالل ها پول خود را نو مى کنند

اگر با خانواده به مناطق عملیاتى مى روید...

عرضه گوشت تازه به 
قیمت کیلویى

 31 هزار و 500 
تومان
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ی و عب ج ر ی و ب ر

4 روز با نوروزگاه 
در 4 نقطه شهر

مشاور مدیر کل میراث فرهنگى اصفهان 
در گفتگو با نصف جهان تشریح کرد
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گزارش نصف جهان از 
مذاکره سپاهان

 بامربى موفق 
کروات

بررسى گزینه هاى جایگزین انتقال آب به یزد، کرمان و اصفهان توسط  وزارت نیرو

مــا امــروز بــه خــود مــى بالیــم کــه مدیرى شایســته همچــون جنابعالــى بــر امور شــهر نظارت 
مــى کنــد. روز شــهردار را از صمیــم قلــب تبریــک عــرض نمــوده و برایتــان از خداوند منان 

توفیق روزافزون خواســتاریم. 

جناب آقاى مهندس صدرالدین کرمىجناب آقاى مهندس صدرالدین کرمى
شهردار محترم شهر میمهشهردار محترم شهر میمه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر میمهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر میمه

شوراى اسالمى شهر و روابط عمومى شهردارى شهر چادگانشوراى اسالمى شهر و روابط عمومى شهردارى شهر چادگان

جناب آقاى دکتر عنایت ا... امیر حاجلوجناب آقاى دکتر عنایت ا... امیر حاجلو
شهردار محترم شهر چادگانشهردار محترم شهر چادگان

فــرا رســیدن روز شــهردار فرصــت مناســبى اســت بــراى ارج نهــادن و قدردانــى از زحمــات خادمــان مــردم در عرصــه مدیریــت شــهر و بــه 
خصــوص جنابعالــى کــه بــه صــورت شــبانه روزى بــراى توســعه، پیشــرفت و آبادانــى شــهر چــادگان از هیــچ تــالش و کوششــى دریــغ 

نمى ورزید. این روز را صمیمانه به شما تبریک عرض مى نماییم.

بــر خــود وظیفــه مــى دانیــم روز شــهردار را بــه عمــوم شــهرداران موفــق و فعــال اســتان اصفهــان باالخــص 
ــه  ــه شــما در دوره 4 ســاله اى کــه ب ــى وقف ــه و ب ــى تبریــک عــرض نمــوده  و از تــالش هــاى خالصان جنابعال
عنــوان شــهردار شــهر تیــران در راســتاى ارتقــاى هــرروزه امــور شــهر فعالیــت نمــوده ایدتقدیــر و تشــکر 

نمائیم. 

جناب آقاى مهندس محمدرضا احتشام زادهجناب آقاى مهندس محمدرضا احتشام زاده
شهردار محترم شهر تیرانشهردار محترم شهر تیران

شوراى اسالمى  شهر تیرانشوراى اسالمى  شهر تیران

هیــچ مناســبتى بهتــر از روز شــهردار نیســت کــه از زحمــات جنابعالــى براى ســربلندى و آبادانى شــهر 
تقدیــر گــردد. بــى گمــان ایــن موفقیــت، تنهــا بــا تــالش، تفکــر و تدبیــر شــما جامــه عمل بــه خــود گرفته 
اســت. روز شــهردار را بــه جنابعالــى تبریــک عــرض نمــوده و از خداونــد منــان برایتــان توفیــق در 

خدمــت رســانى بیشــتر مســئلت مــى نماییم. 

جناب آقاى اردشیر عسگرى سوادجانىجناب آقاى اردشیر عسگرى سوادجانى
شهردار محترم شهر نایینشهردار محترم شهر نایین

روابط عمومى شهردارى و اعضاى شوراى اسالمى شهر نایینروابط عمومى شهردارى و اعضاى شوراى اسالمى شهر نایین

هشتمین سیِن سفره هفت سین 



٠٢جهان نما ٢٩٠٢چهارشنبه ٢٥اسفند  ماه 

وزير اطالعات گفت: امروز با وجود دسيســه دشمنان 
ايران اسالمى، كشور ما به تعبير رهبر معظم انقالب از 

نعمت امنيت بى بديل برخوردار است.
به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمين سيدمحمود 
علوى در جلســه اى با مسئوالن اســتان اصفهان با 
عنــوان «انتخابات٩٦، مشــاركت همگانى، وحدت و 
همدلى» كه ديروز در سالن اداره كل راه و شهرسازى 
اصفهان، برگزارشــد با تبريك ايــام والدت حضرت 
فاطمه زهرا(س) و امام خمينى(ره) اظهار داشت: سالم 
گرم رئيس جمهور را خدمت شما ابالغ مى كنم چراكه 
به محض اطالع از سفر من به اصفهان، بر اين امر تأكيد 

كردند.وى ادامه داد: امروز با وجود دسيســه دشمنان 
ايران اسالمى، كشــور ما به تعبير رهبر معظم انقالب 
از نعمت امنيت بى بديل برخوردار است. درحالى كه در 
كشورهاى اطراف صداى بمب، بوى باروت و رنگ خون 
در چشم مردم، نماد ناامنى را به نمايش گذاشته اما در 

ايران اينگونه نيست.
وزيــر اطالعات بــا بيــان اينكــه مطابــق روايات
وظيفه نظام اســت كه امنيت را براى مردم برقرار كند، 
افزود: امنيتى كه به همراه ســرور باشد تا خير و بركت 
به همراه داشته باشد و شــكوفاكننده ايمان و فرهنگ 

جامعه شود.

وزير ارتباطات گفت: متأســفانه من نمى دانم چه اتفاقى 
افتاده اســت كه از مدت ها قبل يــك گروهى دولت را 
تخريب مى كنند و متأسفانه برخى مواقع شاهد هستيم كه 
بخش هايى از صدا وسيما هم به اين مسئله دامن مى زنند.
محمود واعظــى در گفتگو با ايلنا اظهار داشــت: دولت 
همواره از انتقاد استقبال كرده اما اسم اين اقدامات انتقاد 
نيست، بلكه تخريب است. اميدوارم گروه هاى سياسى 
خودشان بدانند كه مردم فرق انتقاد و تخريب را به خوبى 
متوجه مى شوند و  انتقاد اثر مى گذارد اما تخريب تأثيرى 

معكوس خواهد داشت.
او در پاســخ بــه اين ســئوال كه بــا توجه بــه اينكه 

آقــاى على عســگرى نيز در جلســات هيئــت دولت
 وجود دارد آيا تاكنــون نقدهاى دولت به رســانه ملى 
مســتقيمًا به ايشــان منتقل شــده گفت: ما معتقديم 
آقاى على عســگرى انســان بســيار خــوب و مثبتى
 اســت و بســيار هم عالقه مند اســت كه كار كند ولى 
هنوز بخش هايى در صداوســيما هســتند كــه آنجا
 را به عنوان يك دانشــگاه اداره نكرده و به آن به عنوان 
يك مجموعه منصف نگاه نمى كنند. اين گروه محدود 
كه نفوذ زيــادى هم دارند مى خواهند صداوســيما را به 
عنوان يك حزب و جناح اداره كنند كه اين مسئ له خيلى

 اشتباه است.

ايران از نعمت امنيت بى بديل 
برخورداراست

گروه پرنفوذى مى خواهند 
صداوسيما را جناحى اداره كنند

توئيتر

عباس اميــرى فــر مشــاور نهاد و     بهار |
نزديك ترين روحانى به احمدى نژاد در دوره رياست 
جمهورى مى گويد اخيراً دفتر احمــدى نژاد از دفتر 
خاتمى وقت مالقات خواسته اما به اين درخواست بى 

اعتنايى شده است.
 او در يادداشــتى نوشــته: «آقاى بقايى و مشايى با 
واسطه و مستقيم تالش مى كردند كه دكتر مالقاتى 
با سيدمحمد خاتمى براى اهداف خاصى صورت دهد 
و بنا بر اخبار موثق شنيدم از دفتر دكتر با دفتر خاتمى 
تماس گرفته مى شود كه اين مالقات صورت گيرد 
ولى ظاهراً دفتر خاتمى اعتنايى نمى كند و خبر موثق 
تر اينكه خودم مستنداً شــاهد بودم كه حدوداً دو ماه 
قبل از فوت هاشمى رفسنجانى، جلسه اى را با حضور 
جناب حجت االسالم والمسلمين ميرتاج الدينى به 
دليل شكايت بنده از روزنامه شرق كه آقاى عليزاده 
طباطبايى وكيل خاندان هاشــمى و روزنامه مذكور 
حضور داشت درخواســت كردم، طى تماس تلفنى 

از سركار خانم فاطمه هاشــمى پرسيدم بنده شنيدم 
بقايى مكرراً با شما مالقات داشــته و دارد كه وكيل 
محترم ايــن مكالمه را در آيفون پخــش كردند، در 
حضور دوستان سركار خانم هاشمى اين مالقات ها 
را تأييد كردند. به نظر حقير تا االن برايم ثابت شــده 
كه بقايى بدون هماهنگى با دكتر احمدى نژاد با وى 
مالقات نخواهد كرد چنانچه اخيراً بقايى تأييد كرده كه 
بدون اجازه دكتر آب نمى خورد، بنابراين قطعاً هدف 
اين ديدارها كه بعضى از آنها در دفتر بقايى در خيابان 
وزرا صورت گرفته كه اخيراً با حكم قضائى تخليه شد 
و بعضى از مالقات ها در محافــل خصوصى اتفاق 
افتاده كه عنداللزوم بيان خواهد شد قرار بوده با واسطه 
بقايى مالقاتى بين دكتر و جناب مرحوم هاشــمى 
صورت گيرد. به نظراينجانب نامه مشايى به خاتمى 
با هماهنگى قطعى شخص احمدى نژاد و نامه هاى 
ديگرى هم كه به اشخاص مختلف نوشته خواهد شد 

در همين راستا ست.»

تمام شد؛ خيلى زودتر از آنچه تصور    انتخاب |
مى شد؛ ســاده تر از آنكه خيلى ها تحليل مى كردند. 
آنچه رخ داده، اين است: «تالش چند ماهه اصولگرايان 

براى وحدت به بن بست رسيد؛ آنها شكست خوردند.»
حاال اين روزها هر كس كار خــودش را مى كند؛ يكى 
ســتاد زده؛ آن ديگرى ساك به دست شــهر به شهر 
مى چرخد، آن يكى اتاق فكر تشــكيل داده بدون آنكه 
كسى توجهى به آن مركز فرماندهى داشته باشد كه قرار 

بوده نامزد نهايى را از ميان مصاديق برگزيند.
روايت ماجرا را از روزهاى آغازين همين هفته شــروع 
كنيم. بر اساس شنيده ها بنا بر اين بود كه نام ده نامزدى 
كه در جلســه مجمع عمومى«جمنا» بر اســاس رأى 
گيرى از حاضرين انتخاب شده بودند اعالم شود. خاصه 
آنكه پيش از اين حتى مرضيه وحيد دستجردى از آغاز 
مذاكرات با اين ده نفر هم خبر داده بود. در حالى كه همه 
در انتظار اطالعيه شوراى مركزى «جمنا» براى معرفى 
اين ده نفر بودند ناگهان يك خبر با چند نكته قابل توجه 
البته بــدون حتى كوچك ترين تفــاوت روى خروجى 

رسانه هاى اصولگرا قرار گرفت.
در اين خبــر كه عنــوان معرفى نامزدهــاى برگزيده 
«جمنا» را روى خود داشــت چند مســئله خودنمايى 
مى كرد. اول اينكه به جاى ده نفر نام ١٤ چهره اصولگرا 
قرار داشت. يعنى چهار نفر اضافه تر از آنچه وعده داده 
شــده بود. اين اولين نشــانه اى بوده كه از اختالفات 
گسترده حكايت داشته است. به بيان ديگر سئوال در اين 
مورد اين است كه اگر بنا را بر درستى سخنان سخنگوى 
«جمنا» قرار دهيم آيا آن چهار نفر اضافى از چه تاريخى 
و اساسًا چرا به اين جمع منتخب اضافه شده اند؟ در نگاه 
نخست اينگونه به نظر مى آيد كه حتى علت تنظيم اين 
ليست بر اساس حروف الفبا و بدون توجه به ميزان آراء 
كسب شده هم اين بوده است كه نام آن چهار نفر اضافه 
معلوم نباشــد. اما گويا پشــت پرده اين ماجرا اتفاقات 

ديگرى نهفته است.
گفته مى شــود يكى از داليل اين رخداد قابل توجه و 
تأمل، فشار طيف راست ســنتى و بيش از همه مؤتلفه 
بوده است. شنيده شــده پس از پيگيرى هاى مستمر 

مؤتلفه اى هــا، نهايتًا يكى از شــخصيت هاى با نفوذ 
جريان اصولگرا، موافقت سران «جمنا» را براى اضافه 
كردن اســامى جديد از جمله مصطفى ميرسليم جلب 
مى كند. نكته قابل توجه اين است كه حتى بعد از اضافه 
شدن اين اسامى، همچنان مؤتلفه بر سر مواضع انتقادى 

خود نسبت به «جمنا» باقى مانده است. 
ماجرا اما به اينجا ختم نمى شــود. مؤتلفه اى ها حتى 
براى جلب حمايت به دفتر آيــت ا... مصباح يزدى هم 

رفته اند. ديدارى كه سخنانى تلخ را در آن شنيده اند.
از مؤتلفه كه بگذريم برخى از نامزدهاى ديگر اصولگرا 
هم عملكردى جالب دارند. در مورد نيكزاد شنيده شده 
كه او از جمله افرادى بوده كه نامش در ميان ده نفر اول 

انتخاب شده نبوده است. برخى خبرها حاكى از آن است 
كه بعد از برگزارى نشست «جمنا» اعتراضش را به اين 
تشكل مطرح كرده و حتى عنوان كرده كه براى حضور 
در انتخابات آماده است. خبرهاى ديگرى كه از  وضعيت 
نامزدهاى اصولگرا شــنيده مى شود حاكى از آن است 
كه رستم قاسمى براى حضور در انتخابات بسيار جدى 
است. او گويا گفته عزمى راسخ براى حضور در رقابت 

ارديبهشت ماه دارد. 
محســن رضايى هم اعالم كــرده بنــاى نامزدى در 
انتخابات را ندارد اما برخى شــنيده هــا حكايت از اين 
دارد كه احتماًال او از حاضرين انتخابات ٩٦ خواهد بود. 
همچنين به نظر مى رسد كه بايد در انتظار اعالم نامزدى 

الياس نادران هم باشيم. زريبافان هم البته در اين بين 
حكايت جالبى دارد. او نيز در زمره كسانى قرار دارد كه 
براى كانديداتورى جدى شــده اســت. همه اين افراد 
كه به آنها اشــاره كرديم، غير از چند نامزد اصلى است 
كه اتفاقاً نبردى نامحســوس و حتى گاهى محسوس 
هم در آن ســطح شــكل گرفته است. ســعيد جليلى 
در آســتانه انتخابات به فكر قشر مســتضعف افتاده و 
روســتاگردى هايش را البته همراه با نهضت انداختن 
عكس و ســلفى ادامه مى دهد. محمد باقر قاليباف هم 
با رسانه خودش مصاحبه كرده و وعده سه برابر كردن 
يارانه را داده است. اين وسط سيد ابراهيم رئيسى هم در 
حال تست فضا براى انجام بزرگ ترين ريسك زندگى 

سياسى خود است.
اين نكته نيز البته قابل توجه اســت كه جبهه پايدارى 
كه از همان ابتدا ســاز جدايى كوك كــرده حاال ديگر 
با ســخنان مرتضى آقــا تهرانى جاى هيچ شــك و 
شبهه اى باقى نگذاشــته كه اين تشكل سياسى راهى 
جدا از «جمنا» را مى رود و البته نامزد اختصاصى خود 

را هم خواهد داشت.
«جمنا» شكست خورده است؛ خيلى زوتر از آنچه تصور 
مى شــد. همه نامزدها عزم پاســتور كرده اند. به نظر
مى رســد اصولگرايان زمان و شــرايط دوران را براى 
رســيدن به اتاق كار رئيس جمهورى ايران بار ديگر از 

دست داده اند.

نشريه آمريكايى نوشت: در حالى  پهپادها بين چندين جنگ 
افزار ايران عليه دشمنانش جاى دارند كه اينك اين كشور 
مى تواند از اســلحه ضد پهپاد عليه پهپادهاى جاسوس 
آمريكا نيز استفاده كرده و حتى آنها را سالم بر زمين بنشاند.  
 به گزارش انتخاب، نشريه «واشنگتن تايمز» در گزارشى 
نوشت: ايران سالح جديد ضد پهپاد كه تفنگى با خاصيت 
ارسال امواج الكترونيكى عليه پهپادهاى دشمن است را به 

كار گرفته است. 
بر اساس اين گزارش، اين فعل و انفعال مى تواند در آينده 
نبرد پهپادها موردى قابل توجه باشد زيرا پهپادها نقش 
بزرگ ترى را در برنامه هاى ضد آمريكايى ايران و ديگر 
دشــمنان آمريكا ايفا مى كنند. ارتش آمريكا نيز به طور 

معمول عمليات جاسوسى  را بر فراز خليج فارس، عراق و 
سوريه اجرا مى كند. 

اين روزنامه نوشت: ايران همچنين پهپادهاى انتحارى 
كه مى توانند عليه كشــتى هاى آمريكا پــرواز نمايند را 
آزمايش و مستقر كرده اســت. اين در حالى است كه اين 
كشتى ها هدف آزار و اذيت نيروى دريايى سپاه اين كشور 

هم هستند. 
ژنرال «جوزف وتل» فرمانده مقر مركزى ارتش آمريكا 
ويژه عمليات برون مرزى در اين باره گفت، پهپادها بين 
چندين جنگ افزارى هستند كه ايران براى تهديد عليه 

تردد كشتى ها از آنها استفاده مى كند. 
نشريه«واشنگتن تايمز» در ادامه نوشت: اسلحه ضد پهپاد 

ايران نيز مى تواند عليه آمريكا استفاده شود.  
يك تحليلگر نظامى ارتش آمريكا در اين باره گفت: «اين 
وسيله كه شبيه تفنگ اســت قادر مى باشد با قفل كردن 
و ارسال پارازيت به سامانه مخابراتى پهپاد عمليات اين 
پرنده را مختل كند و بدين وسيله ديگر پهپاد قابل كنترل 

نيست.»  
گفته مى شود كه اين وسيله قابليت هك كردن را دارد و 

مى تواند يك پهپاد را سالم بر زمين نشاند. 
ســخنگوى نيروهاى آمريكا در عراق البته عنوان داشته 
كه اخبارى از اســتفاده ايران از سالح ضد پهپاد تاكنون 

گزارش نشده است.

هيئت رســيدگى بــه تخلفات هيئت رئيســه مجلس 
صبح ديروز سه شــنبه بــراى بررســى «حضور على 
مطهــرى، محمدعلــى وكيلــى و بهــروز نعمتى در 
ديــدار اعضــاى فراكســيون اميــد با ســيدمحمد 
خاتمى» تشــكيل شــد و ١٦ نفر از اعضاى اين هيئت 
اعــالم كردنــد كه اين ســه نفــر تخلفــى مرتكب

 نشده اند.
به گزارش آنــا، پيرو شــكايت درخواســت ٣٠ نفر از 
نمايندگان مجلس از يوســفيان مال رئيس كميسيون 
تدوين آيين نامه براى تشــكيل هيئت رســيدگى به 
تخلفات هيئت رئيســه جهت بررسى حضور مطهرى، 
وكيلى و نعمتــى در ديدار اعضاى فراكســيون اميد با 
ســيدمحمد خاتمى، اين هيئت متشــكل از اعضاى 
كميسيون تدوين آئين نامه و رؤساى كميسيون ها صبح 

روز سه شنبه تشكيل جلسه داد.
در اين جلســه على مطهــرى، محمدعلــى وكيلى و 
بهروز نعمتــى از خود دفاع كردنــد و از ٣٠ نفر نماينده 
معترض نيز دو سه نفر حضور پيدا كردند كه نهايتاً پس 

از بحث و بررسى موضوع از اعضاى هيئت، رأى گيرى 
به عمل آمد كه ١٦ نفر اعالم كردند كه اين ســه عضو 
هيئت رئيسه تخلفى مرتكب نشــده اند و تنها سه نفر 

در رأى خود اعالم كردند كه مطهرى، وكيلى و نعمتى 
بخاطر ديدار با محمد خاتمى مرتكب تخلف شده اند كه 

نهايتاً  اين پرونده مختومه شد.

«جمنا» به پايان كار رسيد

 يك لشكر اصولگرا به جنگ روحانى مى آيند

تبرئه مطهرى، وكيلى و نعمتى از ماجراى ديدار با رئيس دولت اصالحات نزديك ترين روحانى به احمدى نژاد در دوره رياست جمهورى اش فاش كرد

درخواست «دكتر» براى مالقات با خاتمى و هاشمى

واشنگتن تايمز:

ايران از يك سالح جديد براى مقابله با پهپادها استفاده مى كند

برنامه ريزى سفر روحانى به مسكو 
«ديميترى پســكوف» ســخنگوى    انتخاب|
كاخ كرملين به خبرنگاران گفــت: مقدمات ديدار رئيس 

جمهورى اسالمى ايران به روسيه را فراهم مى كنيم. 
خبرگزارى «ايتارتــاس» به نقل از ســخنگوى رئيس 
جمهورى روسيه در پاسخ به اين پرسش كه آيا سفر براى 
٢٨ مارس (هشتم فروردين سال ٩٦) برنامه ريزى شده 
است، نوشت: «برنامه هاى اين ديدار آماده مى شود و به 

موقع نيز اطالعات اعالم خواهد شد.»
برخى رسانه هاى روسى از جمله شبكه تلويزيونى «اليف 
نيوز» از برنامه ســفر رئيس جمهورى اسالمى ايران به 

مسكو در اين زمان خبر دادند. 

برنامه تلويزيونى قاليباف 
كنسل شد

يك منبع آگاه دولت خبر داد: «قرار بود    تابناك|
قاليباف دوشنبه شب به صدا و سيما بيايد اما با رايزني هايي 
كه با مديران صدا و سيما داشتيم توانستيم اين برنامه را كه 
جنبه شبهه تبليغاتي داشت كنسل كنيم!» اين منبع آگاه 
همچنين از بررسي تخلف صدا و سيما در مورد دعوت از 

حجت االسالم رئيسي در برنامه زنده تلويزيون خبر داد.

شهردارى تهران تفحص نمى شود
  ايلنا | در جريان نشست علنى مجلس شوراى 
اسالمى، نمايندگان با ضرورت انجام تحقيق و تفحص 
از شهردارى تهران مخالفت كردند. در حالى كه از ابتداى 
قرائت گزارش فضاى صحن علنى مجلــس ناآرام بود 
و نمايندگان با تــردد مكرر در البــه الى صندلى هاى 
پارلمان با يكديگر مذاكره مى كردند، محمود صادقى نيز 
در ســخنانش درباره ضرورت انجام تحقيق و تفحص 
از عملكرد شــهردارى تهران چند بار از رئيس جلســه 
درخواســت كرد تا فضاى صحن را آرام كند، زمانى كه 

نوبت به رأى گيرى نهايى رسيد، اين تشنج ها اوج گرفت.

واكنش جالب الريجانى به 
سئوالى درباره احمدى نژاد

الريجانــى در كنفرانــس خبرى خود    تابناك|
درباره نفى احمدى نژاد بــراى ورود به عرصه انتخابات و 
فعاليت هاى كنونى و حمايت او از يكــى از نزديكانش و 
نامه نگارى هاى اخيرش عليه دولت گفت: سئوال بهترى 
نداشتيد؟ قرار ندارم به اين سئوال ها جواب دهم چون مسائل 
گوناگونى بايد ديده شود كه دليلى براى پاسخگويى نيست.

كيلويى حرف مى زنند
  جام جم آنالين| ســخنگوى دولت گفت: 
امروز مد شده هر چه گفته مى شود از سوى برخى منتقدين 
يك «نه» روى آن مى آيد. محمدباقر نوبخت در آخرين 
نشست خبرى خود در سال ٩٥ با بيان اين مطلب افزود: 
منتقدين مى توانند در هر موضوعى چالش ايجاد كنند، اما 
وقتى آمار رسمى ارائه مى شود اينكه برخى منتقدين كلى 
بگويند اين آمار درست نيست مشكلى را حل نمى كند. وى 
تأكيد كرد: نسبت به آمارهاى رسمى دولت، كلى و كيلويى 

حرف زدن جواب علمى و كارشناسى نيست.

انگليسى هم بلد است!
روزنامه شــرق مصاحبه اى با مهدى    انتخاب|
خورشيدى داماد احمدى نژاد انجام داده است. او در اين 
گفتگو به تسلط رئيس جمهور سابق به زبان انگليسى هم 
اشاره كرده است كه اين بخش از گفته هاى او را مى خوانيد
*توئيت هايشــان را خودشــان 

مى نويسند؟
به نظرم خودشان مى نويسند چون ايشان مقاله به انگليسى 
مى نويسند. ايشــان عضو هيئت علمى دانشگاه است و 
آزمون هاى تافل و آيلتس را هم گذرانده و يك دوره هم 

كالس زبان رفتند؛ سه چهار سال.
*آموزشگاه زبان مى روند يا معلم 

خصوصى دارند؟
خصوصى.

* همان خانمى كه معلم زبان آقاى 
مشايي و بقايي بود؟

خير؛ اصًال معلم ايشان خانم نبود.



اجتماع ٢٩٠٢چهارشنبه ٢٥اسفند  ماه ٠٣

در ميان مقاصد مختلــف داخلى و خارجــى بى ترديد 
جنوب ايران يكى از پرطرفدارترين مكان ها براى سفر 
كردن در ايام پايانى سال و همچنين آغاز سال نو است 
و گــروه زيادى از مــردم به خصــوص جوان ها همراه 
بــا كاروان هــاى زيارتى راهيــان نور عــازم كربالى 
جبهه ها مى شــوند، اگرچه در ســال هاى اخير حضور 
مستقل خانواده ها در مناطق عملياتى هم حسابى رونق 

گرفته است.
حاال ما در اين گزارش مى خواهيم خيلى راحت به شما 
بگوييم كه اگر راهى يك ســفر متفاوت شديد و يا اگر 
قصد و نيت آن را داريد، چه كنيد. مثًال اينكه با خودروى 
شخصى اگر وارد استان خوزستان شديد چه خدماتى را 
از راهيان نور مى توانيد دريافت كنيد و راهش چيست؟ 
يا اينكه چند يادمان وجود دارد كه مى تواند مورد بازديد 

شما قرار گيرد و...
سردار نادر اديبى دبير ســتاد مركزى راهيان نور كشور 
درباره اينكه همكاران او و خادمان به زائران امســال تا 
چه انــدازه آمادگى و پذيرش مــردم را دارند به جام جم 
آنالين گفت: «در حال حاضر ظرفيت استان خوزستان 
و يادمان هاى دفاع مقدس و زيرســاخت هاى اسكان و 
خدمات عمومى و... از شرايط بسيار خوبى برخوردار است 
و آمادگى پذيرش زائر نسبت به سال هاى گذشته رشدى 
قابل قبول داشته و ما آماده پاسخگويى و ارائه خدمات به 

حداكثر جمعيت راهيان نور را داريم.»
وى در ادامه توضيح داد: «اكنون ما آمادگى كامل براى 
١٢٠ هزار شب مانى در استان خوزستان را داريم،  البته اگر 
تعداد زائران بيشتر هم شود پيش بينى هاى الزم براى 
افزايش ظرفيت را هم انجام داده ايم و سريع اقدام هاى 

الزم صورت مى گيرد.»
پرسش ديگرى كه با اديبى در ميان گذاشتيم اين بود كه 
با توجه به حضور مستقل و خودجوش مردم و خانواده ها 
در راهيان نور و سفر به خوزستان و مناطق عملياتى چه 
توصيه اى به آنها داريد كه گفت: «خانواده هاى محترمى 

كه با خودروى شخصى قصد سفر و حضور در راهيان نور 
را دارند، مى توانند به ســامانه هايى كه ما داريم مراجعه 
كنند، پايگاه اطالع رسانى ستاد مركزى راهيان نور آماده 
ارائه خدمات اســت و طرح هاى مختلفــى را در بر مى 
گيرد كه از آن جمله طرح شهيد باقرى است كه خانواده 
مى توانند در آن ثبت نام كنند، شب اولى كه وارد استان 
خوزستان شوند، اسكان مى گيرند و بالفاصله از فرداى 
آن سير گردشى شان ايجاد مى شود و در سه روزى كه در 
مناطق عملياتى حضور دارند اين خدمات به طور كامل 

ارائه خواهد شد.»
او تأكيد كرد: «شماره ٠٩٦٣١٣ سامانه ملى ستاد راهيان  
نور براى ارتباط با مردم خواهد بود و آماده پاســخگويى 

است.»
اديبى يك توصيه هم به خانواده ها داشــت و افزود:«در 
ساعات تاريكى و شــب در جاده هاى منتهى به يادمان 
ها نمانند و بيايند به سمت شهرها و مراكز اسكان و آنجا 

خدمات مناسب دريافت كنند.»
اما راهيان نــور چند يادمان را در بر مى گيرد؟ پرســش 

پايانــى بود كه ســردار اديبى بــه آن پاســخ داد:«٥٧ 
يادمــان راهيــان  نــور در سراســر كشــور داريم كه 
٢٢ يادمــان آن در ســبد راهيان  نور جنوب قــرار دارد.
همچنين امســال شــبكه چهار هزار نفرى خادمين در 
راهيان نور بدون چشمداشت به زائرين خدمت مى كنند 
و فضاى مناســب پرورشــى براى آنها بــه وجود آمده 
است. امســال همچنين ٢٥ هزار راوى و ١٥ هزار مبلغ 
راهيان  نور در شبكه مركزى سازماندهى و در كاروان ها 

خدمت رسانى مى كنند.» 

رئيس پليس راهور ناجا در مراسم آغاز رزمايش ترافيكى 
نوروز ٩٦ گفت: اين رزمايــش با هماهنگى و همكارى 
همه دســتگاه هاى امدادى و خدماتــى از ماه ها قبل 
برنامه ريزى شده است و همه همكاران با تمام توان از 
٢٥ اسفند تا ١٤ فروردين با شعار «پرهيز از خطر،آرامش 
در ســفر» براى برقرارى نظم و انضبــاط ترافيكى به 

صحنه آمده اند.
ســردار تقى مهرى بــا بيــان اينكه نوروز امســال با 
نوروزهاى ســال هاى ديگر تفاوت دارد، اظهار داشت: 
در ١١ ماهه گذشــته ١/٥ ميليون «نــو گواهينامه» به 
تعداد رانندگان اضافه شــده  و همچنيــن قريب به ١٩ 

ميليون خودرو و ١٢ ميليون موتورســيكلت شــماره 
گذارى شده كه همين شرايط را متفاوت مى كند. البته 
همه خدمتگزاران نيروى انتظامى و همه دستگاه هاى 
خدماتى به عنوان نماينده دســتگاه هاى خدماتى سعى 
مى كنند تعطيالت بى خطرى را براى شــهروندان رقم 

بزنند.
وى افزود : هواشناسى پيش بينى كرده كه امسال در ايام 
نوروز شاهد بارش برف و باران هستيم، از اين رو بايد با 
توجه به شرايط ويژه جوى، رانندگى قابل قبولى از سوى 
رانندگان ارائه شــود و مأموران پليس راهور نيز بايد با 
حضور پررنگ در جاده ها آرامش را به رانندگان القا كنند.

رئيس سازمان بهزيستى كشور گفت: در سال ٩٥ ، چهار 
هزار و ٢٢٠ نفر شامل دو هزار و ٨٨٠ زن و يكهزار و ٤٤٠ 
مرد را با مداخالت بهنگام اورژانس اجتماعى (با شماره 

تماس ١٢٣) از خودكشى رهايى داديم.
به گزارش ايرنا، انوشــيروان محسنى بندپى در نشست 
صميمى با خبرنــگاران، اظهار داشــت: نتايج عملكرد 
اورژانس اجتماعى نشان از اثربخشى اقدامات اين مركز 
در پيشگيرى از خودكشى و مداخالت بهنگام در مسائلى 
مانند كودك آزارى، همسر آزارى، سالمند آزارى و طالق 
داشته است. وى با اشاره به تشكيل اورژانس اجتماعى در 
ســال ٨٧، افزود: مراكز اورژانس اجتماعى از سال ٨٧ تا 

٩٥ -يعنى حدود ١٨سال- گسترش نداشت اما مقرر شده 
در سال ٩٦، اين مراكز در ١٤٠ شهر باالى ٥٠ هزار نفر 
راه اندازى شــود كه همه كارهاى مقدماتى آن را انجام 
داده ايم.محسنى بندپى خاطرنشان كرد: اعتبارات الزم 
براى راه اندازى اين مراكز در بودجه ٩٦ در طرح تملك 

بهزيستى ديده شده است.
رئيس سازمان بهزيستى كشور از آغاز ساماندهى معتادان 
متجاهر در ١٢ شهر كشور از جمله كرج، شيراز، اصفهان، 
كرمانشاه، كرمان، زاهدان، مشهد، بندرعباس، خرم آباد 
و...  خبر داد و گفت: نســبت به ساماندهى و پذيرش اين 

افراد در مراكز خود اقدام كرده ايم.

نجات ٤٢٢٠ نفر از 
خودكشى در سال ٩٥

ورود ١/٥ ميليون «نوگواهينامه» 
به خيابان هاى شهر

اول پول بعد جسد...!
على نوبخت رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
با اشاره به حادثه گروگان گيرى جسد در كرمان، گفت: 
متأسـفانه خبرى ازسـوى نماينده كهنوج  مطرح شـد 
مبنى براينكه مسئوالن يك مركز درمانى جسدى را در 
كرمان به مدت يك هفته گروگان گرفته بودند كه اين 
اقدام از سوى افراد و مسـئوالن مربوطه به هيچ عنوان 

قابل قبول نيست.
نماينده مـردم تهران، رى، شـميرانات، اسالمشـهر و 
پرديس در مجلس شوراى اسالمى، افزود: وزير بهداشت 
و درمان و آموزش پزشـكى بايد مسئول و يا مسئوالن 
خاطى بيمارسـتانى را كه در كرمان جسد را حدود يك 
هفته به دليـل نپرداختـن هزينـه گـروگان گرفته بود 
بركنار و سـازمان نظام پزشكى شـهر به تخلفات آنان 

رسيدگى كند.
گفتنى است احمد حمزه نماينده مردم كهنوج درمجلس 
شوراى اسالمى در توضيح اين موضوع گفت: متأسفانه 
يك هفته پيـش موضوعى مطرح شـد مبنـى براينكه 
فـردى بـه بيمارسـتانى در كرمـان  مراجعه كـرده كه 
متأسـفانه در بيمارسـتان فوت مى كند اما مسـئوالن 
بيمارسـتان بـراى تحويل جسـد درخواسـت پرداخت 
بيـش از ٢٠ ميليون تومان را داشـتند كه متأسـفانه به 
دليـل نپرداختن اين پول جسـد به مدت يـك هفته در 

بيمارستان مى ماند.

سفره مردم در نمونه آمارى 
مصطفى پورمحمدى ادعاهاى مطرح شده در خصوص 
كاهش توان اقتصادى اقشار جامعه را بى اساس دانسته 
و تصريح كرد: ما بر اساس آمار دقيق صحبت مى كنيم 
و هركس ادعايى بر خالف اين آمار دارد مى تواند با سند 

و استدالل مطرح كند.
جمعيت حقوق بگيران كشـور، ديگر نمونه آمارى وزير 
دادگسـترى بود كه در مورد آن توضيح داد: ما باالى ٥٠ 
ميليون نفر خانواده حقوق بگيـر در بخش هاى مختلف 
دولتى، غير دولتى، كارگران، بازنشسـتگان و نيز اقشـار 
تحت پوشـش بهزيسـتى و كميته امداد خمينى(ره) در 
كشور داريم كه در سه سال اخير، بر اساس تمام آمارها، 
به طور متناوب افزايش حقوقى بيشتر از نرخ تورم داشته 
اند و رشدى كه طبقات پايين داشته اند به مراتب بيشتر 
از رشـد طبقات باالتر بوده اسـت. اين آمار واقعى نشان 
مى دهد ضمن اينكه رشـد اقتصادى كشـور در ٩ ماهه 
امسـال ٥/٧ درصد و بدون نفت ٥ درصد بوده اسـت در 
سفره مردم نيز تأثير مستقيم داشته و ضمن آنكه قدرت 
خريد مردم كاسته نشده، چند درصد هم افزوده شده است.

جوانان، چرا؟!
تعداد ازدواج ها در جامعه ايرانى كاهش يافته و همزمان 
با اين كاهش، سـن ازدواج باال رفته و نسبت طالق به 

ازدواج نزديك تر شده است.
به گزارش انتخاب، برخى عدم تمايل جوانان به ازدواج 
را آسـيب اجتماعى نمى دانند و آن را متأثر از يك تغيير 

ديدگاه و سبك زندگى جهانى مى خوانند. 
برخى ديگر هم معتقدند اين عدم تمايل جوانان به ازدواج 
مى تواند براى جامعه ايرانى چالش برانگيز باشد. با اين 
حال مركز آمار ايـران در ماه جارى نتايج بررسـى هاى 
خود را در اين بـاره تحت عنـوان «طـرح آمارگيري از 

فعاليت ها و رفتارهاي فرهنگي خانوار» منتشر كرد.
براساس نتايج اين بررسى مهم، مهمترين دليل معضل 
ازدواج جوانـان از ديـدگاه افـراد ١٨ سـاله و بيشـتر در 
محيط هاى شـهرى، به ترتيـب بيكاري بـا ٧٤ درصد، 
نداشتن شغل دايم با ٥٤/٤ درصد، مشكل تهيه مسكن 
با ٥٤/١ درصد، وضع نامناسـب مالي سرپرسـت ٣٣/٥ 
درصد، پيدا نشدن فرد مناسب ٣٠/٣درصد و مسئوليت 

ناپذيري جوانان ٢٠/٨ درصد بوده است. 

سالمتى چاه ويل 
سيدحسـن قاضى زاده هاشـمى وزير بهداشت  گفت: 
كم نيسـتند مديرانى كه فكر مى كنند چرا بايد در حوزه 
سـالمت هزينه كنيم، سـاخت اتوبان، ريـل و كارخانه 
مهمتر است. در ميان هم لباسان ما نيز كسانى هستند 
كه فكر مى كنند سـالمت چـاه «ويل»  اسـت. همه از 
دولت انتظار دارند كه تمام كارها را انجـام دهد اما اين 
درست نيست. در دولت اسالمى شايسته نيست كه نگاه 

عشيره اى و قبيله اى داشته باشيم.

چرك نويس

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
آذربايجان شرقى از ثبت صابون سنتى ويژه شهرستان 

مراغه در فهرست آثار ملى خبر داد.
صابون مراغه از دنبه گوسفند و سود سوزآور تشكيل شده 
و در ساخت آن از مواد شيميايى استفاده نمى شود. امروزه 
با وجــود رواج صابون هاى صنعتــى، اين نوع صابون 
همچنان به عنوان يكى از شوينده هاى سنتى رايج ميان 
خانواده هاى ايرانى مورد استفاده است و شهرت جهانى 
هم دارد. زمان زيادى صرف توليد اين صابون مى شود، 
به طورى كه شش ساعت براى مخلوط شدن مواد آن 
و سه ساعت نيز براى تبديل شدن اين مواد به صابون 

صرف مى شود.
مرتضى آبدار گفت: در جلسه كميته تخصصى ثبت آثار 
ناملموس كه ٢١ اسفند در تهران برگزار شد، مهارت 
تهيه سنتى صابون مراغه در فهرست آثار ملى ناملموس 

كشور به ثبت رسيد.
وى اظهارداشت: صابون ســنتى و طبيعى مراغه با 
بيش از ٢٠٠ سال قدمت معروف ترين صابون سنتى 
كشور بوده و سوغات اصلى و ارزشمند اين شهرستان 

محسوب مى شود.
وى اضافه كــرد: صابــون مراغه تا پيــش از توليد 
صابون هاى صنعتى، مورد اســتفاده بيشــتر مردم 
شهرهاى ايران بود و هم اكنون نيز در بازارهاى سنتى 
همه شهرهاى ايران به  وفور يافت مى شود و طرفداران 
زيادى دارد.آبدار گفت: با توجه به مدارك و مستندات 
موجود و ارائه پرونده از ســوى اين اداره كل به كميته 
تخصصى ثبت آثار كشور و پس از بررسى هاى صورت 
گرفته از سوى اين كميته، مهارت تهيه سنتى صابون 

مراغه در فهرست آثار ناملموس ملى به ثبت رسيد.

رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به تأثير مشكالت زيست محيطى بر افزايش مهاجرت و 
حاشيه نشينى، اظهار داشت: محيط زيست به يك بحران 

اجتماعى تبديل شده است.
ســلمان خدادادى در گفتگو بــا ايلنا در ارتبــاط با تأثير 
مشكالت زيست محيطى بر مسائل اجتماعى كشور گفت: 
محيط زيست، آب و مسئله گردوخاك يكى از موضوعات 
اساسى و مشكالت آتى جامعه ماست و اكنون در شرايطى 
قرار داريم كه در همه نقاط ايران بحث محيط زيست  به 
يك بحران اجتماعى تبديل شده است و حتى گاهى مسائل 

امنيتى را به دنبال خود دارد.
وى ادامه داد: گاهى مردم آنقدر به مسائل زيست محيطى 

حساس مى شــوند كه گمان مى كنند، نظام نمى تواند، 
كارى در برابر مشكالت زيست محيطى انجام دهد، براى 
نمونه در مورد درياچه اروميه شاهد هستيم كه چقدر مردم 
به آن حســاس اند، گاهى در تبريز شاهديم؛ ريزگرد هاى 
نمك چنان بر سطح زمين مى نشينند كه همه خيابان ها 
را نمك فرا مى گيرد كه اين مسئله آثار تخريبى روانى و 
جسمى دارد.رئيس كميسيون اجتماعى مجلس با تأكيد 
بر اينكه ضرورت دارد كه دولت به طور سريع  براى مسئله 
محيط زيســت برنامه ريزى كند، گفت: ما توقع نداريم؛ 
برنامه ها مقطعى و زود بازده باشد اما براى برنامه ريزى و 
آغاز كار حتى يك هفته ديگر هم دير است، چرا كه مسئله 
محيط زيست آنقدر حساس است كه يك روز تأخير در آن 

تهديدى براى مسائل اجتماعى در پى دارد.
خدادادى توضيح داد: مشــكالت زيست محيطى سبب 
مهاجرت مى شود، اگر روند فعلى در آذربايجان و خوزستان 
ادامه داشته باشد، كسانى كه توانايى مالى دارند و مى توانند 
توسعه، شــغل و آبادانى در اين اســتان ها ايجاد كنند به 
شــهرهاى ديگر مهاجرت مى كنند و اين مسئله سبب 
فقيرتر شدن اين استان ها مى شود. سپس باقى مردم هم 
ناچار به مهاجرت مى شــوند و اين گونه شاهد خالى شدن 
برخى مناطق از جمعيت و معضل حاشيه نشينى خواهيم 
بود، اكنون نيز حدود ١١ تا ١٨ هزار حاشيه نشين در كشور 
وجود دارد و حاشيه نشــينى خود مادر همه آسيب هاى 

اجتماعى است.

با افزايش تقاضاى سفر در ايام پرتردد نظير پيك نوروز، 
سودجويان در افزايش تقاضا، نرخ هاى خدمات حمل و 
نقل هوايى را به بهانه چارتر باالتر مى برند در صورتى 
كه بليت  هاى چارترى طبق اعالم سازمان هواپيمايى 
كشــورى بايد خدمات غيره را در مقصد داشــته باشد 
در حالى كه اين خدمات ارائه نمى شــود و فقط  به اسم 
چارتر، نرخ هاى نجومى پيش چشــم متقاضيان بليت 
هواپيما رژه مى روند  و اين، همه از نبود نظارت سازمان 

هواپيمايى كشورى است.
در واقع  برخــى ايرالين  هــا، مجوزهــاى پروازهاى 
فوق العاده خود را به چارتركننده ها مى فروشند و بدين 
ترتيب خيال خود را بابت تكميل صندلى هواپيماهاى 
خود راحت مى كننــد و در واقع ايــن صندلى ها با نرخ 
مشــخص به چارتر كننــده پيش فروش مى شــود اما 
چارتر كننده در شرايط زمانى خاص، اين صندلى  ها را با 
نرخ  هاى مختلف بسته به تقاضا به فروش مى رساند كه 

در برخى موارد اين نرخ  ها واقعًا نجومى مى شود .
از سوى ديگر در حالى كه ســازمان هواپيمايى همواره 
ادعا مى كند «فروش بليــت هواپيما بدون اخذ مجوز از 
اين سازمان ممنوع است»، در عمل بيش از صد سايت 
غيرمعتبر بدون اخذ مجوز، در حال فروش بليت هواپيما 

در قالب پروازهاى برنامه اى و چارترى هستند.
به گزارش فارس،  مشــكل اين ســايت ها عدم امكان 
پيگيرى از ســوى مســافر، صدور بليت هاى جعلى و 

تقلبى، عــدم وجود حــق ابطال بليت براى مســافر و 
همچنين عدم پرداخت خسارت در صورت ابطال پرواز 
است ضمن آنكه ايرالينى هم كه صندلى پرواز خود را 
در قالب چارتر به ايــن چارتركنندگان فروخته، چون از 
قبل پول صندلى خود را دريافت كرده است، در صورت

 ابطال و تأخير پــرواز، تعهدى در قبال مســافر ندارد 
در حالى كه اگر مســافر بليت پروازى خود را از سايت 
شركت هاى هواپيمايى يا آژانس  هاى معتبر داراى مجوز 
بند الف خريدارى كرده باشــد، همه حق و حقوقش در 

صورت تأخير يا ابطال  پرواز حفظ  خواهد شد.
فعاليت اين سايت  هاى غيرمجاز فروش بليت هواپيما ، 
در نبود نظارت ســازمان هواپيمايى كشــورى در گام 
اول و در گام بعدى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى و 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات به طور گســترده

 در حال انجام اســت و هيچ نهاد مســئولى هم در اين 
ســال  ها ممانعت جدى براى فعاليت آنها ايجاد نكرده 

است.
به نظر مى رسد   در غياب نظارت ســازمان هواپيمايى 
كشورى به عنوان حاكميت صنعت حمل و نقل هوايى ، 
تعداد ى از شركت هاى هواپيمايى و آژانس ها،  با تبانى 
سعى در خالى كردن جيب مردم در نوروز دارند و به بهانه   
قانون آزادسازى نرخ بليت هواپيما، در بازارى انحصارى، 
به دنبال جذب منابع مادى بيشــتر هستند و قطعاً زيان 

نهايى ، گريبان گير مسافر مى شود.

اگر با خانواده به مناطق عملياتى مى رويد...
راهنماى يك سفر متفاوت به جنوب كشور

ثبت ملى صابون سنتى مراغه

محيط زيست به بحران اجتماعى تبديل شده است فعاليت مافيا  ى چارتر براى خالى كردن جيب مسافر 

سيدباقر موسوى محيط بان «ميشــداغ»، محيط بان خوش فكرى    تابناك |
است كه هرچند بيشتر با شــكار تصاويرى ناب از حيات وحش منطقه خدمتش ميان

 دوستداران حيات وحش شناخته مى شود اما به تازگى كارى كارستان كرده كه بسيار 
شايسته تقدير به نظر مى رسد. 

كارى كه محيط بان «ميشداغ» خوزستان در تشريح آن مى گويد: «خوشبختانه تالش 
هايم براى بازگردانــدن آهوان از خاك عراق به ايران با موفقيت همراه بوده و شــمار 
آهوان بازگردانده شده [به خاك كشورمان] ٣٥ رأس مى باشد كه با فرا رسيدن فصل 
گرما و افزايش تدريجى دما مى توان از فرصت استفاده كرد و با احيا يا ايجاد آبشخور و 
افزايش تعداد آنها در منطقه، آهوان ديگرى را هم از آنسوى مرزها به سمت خاك عزيز 
كشورمان باز گرداند. روش هايى كه جهت هدايت و بازگرداندن اين گروه از مرزها به 
زيستگاه اصلى يعنى شنزارها و تپه ماهورهاى بستان اجرا شد، بسيار مؤثر بود و بدون 
شك اگر اين طرح را اجرا نمى كردم، هيچ آهويى به شنزارهاى بستان و تپه ماهورهاى 

 VHS و كاست هاى CD مشداخ(ميشداغ) نمى آمد. روش كارم استفاده از حلقه هاى
بود كه تقريبــاً بدون صرف هيچ هزينه اى بــه اجرا درآمد و نتيجــه آن تا اين لحظه، 
موفقيت ١٠٠ در صدى بوده  است. به اين صورت كه در محل هايى خاص و مشخص 
شده، مسيرى چند صد مترى را به نوعى با نوار ويدئو و CD مسدود مى كنم كه گروه 
هاى كوچك آهو با رسيدن به آن، در نتيجه ديدن زرق و برق نوارها و CDها محل را 
ترك مى كنند. اين كار را در جاهاى مختلف كه پس از كارشناسى انتخاب شده اند تكرار 
مى كنم تا در نتيجه آن، آهوان به جاى دلخواه و مورد نظر هدايت شــوند. اين در حالى  
است كه نا امنى زيستگاه اين آهوان، ورود مرتب شكارچيان حرفه اِى اين گونه و حضور 
پررنگ دامداران، موجب شده بود جمعيت آهوى باقيمانده در اين زيستگاه ها در طول 
يكسال اخير به سمت مرزها بگريزند و نهايتاً در منطقه دشت طيب عراق و حتى فراتر 
از آن ساكن شوند كه با ايجاد آبشخور در يكى از سنگرهاى قديمى منطقه فكه تعدادى 

از اين آهوها به خاك ميهن باز گشتند.» 

ابتكار جالب محيط بان دلسوز، جواب داد 

!VHS و CD بازگرداندن آهوان گريزپا به وطن با



0404استاناستان 2902چهارشنبه 25اسفند  ماه 

خبر

فرماندار چادگان منصوب شد
رحمانى فضلى وزیر کشـور در حکمى مهدى اسدپور 
نجف آبادى را به عنوان فرماندار چادگان منصوب کرد.
در حکم وزیر کشـور آمده است: «امید اسـت با اتکال 
بـه خداوند متعـال و در چارچـوب وظایـف مصوب در 
راسـتاى تحقق اهـداف و آرمـان هاى نظـام مقدس 
جمهورى اسالمى ایران و سیاست هاى دولت تدبیر و 
امید و پیروى از منویات رهبر معظم انقالب اسـالمى 

موفق باشید.»

احداث پست هاى فشارقوى 
در فوالد مبارکه

مدیر اجـراى پـروژه هاى انرژى و سـیاالت شـرکت 
فوالد مبارکه اصفهان گفت: پروژه احداث پست هاى 
فشـارقوى شـماره 2 فوالد مبارکه تا کنون 75درصد 

پیشرفت دارد.
علیرضا اسـتکى با بیان اینکه این پسـت نقش حیاتى 
در تغذیـه مصـارف جدیـد فـوالد مبارکـه بـه عهـده 
دارد، گفـت: تجهیـزات و کمپارتمنـت هـاى گازى 
پسـت 400 کیلوولت از شـرکت «زیمنـس» آلمان و 
ترانسـفورماتورهاى قدرت آن توسط شـرکت «ایران 
ترانسفو» با ظرفیت هر یک 250 مگا ولت آمپر تأمین 

شده است.
مدیر اجراى پروژه هاى انرژى و سیاالت فوالد مبارکه 
روند اجراى این پروژه را رو به رشد و مطلوب دانست و 
افزود: پسـت کلیدزنى برق منطقه اى نیز در این راستا 
با همکارى شـرکت برق و با اولویـت تهیه تجهیزات، 
از محل شـرکت هاى سـازنده داخلى داراى پیشرفت 

مطلوبى است.

توزیع میوه هاى نوروزى
مدیر عامـل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شهرى شـهردارى اصفهان گفت: میوه هاي نوروزي 
با قیمت مصـوب دولتی از 25 اسـفند ماه(امروز) تا 13 
فروردین ماه در بازارهاي روز کوثر شهرداري اصفهان 

توزیع می شود.
اصغر کشاورز راد گفت: با توجه به استقبال شهروندان 
از بازار هاى روز کوثر، سـاعت فعالیت بازارها تا شـب 
عید از سـاعت 8 صبح تا سـاعت 23 افزایـش یافت و 
در ایام نوروز نیز از سـاعت 9 صبح تا 21 شـب است از 
همین رو  شهروندان می توانند بدون نگرانی و اتالف 
وقت به بازارهاي روز مراجعـه و اقالم مورد نیاز خود را 

نیز تهیه کنند.

تاکسى هاى ویژه در ناژوان
مدیـر منطقـه 9 شـهردارى اصفهـان گفـت: بـراى 
تردد آسـان شـهروندان و گردشـگران اتوبوس هاى 
گردشگردى و تاکسى هاى ویژه در منارجنبان و ناژوان 

مستقر خواهد شد.
عباس روحانى کوه آتشگاه، منارجنبان و پارك طبیعى 
نـاژوان را از مهمترین نقاط و محورهاى گردشـگرى 
غرب اصفهان معرفى کرد و افزود: از همین رو در ایام 
عیـد در این مـکان ها  اتوبـوس هاى گردشـگردى و 
تاکسى هاى ویژه براى رفت و آمد بازدید کنندگان در 

منارجنبان و ناژوان مستقر خواهد شد.
وى ادامه داد: براى آرامش شـهروندان و گردشـگران 
پارکینگى با ظرفیت پـارك دو هـزار و 500خودرو در 

محله ناژوان و منارجنبان در نظر گرفته شده است.

ادیب برومند درگذشت
عبدالعلى ادیب برومند شاعر در سن 92 سالگى از دنیا 
رفت. شهریار برومند فرزند این شاعر با اعالم این خبر 
گفت: وى در منزل و به علت کهولت سن از دنیا رفت.

 بـه گزارش ایسـنا، وى افـزود: پیکـر ایشـان روز پنج 
شـنبه(فردا) در زادگاهشان در شـهر گز برخوار تشییع 
و در محل فرهنگسـراى ادیب برومند به خاك سپرده 
مى شـود. عبدالعلـى ادیـب برومنـد، شـاعِر دفترهاى 
شـعر نامه هاى وطن، روزگار دژم، پیام آزادى، حاصل 
هسـتى، گل هاى موسـمى و راز پرواز است. تصحیح 
دیوان حافظ، تصحیح و بازنویسى داستان هاى رستم 
و اسفندیار، سیاوش و سودابه، به پیشگاه فردوسى، هنر 

قلمدان و تراز سخن از دیگر آثار اوست.

مدیر کل دامپزشــکى اســتان اصفهان گفت: در آستانه 
فرارســیدن نوروز ،40 گروه ثابت و ســیار طرح تشدید 
نظارت بهداشتى بر فرآورده هاى خام دامى استان اصفهان 

را اجرا مى کنند.
شهرام موحدى اظهارداشــت: این طرح از 25 اسفندماه 
سال جارى(امروز) آغاز مى شود و تا 14 فروردین 96 ادامه 

خواهد داشت.
وى با اشاره به اینکه نظارت بهداشتى بر فرآورده هاى خام 
دامى اعم از فرآورده هایى همچون گوشت قرمز، گوشت 
سفید، میگو، عسل و تخم مرغ در حوزه دامپزشکى است، 
افزود: در طول سال نظارت هاى بهداشتى سختگیرانه اى 

در خصوص فرآورده هاى خام دامى انجام مى شــود که 
نتایج آن مشهود است.

مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
استان اصفهان در زمینه عرضه بهداشتى محصوالت دامى 
و فرآورده هاى آن اقدامات خوبى در کارنامه عملکرد خود 

به ثبت رسانده است.
وى با اشاره به تشدید بازرسى ها در آستانه نوروز، افزود: 
اجراى طرح تشدید نظارت بهداشتى بر فرآورده هاى خام 
دامى استان اصفهان با 40 گروه ثابت و سیار در دستور کار 
قرار گرفته است. موحدى گفت: این طرح از  ساعت7 صبح 
آغاز و تا ساعت 21 شب در دو شیفت کارى انجام مى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: در 
ایام نوروز مسیرهاى پرتردد و ترافیک معابر اصلى شهر 

از طریق تابلوهاي VMS خبري اطالع رسانى مى شود.
علیرضا صلواتی در خصوص آمادگی ستاد نوروزي شهر 
براي ســال 96 ، گفت: در این خصــوص با هماهنگی 
مناطق 15 گانه شــهر اصفهان و با هدف توزیع یکسان 
ترافیک در سطح شهر و اینکه ازدحام تنها به خیابان هاي 
اصلی و مرکزي معطوف نشود، نسبت به طراحی و نصب 
تابلوهاي راهنماي مســیر در مبادي ورودي و خروجی 

شهر اقدام کردیم.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 

بیان اینکه ســازمان تاکسیرانی نیز در ســتاد نوروزي 
96 نقش پررنگی دارد، اذعان کــرد: با هماهنگی هاي 
صورت گرفته، این سازمان در جهت جذب سفر به نقاط 
گردشگري و تاریخی شهر اصفهان بیش از 15 نقطه از 
جمله میدان امام(ره)، تقاطع اســتانداري- سپه، خیابان 
حافظ، استانداري- پشــت مطبخ، میدان امام علی(ع)، 
شــهر رؤیاها، تله کابین صفه، تله ســیژ، سیتی سنتر، 
منارجنبان، کوه آتشگاه، آکواریوم ناژوان، باغ پرندگان، 
میدان انقالب، باغ غدیر، باغ فــدك و میدان خواجو را 
جهت استقرار تاکسی هاي ویژه مسافران در نظر گرفته

 است.

تشدید نظارت بهداشتى بر 
فرآورده هاى دامى استان

اطالع رسانى مسیرهاى 
پرتردد نصف جهان در نوروز

 حیوان و ســال پیوند ناگسســتنى از یکدیگر دارند و 
نمى توان بدون حیوانى،سالى را برگزار کرد و همینطور 
بالعکس. این دو در این ارتباط دوسویه همیشه با یکدیگر 
در حال جدل بوده اند؛ یک ســال گاو مى شود  و سال 

دیگر میمون. 
اما در این گاو شــدن و میمون شدن، ســال قصد دارد 
فقط اســم آن جانور را بر خود بگــذارد اما حیوان قصد 
دارد همه خصوصیات و شــخصیت خود را بر آن سال 
تحمیل کنــد!  البته ناگفتــه نماند که بیشــتر وقت ها 
زور حیوانى بیشــتر است و برســال غلبه مى کند و آن 
وقت اســت که شما در آن ســال مى بینید عده اى کم 
وقلیل نه زیــاد و کثیر، خوى نماد آن ســال را برگردن 
خود آویخته وگاهــى برخــى اوقــات آن را نیز بروز

 مى دهند.
در ایــن میان خروس بــى پولى قبل از تحویل ســال 
صدایش درآمده اســت. خروس 96 انگار از همین حاال 
سر بى قرارى دارد و بازیگوشــى میمون 95 نیزتأثیرى 
بر آواز بى موقع آن نگذاشته اســت. سفره هفت سین 
براى مردم همیشــه به عدد 8 نیز مى رسیده و آن سفر 

بوده اما به مــرور زمان  و در این بازار بى پولى، ســفره 
عید بى سین هم شــده است، چه برســد به هشتمین

 سین آن.
آنطور که مســئوالن اســتانى و مدیران اصفهانى خبر 
مى دهند، امســال «اصفهان مهمان نــدارد» و دیگر 
تماشــاى نصف جهان با گرانى آن بــراى مردم صرفه 

اقتصادى ندارد.
رئیس انجمن صنفــى کارفرمایى شــرکت ها و دفاتر 
خدمات زیارتى، جهانگــردى و هوایى اصفهان اعالم 
کرده اســت: در حال حاضر نسبت به ســال گذشته با 
کاهش سفرهاى نوروزى مواجه بوده ایم و سال گذشته 
در زمان مشابه استقبال بهترى از هتل ها و سفرها شده 
بود. ابراهیم توکلى مى گوید: قدرت خرید مردم کاهش 
یافته و این مسلم است که در این شرایط سفر در اولویت 
قرار نمى گیرد و مردم به سایر اولویت هاى خود رسیدگى 

مى کنند.
خروسى که هنوز پاى پر دارش به سفره هفت سین باز 
نشده اینطور آواز مى خواند، اگر به ساعت تحویل سال 
96 برسد چه «قوقولی قوقویى» خواهد کرد؟! اینطور که 
از شواهد و قراین برمى آید خروس 96، نه یک خروس 

اهل مرغ و  جوجه که بیشتر خروس الرى است و از االن 
اعالم جنگ کرده و قصد دارد در سال 96  چشم همه را 
در بیاورد تا دیگر هوس ســال جدید نکنند و یاد بگیرند 
سال را در پایان آن جشــن مى گیرند نه ابتداى آن، که 

هیچ چیز معلوم نیست.
یکى از تمرین ها براى آماده کردن خروس براى مبارزه 
با خروس دیگر این است که: روزانه خروس را روبه روى 
یک خروس ضعیف و ترســو قرار مى دهند که خروس 
مقابل با فرار کردنش باعث شــود غرور خروس الرى 

بیشتر شده و احساس قدرت و نیروى بیشترى کند. در 
واقع همان ضعیف کشى خودمان است و نََسق گیرى در 

اصطالح اصفهان.
هرچند که مسئوالن اصفهانى گفته اند:

کباب و بریان اصفهان در نوروز 96 افزایش قیمت ندارد، 
قول داده اند از خاك اره در کبابى ها و رنگ  غیر مجاز 
در نبات و پولکى استفاده نکنند و زعفران به آب بزنند، 
قیمت هتل ها و مســافرخانه ها پاییــن بماند،افزایش 
قیمت نداشته باشیم و صد البته نوید این نیز داده شده  که 

امسال براى گردشگران منارجنبان اصفهان را نیز تکان 
بدهند اما باز؛ «اصفهان مهمان ندارد».

این خروس چه آوازى قبل از سال جدید خوانده معلوم 
نیست که اینطور گردشــگران و مسافران را از اصفهان 
پراکنده است، شــاید بى وقتى سحر خوانده و شاید هم 
آنقدر صدایش کر کننده بوده که گوش فلک را کرکرده 
است. شاید هم بازیگوشى میمون در سال 95 گردشگران 
را از اصفهان فرارى داده است. هرچه هست «اصفهان 

مهمان ندارد».

اصفهان اصفهان 
«مهمان» ندارد«مهمان» ندارد

هشتمین سیِن سفره هفت سین 

مدیرکل راه آهن اصفهان با تأکید بر اینکه قیمت 
بلیت قطارها در ایام نوروز 96 افزایشــى نداشــته 
است، گفت: در مجموع تعطیالت 21 روزه نوروز96، 
شــاهد 126 حرکت ورودى و خروجى قطار از راه 
آهن اصفهان هستیم که 84 قطار مربوط به مقصد 

مشهد - اصفهان و بالعکس است.
حسن ماسورى در خصوص وضعیت حرکت قطارها 
در ایام پیک ســفرهاى نوروز96، اظهار داشت: در 
ایام پیک سفرهاى نوروزى که از 25 اسفند(امروز) 
امسال تا 15 فروردین ســال 96 ادامه دارد، روزانه 

شاهد حرکت سه قطار از اصفهان هستیم.
وى بیان داشت: از این تعداد دو قطار به مقصد مشهد 
و یک قطار به صورت یــک روز در میان به مقصد 

تهران و بندرعباس حرکت خواهد کرد.
مدیرکل راه آهن اصفهان با اشاره به اینکه  در پیک 
21 روزه تعطیالت نوروزى در ســه مسیر یاد شده، 
63 قطار از اصفهان خارج و 63 قطار وارد اصفهان 
مى شوند، افزود: در مجموع شــاهد 126 حرکت 
ورودى و خروجى قطــار از راه آهــن اصفهان در 

تعطیالت نوروز 96 هستیم که 84 قطار مربوط به 
مقصد مشهد - اصفهان و بالعکس است.

وى همچنین بیان داشــت: روزانه در حدود هزار و 
600 مسافر ورودى و خروجى در مقصد اصفهان- 

مشهد و بالعکس حرکت مى کنند.
ماســورى در خصوص قیمت بلیت قطارها در ایام 
نوروز 96، اظهار داشت: خوشبختانه بلیت قطارها 
براى نوروز امســال نسبت به ســال گذشته هیچ 
افزایش قیمتى نداشته ونرخ ها تغییرى نکرده است.

وى گفت: براین اســاس قیمت بلیت قطار غزال 
مســیر مشــهد- اصفهان 114 هزار تومان، قطار 
نورالرضا 116 هزار تومــان و قطار غدیر 143 هزار  

و500 تومان است.
مدیرکل راه آهن اصفهان با اشــاره به اینکه نرخ 
بلیت قطار اصفهان- تهران نیز در این ایام شــناور 
است، بیان داشت: قیمت بلیت این مسیر بین 36 تا 
46 هزار تومان در نوسان است همچنین نرخ بلیت 
مسیر اصفهان- بندرعباس نیز بین 68 تا 88 هزار 

تومان است.   

حرکت 126 قطار از راه آهن اصفهان 
در تعطیالت نوروز 

بازار پولک و نبات 
اصفهان گرم نیست

کاهش 18 درصدى 
بارش هاى اصفهان

آماده باش کامل 
اورژانس در نوروز

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان گفت: 
اتحادیه بر عملکرد واحدها نظارت دارد، مرکز بهداشت 
و بازرســى اصناف نیز برخورد شــدیدى با افراد خاطى 
که رنگ را به جاى زعفــران در محصوالتى مانند نبات 

استفاده مى کنند خواهد داشت.
علیرضا شــیروانى درباره وضعیت بــازار پولک و نبات 
اصفهان در آســتانه نوروز اظهار داشت: شــرایط بازار 
محصوالت ما همانطور که قبًال بوده ادامه دارد و تا کنون 

براى صنف ما شرایط فرق نکرده است.
وى با بیــان اینکه بــازار گرمى را در حــوزه کارى خود 
مشــاهده نمى کنیم، گفت: امیدواریم با فرا رسیدن عید 

نوروز و حضور مسافران نوروزى بازار ما نیز گرم شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پولــک و نبات اصفهان با 
اشــاره به عدم افزایش قیمت پولک و نبات اصفهان در 
آســتانه نوروز افزود: افزایش قیمتى در محصوالت خود 
نداریم، این در حالى است که افزایش قیمت محصوالت 
ما مبنى بر افزایش قیمت شــکر است اما با توجه به عدم 
افزایش قیمت حامل هاى انرژى تغییــرى در قیمت ها 

نداریم.

معاون آب و آبفاى وزیر نیرو با اشــاره بــه کاهش 18 
درصدى بارش هاى اصفهان در مقایســه با درازمدت، 
گفت: با وجود بارش هاى پاییز و زمستان گذشته، وضعیت 

خشکسالى در پهنه وسیعى از کشور همچنان ادامه دارد.
رحیم میدانى با اشاره به آمار بارش هاى کشور، از ابتداى 
سال آبى جارى تاکنون اظهار داشت: 150 میلیمتر بارش 
در کشور رخ داده که در مقایسه با دوره بلندمدت 6 درصد 
کاهش و در قیاس با مدت مشابه پارسال 4 درصد کاهش 

یافته است.
وى ادامه داد: بررسى آمار بارش استان هاى کشور نشان 
مى دهد که از 31 استان کشور 21 استان بارش هایى منفى 
در مقایســه با درازمدت را تجربه کرده اند و استان هاى 
مهمى مانند خوزســتان، ایالم، اصفهان و کردستان به 
ترتیب با 50، 37، 18 و 25 درصد کاهش روبه رو هستند. 
وى ادامه داد: با وجود کاهش شدید ورودى به سدهاى 
کشور به دلیل مدیریت آب خروجى از سدها، آب پشت 
سدها 25/9میلیارد مترمکعب بوده و در وضعیتى مشابه 
سال گذشته قرار دارد و تالش شــده تا آبى که از سال 

گذشته ذخیره شده بود، از دست نرود.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان از آمادگى 
کامـل 133 پایگاه اورژانس در سـطح اسـتان در برنامه 
سالمت نوروزى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان خبر 
داد و گفت: این برنامه از اول اسفند سال جارى آغاز شده 
است و تا پانزدهم فروردین سال آینده ادامه خواهد یافت.
غفور راستین اظهار داشـت: با افزوده شدن 22 پایگاه در 
سال گذشته تعداد 67 پایگاه شهرى و 65 پایگاه جاده اى 

در استان آماده ارائه خدمت هستند.
وى همچنیـن تأکید کـرد: همزمـان با اورژانـس، تمام 
بیمارستان هاى سطح شـهر در آماده باش کامل به سر 

مى برند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان با اشاره به 
اضافه شدن صد دستگاه آمبوالنس در سال جارى گفت: 
امسال تعداد مأموریت هاى اورژانس در استان 161 هزار 

مورد بود که 54 هزار مأموریت، ترافیکى بوده است.
وى اضافـه کـرد: در اجـراى برنامه سـالمت نـوروزى 
همچنین 16 پایگاه سالمت، 86 داروخانه شبانه روزى، 
20 آزمایشگاه پاراکلینیک و 12 دندانپزشکى در اصفهان 

در این مدت به طور کامل فعال خواهند بود.

معاون بهره بردارى شرکت آبفا استان اصفهان در جمع 
مدیران و مســئولین بهره بــردارى مناطق خودگردان 
و فعاالن حــوزه بهره بــردارى با توجه بــه حفاظت و 
نگهدارى تأسیســات آب و فاضالب گفــت:  مباحث 
پدافندى در حفاظــت و نگهدارى از تأسیســات آب و 
فاضالب باید مانند همیشــه به نحو مطلوب در دستور 
کار قرار گیرد چرا که حفاظت و نگهدارى از تأسیســات 
نقش مؤثرى در ارائه خدمات پایدار به مشترکین دارد.

این در حالى اســت که تدابیــر الزم جهت رفع حوادث 
وقوع بحــران هاى احتمالــى باید لحاظ گــردد تا در 
اینگونه مواقــع، حوادث در کوتاه تریــن زمان برطرف 

شود.
غالمى بر بهره گیرى از تکنولوژى در ارائه خدمات تأکید 
نمود و اظهار داشت: توســعه سیستم هاى هوشمند در 
تأسیســات آب و فاضالب از اهمیت ویژه اى برخوردار 
اســت. به نحوى که به کارگیرى از سیستم تله مترى، 

تله کنترل، راه اندازى ایستگاه هاى فشارسنج و اجراى 
GIS به کارگیرى تجهیزات کنترل کیفى آنالین باید در 

بخش هاى مورد نظر به قوت ادامه یابد.
معاون بهره بردارى آبفا استان اصفهان یکى از اهداف 
مهم را توزیع عادالنه آب برشمرد و خاطرنشان ساخت: 
به منظور توزیع عادالنه آب عالوه بر توســعه سیستم 
هوشمند در شبکه آبرسانى، دقت در کشف نشت یابى و 
رفع آن در کوتاه ترین زمان و نیز جدانمودن شبکه آبیارى 

فضاى سبز از آب شرب،احداث منابع استراتژیک،استفاده 
از تجهیزات کاهنده، عدم واگذارى چاه و منابع تولیدى 
آب با هر کیفیت و کمیتى به متقاضیان،کنتور دار نمودن 
کلیه منابع تولید و مخازن آب، معرفى ســفره هاى آبى 
جدید، تهیه شناســنامه کّمى و کیفى از کلیه چاه هاى 
موجود در شهرســتان ها باید مد نظر فعاالن این حوزه 
قرار گیرد تا آب شــرب به صورت عادالنه میان مردم 

توزیع شود.

ادامه توسعه 
سیستم هاى هوشمند در 
تأسیسات آب و فاضالب

امام جمعه فریدونشهر با اشاره به اهمیت مشکل گرسنگى 
و بیکارى در بین مردم، خواســتار آن شد که اراضى ملى 
براى کاشت نهال مثمر و گذراندن معیشت از این طریق، 

در اختیار جوانان قرار داده شود.
حجت االسالم والمسلمین اباصلت غفارى با بیان اینکه 
رفع مشــکل معیشــت مردم بر هــر کار دیگرى واجب 
است، منابع طبیعى را ظرفیتى در فریدونشهر دانست که 
مى توان به کمک آن تا حدى مشکل گرسنگى و بیکارى 

را رفع کرد.
وى با تأکیــد بر حاصلخیزى اراضى ملى در شهرســتان 
فریدونشهر براى کشت درختان مثمر، با بیان اینکه خود 
حاضر است مسئولیت این مسئله را برعهده بگیرد،خواستار 
آن شد که اراضى ملى براى کاشت نهال مثمر و گذراندن 

معیشت از این طریق، در اختیار جوانان قرار داده شود.
حجت االسالم والمسلمین غفارى در آستانه آغاز سال نو با 
اشاره به اینکه مستمرى کمیته امداد پاسخگوى نیازهاى 
اولیه یک خانواده نیست، خواستار توجه بیشتر دولت و مردم 
به محرومان و نیازمندان شد و این حدیث امام رضا(ع) را 
بیان کرد: «بندگانى در روى زمین هستند که براى برطرف 
کردن نیازهاى مردم به ویژه مؤمنین تالش مى کنند، آنها 
در روز قیامت در امان خواهند بود و کسى که مؤمنى را شاد 

کند خداوند او را در روز قیامت خوشحال مى کند.»
 امام جمعه فریدونشهر در ســخنان اخالقى خود گفت: 
خداوند در قلب انسان فروتن، حکمت خود را قرار مى دهد 
یعنى چیزى را در قلب انسان ذخیره مى کند که به وسیله 
او هم خود را در راه خداپسندانه محکم نگه مى دارد و هم 

دیگران را به راه هاى محکم دعوت مى کند.

منابع طبیعى 
در اختیار اشتغالزایى 
قرار گیرد

احسان جدیدى

جمال نوروز باقرى
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افتتاح نخستين 
مكتب خانه علوم در نجف آباد

شهردار نجف آباد گفت: پس از خريد، مرمت و احياى 
خانه تاريخى نوريان در سال گذشته،اين فضا با اضافه 
شدن تجهيزات خاص آموزشى و علمى جهت استفاده 
دانش آموزان، دانشـجويان و ديگر اقشـار طى هفته 
هاى آينده به عنوان اولين مكتب خانه علوم نجف آباد 

مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
مسعود منتظرى بيان داشـت: اين اثر تاريخى داراى 
يك قسمت اصلى به مساحت ٨٠٠ متر مربع و خلوتى 
٤٠٠ متر مربعى اسـت كـه در حدود صد سـال پيش 
ساخته شـده و به دنبال خريد، بهسـازى و تجهيز آن 
توسط شـهردارى، طى ماه هاى اخير براى تبديل به 

مكتب خانه علوم تجهيز شده است.

كمك خّيران آرانى به 
دانش آموزان نيازمند

مدير آموزش و پرورش آران و بيدگل اظهار داشـت: 
غالمرضا دربندى نماينده احمد ابريشم چى به عنوان 
مؤسس خيريه امام رضا (ع) و مهدى ذكارى به عنوان 
نماينده مؤسسه خيريه توانبخشـى اميرالمؤمنين(ع) 
آران و بيدگل ، دو ميليـارد و ٣٠٠ ميليون ريال كمك 
در قالب بن خريد پوشاك و كفش و مواد غذايى به دو 

هزار دانش آموزان بى بضاعت اهدا كردند.
محمد معدنـدار تأكيد كـرد: آموزش و پـرورش آران 
و بيدگل همـواره از كمك هاى خير اين دو مؤسسـه 
خيريـه، هم در سـاخت فضاهـاى آموزشـى و هم در 
كمك بـه دانش آموزان بـى بضاعت بهـره مند بوده 
اسـت. وى افزود: سـاخت دو مكان آموزشـى مجهز 
به نام مادر و پدر توسط احمد ابريشم چى فقط گوشه 
اى از كمك هاى اين خّير بـه آموزش و پرورش آران 

و بيدگل است.
مدير آموزش و پرورش آران و بيدگل اظهار داشـت: 
هم اكنون ١٨ هزار دانش آموز آران و بيدگلى در ١٢٠ 
واحد آموزشى شهرسـتان مشـغول تحصيل هستند 
كه بيش از دو هـزار نفر از آنها بـى بضاعت و يا تحت 
پوشـش كميته امداد امام خمينـى (ره) آران و بيدگل 
هسـتند.معدندار گفـت: اعتبارات آمـوزش و پرورش 
آران و بيـدگل به دليل محدوديت توان پاسـخگويى 
به نياز آموزش و پرورش در تمـام زمينه ها را ندارد در 
نتيجه خيرين مى توانند در زمينه هاى مختلف مانند 
كمك به دانش آموزان بى بضاعت كه آينده سـازان 

كشور هستند يارى رسان آموزش و پرورش باشند.

مرحله اول «بام سبز» در 
نوروز افتتاح مى شود

زهرا زمانى 
آماده سازى مرحله اول عمليات عمرانى منطقه «بام 

سبز» با جديت تمام ادامه دارد.
شهردارخمينى شهر  با اعالم اين خبر افزود: تبديل 
بيش از صــد هزارمتر از زمين هــاى تحت تصرف 
شهردارى در اين مكان به يك محل گردشگرى ويژه 
چند ماه بيشتر نيست كه شروع شده وتا پايان سال، 
مرحله اول آن آماده و درنوروز با حضوريك مسئول 
كشورى ومسئولين استانى وشهرستانى افتتاح خواهد 
شد. على اصغر حاج حيدرى درمورد طرح هاى پيش 
بينى شده دراين منطقه افزود: عمارت «بام سبز» كه 
بازسازى شده محل مناسبى براى تبديل به مهمانسرا 
بوده و تپه جنوبى آن براى ساختمان مجموعه رفاهى 
شــهردارى و تپه شمالى براى ســاخت تاالر توسط 
سرمايه گذار در نطر گرفته شده است.وى با اشاره به 
چشم انداز زيباى اين مكان كه برفضاى سبز باغات 
وشهرهاى اطراف اشراف دارد،گفت: حاشيه اين تپه ها 
هم براى ايجاد مراكز رفاهى- تفريحى توسط بخش 
خصوصى در نظرگرفته شــده است. شهردارخمينى 
شــهرادامه داد: اجراى طرح هــاى عمرانى در اين 
منطقه در ابتداى كار اســت ولى قابليت ها محل به 
گونه اى است كه به سرعت مورد استقبال مردم شهر 
وگردشگران قرارگيرد.حاج حيدرى درمورد جاده هاى 
دسترسى به اين محل گردشگرى گفت: درحال حاضر 
سه جاده دسترسى به «بام ســبز» وجود دارد واين 
امكان هســت كه از پارك «باغبان» به اين منطقه 
يك جاده كوتاه گردشگرى باحفظ بافت باغات ايجاد 
شود.گفتنى است درايام نوروز نمايشگاه «مشاهير» 
درعمارت «بام سبز» داير و شــهروندان و مسافران 

مى توانند از آن بازديد كنند.

خبر

نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: 
دست اندركاران و كســانى كه مسئوالن انتخابات هستند 
نبايد در جلسات خصوصى كانديداى خاصى شركت كنند. 

به گزارش فارس، آيت ا... سيد يوســف طباطبايى نژاد در 
همايش «انتخابــات ٩٦، مشــاركت همگانى، وحدت و 
همدلى، امنيت پايدار» اظهارداشت: حكومت ما حكومتى 
اسالمى همراه با مردمى مسلمان اســت بنابراين بايد در 
همه امور قوانين اسالمى رعايت شود؛ اگر در حزبى باشيم 
و بدانيم كانديداى ما به درد نمى خورد خالف شرع است كه 

به او رأى بدهيم.
نماينده ولى فقيه در استان اصفهان خاطرنشان كرد: اسالم 

مى گويد به هيچ  عنوان هدف وســيله را توجيه نمى كند و 
در انتخابات نيز نبايد از كســى حمايت كرد كه مواضعش 
با اسالم منافات دارد. وى با رد هر نوع تخريب و بدگويى 
انتخاباتى افزود: بدگويى نسبت به كانديداى مخالف، حرام 
است و به هيچ عنوان جايز نيست، بايد از اين امر خطرناك 
دورى كنيم چرا كه نبايد آبروى مؤمنى ريخته شــود. امام 
جمعه اصفهان تأكيد كرد: دســت اندركاران و كسانى كه 
مسئوالن انتخابات هســتند نبايد در جلسات خصوصى 
كانديداى خاص شــركت كنند و خالف قانون اسالمى 
عمل كنند چرا كه در غير اينصورت خدا نيز از آنان راضى 

نخواهد بود.

معــاون راهــدارى اداره كل راهــدارى وحمل ونقل 
جاده اى استان اصفهان گفت: صد گروه راهدارى در پيك 
سفرهاى نوروز ٩٦ به صورت دائم و موقت در جاده هاى 

استان اصفهان مستقر هستند.
فرازاد دادخواه با تأكيد بر اينكــه راهداران در جاده هاى 
استان اصفهان براى خدمات رسانى به  مسافران نوروزى 
آماده اند، اظهار داشت: در عمليات راهدارى نوروز كه از 
٢٠ اسفند امسال تا ٢٠ فروردين سال ٩٦ اجرا مي شود، 
صد گروه با ٧٥٠ نيرو به مسافران نوروزي خدمت رساني 
مي كنند. وى افزود: تعداد ٥٥٠ دســتگاه ماشين آالت 
سنگين و نيمه سنگين و ســبك راهدارى آماده استقرار 

در جاده هاي اســتان اصفهان جهت خدمت رسانى به 
مردم هستند. معاون راهدارى اداره كل راهدارى وحمل 
ونقل جاده اى استان اصفهان گفت: گروه گشت جاده اى 
به همراه  صد راهدارخانه ثابــت و موقت نيز براى نوروز 

تدارك ديده شده است.
دادخواه با اشاره به اينكه هر دو ساعت رانندگى مستمر 
نيازمند ١٥دقيقه استراحت است، گفت: در نقاط پرتصادف 
و فاصله  ٣٠ كيلومترى شــهر اصفهان در طول راه هاى 
استان ايستگاه هايى با اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي 
براي اســتراحت مســافرين عزيز و كاهش تصادفات 

جاده اي  برنامه ريزي شده است.

استقرار ١٠٠ گروه راهدارى 
در راه هاى اصفهان

توصيه امام جمعه اصفهان
به نامزدهاى انتخاباتى

«در نــوروز ٩٦ و روزهاى دوم، چهارم، پنجم و ششــم 
فروردين مــاه، "نــوروزگاه" در اصفهــان در باغ موزه 
چهلســتون، ميدان امام (ره)، آتشــگاه و موزه هنرهاى 
تزيينى با ســفره هاى هفت ســين، آيين هاى قومى و 
عشايرى، شــاهنامه خوانى، حافظ خوانى، نوروزخوانى، 
بازى هاى بومى و محلى، قصه گويى، موسيقى عشايرى 
و موسيقى نواحى و سنتى ايران، آيين هاى خاص پخت 
سمنو، قاشق زنى و... ميزبان شــهروندان، ميهمانان و 
گردشگران ازســاعت ٩ صبح تا ١٣ و به صورت رايگان 

خواهد بود.»
مشــاور مدير كل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان در گفتگوى اختصاصى با 
نصف جهان ايــن مطلب را اعالم كرد و گفت: مشــابه
 برنامه هاى «نوروزگاه» شــهر اصفهان، در ١٥ شــهر 
اســتان نيز اجرايى و عملياتى خواهند شد تا شهروندان، 
ميهمانان و گردشگران روزهاى با نشاطى را در ايام نوروز 

٩٦ سپرى كنند.
سيد على صالح درخشان افزود: يكى از هويت هاى ملى 
ما ايرانيان، برگزارى آيين هاى نوروزى است و به همين 
منظور، نوروز ايرانيان از اهميت و جايگاه ويژه اى در بين 
ملل مختلف برخوردار مى باشــد و در حقيقت خاستگاه 
اصلى نوروز، ايران اســت و نوروز با زندگى مردم ايران 
عجين شده است. و بايد تالش كنيم به عنوان يك ايرانى، 
مفاهيم اصيل نوروزى را در جامعه زنده نگه داشــته و در 
نتيجه شادى، نشاط و مفاهيم متعالى فرهنگى را به نسل 

جديد انتقال دهيم.
وى ادامه داد: در اين راســتا، ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى كشور از سال گذشته، تصميم 
به برگزارى« نوروزگاه» در سراســر كشــور گرفت و به 
تبع آن، از دى ماه ســال جارى كميته« نــوروزگاه»  به 
رياست مشاور مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان تشكيل شد و جلسات متعددى 
برگزار گرديد كه ماحصل آن برنامه هاى بســيار زيادى 
است كه براى شــهر اصفهان و شهرهاى استان تدارك 

ديده شده است.
مشــاور مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 

گردشگرى اســتان اصفهان با اشــاره به سرفصل هاى 
«نوروزگاه» اظهار داشت: چيدن سفره هاى هفت سين با 
توجه به آيين هاى منطقه اى، آيين هاى قومى و عشايرى، 
شــاهنامه خوانى، حافظ خوانى، نوروز خوانى، نمايشگاه 
آيينى، بازى هاى بومى و محلى، قصه گويى، موســيقى 
عشايرى، موســيقى نواحى و ســنتى، نمايشگاه هاى 
عروسكى، آيين هاى خاص همچون پخت سمنو، قاشق 
زنى و... از جمله برنامه هاى «نوروزگاه» است كه ريشه در 
تاريخ و فرهنگ ايرانيان داشته و در ايام نوروز ٩٦ در شهر 

اصفهان و ١٥ شهر استان اجرا خواهد شد.
درخشــان در ادامه افزود: كه برنامه هــاى «نوروزگاه» 
محدود به روزهاى تعيين شده نيســت و قابل تمديد تا 
پايان تعطيالت نوروزى در هر شهر كه امكان برگزارى 

دارد، مى باشد.

وى خاطرنشــان كرد: با توجه به اينكــه امروز در جهان 
اســتفاده از فضاى مجازى بيش از اندازه بــوده و عدم 
تحرك افراد را باعث شده، اجراى برنامه هاى «نوروزگاه» 
مى تواند تحــرك را كليد زده و پيشــينه هويت عظيم 
فرهنگى - اجتماعى را يادآورى كند و هشــدارى براى 
بازگشــت به اصل در اين زمينه ها  باشد و مطمئنًا با اين 
برنامه ها، نشــاط به جامعه تزريق شده و موجب شادابى 
جامعه خواهد شد و بالطبع شادى در جامعه، توسعه بيش از 

پيش را به ارمغان خواهد داشت.
مشــاور مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان گفت: با توجه  به تأكيد رئيس 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
مبنى بر بهره گيرى و همكارى سازمان هاى مردم نهاد 
در برگزارى «نوروزگاه»، ما عالوه بر همكارى نزديك با 

سازمان هاى مردم نهاد از آنان دعوت مى كنيم  با مراجعه 
به اداره كل ميراث فرهنگى در اصفهان و شهرستان هاى 
اســتان بيش از پيش بر غناى برنامه هاى «نوروزگاه» 

افزوده و هم افزايى بيشترى را به وجود آورند.
درخشان معتقد اســت: هرجا كه مردم احساس همدلى 
داشته و حضور و همكارى داشته اند كار به بهترين نحو 

انجام شده است.
 مشــاور مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى اســتان اصفهان درباره تفاوت برگزارى 
«نــوروزگاه» در اصفهان بــا ديگر اســتان ها گفت: 
برنامه هاى «نوروزگاه» در همه استان هاى كشور برگزار 
خواهد شد اما قطعاً با توجه به اينكه در استان اصفهان، 
مفاهيم فرهنگى بســيار غنى بوده و حدود ٢٢ هزار اثر 
تاريخى وجود دارد بنابرايــن «نوروزگاه» در اصفهان به 

طور ويژه برگزار شده و يكى از شاخص ترين برنامه هاى 
«نوروزگاه» اصفهان، كه در ســال گذشته هم فقط در 
اصفهان برگزار شد «بازى چوگان» بود كه خاستگاه آن 
ايران و ميدان امام (ره) اصفهان است كه ما به دنبال ثبت 

جهانى آن به نام جمهورى اسالمى ايران هستيم.
وى يكى از رسالت هاى ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى استان اصفهان را صيانت و حفاظت از آثار 
ملموس و ناملموس در جامعه دانست و افزود: اولين گام 
براى حفظ و صيانت، ثبت ملى و جهانى اين آثار مى باشد.
درخشان از همه شــهروندان خواست تا از آثار ملموس و 
ناملموس در سطح استان اصفهان حفاظت كرده و در ثبت 
اين آثار با اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
به خصوص در حفظ آثار ناملموس، مشاركت داشته باشند.
مشــاور مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان با بيان اينكه اصفهان شهرى 
پر رمز و راز در خلق آثار جديد اســت، گفت: ما هر روز در 
اصفهان شاهد كشف اثر جديدى بوده، كه براى شناسايى، 
شناخت، ثبت، صيانت و حفاظت آنها نيازمند عزم جدى 

و همكارى هستيم.
درخشان مى گويد: اگر برنامه هاى «نوروزگاه» به نحو 
مطلوب در ســطح شهرهاى اســتان اصفهان اجرايى و 
عملياتى شود به يك برند تبديل شده و در نتيجه مى تواند 
در جذب گردشــگران داخلى و خارجى بسيار مؤثر باشد. 
اين در حالى است كه عالوه بر برنامه هاى «نوروزگاه» 
در سال ٩٦، ما نمايشگاه هاى صنايع دستى را در بسيارى 
از شهرستان ها برپا مى كنيم تا در راستاى ترويج صنايع 
دســتى به عنوان يك صنعت پاك و اشــتغالزا، فعاليت 

شده باشد.
وى يادآور شد: «نوروزگاه» يك رويداد مهم فرهنگى است 
كه ريشه در تاريخ، فرهنگ و ادب و هنر ما ايرانيان دارد و 
براى برگزارى «نوروزگاه» در اصفهان و شهرهاى استان 
بيش از ٣٠٠ نفر از كاركنان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 

و گردشگرى استان در طول نوروز، فعال خواهند بود.
درخشــان به مردم كشــور توصيه كرد: در ايــام نوروز 
به هر نقطه اى از كشــور كه ســفر مى كنند، حفاظت و 
مراقبت از آثار تاريخى و محيط زيســت را مدنظر داشته

 باشند.

٤ روز با نوروزگاه در ٤ نقطه شهر
مشاور مدير كل ميراث فرهنگى اصفهان در گفتگو با نصف جهان تشريح كرد

مديــر گــروه امانــى اداره كل ميراث فرهنگــى، 
صنايع دستى و گردشگرى اصفهان از پايان عمليات 
مرمت ديوار نگاره عظيم جنگ «كرنال» در مجموعه 

جهانى كاخ چهلستون اصفهان خبر داد.
منصور زيرك اظهار داشت: در ادامه عمليات حفاظتى 
و مرمتى ديوارنگاره هاى بى نظير كاخ چهلستون و با 
توجه به اولويت هاى انجام  شده، مرمت ديوارنگاره 
جنگ «كرنال» واقع در تاالر اصلى كاخ چهلستون 

مرمت شد.
وى در ادامه افزود: در اين عمليــات، آالينده هاى 
محيطى همانند گردوغبار و همچنين آالينده هاى 
شيميايى كه درحال حاضر كل ديوار نگاره را پوشانده 
است و احتمال آســيب رســاندن به اليه  رنگ را 
تقويت مى كرد، به روش مرمتى زدوده شد و سپس 
موزون سازى رنگى به روش مرمتى صورت گرفت 
و درنهايت كل ديوارنگاره تثبيت و استحكام بخشى 

شد.
اين عمليات را كارشناسان و استادكاران گروه امانى 

معاونت ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى اصفهان، با صرف 
هزينه اى بالغ بر ١٥٠ميليون ريال، در مدت سه ماه 

به انجام رساندند.
كاخ موزه چهلستون از بناهاى دوران شاه عباس اول 
صفوى است كه بعدها، در دوران سلطنت شاه عباس 
دوم، با افزودن الحاقاتى در ســال ١٠٥٧ قمرى در 
بخش شمالى دولتخانه صفوى، به عنوان مجموعه 

تشريفات دربار صفوى، به بهره بردارى رسيد.
تاالر اصلــى كاخ چهلســتون (تاالر زمســتانه) 
ديوارنگاره هاى منحصربه فــردى از هنر نگارگرى 
عصر صفوى دارد كه رضا عباســى، از هنرمندان 
نگارگر آوازه عصر صفوى و شاگردان او، به تصوير 

كشيده شده است.
اين مجموعه بى نظيــر تاريخى به همراه باغ بزرگ 
جهان نما در سال ١٣٩٠ خورشــيدى در فهرست 
ميراث جهانى به عنوان بخشــى از باغ هاى ايرانى 

به ثبت رسيده است.

ديوارنگاره عظيم جنگ «كرنال» 
رئيس شوراى اسالمى شــهر نجف آباد گفت: در حال در كاخ چهلستون مرمت شد

حاضر با نوعى بــى عدالتى در برخوردارى شــهرهاى 
مختلف از كمك هاى ارائه شــده توســط كارخانجات 
بزرگ مواجه هستيم به طورى كه نقاط نزديك به اين 
مراكز بعضًا از ســرانه درآمدى يك ميليون و ٥٠٠ هزار 
تومان برخوردار بوده و تعدادى از شهرهاى همجوار آنها 

با يك پنجم اين ميزان امورات خود را مى گذرانند.
مجتبى گودرزى بيشــترين ميزان مصرف بودجه هاى 
عمرانى را مربوط به امورات شهرها دانست و اضافه كرد: 
به نظر مى رسد بايستى در قوانين موجود راهكارى جهت 
كمك بيشتر دولت به شهرهاى محروم از كارخانجات 

بزرگ ديده شود تا بخشــى از كمبود سرانه شديد اين 
شهرها به نوعى بر طرف گردد.

گودرزى نبود متولى خاص براى كمك به شهردارى ها 
را يكى از مشــكالت موجود در عرصه مديريت شهرى 
دانســت و ادامه داد: در حال حاضر ايــن مجموعه ها 
به صورت نيم بند زير نظر وزارت كشــور و ســازمان 
شهردارى ها و دهيارى هاى كشــور هستند و با وجود 
بر دوش كشيدن بخش عمده اى از هزينه پروژه هاى 
عمرانى و امور جارى شهرها، از حمايت كافى برخوردار 

نيستند.
رئيس شــوراى اســالمى دوره چهارم نجف آباد خاطر 
نشان كرد: بدون تعريف صحيح جايگاه شهردارى ها، 

مردم متحمل فشارهاى سنگينى جهت پرداخت عوارض 
مختلف در راستاى تأمين هزينه هاى جارى و عمرانى 
شهر خود شده و در مقاطعى خاص نيز امكان تأثيرگذارى 
مسائل سياسى بر روند خدمت رسانى در شهرها وجود 

خواهد داشت.
گودرزى با تقدير ويژه از صبورى و همكارى شهروندان 
نجف آبادى در اجراى پروژه هاى عمرانى مختلف بيان 
داشــت: در خصوص برخى طرح ها بــا وجود آمادگى 
شــهردارى جهت اتمام هر چه ســريع تر كار، به دليل 
لزوم هماهنگى با شركت هاى خدمات رسان و تكميل 
يا جابه جايى زيرساخت هاى آنها با طوالنى شدن روند 

كار مواجه مى شويم. 

رئيس شـوراى اسـالمى شـهر فالورجان از تصويب بودجه ١٦٧ ميلياردى سـال  ١٣٩٦ 
شهردارى فالورجان  خبر داد و گفت: شوراى اسالمى شهر فالورجان در اولين گام بودجه 
٤٠ ميليارد ريال شهردارى را در سال ٩٢ به بودجه اى بيش از ١١٠ ميليارد ريال افزايش داد 
و با اين روند صعودى توانستيم شاهد بودجه اى ١٦٧ ميليارد ريالى در سال ١٣٩٦ باشيم كه 
اين افزايش بودجه باعث تعريف حجم باالى پـروژه هاى عمرانى، خدماتى و فرهنگى در 

سطح شهر فالورجان شده است.
امير قاسـمى فالورجانى اضافه كرد: با توجه به توفيقات به دسـت آمده طـى دوره چهارم 
شوراى اسالمى شهر فالورجان، امسال نيز سهم عمده اى از بودجه شهردارى فالورجان 
به بخش عمرانى اختصاص يافته است تا بتوانيم چون سنوات گذشته شاهد تحوالت خوبى 

در سطح شهر فالورجان باشيم .
رئيس شوراى اسالمى شهر فالورجان با اشـاره به تكميل پروژه هاى عمرانى شهردارى 
فالورجان در سال گذشـته بيان كرد: با برنامه ريزى انجام شـده در اين سال ها توانستيم 
تمامى پروژه هاى بزرگ و راهبردى شهردارى فالورجان را تكميل كرده و به بهره بردارى 
برسانيم كه اين امر حاكى از سياستگذارى و پيش بينى درسـت بودجه در سنوات گذشته 

مى باشد.
وى همچنين با اشـاره به اليحه بودجه سـال ١٣٩٦ شـهردارى فالورجان گفت: با  ارائه 
پيشنهاد ها و موضوعات مختلف در اين بودجه از سـوى اعضاى محترم شوراى اسالمى 
بر اساس نياز شهر و مطالبات مردمى ضمن افزايش سقف بودجه و همچنين اتخاذ برخى 
تمهيدات و بررسى هاى كارشناسى انجام شده، بودجه امسال بسته شد و اين بودجه از همه 

لحاظ جامع و با مطالعه مى باشد.
قاسمى  خاطر نشان كرد: افزايش اعتبارات فرهنگى و اجتماعى شهردارى در سال يكى ديگر 
از سياستگذارى هاى انجام شده در بودجه امسال است و با توجه به اهميت و ضرورت امورات 
فرهنگى و اجتماعى و ورزشى، اعتبارات اين بخش افزايش يافته است چراكه معتقديم امور 
فرهنگى همسنگ با عمران و آبادانى شهر بايد با پيشرفت همراه باشد و بايد نگاه ويژه اى 

به اين مقوله بسيار مهم داشته باشيم.

تصويب بودجه سال ١٣٩٦ شهردارى فالورجان

لزوم رفع تبعيض از سرانه شهرها
سيد مهدى افضلى

ساسان اكبرزاده



٠٦اقتصاد ٢٩٠٢چهارشنبه ٢٥اسفند  ماه 

ويترين

يارانه امشب در حساب هاست
يارانه نقدى اسفند ٩٥ ساعت ٢٤:٠٠ روز ٢٥ اسفند 
به حساب سرپرســتان خانوار واريز مى شود و قابل 

برداشت خواهد بود.
به گزارش تســنيم، هفتاد و ســومين مرحله يارانه 
نقدى هماننــد ماه هاى گذشــته بــه ازاى هر نفر 

٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان خواهد بود.

خريد خودور با ٦ ميليون 
خودرو ســازى «كارمانيا» به مناسبت نوروز اقدام به 
فروش ويژه كرده است.اين خودروسازى در فروش 
ويژه BYD S6 براى عيد ســال ٩٦ تمهيداتى به 
وجود آورده اســت. افرادى كه قصد خريد خودروى 
شاســى بلند را دارند مــى توانند تنها بــا  پرداخت 
شــش ميليــون تومــان   BYD S6 را خريدارى

 نمايند. 
عالقه مندان جهت ثبت نام و خريد به صورت آنالين 
مى توانند به وبسايت شركت خودروسازى «كارمانيا» 

مراجعه نمايند.

ماليا ت يا مصادره اموال؟
رســول شــجرى رئيس اتحاديه كفاشان دست دوز 
اظهار داشت: بسيارى از توليدكنندگان، شش ماه اول 
ســال را بيكار بوده اند و اخذ ماليات بر ارزش افزوده  

بيشتر شبيه مصادره اموال است.

معاون وزير جهاد كشاورزى اعالم كرد: وضعيت توليد 
و تأمين گوشت قرمز به گونه اى است كه هيچ مشكلى 
براى عرضه اين محصوالت براى ايام باقيمانده امسال و 

سال آينده وجود ندارد.
حســن ركنى  با بيــان اينكه آمادگى عرضه گوشــت 
قرمز در ايام تعطيل نيز وجود دارد و شــركت پشتيبانى 
امور دام بــه صورت هر روزه در حالــت آماده باش قرار 
دارد، اظهار داشــت: ايــن محصــوالت هم اكنون در 
فروشگاه هاى زنجيره اى عرضه مى شود بنابراين هيچ 
مشــكلى در تأمين و عرضه آنها وجود نــدارد، گرچه با 
وجود اعالم آمادگى براى عرضه گوشت قرمز منجمد 

به قيمت كيلويى ٢٢ تــا ٢٣ هزار تومــان تنها برخى 
پادگان ها و فروشــگاه ها اقدام به تأمين اين محصول

كردند.
وى با اشاره به نوسانات اخير نســبى بازار گوشت قرمز 
اعالم كرد: شركت پشتيبانى امور دام براى ايجاد تعادل 
قيمتى در بازار نه تنها گوشــت قرمز منجمد را عرضه 
كرد بلكه بــراى تأمين و عرضه گوشــت قرمز تازه نيز 
اقدام كرد و هم اكنون با قيمت كيلويى ٣١ هزار و ٥٠٠ 
تومان كار خــود را ادامه مى دهد و همين اقدام ســبب 
شــده تا قيمت گوشــت قرمز تا حدود بسيارى كاهش 

پيدا كند.

رئيس كل بيمه مركــزى با تأكيد براينكــه نرخ هاى 
جديد حق بيمه شــخص ثالــث تا پايان ســال ٩٥ به 
شــركت هاى بيمه ابالغ خواهد شــد، گفت: صندوق 
تأمين خســارت هاى بدنى مابه التفــاوت حق بيمه را

 پوشش مى دهد.
عبدالناصر همتى در پاسخ به اين سئوال كه آيا نرخ ديه 
سال ٩٦ از سوى قوه قضائيه به بيمه مركزى ابالغ شده 
است يا خير؟ اظهار داشت: هنوز به صورت ابالغ رسمى 
نشــده ولى ما آنچه در خبرها به نقل از مســئوالن قوه 

قضائيه اعالم شد را ابالغ رسمى تلقى مى كنيم.
وى با بيان اينكه بيمه مركزى درحال تدوين نرخ هاى 

جديد حق بيمه شخص ثالث بر اساس ديه ٢١٠ ميليونى 
سال ٩٦ است، افزود: نرخ ها تغيير نمى كند بلكه براساس 
ضابطه اى كه قبًال دولت تعيين كرده بود محاســبات 

انجام مى شود.
وى با بيــان اينكه مبلغ حق بيمه شــخص ثالث براى 
ســال آينده باال مى رود و در توضيــح اينكه چرا ديگر 
نيازى به خريد الحاقيه بيمه شخص ثالث از سال آينده 
نيســت؟ گفت: طبق قانون جديد بيمه شخص ثالث، 
بنا شــده صندوق تأمين خســارت هاى بدنــى از اين 
پس مابه التفاوت حــق بيمه را به شــركت هاى بيمه

 پرداخت كند.

عرضه گوشت تازه به قيمت 
كيلويى ٣١ هزار و ٥٠٠ تومان

ابالغ نرخ هاى جديد حق بيمه 
شخص ثالث تا پايان سال

مديرعامل شركت توســعه منابع آب و نيروى ايران 
گفت: اگر مسئوالن كشور تصميمى غير از انتقال آب 
از مسير بهشت آباد بگيرند، ما نيز به همين منوال كار 

را دنبال مى كنيم.
محمدرضا رضازاده درباره برخى مخالفت هاى زيست 
محيطى با انتقال آب از  مسير بهشت آباد اظهار داشت: 
از ابتداى ورود به بحث انتقال آب از طريق سد بهشت 
آباد براى تأمين آب شرب تعدادى از مراكز جمعيتى 
كشور مانند يزد، كرمان و اصفهان، گزينه هاى مختلف 
جايگزين را بررسى و معرفى كرديم اما در حال حاضر 
با توجه به شرايط جديد اين نگرش به وجود آمده كه 
براى تأمين آب شــرب اين مراكز جمعيتى راه هاى 

ديگرى به غير از گزينه سد بهشت آباد تعيين شود.
وى افزود: اگر مسئولين كشور تصميمى غير از انتقال 
آب از مسير بهشت آباد بگيرند، ما نيز به همين منوال 

كار را دنبال مى كنيم.
رضازاده تصريح كرد: از آنجــا كه هنوز مطالعات به 
نتيجه قطعى نرسيده و فقط منعكس شده است، اگر 
بنا بر اين باشد كه از نقاط ديگرى تأمين آب صورت 

گيرد؛  سد بهشت آباد منتفى مى شود.
وى خاطرنشان كرد: هر طرحى در هر جاى كشور كه 
دست اندازى به طبيعت را در پى دارد قطعاً تأثيرات 
زيســت محيطى دارد و بايد تبعــات آن مورد توجه 

قرار گيرد.

چراغ سبز به مسكوت 
ماندن طرح بهشت آباد

در حالى كه دو روز از عرضه اسكناس تا نخورده مى گذرد 
اما وجود صف هاى طوالنى و حضور دالالن اسكناس به 

شدت به چشم مى آيد.
به گزارش ميزان، همه ساله با نزديك شدن به روزهاى 
پايانى سال و نزديكى به عيد نوروز نياز مردم به اسكناس 
نو افزايش يافته و براى دريافت پول تانخورده به بانك ها 

مراجعه مى كنند.
مردم مى توانند با در دســت داشتن كارت ملى و مراجعه 
به شــعب منتخب بانك ها يك بسته صدتايى  پنج هزار 

تومانى و يك بسته دوهزار تومانى دريافت كنند.
با اين تفاسير گزارش ها در روزهاى پايانى سال حكايت 
از آن دارد كه صف هاى طوالنى بــراى دريافت پول نو 
در شعب منتخب تشكيل شده كه اشتياق مردم را براى 

دريافت پول نو و عيدى دادن نشان مى دهد.
با شــروع توزيع اســكناس هاى نو در شعب بانك هاى 
مختلف حضور دالالن در شــعب منتخب بانك ها قابل 
مشاهده است و مى توان به سادگى حضور دالالن پول 

نو را حس كرد.
يكي از متصديان بانكى در گفتگو با ميزان با اشــاره به 
تعيين سقف براى در اختيار گذاشتن پول نو براى هر فرد 
افزود: براى جلوگيرى از خريد و فروش پول نو توســط 
دالالن، سقف ٧٠٠هزار تومانى براى هر نفر تعيين شده 
و تنها از طريق باجه هاى داخل بانك قابل دريافت است 
و از روزهاى اوليه عيد عرضه اسكناس نو در عابر بانك ها 

فراهم خواهد شد. 

از ســوى ديگر، برخى از افراد سودجو با حضور در شعب 
بانك هاى منتخب اقدام به دريافت پول نو و تحويل پول 
كهنه به مردم با قيمتى كمتر مى كردند و به نوعى خريد 

و فروش اين اسكناس ها را امرى طبيعى جلوه مى دادند.
اين افراد با در اختيار گرفتن مقادير فراوان اسكناس نو، 
اقدام به فروش آنها در خيابان هاى ســطح شهر و درآمد 

كاذب از اين اسكناس ها مى كنند.

در اين بين با هم كالم شدن با آنها به سختى به اين امر 
اذعان كرده كه با جمع آورى اسكناس هاى نو در روزهاى 
اوليه ارائه پول نو توسط بانك ها با حضور در خيابان هاى 
معروف مانند چهارراه اســتانبول اقدام به فروش آنها با 

سود خوبى كرده اند.
اين فرد، سود اسكناس هاى نو را  از  پنج هزار تومان در 
روزهاى اوليه و ٢٠هزار تومان در روزهاى پايانى ســال 

دانست كه در واقع امرى تعجب انگيز اما پر سود است.
حال با اين تفاسير به نظر مى رسد محدوديت هاى بانكى 
براى جلوگيرى از سوء اســتفاده دالالن كافى نبوده و 
همچنان دالالن اسكناس هاى نو از اين راه لقمه چربى 

نصيب خود خواهند كرد.

محدوديت پرداخت اسكناس نو تا ٧٠٠ هزار تومان

دالل ها پول خود را نو مى كنند

 برخى از افراد سودجو 
با حضور در شعب 
بانك هاى منتخب اقدام 
به دريافت پول نو و 
تحويل پول كهنه به 
مردم با قيمتى كمتر 
مى كردند و به نوعى 
خريد و فروش اين 
اسكناس ها را امرى 
طبيعى جلوه مى دادند

مزايده
شماره نامه: ٩٥١٠١١٢٢٤٩٤٠٢٠٢٢ شــماره پرونده: ٩٤٠٩٩٨٣٧٤٩١٠٠٨٢٤ شــماره بايگانى شعبه: 
٩٤٠٣٠٧ دايره اجراى احكام حقوقى دادگسترى دهاقان در پرونده كالسه ٩٤٠٣٧٧ اجرا محكوم له زهرا 
سادات حجازى به طرفيت سيد مصطفى حجازى به خواسته مطالبه مهريه در نظر دارد جهت استيفاى حقوق 
محكوم له امالك سيد مصطفى حجازى فرزند سيد حجت اله كه شــامل صد و سى و چهار سهم مشاع از 
سيصد و شصت سهم عرصه و اعيان تمامت ٢٠ حبه و چهار پنجم حبه مشاع باستثنا بهاى ثمنيه اعيانى آن 
بانضمام بهاى هفت يكصد و شصتم اعيانى ٢٠ حبه ديگر آن از ٧٢ حبه ششدانگ پالك ٥٣ فرعى از ١٢٦ 
اصلى واقع در دهاقان كه معادل نود و هشت ميليون و پانصد هزار ريال و از پالك ثبتى شماره صفر فرعى 
از ١٣٤ اصلى بخش ثبتى دهاقان مورد ثبت ١٥٢٢٨ دفتر ٢٨ قنوات واقع در دهاقان مالك ١٣٤ سهم مشاع 
از سيزده هزار و هشتصد و بيست و چهار سهم عرصه و اعيان تمامت چهارده سهم و چهار نهم سهم مشاع 
باستثنا بها ثمنيه اعيانى آن بانضمام بهاى هفت يكصد و شصتم اعيانى سيزده سهم و هشت نهم سهم ديگر 
آن از كل ١٥٣٦ سهم ششدانگ كه معادل پانصد و هشتاد ميليون ريال و يك باب منزل مسكونى به شماره 
ملك ١٢٧٣/١٢١ مالك ١٠٤ سهم مشاع از ٣٦٠ سهم عرصه و اعيان تمامت ٢٠ حبه و چهارپنجم حبه مشاع 
باستثنا بهاى ثمنيه اعيانى بانضمام بهاى هفت يكصد و شصتم اعيانى ٢٠ حبه ديگر آن از ٧٢ حبه ششدانگ 
را كه معادل چهارصد و هفتاد و پنج ميليون و هفتصد و شصت هزار و دويست و چهل و دو ريال تقويم گرديده 
و داراى سند در اجاره هيچ فردى نمى باشد و قيمتى كه مزايده از آن شروع مى گردد مبلغ نود و هشت ميليون 
و پانصد هزار ريال و پانصد و هشتاد ميليون ريال و چهارصد و هفتاد و پنج ميليون و هفتصد و شصت هزار و 
دويست و چهل و دو ريال مى باشد را از طريق مزايده به فروش برساند لذا جلسه مزايده روز پنج شنبه مورخ 
٩٦/١/٢٤ ساعت ٩ صبح در محل اجراى احكام حقوقى دادگسترى دهاقان برگزار مى گردد و طالبين مى 
توانند ٥ روز قبل از مزايده به آدرس دهاقان مراجعه و از ملك مورد مزايده بازديد نمايند. خريدار كسى است 
كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. خريدار مى بايستى ١٠ درصد قيمت پيشنهادى را فى المجلس و مابقى را 
ظرف يك ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگسترى واريز نمايد در غير اين صورت ١٠ درصد اوليه پس 
از كسر هزينه هاى مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 

نموده برنده محسوب مى گردد. م الف: ٩٥/٢٩٤  اجراى احكام حقوقى دادگسترى دهاقان/١٢/١٠٠٣
اصالحيه

پيرو چاپ آگهى ٩٥/١٢/٣ به شماره پيگيرى ١١/١٢٥١ و م الف: ٩٥/٢٧٥ در سطر ٦ شماره پالك ذكر شده 
به پالك ٦٣ و ٩١٩ ايران ١٣ اصالح مى گردد. م الف: ٩٥/٢٧٥ حاتمى كيا قاضى شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف دهاقان/١٢/١٠٠٤
ابالغ اجراييه 

شماره: ٩٣٠/٩٥  اجرايى- ١٣٩٥/١٢/٠١ نظر به اينكه در پرونده كالسه ٩٣٠/٩٥  اجراى احكام شوراهاى 
حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره ٣٨٢/٩٥ صادره از شعبه دوم حقوقى خوانده: فرشته 
معصومى فرزند فرهاد محكوم به تأمين مبلغ دوازده ميليون ريال در حق خواهان: ابراهيم رضايى گرديده 
است و حسب محتويات پرونده محكوم عليه مذكور مجهول المكان مى باشد عليهذا مراتب يك نوبت آگهى 
ميگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نســبت به اجراء مفاد حكم اقدام نمايد واال وفق 

مقررات اقدام ميگردد. م الف: ١١٣١  اجراى احكام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/١٢/١٠٠٥
ابالغ وقت رسيدگي

آقاى اكبر اسماعيلى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى احمد نساجان به اين شورا تقديم نموده 
و به كالسه ٨٠٩/٩٥ ثبت و وقت رسيدگى به تاريخ ٩٦/٢/٩ ســاعت ٦:٤٠ تعيين گرديده است، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده به استناد ماده ٧٣ ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسيدگى جهت 
دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به اين شورا مراجعه نمايد. در غير اينصورت رأى غيابى صادر خواهد 

شد. م الف: ٢١١٣ شعبه پنجم حقوقي شوراى حل اختالف شهرستان شاهين شهر/١٢/١٠٠٦
ابالغ وقت رسيدگي

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به كامبيز نيكبخت دوكاسرى خواهان مهرداد حاتم پور جزى دادخواستى 
به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ دويســت ميليون ريال در شوراى حل اختالف شــهر گز به طرفيت شما 
تقديم كه به كالسه ٧٩٦/٩٥  ثبت و براى روز دوشــنبه مورخ ٩٦/٢/٤ ساعت ٣/٣٠ بعدازظهر تعيين وقت 
گرديده اســت كه با توجه به ماده ٧٣ قانون آيين دادرس مدني مراتب يك نوبــت در يكي از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار درج و به شما ابالغ مي گردد جهت دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل 
اختالف شــهر گز مراجعه و در تاريخ مذكور جهت رسيدگى در اين شورا حاضر شــويد و اال وفق مقررات 
اقدام خواهد شــد. م الف: ٢١١٦ شــعبه ٦ حقوقي شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهين شهر و ميمه 

(شهر گز)/١٢/١٠١٠
ابالغ وقت رسيدگي

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به على كريمى الخانى خواهان مهرداد حاتم پور جزى دادخواستى 
به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ نود ميليون ريال  در شوراى حل اختالف شهرگز به طرفيت شما تقديم كه 
به كالسه ٧٩٨/٩٥ ثبت و براى روز دوشنبه مورخ ٩٦/٢/٤ ساعت ٣ بعدازظهر تعيين وقت گرديده است كه 
با توجه به ماده ٧٣ قانون آيين دادرس مدني مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و به 
شما ابالغ مي گردد جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه 
و در تاريخ مذكور جهت رسيدگى در اين شورا حاضر شوند و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: ٢١١٧ 
شعبه ٦ حقوقي شوراى حل اختالف شهرستان شاهين شهر و ميمه (مجتمع شماره يك)(شهر گز)/١٢/١٠١١

ابالغ وقت رسيدگي
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به مهرداد حاتم پور جزى آقاى حسن حيدرى دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفيت شما در شــوراى حل اختالف شاهين شهر تقديم كه به كالسه ١٣٣٢/٩٥ ش ٤ ح ثبت و 
براى روز شنبه مورخ ٩٦/٢/٢ ساعت ٤/٣٠ عصر تعيين وقت گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت 
در يكي از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و به شــما ابالغ مي گردد جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهين شــهر مراجعه و در تاريخ مذكور جهت 
رسيدگى در اين شورا حاضر شــويد و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: ٢١١٥ شعبه چهارم حقوقي 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهين شهر و ميمه (مجتمع شماره يك)/١٢/١٠١٢
ابالغ وقت رسيدگي

آقاى مرتضى امجدى با وكالت حسين شبى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت خانم خديجه بنى سعيدى 
به اين شورا تقديم نموده و به كالسه ١٢٤/٩٥ ثبت و وقت رسيدگى به تاريخ ٩٦/٢/١٠ ساعت ٩/٣٠ تعيين 
گرديده است. باتوجه به مجهول المكان بودن خوانده به استناد ماده ٧٣ ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود 

قبل از وقت رســيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به اين شــورا مراجعه نمايد. در غير 
اين صورت راى غيابى صادر خواهد شد. م الف: ٢٠٩٨ شــعبه ١١ حقوقي شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهين شهر و ميمه/١٢/١٠١٣
ابالغ وقت رسيدگي

شماره ابالغنامه: ٩٥١٠١٠٣٧٥٩٣٠٥١٥٩ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٧٥٩٣٠٠٩٥٢ شماره بايگانى شعبه: 
٩٥٠٩٧٩ باتوجه به اينكه خواهان ليال خيرآبادى فرزند صادق دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى ابوذر صالح 
شوشترى فرزند كريم و عليرضا ايمانى به خواسته جلب ثالث و طالق دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهين 
شهر نمود كه جهت رسيدگى به شعبه سوم حقوقى شهرستان شاهين شهر واقع در استان اصفهان شاهين 
شهر ارجاع و به كالســه ٩٥٠٩٩٨٣٧٥٩٣٠٠٩٥٢ ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن ٩٦/٠٢/١٧ ساعت 
١٠/٣٠ تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجويز ماده ٧٣ قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 

م الف: ٢١٢٢ شعبه ٣ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهين شهر و ميمه/١٢/١٠١٤
حصر وراثت

قمر كريمى فرزند قباد داراي شماره شناسنامه ١٦١١ ملى به شرح دادخواست مطروحه به كالسه ١٨١٤/٩٥  
اين شورا، درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد نبهان خويص فرزند 
عبدالعباس به شناسنامه شماره ٢٩٥ در تاريخ ١٣٩٥/١١/٢٥ در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به رديف هاى جدول ذيل: ١- قمر كريمى فرزند قباد شماره شناسنامه 
يا كدملى ١٦١١ نســبت به متوفى (مادر) ٢- سنمبر سعيدى ابواســحقى فرزند صفدر شماره شناسنامه يا 
كدملى ٨٦٨ نســبت به متوفى (همسر) ٣- حديث نبهان خويص فرزند احمد شــماره شناسنامه يا كدملى 
٥٤١٠٣٢٢٢٢٣ نسبت به متوفى (فرزند) ٤- اميرعلى نبهان خويص فرزند احمد شماره شناسنامه يا كدملى 
٥٤١٠٥٣٧٦٦١ نسبت به متوفى (فرزند) و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اى از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر 
آگهي ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهي صادر خواهد شد. م الف: ٩٥/٨٢٩ 
عليرضائى رئيس شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان مباركه (مجتمع شماره يك)/١٢/١٠١٥

اجراييه
شماره اجرائيه: ٩٥١٠٤٢٣٧٥٩٢٠٠٥١٢ شــماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٧٥٩٢٠٠٠٦٥ شماره بايگاني شعبه: 
٩٥٠٠٦٧ بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه ٩٥٠٩٩٧٣٧٥٩٢٠٠٩٨٣ 
محكوم عليه: اصغر ميرآباديان فرزند على به نشانى: مجهول المكان محكوم است به خلع يد از ملك (از مقدار 
١٢٠٠ مترمربع زمين واقع در مورچه خورت اصفهان تحت پالك ثبتى ٢٩٩/٢٠ واقع در بخش ١٦ اصفهان) 
به شرح كروكى كارشناس تأمين دليل و پرداخت مبلغ هفت صد و شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى در 
حق محكوم لها: ١- كمال شيرانى بيدآبادى فرزند عبداله ٢- سهيال شيرانى بيدآبادى فرزند عبداله ٣- طاهره 
شيرانى بيدآبادى فرزند عبداله ٤- جليل شيرانى بيدابادى فرزند عبدا... ٥- پروين شيرانى بيدابادى فرزند 
عبداله ٦- حميد شيرانى بيدابادى فرزند عبداله ٧- اكرم شيرانى فرزند حبيب اله ٨- شهين شيرانى بيدآبادى 
فرزند عبداله همگى به نشــانى: اصفهان خ فروغى كوى بوستان بن بست طريقت پ ٧٨ ضمناً هزينه هاى 
مربوط به اجرا برعهده محكوم عليه مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: ١- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى) ٢- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 
٣- مالي معرفي كند كه اجراء حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى 
يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور 
از زمان يكسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد ٨ و ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٤- خوددارى 
محكوم عليه از ا عالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكــم، حبس تعزيرى درجه هفت را در 
پى دارد (ماده ٣٤ قانون اجراى احكام مدنى و ماده ٢٠ ق.م.ا و ماده ١٦ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
١٣٩٤) ٥- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى ديــن به نحوى كه باقيمانده اموال براى 
پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر 
دو مجازات مى شود (ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) ٦- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى 
كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره ١ ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت مالى ١٣٩٤) م الف: 

٢١٤٤ شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقي شهرستان شاهين شهر و ميمه/١٢/١٠١٨
ابالغ وقت رسيدگي

خانم بهناز صالحى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت خانم معصومه شــكارى به اين شــورا تقديم 
نموده و به كالســه ١٨١/٩٥ ثبت و وقت رســيدگى به تاريخ ٩٦/٢/١٠ ســاعت ١١ تعيين گرديده است، 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده به اســتناد ماده ٧٣ ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت 
رســيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به اين شــورا مراجعه نمايد. در غير اينصورت 
رأى غيابى صادر خواهد شــد. م الف: ٢١٢٨ شــعبه يازدهم حقوقي شــوراى حل اختالف شهرســتان

 شاهين شهر/١٢/١٠٢٩
ابالغ وقت رسيدگي

شماره ابالغنامه: ٩٥١٠١٠٣٧٥٩٣٠٥١٩٦ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٧٥٩٣٠٠٨٠٣ شماره بايگاني شعبه: 
٩٥٠٨٢٣ با توجه به اينكه خواهان عبدالحســين افشارى فرزند عبدالرســول دادخواستي بطرفيت خواند 
زينت همتى زاده فرزند خدايار به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
شاهين شهر نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  سوم حقوقي شهرستان شاهين شهر واقع در استان اصفهان 
شاهين شهر ارجاع و به كالسه ٩٥٠٨٢٣ ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن ١٣٩٦/٠٢/١٧ ساعت ١١/٣٠ 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين 
دادرســي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده پس از نشــر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 

م الف: ٢١٣٠ شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شاهين شهر و ميمه/١٢/١٠٣٠

ابالغ وقت رسيدگى
شماره ابالغنامه: ٩٥١٠١٠٣٧٣٠٢٠٨٥٣٨ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٧٣٠٢٠١٢٠٦ شماره بايگانى شعبه: 
٩٥١٢١٥ خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به طرفيت خوانده موسى نامى سارى نصيرلو فرزند لطف اله به 
خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ دويست و ده ميليون ريال تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه ٢ دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع 
و به كالسه ٩٥١٢١٥ ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن ١٣٩٦/٠٢/٠٢ و ساعت ٩/٣٠ تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن خوانده موسى نامى ســارى نصيرلو فرزند لطف اله و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م الف:  ٣٧٧٤ شــعبه ٢ دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان

 نجف آباد/١٢/١٠٣١
ابالغ وقت رسيدگى

شماره: ٥٣٦/٩٥ ش ح ١٠- ٩٥/١١/١٨ آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان سعيد عزيزى دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده به طرفيت خوانده وحيد جبارى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسليم 
نموده كه پس از ارجاع به شماره ثبت گرديده و وقت دادرسى به تاريخ ٩٦/٠١/١٤ ساعت ٤/٣٠ عصر تعيين 
گرديده عليهذا چون خوانده مجهول المكان داراى آدرس و نشانى معينى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئيس شورا برابر ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يكبار در روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد كه از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به دبيرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در جلسه دادرسى تعيين شده حضور يابد 
بديهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســيدگى نموده و تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نياز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط يك ن وبت درج خواهد شد. م الف: ٣٤٦٢ شعبه ١٢ حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره يك)/١٢/١٠٤١
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره: ١١٧٤/٩٥ ش ح ١٢- ١٣٩٥/١٢/١١ خواهان مرتضى باقرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
غالمعلى مقامى به طرفيت خوانده غالمعلى مقامى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسليم 
نموده كه پس از ارجاع به شماره ثبت گرديده و وقت دادرســى به تاريخ ٩٦/٠٢/٠٢ ساعت ٥ عصر تعيين 
گرديده عليهذا چون خوانده مجهول المكان داراى آدرس و نشــانى معينى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور شورا برابر ماده ٧٣ قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار ميگردد كه با نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به دبيرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در جلسه دادرسى تعيين شده حضور يابد 
بديهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رســيدگى نموده و تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نياز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط يك نوبت درج خواهد شد.  م الف: ٣٧٦٢ شعبه ١٢ حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره يك)/١٢/٨٣٦
ابالغ راي

كالسه پرونده: ٨٢٧/٩٥ شماره دادنامه: ١٠٦٤- ٩٥/١٢/٥ مرجع رسيدگى: شعبه ٥٣ حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: عليرضا ارحام صدر با وكالت رويا مهرپويان به نشــاني: اصفهان- هشت بهشت 
شــرقى- چهارراه حمزه اصفهانى- مجتمع هفت آســمان- طبقه چهارم- دفتر وكالت آقاى عبدالرسول 
محسنى، خوانده: عزت ا... حسين پور كلهرودى به نشاني: مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و 
نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي 
شــورا: دعوي عليرضا ارحام صدر با وكالت رويا مهرپويان بطرفيت عزت ا... حسين پور كلهرودى بخواسته 
مطالبه مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ده ميليون ريال وجه حواله شماره  ٣٧٦٠٨٣- ٩٤/٨/١٠ عهده موسسه مالى 
و اعتبارى كوثر به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهى 
عدم پرداخت صادره از سوى موسسه كوثر كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اينكه خوانده در جلسه به هر دليلى حضور نيافته و دليلى كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء 
نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد ١٩٨و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آئين دادرسى مدنى حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ده ميليون ريال بابت اصل خواسته و ٣٨٠/٠٠٠ 
ريال بابت هزينه دادرسي مبلغ ١٢٠/٠٠٠ ريال نشر آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين خسارت 
تاخير و تاديه از تاريخ مطالبه ٩٥/٨/١٥ تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانك 
مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف ٢٠ 
روز پس از ابالغ قابل واخواهي به اين مرجع خواهد بود. م الف: ٣٩٦٧٣ شعبه ٥٣ حقوقي شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/١٢/٩٣٣
ابالغ وقت رسيدگي

نظر به اينكه در پرونده كالسه ٩٥/٤٦٢ شعبه دوم شوراى حل اختالف دهاقان خواهان حيدرعلى حيدرى 
فرزند احمدعلى به طرفيت خوانده شــهين پيرمراديان فرزند هوشــنگ دادخواســتى مبنى بر انتقال سند 
خودروى پرايد به شماره انتظامى ٢٧ ن ١٩٤  ايران ٢٣ تنظيم نموده است و آدرس نامبرده مجهول المكان 
اعالم گرديده كه ابالغ ميگردد در تاريخ ١٣٩٦/٠٢/٠٢ راس ساعت ٤:٣٠ عصر در شعبه دوم شوراى حل 
اختالف دهاقان (پشت بانك ملى) حاضر گردند در صورت عدم حضور، احضاريه ابالغ شده تلقى مى گردد و 
شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: ٩٥/٢٩٥ شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان 

دهاقان/١٢/١٠٤٤
حصر وراثت

منيژه كريمى دهاقانى داراي شناسنامه شماره ١٩٧ به شرح دادخواســت به كالسه ١٦٨/٩٥  از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابراهيم شريعت بشناسنامه ٦٠ در 
تاريــخ ٩٥/١٢/٣ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
١- منيژه كريمى دهاقانى فرزند اسداله به ش. شماره ١٩٧ متولد ١٣٢٩ صادره از شهرضا (همسر متوفى) 
٢- محمدعلى شــريعت فرزند ابراهيم به ش. شناســنامه ٧٨ متولد ١٣٥١ صادره از دهاقان (پسر متوفى) 
٣- محمدجواد شريعت فرزند ابراهيم به ش. شناســنامه ٢١٧ متولد ١٣٥٥ صادره از شهرضا (پسر متوفى) 
٤- محمدرضا شريعت فرزند ابراهيم ش. شناسنامه ٥٧١٥ متولد ١٣٦٣ صادره از دهاقان (پسر متوفى) ٥- 
فاطمه شريعت فرزند ابراهيم ش. شناسنامه ٢٦ متولد ١٣٤٧ صادره از دهاقان (دختر متوفى) ٦- زهرا شريعت 
فرزند ابراهيم به ش. شناسنامه ٢٧٩ متولد ١٣٥٧ صادره از شهرضا (دختر متوفى) ٧- ريحانه شريعت فرزند 
ابراهيم به ش. شناسنامه ٥١٢٠٠٢٧١٨٠ متولد ١٣٧١ صادره از دهاقان (دختر متوفى) و الغير. اينك با انجام 

تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: ٩٥/٢٩٦ شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره يك)/١٢/١٠٤٧

فقدان سند مالكيت
شماره صادره: ١٣٩٥/٠٩/٣٣٦٠٢٣- ١٣٩٥/١١/٢٦ نظر به اينكه سند مالكيت ششدانگ يكبابخانه پالك 
ثبتى شماره: ٤٥٥٣ فرعى از ٣- اصلى واقع در بخش يك ثبتى شــهرضا ذيل ثبت ٨٤٧٢٤ در صفحه ٨٦ 
دفتر امالك جلد ٤٩٤ به نام طلعت مدنى زيارتگاهى ثبت و صادر و تسليم گرديده است، سپس بالواسطه/
مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره: ٣٩٦٦- ٩١/٥/٧ دفترخانه شماره ٢٦٣- شهرضا به آقاى عليرضا 
نادرى لردجانى انتقال يافته سپس نامبرده با ارائه درخواست كتبى به شماره وارده: ٩٥٠٩١٨٧١١٢٣٤٠٧٢- 
٩٥/١١/٢٦ به انضمام دوبرگ استشهاديه محلى كه امضاء شــهود آن ذيل شماره: ١٧١٠٩- ٩٥/١١/٢٣ 
به گواهى دفترخانه ٢٦- لردگان رسيده است مدعى اســت كه سند مالكيت آن به علت جايجائى/سرقت/
سهل انگارى مفقود گرديده است و درخواست صدور المثناي سند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره يك اصالحي ذيل ماده ١٢٠ آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مى شود چنانچه كسى 
مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهي 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالكيت المثني طبق مقررات خواهد شــد. م الف: ٧٢٩  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

شهرضا/١٢/١٠٥٤
مزايده

اجراى احكام حقوقى شعبه دوم زرين شهر در نظر دارد در پرونده اجرايى كالسه ٩٣٠٢٥٠ له تعاونى اعتبارى 
حسنات با وكالت فيض ا... برهانى عليه ١- رحمت ا... دهقانى فرزند عباس على ٢- شركت راهگشاى فوالد 
جلسه مزايده اى به منظور فروش اموال منقول و تجهيزات ذيل طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى به 
منظور وصول مبلغ ٢٠/٢٧٢/٨٥٧/٣٣٨ ريال بابت محكوم  به در حق محكوم له و مبلغ ١/٠١٣/٦٤٢/٨٦٧ 
ريال بابت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت در مورخ ١٣٩٦/٠١/١٦ ساعت ١٠ الى ١١ صبح در محل 
اين اجرا برگزار نمايد. اموال و تجهيزات طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى عبارتند از: ١- بيل مكانيكى 
(O & K) قرمز رنگ با چنــگك قيمت به يكصد و هفتاد و پنج ميليون ريــال (١٧٥/٠٠٠/٠٠٠) ٢- بيل 
مكانيكى ( ٩ RH ) زرد رنگ با مگنت مغناطيسى قابل راه اندازى قيمت بيل مكانيكى دويست ميليون ريال 
(٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠) و قيمت مگنت مغناطيســى با ژنراتور و تابلوى برق مربوطه يكصد و هفتاد ميليون ريال 
(١٧٠/٠٠٠/٠٠٠) ٣- بنز خاور ٨٠٨ نارنجى رنگ به شــماره ٨٩٤ ع ٢٩- ايران ١٣ كمپرسى جهت حمل 
ضايعات در كارگاه قابل راه اندازى به مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال (٢٥٠/٠٠٠/٠٠٠) ٤- تانكر گازوئيل 
دو عدد (١٠ هزار ليترى) و يك عدد هزار ليترى و دو عــدد ٢٥ هزار ليترى جمعاً به مبلغ پنجاه ميليون ريال 
(٥٠/٠٠٠/٠٠٠) ٥- پاكت بيل مكانيكى سه عدد و سه عدد چنگك بيل مكانيكى فرسوده به مبلغ بيست و 
پنج ميليون ريال (٢٥/٠٠٠/٠٠٠) ٦- سيلندر بزرگ اكسيژن (هوا) ٥٠ عدد هر كدام به مبلغ دو ميليون ريال 
جمعاً به مبلغ يكصد ميليون ريال (١٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ٧- كولر آبى دو دستگاه بزرگ هر كدام دو ميليون ريال 
جمعاً چهار ميليون ريال (٤/٠٠٠/٠٠٠) ٨- كارواش يك دستگاه با كابل برق سه ميليون ريال (٣/٠٠٠/٠٠٠) 
٩- مخزن آب (PVC) سفيد رنگ با چهار پايه زير آن چهار ميليون ريال (٤/٠٠٠/٠٠٠) ١٠- پمپ باد يك 
دستگاه دو سيلندر دوازده ميليون ريال (١٢/٠٠٠/٠٠٠) ١١- يك دســتگاه موتور جوش ٦٥٠  آمپرى سه 
فاز و موتور جوش تكفاز جمعًا به مبلغ پانزده ميليون ريال (١٥/٠٠٠/٠٠٠) ١٢- يك دستگاه شارژ باطرى 
اتومبيل به مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال (١/٢٠٠/٠٠٠) ١٣- سيلندر گاز طبيعى ٤٠ عدد و قيمت 
واحد به صد و شصت هزار ريال (١٦٠/٠٠٠) جمعاً به مبلغ شش ميليون و چهارصد هزار ريال (٦/٤٠٠/٠٠٠) 
١٤- يك دستگاه پرس ديزلى (پورنيا) جهت پرس ضايعات آهن (قراضه آهن) به مبلغ نهصد ميليون ريال 
(٩٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ١٥- يك دستگاه پرس برقى فردوسيان جهت پرس ضايعات آهن (قراضه آهن) به مبلغ 
پانصد ميليون ريال (٥٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ١٦- گيوتين بزرگ (هيدروليكى) كروكوديل با دو موتور الكتريكى به 
مبلغ نود ميليون ريال (٩٠/٠٠٠/٠٠٠) ١٧- يك دستگاه سرند تمام اتوماتيك با ٥ عدد نوار نقاله با عرض هاى 
يك متر (دو عدد) ٨٠ سانتى مترى (يك عدد) و عرض ٦٠ سانتى مترى دو عدد ساخت شركت سپاهان كوپال 
صنعت اصفهان به مبلغ پانصد ميليون ريال (٥٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ١٨- كانكس بزرگ و كوچك جمعاً ١٢ عدد 
به ساخت شركت كانكس سازى مومنى ١-١٨- كانكس بزرگ ١٢ مترى جهت استفاده غذاخورى قيمت 
٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٢-١٨- كانكس ٦ مترى تعداد ٦ عدد با كولر گازى سامسونگ قيمت هر كدام بيست 
ميليون ريال جمعاً مبلغ (١٢٠/٠٠٠/٠٠٠) ريال ٣-١٨- يك عدد كانكس دومترى به قيمت پنج ميليون ريال 
و تعداد ٤ عدد كانكس چهار مترى قيمت هركدام ١٠ ميليون ريال جمعاً به مبلغ ٤٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال ١٩- دو 
دستگاه يخچال بزرگ قيمت واحد ٢/٥ ميليون ريال جمعاً ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٢٠- دو دستگاه كانتينر قيمت 
هر كدام ١٢/٥ ميليون ريال جمعاً ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٢١- يك دستگاه باسكول ٦٠ تنى تمام اتوماتيك با 
كانكس اپراتور به مقدار يكصد و چهار ميليون ريال (١٠٤/٠٠٠/٠٠٠) ٢٢- مقدارى آهن قراضه موجود در 
محوطه و مربوط به ديواره مكان استراحت رخت كن كارگران جمعاً به مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال (پنج ميليون 
ريال) و تانكر يدك كش ٢ دستگاه و بقيه آهن آالت فرسوده به مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال بيشتر ماشين آالت 
موجود در موقع قيمت گذارى بعنوان ماشــين آالت كارگاهى و مســتعمل قيمت گذارى شده اند، جمع كل 
ماشين آالت و تجهيزات و دستگاههاى موجود در محل در روز بازديد مبلغ سه ميليارد و سيصد و سى و نه 
ميليون و ششصد هزار ريال (٣/٣٣٩/٦٠٠/٠٠٠) قيمت پايه مزايده نسبت به هر كدام از دستگاه هاى فوق 
طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى از مبلغ پايه هر كدام شروع و هر كس باالترين مبلغ خريد را پيشنهاد 
و ١٠ درصد مبلغ آن را به مجلس پرداخت نمايد برنده مزايده خواهد بود. طالبين خريد و شــركت در مزايده 
ظرف ٥ روز قبل از جلســه مزايده مى توانند از مال مورد مزايده واقع در آدرس چمگردان ذوب آهن شركت 
راهگشاى فوالد بازديد نموده و جهت شركت در مزايده در شعبه دوم اجراى حقوقى دادگسترى زرين شهر 

حاضر شود. م الف: ٤٠٢٤٧ شعبه دوم اجراى احكام حقوقى دادگسترى زرين شهر /١٢/١٠٤٦
ابالغ وقت رسيدگى

شماره: ٧٨٨/٩٥-٩٥/١٢/٢١ آقاى يداله زمانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت داريوش كهش پور 
به اين شورا تقديم نموده و به كالسه ٧٨٨/٩٥ ثبت و وق ت رسيدگى به تاريخ ٩٦/٢/١١ ساعت ٦:٢٠ تعيين 
گرديده است. باتوجه به مجهول المكان بودن خوانده به استناد ماده ٧٣ ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود 
قبل از وقت رســيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به اين شــورا مراجعه نمايد. در غير 
اينصورت راى غيابى صادر خواهدشد. م الف: ٢١٤٢ شعبه ٥ حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهين 

شهر و ميمه/١٢/١٠٦٥



ورزش ٢٩٠٢چهارشنبه ٢٥اسفند  ماه ٠٧

 بر بام آسيا
جدال اســتقالل برابر لوكوموتيو، نبرد دروازه بانان 
ركورددار آســيا هم بود. مهدى رحمتى در چارچوب 
استقالل و «نستروف» درون دروازه لوكوموتيو، هر 
كدام با ١٦ كلين شيت در ادوار ليگ قهرمانان آسيا در 
صدر دروازه بانان قاره كهن حضور داشتند. به همين 
دليل رويارويى دو دروازه بان كهنه كار، به جنگى براى 
تصاحب صدرجدول دروازه بانى بدل شده بود. تقابلى 
كه با اشتباهات مرگبار رحمتى و دفاع استقالل شروع 
شد؛ اما با برترى استقالل و البته كلين شيت شيرين 
رحمتى به پايان رسيد. حاال مهدى رحمتى به تنهايى 
و با ١٧ كلين شيت در صدر دروازه بانان باشگاه هاى 
آسيايى قرار دارد و انگيزه تداوم كلين شيت ها، مى تواند 
براى اســتقالل و منصوريان در دور برگشت مرحله 

گروهى كمك بزرگى باشد. 

 پايان طلسم نبردن
ذوب آهن در بهترين زمان ممكن از بحران فرار كرد. 
پيروزى  اين تيم مقابل بنيادكار در ليگ قهرمانان آسيا 
نه تنها اولين برد شــاگردان مجتبى حسينى در اين 
تورنمنت محسوب مى شــد بلكه باعث شد اين تيم 
بعد از مدتى طوالنى دوباره رنگ برد را ببيند. آخرين 
بارى كه ذوب آهن ٣ امتيــاز يك بازى را گرفته بود، 
ديدار مقابل فوالد در هفتــه هجدهم ليگ برتر بود.
ديدارى كه ٤ بهمن برگزار شــد و شاگردان حسينى 
بعد از آن نتوانســته بودند هيچكدام از حريفانشــان 
را ببرند اما با برد در بــازى اخير، آنها عيدى خوبى به 

هوادارانشان دادند.

شرط كمال براى تمديد
كمال كاميابــى نيا هافبك دفاعى پرســپوليس كه 
غيبتش در چند بــازى اين تيم در ليگ امســال به 
خصوص دربى كامًال به چشم آمد، يكى از بازيكنانى 
است كه باشگاه پرسپوليس به دنبال تمديد قرارداد او 
براى سال آينده است. چند روز قبل جلسه اى در همين 
خصوص ميان برانكو و طاهرى سرپرســت باشگاه 
برگزار شد كه در اين جلســه سرمربى پرسپوليس از 
مسئوالن باشگاه درخواست كرد تا قرارداد كاميابى نيا 
هر چه زودتر تمديد شود. ظاهراً در مذاكرات ابتدايى 
صورت گرفته، كاميابى نيا براى تمديد قرارداد چراغ 
سبز نشــان داده و فقط درخواســت افزايش ميزان 

قراردادش را داشته است. 

موتور «پهلوان» روشن شد 
هافبك تيم ذوب آهن پس از چند هفته افت بار ديگر به 

ستاره تيمش تبديل شده است.
 احسان پهلوان بدون ترديد يكى از بهترين بازيكنان 
ذوب آهن در فصل جارى بوده است. هافبك ريزنقش 
سبزپوشان اصفهانى در اين فصل گل هاى حساسى 
به ثمر رسانده و چند پاس گل خوب ارسال كرده است. 
او با افت مقطعى ذوب آهن در نيم فصل دوم نتوانست 
تأثيرگذارى قبل را داشته باشــد اما حاال بار ديگر به 
روزهاى خوب خود برگشته است.پهلوان در بازى اخير 
ذوب آهن مقابل بنيادكار ازبكستان توانست پاس گل 
اول تيمش را براى «جرى بنگستون» ارسال كند. او در 
بازى گذشته تيمش مقابل نفت تهران در هفته بيست و 
چهارم ليگ برتر هم به بنگستون پاس گل داد و عامل 
نباختن تيمش شد. به نظر مى رسد با راه افتادن پهلوان، 

ذوب آهن هم بار ديگر به روزهاى خوبش برگردد.

قلعه نويى باالتر از برانكو!
در تازه ترين جدول رده بندى بهترين مربيان كه از سوى 
فيفا منتشر شده امير قلعه نويى سرمربى تراكتورسازى 
تبريز با كســب ٣٣٩٥ امتيــاز و قرار گرفتــن در رده 
١٤٨ جهان جايگاه ســابقش به عنوان بهترين مربى 
باشگاهى ايران را حفظ كرد! نفر دوم اين جدول يحيى 
گل محمدى سرمربى تيم اكسين البرز است و بعد از او 
عليرضا منصوريان در جايگاه سوم قرار دارد. على دايى 
و حسين فركى نيز نفرات چهارم و پنجم جدول هستند. 
«برانكو ايوانكوويچ »سرمربى پرسپوليس نيز با جهشى 
عالى خود را به رده ٢١٧ جهان و چهارم كشور كرواسى 
رسانده است. «زيدان» نيز به عنوان بهترين مربى جهان 

باقى ماند.

تايم اوت

استقالل در يك مصاف حســاس و نفس گير با دو گل 
موفق به شكســت لوكوموتيو ازبكســتان شــد. بعد از 
اين بازى مهدى رحمتى و خســرو حيــدرى به عنوان 
كايپتان هاى اســتقالل در كنار منصوريان به ســمت 
هواداران استقالل رفتند و با آنها به خوشحالى پرداختند. 

پيام منصوريان در اين ميان به زمانى بود.
منصوريان در ابتداى فصل گفته بود كه رحمتى و حيدرى 
بازوهاى او در استقالل هســتند و هرچند كه در اواسط 
فصل مدتى با رحمتى به مشكل خورد اما حاال او و رحمتى 
در يك جبهه مقابل هيئت مديره اســتقالل ايستاده اند. 
منصوريان در نشســت خبرى بعد از بازى گفت: «يكى 

از دوســتان گفته بود عوامل را شناسايى كرديم. من نفر 
اول هستم و عامل اول من هستم. چرا دنبال حيدرى و 

رحمتى هستيد؟»
ســرمربى اســتقالل با اين صحبت ها بــه اين مطلب 
صحه گذاشــته كه تعمداً بــا حضــور دو كاپيتانش به 
سمت هواداران اســتقالل رفته بوده است. منصوريان 
بعد از بازى با دلى پر صحبت كــرد و گفت كه برخى ها 
منتظر شكســت تيمش بودند تــا كارهايــى را انجام 
دهند ولى حســبنا ا...! چرا كه اســتقاللى ها بعد از خدا 
چشمشــان به ســاق پاى بازيكنــان جــوان اين تيم

 است.

دروازه بان تيم فوتبال ســپاهان اصفهان ابراز اميدوارى 
كرد در سال ٩٦ در فوتبال به جايگاه باالترى برسد. 

مهدى امينى در گفتگويى در مورد پايان سال ٩٥ و قرار 
گرفتن سپاهان در رده هفتم جدول رده بندى ليگ برتر 
گفت: تيم ما امسال با تغييرات ٩٥ درصدى مواجه شد. 
البته قبول دارم كه انتظارات از سپاهان هميشه باالست، 
ولى تيمى كه با اين همه تغيير مواجه مى شود نياز به زمان 
دارد. حتى همين پرسپوليس كه االن صدرنشين است 
سال گذشــته قرار گرفتن در رده دوازدهم جدول را هم 

تجربه كرد.
وى ادامه داد: تيم ما نياز به زمان دارد و مى تواند در آينده 

حرف هاى زيادى براى گفتن داشته باشد. البته قبول دارم 
كه جايگاه هفتمى خوب نيست و اين درحالى است كه 
فصل گذشــته هم در رده يازدهم قرار گرفتيم. سال ٩٥ 
براى سپاهان اصًال خوب نبود، ولى اميدوارم در سال ٩٦ 
اين تيم را به جايگاه واقعى اش برسانيم تا مردم اصفهان 

خوشحال شوند.  
دروازه بــان تيم فوتبال ســپاهان اصفهان با اشــاره به 
عملكردش در ســالى كــه رو به اتمام اســت، تصريح 
كرد: امســال توانســتم در ليــگ برتر و جــام حذفى 
براى اولين بــار به ميــدان بــروم و خودم را نشــان

 بدهم.

سال ٩٥ براى سپاهان 
خوب نبود

پيامى از منصوريان براى 
زمانى

الهه مهرى دهنوى

پيروزى بر ذوب آهن خسته، تنها عاملى بود كه ويسى 
براى مدتى ديگر تمديد شــود. هر چنــد كه در دقايق 
پايانى شهرآورد اصفهان فشــار ذوبى ها زياد شده بود 
و نزديك بود كه همان پيروزى خفيف زردپوشــان هم 

از دست برود...
محسن طاهرى كه با وعده بازگشت سپاهان به روزهاى 
طاليى، مديريت اين باشــگاه را بر عهــده گرفته، از 
وضعيت تيم فوتبال كالفه اســت و به هيچ وجه نتايج 
و برنامه هاى اين تيم را در خور شأن باشگاه و كارخانه 
فوالد مباركه اى كه خود نيز از پرســنل آن محسوب 

مى شود، نمى داند.
طاهرى در بخش هاى ديگر باشــگاه، تحول و احياى 
رشــته هاى ورزشى تعطيل شــده در دو بخش مردان 
و زنان را در دســتور كار خود قرار داده تــا در گام اول 
در حوزه هاى غيــر فوتبالى، حركت به ســوى دوران 
خاطره انگيز باشگاه را آغاز نمايد. اما در بخش فوتبال 
بزرگساالن، ويسى را  مانع تحقق اين برنامه مى پندارد و 
او و همكارانش را براى هدايت سپاهان كوچك مى داند. 
هر چند او در گفتگو هاى رسانه اى خود همچنان پرستيژ 
ســرمربى خود را حفظ نموده اما همه چيز حاكى از آن 
است كه وى درصدد است تا براى فصل آينده مقدمات 
حضور يك سرمربى با رزومه و ترجيحًا خارجى را  براى 

هدايت پر افتخارترين تيم ليگ برتر ايران فراهم كند.
گزينه اول آنها «زالتكو كرانچار» است كه دو قهرمانى 
خاطره انگيز در ليگ برتر و جام حذفى با هدايت او براى 
زردها به ارمغان آمده اســت. هت تريك قهرمانى كه 
توسط او رقم خورد يكى از ماندگارترين  و دلچسب ترين 
افتخارات سپاهان طى دوران حيات خود بود. جام حذفى 
هم كه با هدايت او فتح شد يكى از شيرين ترين جام هاى 
طاليى ها بود. چرا كه اين جام در حالى به دست آمد كه 
ســپاهان در دو ديدار نيمه نهايى و فينال در ورزشگاه 
آزادى، اســتقالل و پرســپوليس را در ضربات پنالتى 

شكست داد و در تهران بر اين جام بوسه زد.
 كرانچار پس از آنكه چند ســال پيش با مشــكالت و 
دسيسه هايى كه توسط مديران وقت تيم سپاهان برايش 
ايجاد شد، به ناچار از جمع زردها كناره گيرى كرد و مدتى 

در قطر و كرواسى كار خود را ادامه داد.
او البته كانديداى هدايت تيم ملى اميد ايران هم بود كه با  

تهمت هاى مضحكى مبنى بر دائم الخمرى كه از سوى 
دست اندركاران وقت وزارت ورزش به او زده شد،  اين 
قضيه منتفى شد تا تيم ملى اميد با خاكپور و مايلى كهن 

به قهقرا برود.
 تنها نگرانى احتمالى ســپاهانى ها براى عقد قرارداد با 
اين مرد كروات، ورود مجدد يك كميته خلق الســاعه 
در وزارت ورزش و يا فدراسيون فوتبال است كه همانند 
نمايشى كه براى حضور كرانچار در تيم ملى اميد ايجاد 

كردند  اين بار نيز مانع كار دوباره او در ليگ برتر شوند.
هر چند مواضع كميته معروف نظارت بر مربيان خارجى 
عليه كرانچار در زمانى كه وى كانديداى سرمربيگرى 
تيم ملى اميد ايران بود، مورد انتقاد شديد اهالى فوتبال 
قرار گرفت و بازيكنان سپاهان و پرسپوليس كه شاگردان 
زالتكو بودند در بيانيه ها و مصاحبه هاى متعدد وى را از 
اين تهمت ها مبرى دانستند اما به هر حال اين دغدغه 
وجود دارد كه براى حضور دوباره او در ليگ برتر ايران 

يك ماجراى جديد توسط يكى از اين كميته هايى كه به 
سرعت نور تشكيل مى شود به راه بيافتد...

...سپاهانى ها مطمئن هستند كه قطعاً براى فصل آينده 
و احتماًال براى چند ديدار باقيمانــده اين فصل بايد به 

مربى ديگرى غير از ويسى فكر كنند.
غير از زالتكو ،يك گزينه ايتاليايى و يك گزينه از كشور 
تركيه هم در ليست آنها براى مذاكره وجود دارد كه البته  
با توجه به دوران طاليى كرانچار در سپاهان و شناخت 

خوب او از فوتبال ايران، اولويت آنها  همين گزينه است 
كه مذاكراتى نيز با او صــورت پذيرفته و موافقت اوليه 
جلب شده است. از بين گزينه هاى ايرانى هم فقط امير 
قلعه نوعى مدنظر  مدير عامل و هيئت مديره اين باشگاه 
است كه البته همچنان تأكيد مى كنيم شانس خارجى 

ها بسيار بيشتر است.
هواداران ســپاهان مى توانند به اين موضوع خوشبين 
باشــند كه همه مقدمات براى حضور يك مربى موفق 
براى ســپاهان ٩٦ در حال انجام اســت و در ايامى كه 
تيم محبوبشان نتايج خوبى نگرفته، اين نكته مى تواند 
در ايام نوروز تا حدودى كام آنها را شــيرين و به آينده 

اميدوارشان نمايد.

 

گزارش نصف جهان از مذاكره سپاهان با مربى موفق كروات

LOODING...

 كرانچار پس از 
آنكه چند سال 
پيش با مشكالت و 
دسيسه هايى كه 
توسط مديران وقت 
تيم سپاهان برايش 
ايجاد شد، به ناچار 
از جمع زردها كناره 
گيرى كرد و مدتى 
در قطر و كرواسى 
كار خود را ادامه 
داد

با بردى كه ذوب آهــن مقابل بنيادكار به دســت آورد، 
شــانس نماينده اصفهانى ايران براى صعود به دور دوم 

ليگ قهرمانان آسيا افزايش يافت.
ذوب آهن در ادامه نتايج ضعيف خود دو بازى ابتدايى خود 
در ليگ قهرمانان را نيز با يك امتياز پشــت سر گذاشت 
تا خيلى ها از اين تيم نااميد شوند اما برد مقابل بنيادكار 
ازبكستان شــاگردان مجتبى حســينى را به مسابقات 
برگردانــد. اگرچه بنيادكار دو بازى قبلــى خود در ليگ 
قهرمانان را مقابل العين امارات و االهلى عربســتان با 
شكست پشت سر گذاشته بود اما به هر حال اين تيم يكى 

از برترين تيم هاى ازبكستان محسوب مى شود.
 بردى كه ذوب آهن در هفته ســوم ليگ قهرمانان به 
دست آورد اين تيم را ٤ امتيازى كرد و اميدهاى شاگردان 
حســينى براى صعود از گروه را افزايش داد. با توجه به 
اينكه ذوب آهن بازى چهارم خود را در نيز در فروردين ماه 
٩٦ بايد در اصفهان با بنيادكار انجام دهد و از سوى ديگر 
العين و االهلى در امارات رودرروى هم قرار مى گيرند، 
ذوب آهن در صورت پيروزى مقابل بنيادكار حداقل تا رده 
دوم جدول صعود مى كند و حتى شانس صدرنشينى نيز 

در گروه سوم براى اين تيم وجود دارد.
اين در حالى است كه كار ذوب آهن براى صعود به دور 
بعد بسيار سخت خواهد بود. دو بازى آخر ذوب آهن مقابل 
العين امارات و االهلى عربستان كليد صعود ذوب آهن به 
دور بعدى است و در اين دو مسابقه بايد بهترين شرايط 
براى شاگردان مجتبى حسينى رقم بخورد. چه بسا اگر 
ذوب آهن، بنيــادكار را نيز ببرد  و نتواند در دو مســابقه 
بعدى موفق باشد، شــانس صعود به مرحله حذفى را از 

دست بدهد.

 ســرمربى تيم هندبال شهردارى كاشــان گفت: بايد با 
برنامه ريزى صحيح از ابتداى سال تمرينات تيم آغاز شود 

تا بتوانيم در جام باشگاه هاى آسيا موفق شويم.
عليرضا حبيبى پس از پيــروزى ٣٠ بر ٢٩ تيمش مقابل 
هيئت هندبال مرودشــت و كســب عنوان قهرمانى در 
ليگ برتر هندبال، اظهار داشــت: هفته پايانى ليگ برتر 
هفته بســيار حساســى بود، به اين دليل كه نتيجه سه 
ديدار شهردارى كاشان، سپاهان و نفت و گاز گچساران 
مقابل حريفان خــود در تعيين قهرمــان تأثيرگذار بود و 
مشخص نبود در رده اول، دوم و سوم چه اتفاقى مى افتد.

وى گفــت: مقابل هيئــت هندبال مرودشــت در يك 
بازى نزديك، ســخت و پاياپاى توانســتيم ديدار پايانى 
را با پيروزى پشت ســر گذاريم و افتخار كســب عنوان 
قهرمانى ليگ برتــر هندبال امســال و همچنين جواز 
حضور در جام باشــگاه هاى آســيا را به دســت آوريم.

بى  مر تيــم هندبــال ســر

شهردارى كاشان 
در مــورد تداوم 
تيمــدارى ايــن 

باشــگاه در ليــگ 
برتــر بيان كــرد: در 

حــال حاضر مشــخص 
نيست باشــگاه شهردارى 

كاشــان براى سال آينده چه 
تصميمــى دارد اما اگــر قرار 

باشد نماينده كاشان با هر مربى 
و باشــگاهى در جام باشگاه هاى 

آسيا شــركت كند بايد تمرينات خود 
را از ابتداى ســال ٩٦ آغاز كنــد، كادر 

فنى، ســرمربى و بازيكنان مشخص شود و 
تيم دوره آماده ســازى را كامل پشت سر بگذارد.

حبيبى ادامه داد: در جام باشگاه هاى آسيا هر تيم مى تواند 
طبق قانون از چهار بازيكن خارجى استفاده كند. شهردارى 
كاشان نيز بايد با جذب چهار بازيكن خارجى خوب تيم را 
تقويت كند و با قدرت در جام باشگاه هاى آسيا حاضر شود.

وى بيان كرد: طبق صحبت هاى مسئوالن شهر كاشان 
در صورت تمايل باشگاه شــهردارى كاشان براى حضور 
در جام باشگاه هاى آسيا پتانسيل ميزبانى اين مسابقات 
در تهران يا اصفهان وجود دارد.وى خاطرنشان كرد: تيم 
شــهردارى كاشــان از نظر بازيكن در برخى از پست ها 
نياز به تقويت و بازيكن خــوب خارجى دارد اما مهمترين 
اصل، برنامه ريزى است كه اين تيم بتواند در ابتداى فصل 
آينده تيم خود را جمع كند و در يك زمانبندى دو سه ماهه 
آمادگى الزم را به دست آورد و بازى هاى تداركاتى خوبى 
داشته باشــد. اگر برنامه ريزى درست و صحيحى انجام 
شــود قطعاً نمايندگان ما مى توانند در آسيا مقام بياورند.

حبيبى اضافه كرد: بازيكنان براى كســب تجربه نياز به 
حضور در بازى هاى تداركاتى دارند. همانطور كه امسال در 
ابتداى فصل بازيكنان پس از حضور در تورنمنت هلند به  
جز يك نتيجه تساوى مقابل سپاهان ديگر امتيازى از دست 

كمك زيادى به ما كرد.ندادند و همين موضوع 

سرمربى تيم هندبال شهردارى كاشان:

بايد از حاال براى آسيا آماده شويم
   شانس  صعود 

بيشتر شد

دومين گلزن برتر ليگ برتر بانوان ميزان سقف قرارداد 
فوتباليست هاى زنان را ٤٥ ميليون تومان عنوان كرد.

فروغ مورى بازيكن آينده ســازان ميهن نجف آباد در 
گفتگويى اظهار داشت: نخستين سالى بود كه به عنوان 
مهاجم بازى كردم اما با ٢٣ گل دومين گلزن برتر شدم و 
زهرا حاتم نژاد از تيم ايالم خانم گلى را كسب كرد و بعد 

از من زهرا قنبرى از تيم شهردارى بم به سومى رسيد.
او ادامه داد: به دليل اينكه به فوتبال بانوان اهميتى داده 
نمى شــود فكر مى كنند ما بد بازى مى كنيم ولى واقعاً 

سطح فوتبال بانوان باالست.
مورى اضافه كرد: مــن مهاجم جنگنده اى هســتم و 
تا لحظه آخر توپ را دنبال مى كنم اما هيچ نقشــى در 
مصدوميت خانم كربكنــدى دروازه بان تيم ذوب آهن 

نداشتم.
مهاجم تيم آينده ســازان ميهن نجف آباد با بيان اينكه 

اهل خوزســتان و شهرستان شوشتر هســتم اما چهار 
سال براى تيم ملوان بازى كردم، گفت: رشد فوتبالى ام 
را مديون تيم ملوان و خانم ايراندوســت هســتم كه 
متأســفانه اين تيم به دليل بى پولى منحل شد؛ امسال 
به تيم آينده ســازان كه از همه نظر خوب بوده آمدم و 
با شــرايط مطلوبى كه داريم ده بازيكن ما به تيم ملى 

دعوت شدند.
وى درخصوص ميزان قــرارداد بازيكنــان در فوتبال 
بانوان ايران ابراز كرد: سقف قرارداد بانوان ٤٥ ميليون 
تومان اســت. مورى تصريح كرد: پدرم كارمند تربيت 
بدنى بود و من از ١١ ســالگى فوتبال بــازى كردم؛ در 
ايران به ســبك بازى مهدى طارمى و سردار آزمون و 
در خارج از ايران به تيم رئال مادريد و كريستيانو رونالدو 
و همچنين دروازه بان تيم ملى بانوان آمريكا عالقه مند 

هستم.

طلسم ناكامى هاى ذوب آهن ســرانجام با برد شيرين 
اين تيم در تاشكند مقابل بنيادكار شكسته شد تا سال به 

خوشى براى اين تيم به پايان برسد.
 بعد از هفته هــا ناكامى در ليگ برتــر همچنين ليگ 
قهرمانــان آســيا ذوب آهن بــراى زنده نگهداشــتن 
اميدهايش در راه صعود از مرحله گروهى به تاشكند سفر 
كرد تا مقابل بنيادكار به اين طلسم پايان دهد. تيمى كه 
همواره در اين سال ها يك بازنده تمام عيار مقابل باشگاه 
اصفهانى بود و اين بار هم نشــان داد كه از نظر روحى و 

روانى توان مقابله با ذوب آهن را ندارد.
مجتبى حسينى در حالى توانست شاگردانش را به اولين 
برد اين فصل ليگ قهرمانان برساند كه همچون دو بازى 
گذشته مهاجم هندوراســى به ستاره اين تيم تبديل شد 
و با هنرنمايى خود در خط حمله، مــرد آهنين اين تيم 
در آســيا لقب گرفت. «جرى بنگستون» كه در بازى با 
العين گل تساوى را زد و مقابل االهلى هم با گرفتن يك 
پنالتى زمينه ده نفره شدن حريف سعودى را فراهم كرد 
در تاشكند هم به روند بازى هاى خوب خود ادامه داد و 
با به ثمررســاندن گل اول ذوب آهن نامش را به عنوان 

ارزشمندترين بازيكن اصفهانى ها در آسيا مطرح كرد.

جرى بنگستون كه در مقطع آغازين فصل، آمار ضعيفى 
از حيث گلزنى از خود به جاى گذاشته بود در دو هفته اخير 
ليگ برتر و سه هفته آغازين دور گروهى ليگ قهرمانان 
در مجموع چهار گل زد تا جمــع گل هاى خود در فصل 
جارى را به عدد هشت برســاند و به رقيبى جدى براى 

كاپيتان هاى اول و سوم ذوب آهن بدل شود. 
تا قبل از بازى با بنيادكار از هفته ســوم ليگ قهرمانان 
مرتضى تبريزى بيشتر از سه ماه بود كه موفق به گلزنى 
براى ذوب آهن نشــده بود. با وجود اين ناكامى نســبتاً 
طوالنى  كاپيتان ســوم ذوب آهن همچنان با ٩ گل در 
ليگ برتر و يك گل در جام حذفى عنوان بهترين گلزن 
فصل جارى اين تيم را در اختيار داشت. تبريزى با گلزنى 
به بنيادكار از روى نقطه پنالتى جمع گل هاى خود را به 

عدد ١١ رساند.
مهدى رجب زاده نزدي ك ترين تعقيب كننده تبريزى است. 
كاپيتان اول ذوب آهن كه هفت گل در ليگ برتر و يك 
گل در جام حذفى به ثمر رسانده با گلى كه در هفته دوم 
ليگ قهرمانان از روى نقطــه پنالتى وارد دروازه االهلى 
كرد ٩ گله شــده و به يك قدمى همبازى جوان تر خود 

رسيده بود.

مرد آهنين ذوبى ها در آسيا

مهاجم تيم بانوان آينده سازان نجف آباد:

فكر مى كنند بد بازى مى كنيم!
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سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با 

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

«شهردارى بهارستان در چند سال گذشته علیرغم همه 
مشکالت و رکود در شــهردارى ها، عملکرد قابل قبولى 
داشته و به نقطه مطلوب رسیده و چشم انداز توسعه شهر، 
چشم نواز و خوب است. این در حالى است که با راه اندازى 
متروى بهارستان- اصفهان، در سال 96 یا 97، بهارستان 
اولین شهر در استان اصفهان خواهد بود که متروى آن، که 

در توسعه شهر هم مؤثر است به بهره بردارى مى رسد.»
شهردار بهارســتان در نشســت خبرى پایان سال 95 با 
بیان این مطلب گفت: امروز شــهردارى بهارستان یکى 
از شــهردارى هاى مدعى در بین شهرستان هاى استان 
مى باشــد و به نوعــى مى توانــد یکــى از مؤثرترین و 
پرپتانسیل ترین شهر ها با بیش از 100 هزار نفر جمعیت 
مطرح گردد.شهر بهارستان از معدود شهرهاى مهاجرپذیر 
است و از تمام شهرهاى استان مهاجر دارد. این در حالى 
اســت که دیگر شــهرها، ســرریز جمعیت به اصفهان 
دارند. بنابراین رشــد بهارســتان در آینده، قطعى است و 
ما سعى در ایجاد زیرســاخت ها و خدمات گسترده شهر 
به استناد اسناد فرادستى با پذیرش جمعیت 500 هزار نفر 

پیش بینى شده، داریم.
مهدى فاتحى اظهار داشت: در سه سال گذشته مجموعًا 
130 میلیارد تومان پروژه هاى عمرانى و خدماتى به گواه 
تفریغ 3 سال مشابه  و بودجه 95 در بهارستان اجرا شد در 
حالى که سه ســال قبل از آن در حدود 18 میلیارد تومان 
پروژه هاى عمرانى در شــهر عملیاتى شــده بود که این 

تفاوت، بسیار معنادار است.
وى مدیریت در شــهرهاى جدید با شــهرهاى سنتى را 
تشــریح کرد و افزود: در شهرهاى ســنتى ضریب رشد، 
مشخص و مدیریت تعریف شده است اما براى مدیریت 
در شــهرهاى جدید باید قوانین جدید پیش بینى شود و 
بهارستان 15 سال پیش، که حدود پنج هزار نفر جمعیت 

داشت در حالى که امروز صد هزار نفر جمعیت دارد و در ده 
سال آینده نمى توان جمعیت این شهر را پیش بینى کرد. 
بنابراین مدیر و متولى شهرهاى جدید باید ظرفیت ها را در 

نظر داشته و آینده نگر باشد.
شهردار بهارستان، شهردارى و شرکت عمران را به منزله 
دو بال دانست و در عین حال افزود: شهردارى معتقد است 
آنچه در فازهاى یک، 2 و 3، نیمــه تمام بود باید به اتمام 
رسیده و تکلیف روشن شود و در این راستا توافق صورت 
گرفت و تا امروز شــهردارى با پرداخت بخشى از هزینه، 
به توافق خود عمل کرده و مســائل را به نفع مردم پیش 

برده  است.
فاتحى در ادامه گفت: ما با حدود 30 میلیارد تومان، پروژه 
استفاده از پســاب و تصفیه خانه براى فضاى سبز را اجرا 
کرده و منتظر توافق با شرکت عمران نماندیم و فاز دوم 
آن در حال اجراست و این فاز سه ماه آینده به بهره بردارى 
مى رسد. این در حالى است که اگر شهردارى این پروژه 
را مسکوت مى گذاشــت امروز باید 110 میلیارد تومان 

هزینه مى کرد.
وى شهردار را کلید دار شــهر خواند و افزود: شهردار باید 
بتواند مشکالت شــهر را برطرف کرده و مطالبات خود را 
دریافت کند که این کار را مى کند و مسائل شهرى نباید 

وجه المصالحه باشد.
شــهردار بهارســتان توجه به هویت شــهرى و مسائل 
فرهنگى را از دیگر فعالیت هاى انجام شــده در شــهر 
برشــمرد و گفت: احداث ذکــر خانه، بازســازى تاالر 
نور، احداث سالن و ســاختمان شــهردارى، باغ بانوان، 
فرهنگســراى ایثار و شــهادت، خانه هــاى فرهنگ، 
فرهنگسراى بزرگ و اماکن استیجارى فرهنگى و ورزشى 
از اقداماتى است که انجام شده و در حال انجام مى باشد 
و البته گام هاى مؤثرترى در مســیر فرهنگى برداشــته 

خواهد شد.

فاتحى اذعان کرد: از ابتداى فعالیت دوره چهارم شــورا 
و شــهردارى، ظرفیت جا به جایى مســافر شرکت واحد 
اتوبوسرانى شهردارى بهارســتان روزانه به 36 هزار نفر 
با 58 دستگاه اتوبوس فعال رسیده در حالى که در گذشته 
ظرفیت جا به جایــى روزانه، 9 هزار نفر با 18 دســتگاه 
اتوبوس بود و مدعى هستیم در بین شــهرهاى استان، 
بهارستان اتوبوس هاى با کیفیت خوب داشته و بهترین 
حمل و نقل را داراست.در بخش تاکسیرانى نیز در زمینه 
نوسازى تاکسى ها اقدام شــده و بخشى از تاکسى هاى 

شهر نیز نو شده است.
همچنین با احداث ایستگاه آتش نشانى مجهز و استاندارد، 
توانستیم میزان ایمنى را افزایش داده و ایستگاه برتر را به 

خود اختصاص دهیم.

وى ادامه داد: چهار راه هاى شهر بهارستان با هزینه یک 
میلیارد تومان به دوربین هاى ترافیکى مجهز شده و کل 
شهر تحت مانیتورینگ قرار خواهد داشت که تا فروردین 

ماه سال آینده به بهره بردارى مى رسد.
وى بودجه شــهردارى و شرکت هاى وابســته را حدود 
90 میلیارد تومان در ســال آینده اعالم کرد و افزود: 80 
درصد ایــن بودجه عمرانى و 20 درصد جــارى بوده و از 
این میزان بودجه، 35 میلیارد تومان توافقاتى اســت که 
با شــرکت عمران بهارستان داشــته و باید محقق شود. 
فاتحى اتمام پروژه هاى نیمه تمام عمرانى بهارســتان را 
از اولویت هاى ســال آینده دانست و گفت: فرهنگسراى 
بزرگ شهر، ایستگاه آتش نشــانى، تاالر نور، باغ بانوان، 
اصالح هندسى معابر، اجراى مسیل 5 کیلومترى شهر و... 

از مهمترین پروژه هایى است که در سال آینده اجرایى و 
عملیاتى مى شود.

شــهردار بهارســتان اظهارداشــت: درابتداى ورودم به 
بهارستان، این شهر را در ذهنم داراى ظرفیت هاى فراوان 
مى دیدم که استحقاق داشــت بودجه هشت میلیاردى 
به بودجه صد میلیاردى برســد و امروز علیرغم رکود در 
شــهردارى هاى کشور، شهردارى بهارســتان در مسیر 

تحقق بودجه و فعالیت هاى عمرانى گام برداشته است.
فاتحى افزود: در ابتدا براى حل مشکالت شهر بر اساس 
اولویت، برنامه ریزى شد و سناریو تهیه شد وحرکت بر این 
مبنا صورت پذیرفت و اقدامات خوبى انجام شد و مشکالت 

تا حدودى برطرف گردید.
شهردار بهارستان مى گوید: اگر شرکت عمران بهارستان، 
زمینى را براى ایجاد پارکینگ تأمین کند و زمین واگذار 
شــود ما براى احداث پارکینگ که بودجــه آن نیز پیش 
بینى شــده اقدام خواهیم کرد. وى برگ برنده شهردارى 
بهارستان را فارغ از حاشــیه ها، کار و فقط کار بیان کرد و 
گفت: اولویت ما سعى در انجام کار براى رفع حاشیه هاست 
و علیرغم همه حاشیه ها، شهردارى در انجام فعالیت هاى 
خود موفق بود اما اگر فضا مناســب تر و همدالنه تر بود، 

توفیقات بیشترى در انجام کارها حاصل مى شد.
شــهردار بهارســتان تأکید کرد: همه تــالش آن بود تا 
حیثیت شــهردارى از بین نرود و اعتماد مردم جلب شود 
و امروز اعتماد نســبى مردم به شــهردارى جلب شــده

 است.
فاتحى با بیان اینکه شاکله ى شهرهاى جدید به سبکى 
است که ممکن است دستخوش حاشیه ها شود؛ گفت: در 
بهارستان هیچکس مقصر نیست و امروز زمان گذار طى 
شده و کالس شهر تثبیت شده و گام هاى استوارتر را در 

شهر شاهد خواهیم بود.
شهردار بهارستان مى گوید: در این دوره شورا و شهردارى 

بیشترین اهتمام را نسبت به کارکنان دا شته اند و سعى در 
تشویق کارکنان دارد و ما در استان اولین شهرى هستیم 
که از وزارت کشور و سازمان شهردارى ها، چارت سازمانى 
را دریافت کرده ایم و به عنوان پایلوت چارت هاى سازمانى 

در استان مطرح شده است.
وى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه در دوره آینده نیز 
سمت شهردار بهارستان را خواهد پذیرفت گفت: با توجه 
به اینکه رغبت به مدیریت طوالنى ندارم، معتقدم همانطور 
که کوتاه بودن عمر شهردار در شهردارى آفت است، بلند 
بودن عمر شهردار در شهردارى هم آفت به شمار مى رود و 
این زیبنده نیست. البته میانگین عمر شهردار در شهردارى 

بهارستان، یکسال بوده است.
 شــهردار بهارســتان اظهار داشت: بهارســتان، مولود 
جمهورى اسالمى بوده و این برندى براى بهارستان، این 

ایران کوچک است.
فاتحى به سرانه فضاى سبز در بهارستان هم اشاره کرد و 
افزود: سرانه فضاى سبز از 12/5 متر در گذشته، امروز به 

15/5 متر رسیده است.
وى گفت: بهارســتان در منطقه جنــوب اصفهان داراى 
مناظر بســیار زیبا در کنار کوه کاله قاضى و داراى هواى 
پاك بوده و مى توانــد پایلوت شهرســازى به ترافیکى 
گردشگرى در کشور باشــد و هیچ حرکتى نمى تواند از 

توسعه بهارستان جلوگیرى کند.
شهردار بهارستان افزود: به شرط برنامه ریزى و عملیاتى 
بودن برنامه ها، چشم انداز روشنى براى بهارستان ترسیم 
مى شود و اتحاد وانســجام در شــهر، مى تواند ما را به 

دستیابى به اهداف یارى دهد.
فاتحى خاطرنشان کرد: شورا و شــهردارى هر کدام در 
راستاى اجراى قوانین خود حرکت مى کنند و امروز تعامل 
نسبى در شورا و شهردارى بهارســتان حاکم مى باشد تا 

مردم خدمات خود را به خوبى دریافت کنند.

مهدى فاتحى شهردار بهارستان در گفتگوى خبرى با اصحاب رسانه:

توسعه بهارستان متوقف نمى شود
ساسان اکبرزاده

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم
شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از 
کلیه شرکتهاى پیمانکارى که داراى شرایط ذکر شــده در ذیل صفحه مى باشند دعوت مى شود تا از تاریخ 1395/12/24 الى 
1396/01/08 با واریز مبلغ 400/000 ریال براى هر پروژه به شماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک ملى) و دریافت اسناد و 
مشخصات فنى پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه 
یا براى کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان www.isfahaniec.ir  مراجعه نمایید. مهلت 
تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 

1396/01/17 مى باشد و هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: حفارى دستى چاه آب در شهرك صنعتى رنگسازان 

مبلغ برآورد اولیه: 2/047/000/000 ریال از محل بودجه جارى 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 103/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته کاوش هاى زمینى 
موضوع مناقصه: انجام امور خدمات عمومى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 

مبلغ برآورد اولیه: 15/400/000/000 ریال از محل منابع جارى 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 770/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر: گواهى صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

جواد جمالى- شهردار زرین شهر  

آگهى مناقصه عمومى  نوبت دوم

شهردارى زرین شهر به اســتناد بودجه عمرانى مصوب سال 
1395 خود در نظر دارد نسبت به ادامه اجراى عملیات تکمیل 
ساختمان نگارخانه شهر با اعتبار اولیه 4/850/000/000 ریال 
از طریق مناقصه عمومى اقــدام نماید. لذا از متقاضیان واجد 
شــرایط دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه 
و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

1395/12/28 به شهردارى مراجعه نمایند. 

از اینکــه در ظــل الطــاف خاصــه الهــى و در کســوت خدمــت بــه شــهروندان بــه انجــام وظیفــه ثمربخــش و موثــر 
مــى پردازیــد شایســته اســت بهتریــن تبریــکات را بــه مناســبت روز شــهردار تقدیــم جنابعالى نماییــم. امید اســت رداى 

خدمــت همــواره بــر  تــن شــما پایــدار بماند.

جناب آقاى سید محسن تجویدىجناب آقاى سید محسن تجویدى
شهردار محترم شهر نطنزشهردار محترم شهر نطنز

شوراى اسالمى شهر نطنزشوراى اسالمى شهر نطنز

مــا اطمینــان داریــم تالش هــاى شــبانه روزى جنابعالــى کــه در راســتاى بــاز کــردن گره اى از مشــکالت شــهر 
و برداشــتن بــارى از دوش شــهروندان قــدردان بــه انجــام مى رســد، از نــگاه تیزبینشــان دور نخواهــد مانــد. 
فــرا رســیدن روز شــهردار را بــه شــما تبریــک عــرض نمــوده، آرزوى پیشــگامى همیشــگى در بــه مقصــد 

رســاندن بــار ســنگین خدمــت برایتــان داریــم.

جناب آقاى محمدرضا مجلسىجناب آقاى محمدرضا مجلسى
شهردار محترم  شهر کوهپایهشهردار محترم  شهر کوهپایه

شوراى اسالمى شهر کوهپایهشوراى اسالمى شهر کوهپایه

ــت  ــادى را پش ــاى زی ــیب ه ــراز و نش ــهروندان، ف ــه ش ــت ب ــیر خدم ــون در مس ــیس تاکن ــدو تأس ــان از ب ــهردارى  قهدریج ش
افزایــش  شــهردارى  از  مــردم  منــدى  رضایــت  میــزان  جنابعالــى  مدیریــت  دوران  در  کــه  اکنــون  اســت.  گذاشــته  ســر 
یافتــه اســت، فرصــت را مغتنــم شــمرده و همزمــان بــا فــرا رســیدن روز شــهردار و تبریــک ایــن روز، تــالش هــا و

 موفقیت هاى شما را ارج مى نهیم. امید است که این موفقیت ها روزافزون شود.

جناب آقاى مهندس حسین سلیمانى پورجناب آقاى مهندس حسین سلیمانى پور
شهردار محترم شهر قهدریجانشهردار محترم شهر قهدریجان

 محمد غالمى- رئیس شوراى اسالمى شهر قهدریجان محمد غالمى- رئیس شوراى اسالمى شهر قهدریجان

قــرار  متعــال  خداونــد  خشــنودى  موجــب  پذیــرد  صــورت  مــردم  حــال  رفــاه  جهــت  در  کــه  خدمتــى  هــر  شــک  بــى 
مــى گیــرد و قطعــاً در اذهــان مانــدگار خواهــد شــد. روز شــهردار را کــه نمــاد تــالش و کوشــش جنابعالــى در آبادانــى شــهر 
فالورجــان مــى باشــد بــه شــما تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و برایتــان از خداونــد بــزرگ توفیــق خدمــت هــر چــه بهتــر و 

بیشــتر بــراى مــردم آرزومندیــم.

جناب آقاى دکتر امیر محمد زند آورجناب آقاى دکتر امیر محمد زند آور
شهردار محترم شهرفالورجانشهردار محترم شهرفالورجان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجانروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان
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25 اســفند را کــه بــه نــام روز شــهردار نامگــذارى شــده بــه محضرتــان تبریــک گفتــه 
ــده و  ــى مان ــواره باق ــت هم ــوده اس ــما ب ــا ش ــه ب ــه همیش ــزارى ک ــور خدمتگ ــم ش وامیدواری

گام هاى اساسى در زمینه توسعه شهر بر داشته شود.

جناب آقاى مهندس مهدى غالمىجناب آقاى مهندس مهدى غالمى
شهردار محترم شهر گلدشتشهردار محترم شهر گلدشت

شوراى اسالمى شهر گلدشتشوراى اسالمى شهر گلدشت

 
25  اســفند را کــه بــه نــام روز شــهردار نامگــذارى شــده بــه محضرتــان تبریــک گفتــه و امیدواریــم شــور 
خدمــت آن مقــام محتــرم در ســال جدیــد در اجــراى پروژه هــاى شــهرى و توســعه شــهر بیــش از پیــش تبلــور 
یابــد. بــر خــود الزم مى دانیــم از زحمــات جنابعالــى کــه آســایش و آرامــش شــهروندان را بــه همــراه آورده 
ــواره  ــات حضــرت ولى عصــر (عــج) هم ــایه عنای ــد اســت در س ــم. امی ــه سپاســگزارى کنی اســت صمیمان

پیــروز و موفــق باشــید. 

جناب آقاى مهندس على منتظرالقائمجناب آقاى مهندس على منتظرالقائم
شهردار محترم شهر طرقرودشهردار محترم شهر طرقرود

شوراى اسالمى شهر طرقرودشوراى اسالمى شهر طرقرود

ــن  ــح در اداره ای ــت صحی ــاد، بزرگــى تفکــر و مدیری ــت و ارزشــمند شــما در شــهردارى نشــان از اعتم ــات بى من خدم
دســتگاه معظــم شــهرى اســت. رجــاى واثــق داریــم کــه ایــن همــت همیشــگى و پایــدار اســت. ضمــن اینکــه بــراى موفقیــت 
بیــش از پیشــتان از درگاه ایــزد منــان بهترین هــا را طلــب مى کنیــم، فــرا رســیدن روز شــهردار را هــم بــه شــما تبریــک 

عــرض مى نماییــم.

جناب آقاى مهندس  داود طغرایىجناب آقاى مهندس  داود طغرایى
شهردار محترم شهر گلشنشهردار محترم شهر گلشن

شوراى اسالمى شهر گلشنشوراى اسالمى شهر گلشن

کســى کــه مــى خواهــد مدیریــت یــک شــهر را بــر عهــده بگیــرد بایــد خودبــاورى ، خالقیــت ، ابتــکار ، نــوآورى و ابــداع 
را در عرصــه اندیشــه و عمــل معنــا ببخشــد و بــى تردیــد شــما واجــد همــه این صفــات عالیه مى باشــید. بهتریــن تبریکات 

مــا را در روزى کــه بــه نــام شــهردار و بــه پــاس اقدامــات شــایان کســانى چــون شــما نامگــذارى شــده پذیــرا باشــید.

جناب آقاى مهندس حمیدرضا صادقىجناب آقاى مهندس حمیدرضا صادقى
شهردار محترم شهر قمصرشهردار محترم شهر قمصر

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

ضمــن گرامیداشــت فــرا رســیدن روز شــهردار و تبریــک ایــن روز بــه جنابعالــى،  آرزو مــى کنیــم 
همواره و تا همیشــه در مســیر خدمتگزارى به مردم شــریف و قدرشــناس شــهر مهاباد گام برداشــته 

و چــون همیشــه در اندیشــه برپایــى شــهرى آباد و پیشــرفته کوشــا باشــید. 

جناب آقاى مهندس محمدرضا پور فتعلىجناب آقاى مهندس محمدرضا پور فتعلى
شهردار محترم شهر مهابادشهردار محترم شهر مهاباد

شوراى اسالمى شهر مهابادشوراى اسالمى شهر مهاباد

ــام  ــه ن ــدس ب ــادى مق ــران، نه ــز ای ــردم عزی ــه م ــى را کــه در راســتاى خدمت رســانى ب ســپاس خالق
شــهردارى در ایــن کشــور شــکل رفــت. بدیــن وســیله ضمــن تبریــک 25  اســفندماه روز شــهردار 
بــه جنابعالــى و همــه همــکاران خــدوم در آن شــهردارى، توفیقــات روزافزونتــان را از درگاه ایزد 

منــان مســئلت داریــم.

جناب آقاى مهندس شهرام شاهمرادىجناب آقاى مهندس شهرام شاهمرادى
شهردار محترم شهر ایمانشهرشهردار محترم شهر ایمانشهر

شوراى اسالمى شهر ایمانشهرشوراى اسالمى شهر ایمانشهر

 شهردار محترم شهر اصغرآباد جناب آقاى مهندس على جمالى نژاد
از اینکــه در کنــف الطــاف خاصــه الهــى چنــد ســال متوالــى را در کســوت خدمــت بــه جامعــه اســالمى، شــهروندان و مدیریــت شــهرى بــه انجــام وظیفــه ثمــر 
بخــش و موثــر پرداختــه ایــد بســى شایســته اســت بــه پــاس تالشــها و زحمــات مســتمر شــما در راســتاى توســعه و پیشــرفت همــه جانبــه، 25 اســفند را که 
بــه یــاد ســردار سرلشــگر فرمانــده جانبــاز مهنــدس مهــدى باکــرى بــه روز شــهردار نامگــذارى شــده را بــه محضرتــان تبریــک گفتــه و امیدواریــم شــور 
شــیرین خدمــت در رویکــرد پــروژه هــاى شــهرى بــا برداشــتن گامهــاى اساســى در زمینــه توســعه شــهر بــا تدبیــر رفیــع و تــالش منیــع همــواره همســو 
بــوده و بــه ایــن بهانــه ایــن روز گرامــى را بــه محضــر کرامــت ظهــور و گهربارتــان تبریــک عــرض مینماییــم، لطــف حــق یــار و ســاقى کوثــر یــاور شــما 

شوراى اسالمى شهر اصغرآبادشوراى اسالمى شهر اصغرآبادباشد. 

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد                        به گیتى نام خود را جاودان کرد

شــهردارى هــا بــا ارائــه خدمــات مطلــوب و تــالش بــراى برقــرارى عدالــت و رشــد، ســهم قابــل توجهــى در پیشــرفت شــهرها دارند. 
بــى شــک مدیــران شایســته اى چــون جنابعالــى کــه مــى تواننــد ســهم قابــل مالحظــه اى در تحقــق ایــن اهــداف عالیه داشــته باشــند، الیق 
قدردانــى و تکریــم هســتند و چــه روزى بهتــر از روز شــهردار کــه بتــوان از تــالش هــاى جنابعالــى تقدیــر کــرد. فــرا رســیدن ایــن 

روز را بــه شــما تبریــک عــرض مــى نماییم.

جناب آقاى مهندس محسن صدیقىجناب آقاى مهندس محسن صدیقى
شهردار محترم شهر باغشادشهردار محترم شهر باغشاد

شوراى اسالمى شهر باغشادشوراى اسالمى شهر باغشاد

تــالش صادقانــه جنابعالــى نشــانه وظیفــه شناســى و تبلــور انعــکاس دانایــى وتعهــد اســت. نتیجــه 
کوشش هاى صادقانه شما، بذر امید به آینده اى روشن را در دل مردم نشانده است.

25اســفند مــاه روز شــهردار را بــه شــما تبریــک عــرض نمــوده واز زحمــات بــى دریــغ جنابعالــى 
کمال تقدیر وسپاسگزارى را داریم.

جناب آقاى احمدرضا محسنىجناب آقاى احمدرضا محسنى
شهردار محترم شهر دارانشهردار محترم شهر داران

شوراى اسالمى شهر دارانشوراى اسالمى شهر داران

فــرا رســیدن روز شــهردار فرصتــى مغتنــم بــراى قدردانــى و تجلیــل از فعالیت هــاى 
از  اســت.  شــهرى  مدیریــت  و  شــهردارى  مختلــف  هــاى  عرصــه  در  مــردم  خادمــان 
ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و ایــن روز را بــه جنابعالــى تبریــک و تهنیــت عــرض

 مى نماییم.

جناب آقاى مهندس محمدرضا سرافرازى خالدىجناب آقاى مهندس محمدرضا سرافرازى خالدى
شهردار محترم شهر خالدآبادشهردار محترم شهر خالدآباد

شوراى اسالمى شهر خالدآبادشوراى اسالمى شهر خالدآباد

فــرا رســیدن روز 25  اســفند را کــه بــه منظــور ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ شــهداى واالمقــام و قدردانــى از تــالش و کوشــش 
شــهرداران، بــه عنــوان «روز شــهردار» نامگــذارى شــده اســت، بــه جنابعالــى کــه خدمــات شایســته تان از چشــم مــردم فهیــم و 
قدرشــناس شــهردور نمانــده اســت تبریــک عــرض نمــوده و آرزوى توفیــق روزافــزون آن مقــام محتــرم را از خداونــد منــان 

داریــم.

جناب آقاى  مهندس مهدى نصر اصفهانىجناب آقاى  مهندس مهدى نصر اصفهانى
شهردار محترم شهر محمدآبادشهردار محترم شهر محمدآباد

شوراى اسالمى شهر محمدآبادشوراى اسالمى شهر محمدآباد

جناب آقاى مهندس سید رسول موسوى جناب آقاى مهندس سید رسول موسوى 
شهردار محترم شهر کرکوندشهردار محترم شهر کرکوند

روابط عمومى شهردارى و  اعضاى شوراى اسالمى شهر کرکوندروابط عمومى شهردارى و  اعضاى شوراى اسالمى شهر کرکوند

فــرا رســیدن روز شــهردار بهتریــن فرصــت بــراى تجلیــل از خدمــات مجاهــدت گونــه جنابعالــى اســت.این روز را به 
شــما کــه بــا تــالش وافرتــان ســعى در ارائــه خدمــات ثمربخــش و مؤثــر داریــد تبریــک عــرض نمــوده و از خداونــد 

منــان بهتریــن توفیقــات را برایتــان مســئلت مــى نماییم

خدمتــى کــه موجبــات رضایتمنــدى و خوشــحالى مــردم را فراهــم آورد، بى تردیــد مــورد قبــول و رضایــت خداونــد 
خواهــد بــود و مدیــرى کاردان و تالشــگر چــون شــما، همــواره در ایــن راه گام بــر مــى دارد. روز شــهردار را بــه 

شــما تبریــک عــرض نمــوده و از خداونــد بــزرگ توفیــق روز افــزون جناب عالــى را خواســتاریم

جناب آقاى مهندس سید على مرتضوىجناب آقاى مهندس سید على مرتضوى
شهردار محترم شهر منظریهشهردار محترم شهر منظریه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر منظریه روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر منظریه 

ســپاس یگانــه معبــود هســتی را کــه بــر مــا منــت نهــاد تــا شــاهد انســانهایی از جنــس مــردم باشــیم کــه در راه خدمــت 
ــا نشــاط گام  ــا نشــناخته و اســتوار و ب ــران ســر از پ ــوري اســالمی ای ــدس جمه ــالي نظــام مق ــق خــدا و اعت ــه خل ب
برمــی دارند.اندیشــه و تــالش خدمتگــزاران صدیــق عمــران و آبادانــى ماننــد جنابعالــى هیــچ گاه از یــاد هــا نخواهــد 

رفــت. روز شــهردار را بــه شــما تبریــک عــرض مــى نماییــم.

جناب آقاى مهندس اشکان دره شویىجناب آقاى مهندس اشکان دره شویى
شهردار محترم شهر ونکشهردار محترم شهر ونک

شوراى اسالمى و روابط عمومى شهردارى شهر ونکشوراى اسالمى و روابط عمومى شهردارى شهر ونک

تردیــد نداریــم کــه پیشــرفت و آبادانــى یــک شــهر تنهــا بــا نیروهــاى کاردان، متعهــد و مجــرب قــوت  مــى یابــد. مــا 
واقفیــم کــه شــما از توانمندیهــاى مدیریتــى خــود در حــوزه هــاى خــرد و کالن دریــغ نورزیــده ایــد. اینــک  بــا قلبــى 
ــان  ــان برایت ــد من ــى تبریــک عــرض نمــوده و از خداون ــه جنابعال سرشــار از اخــالص و ارادت روز شــهردار را ب

موفقیــت و بهــروزى آرزو مــى کنیــم.

جناب آقاى مجید باقرىجناب آقاى مجید باقرى
شهردار محترم  شهر اژیهشهردار محترم  شهر اژیه

شوراى اسالمى و جمعى از شهروندان شهر اژیهشوراى اسالمى و جمعى از شهروندان شهر اژیه

ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات ارزشــمند شــمادر زمینــه توســعه  و عمران شــهر علویجــه، خداوند 
متعــال را شــــاکرم کــه بــا درایـــت جنابعالى شــاهد رشــد و پیشــرفت روز افــزون در حــوزه هاى مختلف 
در ســطح شــهر بــوده ایــم.درود  بــر اندیشــه و همــت بلندتــان کــه رضایــت خالــق و مخلــوق را بهمــراه 

داشــته اســت. روز شــهردار بــر شــما مبــارك بــاد

جناب آقاى محمد رضا شفیعىجناب آقاى محمد رضا شفیعى
شهردار محترم شهر علویجهشهردار محترم شهر علویجه

شوراى اسالمى شهر علویجهشوراى اسالمى شهر علویجه
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

سفر به ایستگاه فضایى با 
هدست هاى واقعیت مجازى

شــرکت اوکولوس داراى محصــوالت متفاوتى در 
زمینه فناورى واقعیت مجازى است و گروه فبکو به 
عنوان اولین واردکننده، عینک هاى واقعیت مجازى 
اوکولوس را وارد ایران کرده است. اما اوکولوس برنامه 
واقعیت مجازى خاصى را ابداع کرده که به کاربران 
امکان مى دهد از طریق هدســت هاى این فناورى 
نوین، در ایستگاه فضایى بین المللى به گشت و گذار 

بپردازند.
افراد عالقمند از این طریق مى توانند با فعالیت هاى 
روزمره فضانوردان در ایســتگاه فضایى بین المللى 
آشنا شوند. برنامه Mission:ISS از قابلیت هایى مانند 
حضور مجازى در ایستگاه فضایى بین المللى، همراهى 
با فضانوردان براى انجام فعالیت هاى روزمره و حتى 
قدم زدن در فضا برخوردار است. افراد مى توانند برنامه 
یاد شده را به رایگان بارگذارى کرده یا براى دریافت 
آن به فروشگاه مجازى اوکولوس مراجعه کنند. این 
 Oculus برنامه در قالب بازى و از طریــق پالتفرم
Touch هم قابل استفاده است. در این شرایط افراد 

مى توانند آزمایش ها و فعالیت هاى فضانوردان را در 
فضا تقلید کنند.

 قرار است هدســت هاى واقعیت مجازى اوکولوس 
ریفت به فضا فرســتاده شــوند تا خود فضانوردان 
هم بتواننــد این بــازى را اجرا کــرده و از آن لذت

 ببرند.

سفر نوروزى با اپلیکیشن 
اماکن شهرهاى ایران

در آستانه سفرهاى نوروزى اپلیکیشن اندرویدى لوکز 
مى تواند در مسیریابى و انتخاب اماکن شهرى ایران از 
جمله اماکن  تفریحى، رستوران ها، جایگاه هاى سوخت، 

بانک ها و مساجد به مسافران کمک کند.
اپلیکیشــن اندرویدى رایگان لوکز (LOCS) براى 
افرادى که قصد ســفر تفریحى به شهرهاى ایران را 
دارند، بسیار کارآمد است و کاربران مى توانند از انواع 

مکان هاى شهرى مطلع شوند.
البته کاربرد این اپلیکیشن تنها گردشگرى نیست و 
هر کاربر در شــهر خود نیز مى تواند مکان هاى مورد 
نظر خود را روى اپلیکیشن پیدا کند. براى مثال کاربر 
مى تواند به نزدیکترین ســوپرمارکت، مرکز خرید، 
تره بار، موزه یا ســینما را بیابد و به تمام نقاط محله، 

منطقه و  شهر خود آشنا شود.
عالوه بر 47 دسته بندى موضوعى اماکن، همچنین 
با امکان «دور و بر من» این اپلیکیشن کاربر مى تواند 
تمامى محل هاى ثبت شــده در نزدیک خود مانند 
رستوران، باشگاه، پمپ بنزین، تفریحگاه که پیشتر در 

لوکز ثبت شده است را مشاهده کند.
مزیت این اپلیکیشن روش تکمیل نقشه و مکان ها 
است که چون توسط کاربران انجام مى شود، سریعتر 

تکمیل و به روز مى شود.

استفاده از فناورى نسل پنجم 
در جهان تسریع مى شود

بسیارى از شرکت هاى مخابراتى و نهادهاى بین المللى 
در تالش براى ارتقاى استانداردهاى تلفن همراه هستند 
و قصد دارند به جاى سال 2020 از سال 2019 به نسل 

پنجم تلفن همراه مهاجرت کنند.
سازمان  ۳GPP که از جمله نهادهاى بین المللى مهم 
قانونگذار در این زمینه است در نشست اخیر خود در شهر 
Dubrovnik کرواسى نقشه راه مهاجرت به استاندارد 

نســل پنجم تلفن همراه را تدوین کرده که بر طبق آن 
ویژگى هاى قابل اعمال در قالب این استاندارد مخابراتى 

مشخص شده است.
 Non-Standalone 5G این استانداردها موســوم به
New Radio( NR) نقشه راه طراحى انواع سخت افزار 

و نرم افزار براى استفاده اپراتورهاى مخابراتى خواهد بود 
و انتظار مى رود نهایى سازى استانداردهاى یاد شده در 

اواسط سال 2018 صورت بگیرد.

کارا کتاب اولین و بزرگترین شهرکتاب نایاب در ایران با مجموعه اى بیش از صد هزار عنوان کتاب نایاب و نشریات قدیمى 
در خدمت شما بزرگان اندیشه مى باشد. این شهر کتاب مجازى با جمع آورى کتاب هاى قدیمى و نایاب از طریق خریدارى 
کتابخانه هاى شخصى  طى پنجاه سال  مجموعه کم نظیرى را  براى فروش به  شما عزیزان کتابخوان فراهم ساخته است.

مجموعه اى نایاب و قدیمى  بیش از صد هزار عنوان کتاب نایاب و بیش از دویست هزار شماره مجله قدیمى
کتاب هایى در زمینه ادبیات,شعر,رمان,فلسفه,روانشناسى,تاریخ,سینما و تئاتر,چاپ سنگى و نسخ خطى

.ارسال کتاب به تمامى نقاط دنیا میسر است تنها هزینه و نحوه ارسال در هنگام خرید مى بایست با مشاورین فروش بررسى 
گردد. کارا کتاب یک سایت رسمى داراى نماد اعتماد تجارت الکترونیک,ثبت شده در سازمان ساماندهى سایت ها و داراى 

نماد ساماندهى,پلیس فتا و اتحادیه صنف کتاب مى باشد و از خرید و فروش کتب ممنوعه خوددارى مى نماید.
اگر در طول مسیر بازدید با کتاب یا مطلبى مواجه شدید که مخالف مقررات جرایم رایانه اى است مى توانید در صفحه اصلى 

در قسمت گزارش تخلف اطالع داده تا اصالح یا حذف گردد.
http://www.karaketab.com :وب آدرس

 MTB DownHill: Multiplayer بازى فوق العاده زیبا در سبک بازى هاى شبیه سازى دوچرخه سوارى براى اندروید 
است. در این بازى شما مى توانید از میان صدها دوچرخه یکى را به دلخواه انتخاب کرده و با شخصى سازى آن وارد 
پیست هاى دیوانه وار شوید، شما مى بایست با پشت سرگذاشتن مسیرهاى بسیار سخت و طاقت فرسا مراحل را به 
پایان برسانید، سازندگان براى هرچه ســخت تر کردن این بازى یک سیستم آب و هواى خارق العاده طراحى کرده 
اند که به طور کامال تصادفى آب و هواى مراحل را تغییر مى دهد، ترکیب این مســئله با سبک شبیه ساز بازى باعث 
شده اســت که این بازى یکى از چالش برانگیز ترین بازى هاى شبیه ساز ســال هاى اخیر شود، براى مثال یکى از 
پیست هاى بازى که مسیر کامال گلى نیز دارد را با هواى بارانى در نظر بگیرید ؛ حال تصور کنید که شما باید با یک 
دوچرخه در مسیرهاى سخت این بازى حرکت کرده و به سالمت به پایان بازى برسید! از ویژگى هاى بازى مى توان 
به مواردى چون 4 آب و هواى مختلف، شامل بیش از 20 نقشه، امکان سفارشى سازى و ارتقا دوچرخه، امکان بازى 
با دوستان در سراسر جهان به صورت مولتى پلیر، گرافیک اچ دى با صداگذارى هیجان آور و کنترلرهاى عالى اش

 اشاره کرد! 

راهنماى خرید

برند VAIO که تا سال 2014 زیرمجموعه شرکت سونى 
بود، یکى از محبوب ترین لپ تاپ ها به شمار مى رفت. اما 
این شرکت تصمیم گرفت دیگر در زمینه تولید لپ تاپ 
فعالیت نکرده و این نشــان تجارى را به یک شرکت 
 VAIO ژاپنى فروخت. تولید این سرى لپ تاپ ها با برند
ادامه پیدا کرد، اما تنها در کشور ژاپن توزیع مى شد. حال 
به تازگى این محصوالت به تمام دنیا عرضه مى شوند 
و سه ســرى الترابوك S ، Z و Z Flip در کشورمان هم 

موجود شده است. 
مدل S به نوعى میان رده ترین مدل محسوب مى شود 
و بدنه اى منیزیمى دارد. ضخامــت این مدل نزدیک 
به 20 میلى متــر و وزن آن تنها یک کیلوگرم اســت. 
اســتفاده از منیزیم باعث شده ســرى S سبک ترین 
مدل در بین محصوالت وایو باشــد و جابجایى بسیار 
آسانى داشته باشــد. با اینکه تمامى قسمت هاى بدنه 

مشکى مات اســت، اما باز هم کمى شاهد باقى ماندن 
اثرانگشت روى آن هستیم. صفحه نمایش 13 اینچى 
این آلترابوك، دقــت Full HD و روکش مات دارد که 
نمونه ایده آلــى براى انجام کارهــاى معمول روزمره 
به شــمار مى رود. کیبورد این مدل از نــوع جزیره اى با 
کلیدهاى خوش ساخت اســت که مى توان به راحتى با 
آن تایپ کرد. اما تاچ پد آن کوچک اســت و به سختى 
مى توان با آن کار کرد و به نوعى مجبور هســتید یک 
ماوس جداگانه هم همــراه آن خریدارى کنید. باوجود 
بدنه نســبتا کوچک و باریک، باز هم شاهد پورت هاى 
متعدد و متنوعى روى لبه هاى این محصول هســتیم 
 HDMI در کنار درگاه هاى USB 3.0 که شامل سه عدد
VGA، و LAN و کارت خوان مى شود. این کانفیگ وایو 

S از لحاظ سخت افزارى یک آلترابوك قوى محسوب 
 Skylake مى شود و مجهز به پردازنده مرکزى سرى

 Core i5 6200U اینتل است. وجود پردازنده مرکزى
اینتل، پردازشگر گرافیکى HD 520 اینتل، 8 گیگابایت 
رم و 128 گیگابایت حافظه داخلى SSD، این محصول 
را براى انجام تمامى امور معمــول روزمره کامال آماده 
کرده است. فقط اگر قصد آرشیو کردن حجم زیادى از 
اطالعات را دارید باید به فکر تهیه یک هارد اکسترنال 
هم باشید. باترى این آلترابوك در شرایط کاربرى ساده 
به گفته خود وایو تا 9 ســاعت روشن ماندن دستگاه را 
تضمین مى کند که به راحتى یــک روز کامل کارى را 
پوشش مى دهد. این مدل به سیستم عامل اوریجینال 
ویندوز 10 نســخه  64 بیتى Pro هم مجهز شده که از 

دیگر مزایاى آن محسوب مى شود.
هم اکنون لپ تاپ 13 اینچى وایــو مدل S – C را مى 
توانید با قیمتى در حدود 4600000 تومان از بازار داخلى 

خریدارى نمایید.
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محبوب ترین زبان هاى 

برنامه نویسى در سال 2017
 TIOBE بر اســاس لیســت  آى تى ایران|
درمورد 10 زبان محبــوب برنامه نویســى ، زبان 
 ، Apple Swift- برنامه نویســى اپــل ســوئیفت
امســال با 4 پله صعود نسبت به ســال گذشته، در 
مکان دهم قــرار گرفت. بر اســاس آخرین جدول 
منتشر شده از شــاخص TIOBE که محبوب ترین 
زبان هاى برنامه نویســى را معرفى مى کند، شرکت 
اپل سال گذشــته در جایگاه چهاردهم لیست قرار 
داشت و امسال توانســت به جایگاه دهم ارتقا پیدا 

کند.
 البته شاید به عقیده بســیارى از افراد، این جایگاه 
چندان چشــم گیر نباشــد اما با در نظر گرفتن این 
واقعیت که عمر هر 10 زبان برتر اشــاره شــده در 
این لیســت بیش از بیســت سال اســت، مى توان 
نتیجه گرفــت که زبــان جدید اپل ســوئیفت، در 
این مدت رشــد باالیى داشته اســت. اپل سوئیفت 
در ســال 2014 عرضــه شــد و جایگزیــن زبان 
برنامه نویسى Apple Objective-C براى طراحى 
برنامه هاى مک، آى او اس ، اپل واچ و اپل تى وى 

شد.
 TIOBE شــاخص ،MacRumors طبق گزارش 
با اســتفاده از اطالعــات موتور جســتجو، میزان 
محبوبیــت زبان هــاى برنامه نویســى مختلف را 
در داخل جوامع برنامه نویســى آنالین مشــخص 

مى کند.

اولین حافظه مغناطیسى 
تک اتمى جهان ساخته شد!

در یک نگاه فناورانه، حجیم شدن روز افزون داده ها 
باعث شــده تا کیفیت محتواى تولیدى کامپیوترها 
به ویژه دیدارى به باالترین حد ممکن برســد؛ اما 
این مهم بشــر را با چالش جدید «فناورى و مکان 
ذخیره ســازى» مواجه کرده اســت. هفته گذشته 
ذخیره حجم بسیار زیادى از اطالعات بر روى یک 
گرم DNA حسابى خبرساز شد؛ موضوعى که حاال 
به نقطه تمرکز پژوهشگران تبدیل شده است؛ چراکه 
محققان به کمک شرکت IBM موفق شدند تا اولین 
حافظه مغناطیسى تک اتمى جهان ساخته را بسازند.

با استفاده از دســتاورد جدید محققان IBM مبنى بر 
قابلیت ذخیره یک بیت اطالعات بر روى یک اتم، 
امکان ذخیره کردن تمام 35 میلیون موزیک  موجود 
در سرورهاى شرکت اپل بر روى یک تراشه به اندازه 
یک کارت اعتبارى وجود دارد. براى ذخیره اطالعات 
روى یک اتم باید از نوعى حسگر موسوم به رزونانس 
الکترون-اسپین(ESR) حاوى یک اتم آهن استفاده 
شود تا فرایند هدایت الکترون ها و ترکیب با اتم آهن 
به منظور شناســایى میدان مغناطیسى به صورت 

مستقیم و با حساسیت بیشترى صورت پذیرد.

کلیک

فناورانه

جت پک؛
 ابزارى براى تجربه 

پرواز انفرادى
با  وجود این که انســان هرگز به طور طبیعى قادر به 
پرواز نبود، اما همواره شور و اشتیاق فراوانى به منظور 
تجربه این پدیده داشته است. این شور و اشتیاق سبب 
شد که نهایتًا بشر بتواند در این زمینه موفقیت هایى 
کسب کند. هم اکنون ما با استفاده از اجسام فیزیکى 
و پرنده اى نظیر هواپیما، هلیکوپتر و سایر موارد این 
چنینى قادر به تجربه پرواز به شکل متفاوتى هستیم. 
اما آیا این نوع از پرواز بشر را راضى نگه داشته است؟

انسان همواره میل به پیشرفت و دستیابى به مراتب 
باالتر را دارد. ایــن موضوع از خصیصه هاى ذاتى ما 
انسان ها اســت و نمى توانیم منکر آن شویم. جاى 
تعجبى ندارد که این میل به پیشرفت و ترقى در زمینه 
پرواز کردن هم وجود داشته باشد و بشر همواره سعى 
کند تا بتواند به جنبه هایى نــو از تجربه پرواز کردن 
دست یابد. یکى از ابزارهایى که طى چند سال اخیر 
پروژه ها و سرمایه هاى زیادى صرف آن شده است، 
مربوط به کوله پشــتى هاى پرنده اى با نام جت پک 
(JetPack) مى شــود. جت پک یک کوله پشــتى 
منحصر به فرد است که انســان آن را بر روى دوش 
خود قرار داده و مى تواند با استفاده از آن پرواز انفرادى 
را تجربه کند. شرکت هایى نظیر جت پک اینترنشنال 
(Jetpack International) طى چند سال اخیر در 
زمینه طراحى و تولید جت پک ها پیشرفت چشمگیرى 
داشــته اند و پیش بینى مى کنیم که در سال 2017 
شاهد تکامل هرچه بیشتر جت پک ها و شاید عملى 

شدن ایده استفاده انفرادى از آن ها باشیم.

تاریخچه  کامل جت پک ها
ایده مربوط به جت پک از داستان هاى علمى تخیلى 
دهه 1960 ریشــه مى گیرد. در ابتدا ایده ســاخت 
جت پک به عنوان ابزار حرکتى براى فضانوردان ارائه 
شد و به تدریج این ایده گســترش یافت و صحبت 
از کاربرد جت پک به عنوان ابزارى نظامى و ســپس 
ابزارى به منظور حمل و نقــل انفرادى به میان آمد. 
طرح مربوط به ساخت اولین جت پک در سال 1919 
و توسط مخترعى روسى به نام الکساندر فیودروویچ 
 (Aleksandr Fyodorovich Andreyev) اندریو
توسعه یافت. این پروژه توسط مورخان عالقمند به 

حوزه فناورى مورد ثبت و ردیابى قرار گرفت اما آقاى 
فیودروویچ اندریو تنها به ثبت اختراع جت پک خود 
اکتفا کرد و به این صورت پــروژه مورد نظر هیچ گاه 
به مرحله تولید و آزمایش عملى نرســید. در طرح 
مورد بحث، یک موتور اکســیژن و متانى شبیه به 
موتور موشک به عنوان مولد قدرت جت پک در نظر 

گرفته شده بود.
 Justin) در ســال 1956 فردى با نام جاستین کاپرا
Capra) در رومانیا مدعى شد که یک «کوله پشتى 

پرنده» اختراع کرده است. این کوله پشتى پرنده که 
عملکرد چندان موفقیت آمیزى نداشت، هم اکنون 
در موزه پلوشــت نگه دارى مى شود. در سال 1958 
دو مهندس برجســته و فعال در شــرکت تیوکول 
(Thiokol) یک کمربند پرنده ساختند. این کمربند 
پرنده با نیتروژن فشرده و فشار باال فعال مى شد. دو 
نازل کوچک به کمربند متصل بودند و فردى که از  
آن اســتفاده مى کرد مى توانست پروازى عمودى و 
نه چندان پایدار را تجربه کند. فرد پوشنده این کمربند 
با استفاده از دو نازل نامبرده شده مى توانست دستور 
خروج گاز نیتروژن با فشار باال را صادر کند و به این 
صورت مانند یک موشک به سمت باال جهش یابد. 
در آزمایش عملى، این کمربند توانســت تا ارتفاع 
عمودى 7 متر پرواز کند و ســپس با سقوط مواجه 
شد. در سال 1959 و دهه 60 میالدى ارتش ایاالت 
متحده بنا به دالیل خاصى به شدت عالقمند توسعه 
ساخت جت پک ها شد و حمایت هاى خود را از این 
پروژه آغاز کرد. این موضوع سبب شد که جت پک ها 
یا کوله پشتى هاى پرنده بیش از پیش مورد توجه قرار 

گیرند و به یک مقوله جا افتاده تبدیل شوند.
Power-) در دهه 80 شرکت پاورهوس پروداکشنز

house Productions) انرژى و سرمایه گسترده اى 

را صرف توسعه جت پک ها کرد و توانست یک کمربند 
 (Rocketbelt) پرنده جالب تولید کند که راکت بلت
نام گرفت. این کمربند در ســال 1994 توانســت 
مدت زمان 30 ثانیه پرواز داشته باشد. در سال 2005 
و 2005 جت پک ها بیش از پیش پیشــرفت یافته و 
جنبه کاربردى یافتند و حتى برخى شرکت ها شروع 
به تبلیغ در مورد نسخه هاى تجارى این محصوالت 
کردند. فروش اولین جت پک بــا قیمت 125000 

دالر به همراه دوره آموزشــى استفاده 
از آن توسط شــرکتى با نام تکنولوجیا 

 Tecnologia)  اروسپشــیال مکزیکانا
Aeroespacial Mexicana) انجام شد 

که دریچه اى نو و رو به پیشرفت هرچه بیشتر 
جت پک ها بود.

اما در ســال 2007 شرکت جت پک اینترنشنال 
(Jetpack International) وارد صحنه شــد و 

هم اکنون هم یکى از بزرگ ترین و پیشــرفته ترین 
شرکت هاى است که در زمینه طراحى جت پک ها 
 Jet فعالیت دارد. دو جت پک این شرکت با نام هاى
pack H202 و Jet pack H202-Z در مقابل چشم 

عموم مورد تست قرار گرفتند و به ترتیب توانستند 30 
و 33 ثانیه پرواز موفقیت آمیز و فرود موفقیت آمیز را 
 Jet pack T-73 به همراه داشته باشند. اما جت پک
جت پکى اســت که ما را بیش از هر چیــز امیدوار 

مى کند.
 این جت پک مى تواند مدت زمانى در حدود 9 دقیقه 
پرواز موفقیت آمیز را به همراه داشــته باشد و در این 
مدت زمان چیزى در حدود 18 کیلومتر را طى کند. 
این جت پک هم اکنون با قیمتى در حدود 200000 
توسط شرکت جت پک اینترنشنال به فروش مى رسد. 
بنابراین بسیار امیدوار هستم که طى چند سال آیند 
و شاید سال 2017 شاهد پیشــرفت هرچه بیشتر 
جت پک ها باشیم. شــاید این محصوالت در آینده 
نزدیک به ابزارهاى به منظور پــرواز و حمل و نقل 

انفرادى تبدیل شوند!

آینده جت پک ها
بدون تردید استفاده عملى و گسترده از جت پک ها 
به منظور ابزارهاى حمل و نقل انفرادى مشــکالت 
متعددى را به همراه خواهد داشــت، اما پیاده سازى 
این ایده غیرممکن نیســت. امیدوار هســتیم که 
در سال 2017 پیشرفت هاى بیشــترى براى این 
کوله پشــتى هاى پرنده انفرادى ارائه شــود و طى 
ســال هاى بعد شــاهد اســتفاده هرچه بیشتر از 
جت پک ها باشیم. البته امیدوار هستیم که جت پک ها 
هیچ وقت به ســالح هاى جنگى و کوله پشتى هاى 

ویرانگر تبدیل نشوند.

S – C لپ تاپ 13 اینچى وایو مدل

جربه 
ى

بت و ردیابى قرار گرفت اما آقاى 
ها به ثبت اختراع جت پک خود 
ورت پــروژه مورد نظر هیچ گاه 
مایش عملى نرســید. در طرح 
تور اکســیژن و متانى شبیه به 
وان مولد قدرت جت پک در نظر 

Justin) دى با نام جاستین کاپرا
 مدعى شد که یک «کوله پشتى 
 است. این کوله پشتى پرنده که 
قیت آمیزى نداشت، هم اکنون 
8گه دارى مى شود. در سال 1958
ـته و فعال در شــرکت تیوکول

ربند پرنده ساختند. این کمربند 
فشار باال فعال مى شد. دو رده و

ربند متصل بودند و فردى که از  
د مى توانست پروازى عمودى و 
ربه کند. فرد پوشنده این کمربند 
نامبرده شده مى توانست دستور 
با فشار باال را صادر کند و به این 
وشک به سمت باال جهش یابد. 

دالر به همراه دوره آموزشــى استفاده 
از آن توسط شــرکتى با نام تکنولوجیا 
Tecnologia)  اروسپشــیال مکزیکانا

))Aeroespacial) انجام شد  Mexicana

که دریچه اى نو و رو به پیشرفت هرچه بیشتر 
جت پک ها بود.

7اما در ســال 2007 شرکت جت پک اینترنشنال
Jetpack) وارد صحنه شــد و  International)

هم اکنون هم یکى از بزرگ ترین و پیشــرفته ترین 
شرکت هاى است که در زمینه طراحى جت پک ها 
Jet فعالیت دارد. دو جت پک این شرکت با نام هاىt

Z و JetpackH202-Z در مقابل چشم  packH202

0عموم موردتست قرار گرفتند و به ترتیب توانستند 30
3و 33 ثانیه پرواز موفقیت آمیز و فرود موفقیت آمیز را 
Jet pack T-733به همراه داشته باشند. اما جت پک

جت پکى اســت که ما را بیش از هر چیــز امیدوار 
مى کند.

9 این جت پک مى تواند مدت زمانى در حدود 9 دقیقه 
پرواز موفقیت آمیز را به همراه داشــته باشد و در این 
8مدت زمان چیزى در حدود 18 کیلومتر را طى کند. 
,,0این جت پک هم اکنون با قیمتى در حدود 200000

جت پک یک 
کوله پشتى منحصر 
به فرد است که 
انسان آن را بر روى 
دوش خود قرار 
داده و مى تواند 
با استفاده از آن 
پرواز انفرادى را 
تجربه کند

رامین مشکاه



بين الملل ٢٩٠٢چهارشنبه ٢٥اسفند  ماه ١١

پ  پــا »  ايرنا|
فرانسيس» رهبرمذهبى 
كاتوليــك هــا براى 
مقابله بــا بحران موجود 
در زمينه كمبود كشــيش 
و كاهــش تعــداد آنــان 
دركليســاى كاتوليك، 
بررســى  حــال  در 
امكان تجديــد نظر در 
خصوص تجرد اجبارى 

كشيش هاست.
اجبــارى  تجــرد 
كشيشان بحثى است 
كه همواره در كليساى 
كاتوليك (واتيكان) وجود 
داشــته و تاكنــون تمام 
پــاپ ها بــا لغــو احتمالى آن 
مخالفت صريح كــرده اند. اما 
اكنون پاپ فرانســيس براى 
مقابلــه بــا بحــران كمبود 
كشــيش در حــال تفكــر و 
بررسى جهت امكان كشيش 
شــدن مــردان متأهل كه 
از ايمان قــوى برخوردارند 
كاتوليــك كليســاى  در 

 است.
بنابراين ممكن اســت پاپ 
فرانســيس كــه اصالحات 
بزرگــى را وارد كليســاى 
كاتوليــك كــرده، تصميم 
بگيرد كــه برخــى از توابع 
وعملكردهاى كشيشان را به 
مردان متأهلى كــه از ايمان 
قوى برخوردارند واگذار كند 
كه خود يــك انقالب بزرگ 

دركليساى كاتوليك محسوب خواهد شد.
پاپ اخيراً درمصاحبه اى با هفته نامه آلمانى «دى تسايت» 
نيز اظهار داشــت كه در حال تأمل در اين خصوص است و 
اينكه كليسا از مدت ها قبل درباره نحوه مقابله با مسئله كمبود 

كشيش ها درجهان مطالعه مى كند.
به عقيده پاپ فرانســيس تجرد اجبارى كشــيش ها نبايد 
لغو شــود اما تأمل در خصوص تأهل كشــيش هــا و انجام 
وظايفشــان در دســت بررســى اســت، چرا كه مى توان 
بــه عنــوان مثــال از آنهــا در جوامــع دور افتــاده بهره

 برد.
اين در حالى اســت كه در كليســاى ارتدوكس شــرقى و 
بيزانس، تجرد فقط براى اســقف ها اجبارى است.كليساى 
رم (واتيكان)همواره نسبت به گشــايش مقام كشيش براى 
مردان متأهل از خود مقاومت نشــان داده است. اما مسئله 
كشــيش هاى متأهل به عقيده پاپ مــى تواند يك راه حل 
مصالحه آميز باشــد. مى توان به آنها نقشى شبيه به كشيش 
در يك جامعــه كوچك و دور افتاده مســيحى كه زياد قابل 
دسترسى نباشــد داده شــود ولى بايد وظايف آنها را تعريف 

كرد. 
«كالوديــو هامس» يــك كاردينال نزديك بــه پاپ، ١٠ 
ســال پيش به عنوان اســقف بازنشســته «ســان پائولو» 
و رئيــس جماعت كشــيش ها اين بحــث را جلــو برده و 
اعالم كــرده بود كــه تجرد كشــيش ها يك نظام اســت 
و نه يك دگم كليســا. چرا كه مى دانيم خيلى از رســوالن 
مســيح (ع) متأهل بودند. كليســاى مدرن اگر مى خواهد 
همگام بــا تاريــخ پيش بــرود بايد بــه اين نكتــه دقت 

كند. 
پاپ فرانسيس شرايط جوامع اسقف نشين وجوامع دور را به 
خوبى مى شناسد و بارها از كار ٣٠٠ «شماس» متأهل (خادم 
كليسا) كه در مكزيك همكارى مى كنند ستايش كرده است 
حال بايد ديد كه آيا فرانســيس، دويست و شصت وششمين 
پاپ كليســاى كاتوليك در دوران پاپى خود اين گام تعيين 

كننده را در كليساى كاتوليك برخواهد داشت يا خير.
هرســال فقط در ايتاليا بيش از ٤٠ كشــيش درخواســت 
ازدواج كــرده و يــا اينكه ديگر خــود را مناســب خدمت 

در كليســا نمى دانند. خيلى از كشــيش ها نيــز يك دوران 
تأمل و مطالعاتى را پيشــه مــى كنند تا بتواننــد ترديدها و 
مشــكالت مربوط به تجــرد را حل كنند. تجرد كشيشــان 
و ممنوعيــت انتصــاب زنان بــه عنوان كشــيش از جمله 
آموزه  هاى بنيادين كليســاى كاتوليك است. تجرد اجبارى 
كشيشــان و راهبه ها بحثى اســت كه همواره در كليساى 
كاتوليك (واتيكان) وجود داشــته و به عقيــده كاتوليك ها 
يك كشيش و يك راهبه بايد تمام عمر خود را وقف حضرت 
مسيح (ع) و كليســا بكند و لحظه اى از خدمت به آن درنگ

 نكند.
اين در حالى است كه رســوايى هاى زيادى از جمله مسئله 
كودك آزارى كشيشان دامنگير كليساى كاتوليك شده كه 
پاپ بارها از قربانيان آن عذرخواهى كرده اســت، «بنديكت 
شانزدهم» پاپ مســتعفى نيز در مدت زمان كوتاه پاپى خود 
با البى كودك آزاران در واتيكان مبارزه و به گفته خود آن را 

نابود كرد.
واتيكان اكنون با بزرگ ترين بحران كشــيش ها در تاريخ 
مواجه شــده اســت. بر اســاس داده هاى واتيكان، تنها در 
كشــور ايتاليا از ســال ٢٠٠٢ تــا ٢٠١٢ ميالدى شــمار 
كشــيش ها چهار هزار و ٥٨٦ نفر كاهش پيدا كرده است. در 
اين ده سال كشيش هاى وابســته به قلمرو اسقف ها، از ٣٤ 
هزار و ٣٧٦ نفر به ٣٢ هزار و ٦١٩ نفر كاهش پيدا كرده است. 
همچنين شمار ساير كشيش ها نيزاز ١٨ هزار و ٥٠١ نفر در 
سال ٢٠٠٢ به ١٥ هزار و ٦٧٢ نفر در سال ٢٠١٢ كاسته شده 
اســت اين روند در ساير كشــورها نيز ادامه دارد و همواره از 
شمار كشيش ها و راهبه ها كاســته مى شود. شمار راهبه ها 
نيز از ١٠٨ هزار و ١٧٥ نفر به ٨٦ هزار و ٤٣١ نفر كاهش يافته 

است.
كليســاى كاتوليك يكى از ســه شــاخه اصلِى مسيحيت 
محسوب مى شــود كه با بيش از يك و نيم ميليارد پيرو در 
سراســر جهان، بزرگ ترين شاخه مســيحيت به شمار مى 
رود. در رأس اين كليســا اسقف شــهر رم قرار دارد كه با نام 
پاپ شناخته مى  شــود. اسقفان كليســاى كاتوليك خود را 
خليفه رسوالن عيســى(ع) و همچنين جانشين «پطرس»

 مى  دانند.

يك ســايت خبرى در كره جنوبى اعــالم كرد كه كره شــمالى خود را بــراى اجراى 
بزرگ ترين آزمايش هسته اى تاريخ خود با قدرتى ١٤ برابر آخرين آزمايش هسته اى اش، 
آماده مى كند. به گزارش ايسنا به نقل از «روســيه اليوم»، انديشكده كره اى-آمريكايى 
وابسته به دانشگاه «جان هاپكينز» آمريكا روز يك شنبه در تازه ترين تحليل خود اعالم 
كرد، كره شمالى براى اجراى ششــمين آزمايش هســته اى خود كه بزرگ ترين آنها 
خواهد بود، آماده مى شود. در تصاوير ماهواره اى جديدى كه به همراه اين تحليل منتشر 
شــده، ديده مى شــود كه حفارى بزرگى در محل ويژه  آزمايش هاى هسته اى در شهر

 «بونگ-كيه» واقع در شمال شرق كره شمالى در دست انجام است.
كره شمالى تاكنون پنج آزمايش هسته اى اجرا كرده كه آخرين آنها هيدروژنى بود و در 

سپتامبر ٢٠١٦ در شهر بونگ-كيه انجام شد.
اين سايت در ادامه نوشت، حجم حفارى كه كره شــمالى در حال انجام آن است نشان 
مى دهد پيونگ يانگ به دنبال اجراى يك آزمايش هسته اى با قدرت انفجارى ٢٨٢ هزار 

تن تى ان تى است.
قدرت انفجارى اولين آزمايش هسته اى كره شــمالى تنها در حدود ٨٠٠ تن بود، قدرت 
انفجار دوم به حدود ٢/٢٠٠ تا ٤٠٠٠ تن افزايش يافت. قدرت انفجارى آزمايش سوم در 

حدود هشت تا ١٠ هزار تن و در آزمايش آخر به ١٠ هزار تن سيد. بسيارى از كارشناسان 
پيش بينى كرده اند كه كره شمالى پس از تحريم هاى بين المللى، آزمايش هاى هسته اى 

جديدى را انجام دهد. 
تصاوير ماهواره اى نيز حاكى از افزايش فعاليت ها در محل اجراى آزمايش هاى هسته اى 

در اين كشور هستند.
ژاپن نيز پهپادى را جهت بررسى فعاليت هاى همسايه هسته اى اش به پرواز درآورده. چين 
هم اعالم كرده كه ميزان مواد راديواكتيو در نزديكى مرزهاى خود با اين كشور را تحت 

نظر دارد. 
كره شمالى در ماه هاى اخير آزمايش هايى را با شليك موشك هاى بالستيك انجام داده كه 

برخى از آنها  به سوى آب هاى منطقه اى ژاپن شليك شد.
كره شــمالى بر اســاس تحريم هاى اعمال شده از ســوى ســازمان ملل اجازه انجام 

آزمايش هاى هسته اى و يا موشكى را ندارد.
شوراى امنيت در هفتم مارس شليك موشك بالستيك توسط كره شمالى را محكوم كرده 
و با ابراز نگرانى نســبت به اين اقدامات و نقض قطعنامه هاى شوراى امنيت، تهديد كرد 

اقدامات جدى ترى براى جلوگيرى از تكرار اين آزمايش ها در پيش خواهد گرفت.

سياستمدار مخالف دولت كره جنوبى كه وعده آشتى با كره شمالى را داده است پيشتاز نظرسنجى هاى انتخابات رياست جمهورى اين كشور است.   تسنيم|
در حالى كه «پارك گئون هائه» رئيس جمهور بركنار شده كره جنوبى براى ترك كاخ رياست جمهورى آماده مى شود، «مون جائه اين» سياستمدار حزب ليبرال كه در نظرسنجى ها 

پيشتاز است، به مردم كره جنوبى قول داده است تا براى برقرارى عدالت و دستيابى به يك حس مشترك تالش كند.
دادگاه قانون اساسى كره جنوبى رأى پارلمان در استيضاح رئيس جمهور را تأييد و پارك گئون هائه را از قدرت بركنار كرد. وى متهم به دست داشتن در پرونده فساد مالى دوست نزديكش 

شده است و اكنون با از بين رفتن مصونيت سياسى، آماده محاكمه از سوى دستگاه قضائى خواهد بود.
قرار است انتخابات رياست جمهورى زودرس كره جنوبى تا ٩ مى برگزار شود.

مون جائه اين در تازه ترين نظرسنجى ها نامزد پيشتاز انتخابات رياست جمهورى است. وى همچنين وعده آشتى با كره شمالى را داده است.وى تأكيد كرد: «ما هنوز راهى طوالنى در 
پيش داريم. ما بايد عدالت را در اين كشور برقرار كنيم، بايد از طريق تغيير رژيم سياسى، به يك حس مشترك دست يابيم. بايد براى دستيابى به يك پيروزى كامل با يكديگر تالش 

كنيم.»
مقام هاى كاخ رياست جمهورى كره جنوبى اعالم كرده اند كه كارگران در حال آماده سازى خانه شخصى پارك هستند و وى احتماًال تا چند روز آينده كاخ رياست جمهورى را ترك 

خواهد كرد.
مون از پارك خواسته است تا علناً رأ ى دادگاه قانون اساسى را بپذيرد.

 احتمال تجديد نظر 
در تجرد اجبارى كشيش ها   

واتيكان اكنون با 
بزرگ ترين بحران 
كشيش ها در تاريخ 
مواجه شده است. 
بر اساس

 داده هاى واتيكان، 
تنها در كشور ايتاليا 
از سال ٢٠٠٢ تا 
٢٠١٢ ميالدى شمار 
كشيش ها چهار 
هزار و ٥٨٦ نفر 
كاهش پيدا كرده 
است

چين شــمار نيروهاى ذخيره    مهر |
ارتش را در راســتاى صرفــه جويى و تأمين 
هزينه ديگر بخش هاى راهبردى نيروهاى 

مسلح، كاهش خواهد داد.
طبق اعالم رياست بسيج دفاع ملى وابسته به 
كميسيون مركزى ارتش چين، بايد همزمان با 
اجراى اصالحات، از شمار نيروهاى ذخيره به 
نفع ساير بخش هاى نيروهاى مسلح كاسته 
شــود حال آنكه رقم دقيق ايــن تغيير هنوز 

اعالم نشده است.
گفتنــى اســت كــه در ســپتامبر ٢٠١٥، 
«شــى جين پينگ» رئيس جمهورى چين 
از لزوم كاهــش ٣٠٠ هزار نفرى پرســنل 
نظامى اين كشــور تا ســال جارى ميالدى 
(٢٠١٧) خبر داد. حتى در صورت كســر اين 
رقم نيز، چين بزرگ ترين ارتــش دنيا را به 
لحاظ تعــداد نيروى انســانى در اختيار دارد. 
تعداد پرســنل ارتش چين در حال حاضر به 
رقم چشــمگير دو  ميليــون و ٣٠٠ هزار نفر 

مى رسد.
در عين حال در ماه ژانويه، رسانه رسمى چين 
از بازنشســتگى ٥٠ نفر از مقامات عاليرتبه 
ارتش اين كشور در سال جارى ميالدى خبر 
داد تا بــه اين ترتيب راه براى حضور نســل 

جوان باز شود.

چين شمار نيروهاى
 ذخيره ارتش را 

كاهش مى دهد

نامزد حامى آشتى با كره شمالى پيشتاز انتخابات رياست جمهورى

در انتظار بزرگ ترين آزمايش هسته اى كره شمالى

مديريت آموزش و پرورش ناحيه ٤  اصفهان

((آگهى ابالغ رأى قابل پژوهش به شماره ٥٨٤٢- ٩٥/١٢/٠٩ هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى كارمندان 
آموزش و پرورش استان اصفهان))

نظر به اينكه آقاى همتعلى شايان فرد فرزند اورج به شــماره شناسنامه ٨٢٧ صادره از حوزه قشقايى شيراز متولد 
٥٩/٠٧/٠١ دبير آموزش و پرورش ناحيه ٤  اصفهان از تاريخ ٩٥/٠٧/٠١ به بعد در محل خدمت حاضر نشده و نهايتاً در 
حالت غيبت به سر مى برد و امكان ابالغ رأى قابل پژوهش فوق الذكر به لحاظ مجهول المكان بودن به نامبره مقدور نيست 
لذا از تاريخ درج اين آگهى و حداكثر ظرف مدت يك ماه به وى فرصت داده ميشود ضمن معرفى جهت ارائه خدمت و 
دريافت رأى مورد نظر اقدام نمايد. بديهى است در صورت عدم توجه اقدام بعدى براى دستگاه متبوع محفوظ خواهد 

بود.

 

مسعود منتظرى- شهردار نجف آباد

چاپ دوم آگهى مناقصه (نوبت دوم)

موضوع و اعتبار مناقصه: واگذارى انجام كليه مراحل ثبت نام نظام ارزش افزوده، تهيه اظهارنامه، شناسايى و استرداد ماليات اضافه پرداختى، 
اجراى مفاد ماده ١٦٩ قانون مالياتهاى مستقيم (ثبت معامالت فصلى) و غيره، از مهرماه سال ٨٧ تا پايان سال ٩٥، طبق ضوابط و مقررات و 
به صورت درصدى از محل استرداد وجه ماليات هاى ارزش افزوده پرداخت شده به شهردارى با اعتبار برآوردى به مبلغ ٣/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 

از محل اعتبارات مربوطه شهردارى، بدون تعديل و مابه التفاوت. 
شرايط شركت در مناقصه: شركت كنندگان بايد داراى شخصيت حقوقى مستقل بوده و از موسسات حسابرسى عضو جامعه حسابرسان 

رسمى باشند. (شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند).
مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از واجدين شرايط دعوت مى شود جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ ٩٦/٠١/١٧ به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز 
يكشنبه مورخ ٩٦/٠١/٢٠ به دبيرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحويل نمايند. مبلغ خريد اسناد مناقصه ٢٠٠/٠٠٠ ريال طى فيش واريزى 

به حساب سيبا بانك ملى به شماره ٠١٠٤٥٤٤١٥٦٠٠١ شهردارى مى باشد. 
شركت كنندگان بايد مبلغ ١٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال را بعنوان سپرده شركت در مناقصه طى فيش واريزى به حساب سپرده شماره ٠١٠٤٥٤٤١٥٠٠٠٢ 
شهردارى نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكى ارائه نمايند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد.

جواد جمالى- شهردار زرين شهر  

آگهى مناقصه عمومى  نوبت دوم

شهردارى زرين شهر به اســتناد بودجه عمرانى مصوب سال 
١٣٩٥ خود در نظر دارد نسبت به اجراى عمليات ترميم ترانشه 
و لكه گيرى و آسفالت معابر ســطح زرين شهر با اعتبار اوليه 
١٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد، لذا از 
متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد 
مناقصه و كسب اطالعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت 
ادارى مورخ ٩٥/١٢/٢٨ به شهردارى زرين شهر مراجعه نمايند. 



١٢حوادث ٢٩٠٢چهارشنبه ٢٥اسفند  ماه 

چهل تكه

  باشگاه خبرنگاران جوان | پســرى نوجوان به 
نام «كاِمرون چادويك» اهل ويگاِن انگلستان، پس از اينكه با 
موتور به تير چراغ برق برخورد كرد در دم جان خود را از دست 
داد. خانواده اين پسر پس از مرگ او از پيدا كردن يك فيلم در 

فيسبوك شوكه شدند.
پدر و مادر كاِمرون از يك آرايشگر خواسته بودند موهاى سر 
پسرشان را بعد از فوت كوتاه كند و ســپس جنازه او را داخل 
همان آرايشگاه در تابوت گذاشتند. اما در كمال تعجب چند روز 
بعد در فيسبوك فيلمى را مشاهده كردند كه از لحظات انجام 
اين كارها، توسط يكى از دوستان آرايشگر  نامبرده، به صورت 

مخفيانه فيلمبردارى شده و در فيسبوك پخش شده است.

  مهر | رئيس پليس شهرستان يزد گفت: مأموران بخش 
انتظامى «زارچ» يك دســتگاه موتورسنگين سوزوكى ١٤٠٠ 
سى سى را كه با صداى ناهنجار، آسايش و آرامش شهروندان را 

سلب كرده بود توقيف و روانه پاركينگ كردند.
سرهنگ منوچهر نصيرى افزود: با توجه به حساسيت موضوع، 
مأموران انتظامــى بخش «زارچ» به صــورت ويژه و با تالش 
شــبانه روزى، محل تردد اين موتورســيكلت را شناسايى و در 
عملياتى غافلگيرانه موتورســيكلت را متوقف و راكب آن را نيز 

دستگير كردند.
سرهنگ نصيرى ارزش اين موتورسنگين غيرمجاز را بيش از 

٥٠٠ ميليون ريال بيان كرد.

  باشگاه خبرنگاران جوان | يك شهروند آمريكايى 
براى سفر به جمهورى دومينيكن، كشورى در منطقه كاراييب 
رفته بود اما در هنگام بازگشــت به آمريكا در فرودگاه به جرم 
قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. نگهبانان و مأموران مرزى كه 
در فرودگاه كار مى كنند، بعد از ورود اين فرد به فرودگاه به وى 
مشكوك شــدند و او را به دفتر تفتيش بدنى خصوصى منتقل 
كردند تا مورد مشكوكى را كه در اين مسافر شلوار راحتى و گرم 
و نرمش بود، بررسى كنند. در انتها پس از بررسى شلوار اين فرد 
در فرودگاه مشخص شد كه او بســته هاى مواد مخدر را روى 
پاهايش چسبانده اســت و قصد دارد آنها را زير شلوار خود وارد 

شهر نيويورك كند اما در فرودگاه بازداشت شد.

انتشار ويدئويى تكان دهنده

 پس از مرگ پسر نوجوان

موتور سوزوكى

مردم يزد را به وحشت انداخت 

شيوه جديد 

قاچاق مواد مخدر  030201

معاون امنيتى و انتظامى استاندارى    آفتاب نيوز |
خوزســتان از تخليه كامل روســتاى «پتك جاللى» 
باغملك در پى درگيرى هاى طايفه اى هفته گذشــته 

خبر داد.
قدرت ا... دهقان در خصــوص آخرين وضعيت امنيتى 
روســتاى «پتك جاللى» باغملك در پى درگيرى دو 

طايفه محمدى و موسايى كه منجر به كشته شدن سه 
نفر شد، گفت:  تمام زنان و كودكان به منظور حفظ امنيت 
و جان آنها از درگيرى هاى احتمالى از روستاى «پتك 

جاللى» خارج و در مكان امنى اسكان داده شده اند.
وى افزود: اكنون روستاى «پتك جاللى» كامًال تخليه 
شده اســت و بنابر اين مدارس اين روســتا نيز تعطيل 

هستند.
دهقان با بيان اينكه وضعيت امنيتى روســتاى «پتك 
جاللى» نسبت به روزهاى گذشته تغييرى نكرده و اتفاق 
و درگيرى جديدى در اين منطقه رخ نداده است، گفت:  
هم اكنون وضعيت اين روستا كامًال تحت كنترل است و 

امنيت بر منطقه حكم فرما ست.

  افكار|  مورخه ٧ اسفند ٩٥ مأموران كالنترى ١٠٥ 
سنايى در خيابان كريمخان تهران متوجه تجمع تعدادى از 

شهروندان در ابتداى خيابان شهيد حسينى شدند.
مأموران جهت بررســى علت تجمع بــه محل مراجعه و 
اطالع پيدا كردند كه شهروندان به قصد كمك به راننده 
يك خودروى سمند تاكسى زردرنگ با فردى حدوداً ٣٠ 
ساله درگير و مانع از فرار اين شــخص از محل شدند.  با 
توجه به اظهارات شــهروندان، مأموران در وارسى سطل 
زباله واقع در محل موفق به كشف يك عدد سوئيچ خودرو 
و مقاديرى مدارك شناســايى متعلق به شخصى به نام 
«محمدرسول.س» ( متولد ١٣٥٦ ) شدند كه بنا بر اظهارات 
شهروندان توسط اين شخص به داخل سطل زباله انداخته 
شده اما او منكر آن شده بود. راننده تاكسى در اظهاراتش 

به كارآگاهان گفت: «اين شخص (متهم) ابتدا تحت عنوان 
مسافر سوار ماشين شد؛ پس از طى مسافتى ناگهان با مشت 
و لگد به سمت من حمله ور شد و با ضربات متعدد لگد مرا به 
بيرون از ماشين انداخت؛ در آن لحظه تنها موفق به برداشتن 
سوئيچ ماشين خود شدم كه منجر شد اين شخص با تهديد 
چاقو و فشار دادن گلويم قصد گرفتن سوئيچ ماشين را نمايد 

كه با حضور و كمك مردم موفق به اين كار نشد.»
با بررسى مدارك شناسايى كشف شده از متهم ، كارآگاهان 
موفق به شناسايى دومين مالباخته (محمدرسول.س) شدند 
كه خودروى شخصى سمند سورن او نيز به همين شيوه و 
شگرد مورد ســرقت قرار گرفته بود. «محمدرسول. س» 
پس از حضور در پايگاه سوم پليس آگاهى و شناسايى متهم 
در اظهاراتش به كارآگاهان عنوان داشــت: «در مورخه ٦ 

اسفند ٩٥ اين شخص با تهديد چاقو اقدام به زورگيرى و 
سرقت خودروى سمند سورن بنده نمود كه تصاوير دوربين 

هاى مداربسته دقيقاً لحظه سرقت را ضبط كرده اند.» 
 «حسين.ص» (متولد١٣٦٤) كه از مجرمين سابقه دار در 
زمينه ارتكاب جرائم خشن بوده و طى سال هاى ١٣٨٨ و 
١٣٩٠ نيز دو بار به اتهام سرقت هاى مقرون به آزار و ضرب 
و جرح دستگير و روانه زندان شده و همچنين داراى سابقه 
دستگيرى در اداره مبارزه با زورگيرى و سرقت هاى به عنف 
پليس آگاهى است، در تحقيقات اوليه منكر هرگونه سرقت 
به عنف خودرو شــد اما پس از مشاهده تصاوير مستند به 
دست آمده از طريق دوربين هاى مداربسته به اين سرقت 
نيز اعتراف كرد و محل اختفاى خودروى مسروقه را نيز به 

كارآگاهان نشان داد.

سارقان مسلح يك طالفروشى واقع در منطقه كهريزك تهران دستگير شدند.
به گزارش ميزان، در ساعت ٨ صبح روز ٢٥ آذر وقوع يك فقره سرقت مسلحانه 
طالفروشى در منطقه كهريزك – خيابان مصطفى خمينى به كالنترى ١٧٠ 
كهريزك اعالم شد. با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت مسلحانه» 
و به دستور رئيس شعبه ١٠١ دادگاه عمومى و انقالب كهريزك، پرونده جهت 

رسيدگى در اختيار اداره يكم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهى با حضور در محل طالفروشــى، در همان 
تحقيقات اوليه اطالع پيدا كردند كه محل وقوع سرقت فاقد هرگونه دوربين 
مداربسته است و امكان بررسى نحوه ارتكاب سرقت از طريق تصاوير ضبط 

شده وجود ندارد.
در ادامه، تحقيقات از مالك طالفروشــى در دســتور كار قرار گرفت؛ مالك 
طالفروشى در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: «ساعت ٨ صبح در حال چيدمان 
طالهاى داخل ويترين مغازه بودم كه ناگهان سه مرد نقابدار با اسلحه كالش 
و شمشير و قمه وارد مغازه شــدند. فردى كه اسلحه به دست داشت، اقدام به 
شــليك چند تير هوايى به در و ديوار مغازه كرد. نفر دوم كه شمشير به دست 
داشت، به سمت من حمله ور شد و نفر ســوم نيز به سراغ طالها رفت نهايتاً 
سارقين پس از سرقت نزديك به ٥ كيلوگرم طالجات از مغازه خارج شدند و 
با يك دستگاه خودروى مزدا ٣ كه راننده (نفر چهارم) داخل آن قرار داشت از 

محل متوارى شدند.»
همزمان با آغاز تحقيقات ميدانى در محل سرقت، كارآگاهان اطالع پيدا كردند 
كه سرنشينان يك خودروى مزدا ٣ در زيرگذر اتوبان تهران – قم واقع در منطقه 
كهريزك اقدام به آتش زدن خودروى سوارى مزدا ٣ در زيرگذر اتوبان كرده و 
به اين شيوه اقدام به مسدود كردن زيرگذر كردند كه بالفاصله كارآگاهان در 
اين محل حاضر شده و به تحقيق از رانندگان شاهد صحنه آتش زدن خودروى 

مزدا ٣ پرداختند.
شاهدان در اظهاراتى مشابه عنوان داشتند كه در حين عبور از زيرگذر اتوبان 
يك دستگاه مزدا ٣ در زيرگذر توقف كرده، چهار جوان در حالى كه يك نفر از 
آنها اسلحه كالش در دست داشت از ماشــين پياده شده و اقدام به آتش زدن 
خودرو كردند و خودشان با يك دســتگاه زانيتا كه در محل منتظر آنها بود از 

محل دور شدند.
با بررسى اركان هويتى خودروى مزدا ٣، كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه دو 
روز قبل از وقوع سرقت، خودرو به شيوه مسلحانه و در منطقه باغ فيض سرقت 

شده است.
مالك خودروى مزدا ٣ پس از حضور در اداره يكم پليس آگاهى تهران بزرگ 
در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: «مشــغول پارك خودروى شخصى ام در 
مقابل منزل يكى از دوستان در منطقه باغ فيض بودم كه به محض باز كردن در 
خودرو، مورد حمله دو نفر مسلح به اسلحه كمرى و قمه قرار گرفتم. آنها با تهديد 
اسلحه و قمه مرا مجبور به حركت به سمت خيابان اصلى كرده و نهايتاً پس از 
گذشت پنج دقيقه تهديد همراه با ضرب و شتم، مرا از ماشين به بيرون پرتاب 

كرده و خودرو را سرقت كردند.»
همزمان با آغاز تحقيقات در پرونده سرقت مســلحانه، كارآگاهان اداره يكم 
پليس آگاهى اطالع پيدا كردند كه يكــى از مجرمين تحت تعقيب اين اداره 
به نام «داريوش.د» ( متولد ١٣٦٧ ) كه به اتهام سرقت مسلحانه كيف حاوى 

٤/٥ كيلوگرم طال تحت تعقيب آنها قرار داشته و از آن زمان تاكنون متوارى و 
بالمكان است، به تازگى در محل سكونتش در منطقه كهريزك مشاهده شده 
است. حضور «داريوش.د» در منطقه كهريزك، سوابق وى در ارتكاب سرقت 
به شيوه مسلحانه و نهايتاً نحوه فرار سارقين مســلح از منطقه كهريزك كه 
نشان از داشتن اطالعات دقيق آنها از راه هاى مواصالتى اين منطقه داشت، 
اين احتمال را نزد كارآگاهان قوت بخشيد كه به احتمال بسيار زياد، طراحى و 
انجام سرقت طالفروشى منطقه كهريزك نيز مى بايست توسط «داريوش.د» 

صورت گرفته باشد.
اقدامــات پيچيده پليســى جهت شناســايى مخفيگاه و محــل هاى تردد 
«داريوش.د» در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت تا نهايتاً آخرين مخفيگاه وى 

در منطقه فشافويه شناسايى و در مورخه ١٧ اسفند دستگير شد.
«داريوش.د» كه ارتكاب جرائم مختلفى همچون آدم ربايى، سرقت مسلحانه 
با سالح گرم، ضرب و جرح عمدى و نگهدارى اســلحه و مهمات غيرمجاز 
را در پرونده جرائم خود داشته و از سوى دســتگاه قضائى نيز داراى ١٥ سال 
محكوميت قطعى است، در همان تحقيقات اوليه صراحتاً به طراحى و رهبرى 

سرقت مسلحانه طالفروشى اعتراف كرد.
با اعتراف صريــح «داريوش.د»، مخفيگاه مجردى اعضاى گروه ســارقين 
مسلح در شهرك قدس (شهرك غرب) شناسايى شد و كارآگاهان در همان 
تاريخ ١٧ اسفند موفق به دســتگيرى دومين عضو گروه به نام «حسين.ن» 
(متولد ١٣٦٨) با سه سابقه دستگيرى به اتهام سرقت مسلحانه با سالح گرم و 
نگهدارى اسلحه و مهمات غيرمجاز شدند؛ در بازرسى از مخفيگاه متهمين، 
عالوه بر كشف مقادير قابل توجهى از انواع مخدر، اسلحه كالش مورد استفاده 

در سرقت نيز كشف شد.
در ادامه اقدامات پليســى جهت شناسايى و دســتگيرى ديگر اعضاى گروه 

متهمين، دو عضو ديگر گروه به نام هاى «حسن.ق» (متولد ١٣٧٢ و داراى 
سابقه سرقت منزل) و «عليرضا.ص» (متولد ١٣٧٣ و داراى شش فقره سابقه 
دستگيرى از ســال ١٣٨٨ تاكنون به اتهام ارتكاب جرائم سرقت مسلحانه با 
سالح گرم و ضرب و جرح) در محل ترددشان در يك قهوه خانه در منطقه نازى 

آباد دستگير و به اداره يكم پليس آگاهى تهران بزرگ منتقل شدند.
در ادامه پنجمين عضو گروه به نام «ياسر.الف» (متولد ١٣٦٩ و داراى سابقه 
سرقت مسلحانه با اسلحه گرم) كه در زمان سرقت، نقش راننده گروه را بر عهده 
داشت شناسايى شد و دستگيرى وى در دســتور كار كارآگاهان قرار گرفت؛ 
كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه ياسر با اطالع از دستگيرى ديگر اعضاى گروه 
قصد دارد تا به صورت غيرقانونى و از طريق مرزهاى شــمال غرب از كشور 
متوارى شــود كه بالفاصله هماهنگى هاى الزم انجام و تيمى از كارآگاهان 
به شمال غرب كشور اعزام شــدو متهم را در ٢٠ اسفند، در نقطه صفر مرزى 

دستگير و به اداره يكم پليس آگاهى تهران بزرگ منتقل كردند.
متهمين در ادامه تحقيقات به فروش طالجات ســرقت شده از طالفروشى 
كهريزك به مبلغ ٣٠٠ ميليون به يك خريدار اموال مسروقه در منطقه عبدل 
آباد اعتراف كردند كه خريدار اموال مسروقه به نام «حسن.م» (متولد ١٣٧٠ 
و سابقه دار در زمينه خريد اموال مسروقه) نيز دستگير و مقاديرى از طالجات 

مسروقه از وى كشف شد.
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم معاون مبارزه با جرائم جنايى پليس آگاهى تهران 
بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: بــا توجه به اعتراف صريح متهمين به ارتكاب 
سرقت مسلحانه طالفروشى و سوابق متهمين در ارتكاب جرائم مختلف به 
ويژه ارتكاب سرقت هاى مسلحانه و خشن، قرار قانونى از سوى بازپرس محترم 
پرونده صادر شد  و متهمين جهت انجام تحقيقات تكميلى در اختيار اداره يكم 

پليس آگاهى تهران بزرگ قرار داده شدند.

يك دستگاه جرثقيل سيار كه مشغول انجام عمليات عمرانى پروژه «سينا» در همدان بود سقوط كرد كه خوشبختانه اين حادثه هيچگونه تلفات جانى نداشته است.
به گزارش جام جم آنالين، حادثه دمونتاژ تاور پروژه «سينا»  به دليل نقص فنى در دكل جرثقيل سيار دمونتاژ كار بوده كه در حين پايين آوردن فلش تاور دچار نقص فنى شده و قسمتى 

از فلش تاور روى پشت بام تجارى پروژه فرود آمد كه خوشبختانه هيچگونه خسارت جانى نداشته است.

آتش زدن خودروى مزدا ٣ براى فرار
سارقان مسلح طالفروشى در تهران به دام افتادند

سقوط جرثقيل در همدان 

كشف ارتباط متهم با ده ها زن

اخاذى اينترنتى پسر ١٧ ساله
 از مردان با تقليد صدا

پسر نوجوانى كه با تقليد صداى دختران و تحريك احساسات مردان از آنها اخاذى مى كرد، دستگير شد.
به گزارش ميزان، سرگرد مرتضى ابوطالبى رئيس پليس فتا استان يزد اظهار داشت: فردى با در دست داشتن مرجوعه 
قضائى به اين پليس مراجعه و اعالم كرد كه، حدود يكسال پيش در يكى از شبكه هاى اجتماعى با شخصى كه خود 
را «مهرناز» معرفى كرده بود آشنا شدم اما هيچگاه حاضر نبود من وى را ببينم و مالقات داشته باشيم يا عكس يا 

فيلمى از خود ارسال كند و فقط تلفنى و از طريق چت با بنده صحبت مى  كرد.
وى ادامه داد: «با اين اوصاف چندين بار هم در طول چند ماه با بهانه هاى مختلف و داشتن مشكالت مالى نظير 
اجاره خانه از بنده تقاضاى پول نموده كه به صورت كارت به كارت تاكنون مبلغى در حدود ٢٠ ميليون ريال به حساب 
شخصى كه مدعى بود صاحبخانه اش مى باشــد واريز كرده ام اما چند ماه پيش متوجه شدم كه اين خانم مهرناز، 
نرم افزارى كه من از طريق آن با وى در ارتباط بوده ام را هك نموده و عكس هاى شخصى خانم بنده را برداشته و 

حاال با تهديد اينكه آنها را انتشار مى دهد تقاضاى دريافت پول هاى بيشترى را دارد.» 
سرگرد ابوطالبى افزود: با توجه به حساسيت موضوع، پرونده در اين پليس تشكيل و در دستور كار كارشناسان اين 
پليس قرار گرفت كه پس از اقدامات فنى انجام شده مشخص شد كه پول ها به حساب شخصى به نام «مهدى» 
اهل و ساكن يزد واريز شده اما خطى كه متهم با آن شبكه اجتماعى را فعال كرده و تماس تلفنى با شاكى داشته 

متعلق به شخصى بى هويت بوده كه البته خط مذكور خاموش و مدتى غير فعال است.
رئيس پليس فتا استان يزد اظهار داشت: با تالش شــبانه روزى كارشناسان دايره مبارزه مشخص شد كه شماره 
كارت مهدى به خط مربوطه متصل است و چند بارى به صورت اينترنتى و از طريق همين كارت براى خط مذكور 
شارژ خريدارى شده است. در ادامه تحقيقات و با دستور قاضى پرونده مهدى كه شاغل در بازار كار در شهرستان يزد 
بود به اين پليس احضار و در خصوص موضوع پرونده از وى تحقيق به عمل آمد كه ايشان پس از اظهارات ضد و 
نقيض و انكار موضوع در انتها با ارائه مستندات و ادله كشف شده توسط كارشناسان پليس فتا، لب به اعتراف گشود.
وى گفت: در روند بررسى گوشى متهم توسط متخصصين دايره ادله ديجيتال پليس فتا، فايل هايى حاوى تماس هاى 
صوتى متهم با چندين مرد مختلف ديگر در يكى از شبكه هاى اجتماعى وى كشف شد كه در تمامى اين تماس ها 
يك خانم با اين آقايان صحبت كرده و با به كار بردن حرف ها و كلمات تحريك آميز سعى در ترغيب كردن آنها به 
داشتن رابطه و البته دريافت پول بوده كه پس از احضار مجدد شاكى و بررسى فنى صدا ها، مشخص شد كه متهم 
قادر است به طرزى بسيار عجيب و ماهرانه صداى خود را تبديل به صداى خانم كرده و به همين طريق توانسته بود 

از تعداد زيادى مرد كه بعداً چت هاى آنها نيز كشف شد اخاذى كند.
سرگرد ابوطالبى افزود: در ادامه تحقيقات مشخص شد كه متهم مذكور داراى روابطى نا مشروع با تعداد زيادى خانم 
و آقا از جمله زنان متأ هل است كه تمامى مستندات اين قضيه ضميمه پرونده شده و در ادامه متهم به همراه پرونده 

جهت سير مراحل قانونى به دادسرا ارسال شد.

تخليه كامل يك روستا در پى درگيرى هاى طايفه اى

مردم، زورگير خشن را دستگير كردند
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اجراییه
شماره: 950602 ش14-1395/11/25 به موجب راي شماره 1347 تاریخ 95/7/26 حوزه 14 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه منوچهر کیانى به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه سفته به شماره 846997 و مبلغ دو میلیون و 
ششصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/28 لغایت تاریخ وصول در حق محکوم له: لیال سادات 
نکته دان با وکالت حمیده ملکى به نشــانى: اصفهان- خ طالقانى بن بست مرندى- پالك 284 کدپستى 
8135765118، و نیم عشر حق االجرا. 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: 39683 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /12/947
اجراییه

شماره: 950792 ش5-1395/1/17 به موجب راي شــماره 1488 تاریخ 95/9/22 حوزه 5 شوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید شفیع موســوى طارسى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره هاى 
02840706-94/2/25 و 029126730-94/2/27 و 1/625/000 ریال بابت هزینه ى دادرسى و تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتى، مشخصات 
محکوم له: مرتضى صدیقى به نشانى: اصفهان- سه راه ســیمین- خ سهروردى- جنب رستوران شیرین 
نخل شرکت کیان پالست ســپاهان. 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: 39668 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /12/948
اجراییه

شماره: 517/95- 1395/12/17 به موجب راي شماره 975 تاریخ 95/9/30 حوزه 15 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: سعید عباسى فر فرزند على اکبر شغل: مرغ فروش 
به نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت دو فقره چک شماره هاى 
226240- 94/10/16 و 226241- 94/11/16 بابت اصل خواسته و مبلغ 279/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک هاى موصوف لغایت زمان وصول در حق خواهان: 
غالمعلى ثمره نجف آبادى فرزند حسینعلى شــغل: آزاد- مصالح فروش به نشانی: اصفهان- خ رباط کوچه 
شکوفه- شکوفه 5 پالك 10 و نیز پرداخت نیم عشر حق االجراء در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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 اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 39654 شعبه 15 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/949
اجراییه

شماره: 1048/95- 1395/12/17 به موجب راي شماره 1469 تاریخ 95/8/23 حوزه 45 دادگاه عمومى 
حقوقى اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- هلیا عبداللهى 2- غالمحسین خستگانان هر دو 
به نشانی: مجهول المکان محکوم اند به پرداخت به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 103/200/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/415/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک  موصوف 95/5/15 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: رضا مجیدى به نشانی: اصفهان- چهارباغ 
خواجو- جنب بانک ملى- طبقه سوم- شرکت کاشى نگار صادر به انضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 39652 

شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/950
اجراییه

شماره: 342/95 -95/12/11 به موجب راي شــماره 724 تاریخ 95/7/28 حوزه 18 شوراي حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- مصطفى عینى فرزند جهانگیر به نشانى 
مجهول المکان 2- گودرز امینى گندمانى به نشــانى: اصفهان کوى امام صادق (ع) طباخى حاج حســن 
محکوم اند به: محکومیت تضامنى به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ -/2/030/000 ریال (دو میلیون و سى هزار ریال) هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/11/15 لغایت اجراى حکم در 
حق خواهان آقاى مهدى محمدى نجف آبادى فرزند رضا با وکالت سید هادى حسینى به نشانى: اصفهان خ 
حکیم بازارچه نو شرقى پالك 215، و نیم عشر اجراى احکام صادر و اعالم مى گردد. 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: 39667 شعبه 18 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/951
مزایده

در پرونده کالســه 950072 اجرایى و به موجب دادنامه 481-940 صادره از شعبه اول حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى ســهراب ربیعى فرزند یاسین محکوم اســت به پرداخت 5000000000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 250000000 ریال نیم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى منوچهرجمشیدیان شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک قطعه زمین مشاع 
واقع در اراضى نجف آباد امیرآباد واقع در قطعه 4 بخش 11 تمامت 402/5 سهم مشاع از 101940 پالك 
858 ملک آقاى سهراب ربیعى مجموع مساحت ملک 40780 مترمربع باتوجه به گزارش کارشناس ثبتى 
سهم آقاى ســهراب ربیعى 161 متر مربع به صورت مشاع مى باشــد که به علت مشاع بودن تعیین محل 
میسر نمى باشد با عنایت به کاربرى کشاورزى و مشاع بودن میزان سهم وى 161 متر مربع مى باشد از قرار 
هرمترمربع 2500000ریال جمعا ارزش آن 402500000ریال برآورد میگردد. که باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
در تاریخ 96/01/15 ساعت 10 صبح در همان محل به فروش مى رسد، برنده مزایده شخصى است که از 
قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 
بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه 
هاى اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف مدت پنج 
روز قبل از مزایده از اموال/ملک موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3755  اجراى احکام شــعبه اول دادگاه 

حقوقى نجف آباد/12/962
مزایده

شماره 950661 ح 3- 95/12/19 در پرونده کالسه 950661 ح 3  اجرایى و به موجب دادنامه 950-1085 
صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى منصورنظرعلیان محکوم است به پرداخت 
170عدد ســکه تمام بهارآزادى بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره درحق محکوم له و مبلغ 
200000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است. ســه دانگ از تمامت ششــدانگ یک قطعه ملک(جاخانه) واقع در نجف آبادى بلوار آیت اله 
ایزدى-خ تقى جراح- کوچه بهار5 داراى عرصه حدود 189 مترمربع که با عنایت به مالکیت محکوم علیه 
اجرایى ســه دانگ آن معادل 94/5 مترمربع موضوع مزایده قرار مى گیرد که با عنایت به دارا بودن سوابق 
ثبتى به شماره 249/4 قطعه بارزش 378000000 ریال ارزیابى و تعیین گردید. که باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
در تاریخ 96/01/19  ساعت 11صبح در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد، برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب سپرده 
2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کســر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3736  اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/963
 ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9510103731505932 شماره پرونده: 9509983731501009 شماره بایگانى شعبه: 
951023 خواهان صادق کیانى دادخواســتى به طرفیت خوانده مهند المکاصیص به خواسته محکومیت 
خوانده تقدیم دادگاه عموم شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 951023 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 
96/02/16 ســاعت 8:30 تعیین گردیده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده حسینعلى سلیمانى پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 3750 شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد/12/964
 ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103730105632 شماره پرونده: 9509983730101132 شماره بایگانى شعبه: 
951145  تاریخ تنظیم: 1395/12/21 خواهان سعیدامینى دادخواستى به طرفیت خواندگان یاسر صالحى 
و على محمد ایزدى و حسینعلى سلیمانى به خواسته مطالبه خسارات تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 951145 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
96/02/16 ساعت 9:30 تعیین گردیده بعلت مجهول المکان بودن خوانده حسینعلى سلیمانى و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده حسینعلى سلیمانى پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 3745 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/12/965
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103730208554 شماره پرونده: 9509983730201218 شماره بایگانى شعبه: 
951227 خواهان اعظم سلطانیان دادخواستى به طرفیت خوانده بهمن اله بخشى به خواسته مطالبه وجه 
به مبلغ پانصدمیلیون ریال تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 951227 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/01/27 و ساعت 8/30 تعیین شده است. (الزم به ذکر است شهود معارض خود را 
در جلسه رسیدگى حاضر نمایید و جهت استماع شهادت شهود حاضر شوید). به علت مجهول المکان بودن 
خوانده بهمن اله بخشى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواس ت 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3737 شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/12/966
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى: خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مرضیه امیرنیرومند دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خواندگان 1-حبیب سلیمانى 2- سید اسماعیل موسوى به شوراى حل 
اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 327/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/01/29 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خواندگان مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار مى 
گردد که با 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3733 شعبه 11 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/968
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 70/95 ش ح 8- 1395/12/04 خواهان سیامک اصغر زاده دادخواستى به خواسته الزام خوانده به 
طرفیت خوانده على نورى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/30 ســاعت 4/5 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است در صورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3710  شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/969
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 114/95 ش ح 8- 1395/12/18 خواهان محمد عرب پور دادخواستى به خواسته الزام خوانده به 
طرفیت خوانده احمد حاجیان سه پله به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/18 ساعت 5 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3751 شعبه 12  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/970
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى: خواهان بهرام على محمد شریفى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبلغ 
دویست میلیون ریال به طرفیت خوانده راضیه فتاحیان کلیشادرفى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1327/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/02/12 ساعت 11صبح 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 کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 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. م الف: 3727 شعبه 2 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/971
اجراییه

شماره 118/94 ش ح 12 به موجب راى شماره 592 تاریخ 95/05/11 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: سامان داودى فرزند على جان به نشانى: فوالدشهر- ب4-

8519934311 محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 300/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: ذوالفقار 
سورانى فرزند محمدباقر به نشانى: یزدانشهر- خ 3 شرقى پ34- 8519738841 . ماده 34 قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و ا ستیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 3740 شعبه 12 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد /12/972
ابالغ وقت رسیدگى

کالسه پرونده 402/95 شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت موضوع: مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال 
با خسارات تاخیرتادیه و هزینه دادرسى خواهان: بهمن رضایى فرزند محمدعلى خوانده: عبدا... اسماعیلى 
(پیمانکار شرکت همتا تابان آمیا) محل حضور: شوراى حل اختالف علویجه واقع در دادگاه عمومى مهردشت 
. وقت رسیدگى: مورخه 96/2/13 راس ساعت 9 صبح. خواسته: مطالبه. بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد 
آقاى بهمن رضایى فرزند محمدعلى دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر مطالبه به مبلغ شصت میلیون ریال 
بابت  مطرح نمودند که در شعبه دوم شوراى حل اختالف علویجه به کالسه 402/95 تحت رسیدگى مى باشد 
بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید و 
ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع دادخواست به طور کامل مطلع شده و در صورت عدم حضور به موقع 

اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 3757 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/12/973
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510423730200593 شــماره پرونده: 9509983730200496 شماره بایگانى شعبه: 
950497 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973730201018 
محکوم علیه توکل مظفرى نام پدر: هاشــم  به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
چهارصدوسى وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسار ت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک 
مرکزى از تاریخ چک مذکور (95/7/7) تا زمان وصول آنکه محاســبه آن با اجراى احکام است و پرداخت 
هزینه دادرسى درحق محکوم له: امیدحسن لرى نام پدر: رضا نشانى: اصفهان- نجف آباد- خ قدس-ك 
نســاج پ48. به انضمام پرداخت مبلغ 21/750/0000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3739 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/12/974
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510423730200592 شــماره پرونده: 9509983730200495 شماره بایگانى شعبه: 
950496 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973730201019 
محکوم علیه توکل مظفرى نام پدر: هاشــم  به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
پانصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از 
تاریخ چک مذکور (95/3/28) تا زمان وصول آنکه محاسبه آن با اجراى  احکام است و پرداخت هزینه دادرسى 
درحق محکوم له: جهانگیر کرمى هومانى نام پدر: غالمحسین نشانى: اصفهان- نجف آباد- ویالشهر-خ 
ولیعصر نبش ك اشرفى پ1 ، به انضمام پرداخت مبلغ 25/000/0000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس 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 هرنحو با انگیزه فرار از اداى دیــن به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شــود. (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: 

3738 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/12/975
اجراییه

شماره 201/95 ش ح 6- 95/12/2 به موجب راى شماره 352/95 تاریخ 95/07/28 حوزه 6 (ویالشهر) 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: محمدرضا صداقت به نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک 
میلیون و بیست هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ 94/11/25 لغایت اجراى کامل دادنامه درحق محکوم له: منصورمهدیان با وکالت ســعید 
قیصرى به نشانى: نجف آباد- خ امام جنب شهردارى منطقه یک، ساختمان پارسیان طبقه اول دفتر وکالت و 
پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:  3672 

شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/976
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973730101386 شــماره پرونده: 9509983730100486 شماره بایگانى شعبه: 
950497  خواهان: آقاى محمدفاضــل نجف آبادى فرزنــد محمدجعفر با وکالت خانــم تینا صادقى پور 
نجف آبادى فرزند یداله به نشــانى اصفهان- نجف آباد- خ پانزده خرداد مرکزى نرســیده به چهارراه امام 
خواندگان: 1. خسرو خسروى به نشــانى مجهول المکان 2. آقاى محمدفرجى به نشانى اصفهان- نجف 
آباد-خ 15 خرداد جنوبى ك آقا سلیمانى پ 24 خواسته: مطالبه وجه دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى محمدفاضل با وکالت خانم تینا صادقى 
پور بطرفیت آقایان 1- محمدفرجى 2- خســرو خســروى دائر بر مطالبه مبلغ 279/000/000 ریال وجه 
فاکتورهاى ضمیمه دادخواســت و مطالبه خســارات دادرســى از توجه به اظهارات وکیل خواهان و ارائه 
فاکتورهاى فروش جنس ضمیمه دادخواست و نظربه اینکه خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ از طریق نشر 
آگهى در دادگاه حاضر نشده و دفاعى به عمل نیاورده است و دفاعیات خوانده ردیف اول در عدم شراکت با 
خوانده ردیف در خرید اجناس مورد ادعا قابل پذیرش نیست زیرا اظهارات شهود تعرفه شده خواهان موید 
شراکت خواندگان با یکدیگر و خرید اجناس است که على الظاهر پس از خرید اقالمى و پرداخت مبالغ نقد 
و نسیه که خوانده ردیف اول اقرار به خرید یک مرحله با شراکت خوانده دیگر از خواهان دارد در خریدهاى 
بعدى اقالم خریدارى شده یا سندى بابت پرداخت آن ارائه شده یا چک پرداختى توسط خوانده ردیف دوم 
بوده که نامبرده متوارى شده است قرینه اى که دراین خصوص موید شراکت خواندگان است قرارداد خرید 
یک مرحله جنس توسط خواندگان از خواهان است که در آن قرارداد بار خریدارى شده حدود هیجده میلیون 
تومان بوده (که البته مبالغ این قرارداد تسویه شده است) ولى خوانده ردیف اول چک ضمانتى بابت آن ارائه 
کرده به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال که در حدود دوبرابر اقالم خریدارى شده در قرارداد مذکور است 
و خوانده ردیف اول پاسخ قابل قبول درخصوص ارائه این چک زمان تنظیم قرارداد فوق الذکر ارائه نکرده و 
خواهان علت آن را اخذ چک سیصدو پنجاه میلیون ریال بابت ضمانت خریدهاى بعدى اعالم کرده است که 
عدم استرداد آن چک پس از تسویه قرارداد نیز قرینه دیگرى دراین خصوص است. وپس از احراز شراکت 
خواندگان درخرید جنس از خواهان جهت بررسى اقالم خریدارى شده که وجه آن به خواهان پرداخت نشده 
موضوع به کارشناسى ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه میزان جنس خریدارى شده توسط خواندگان و عدم 

پرداخت وجه آن را 205/693/500 ریال اعالم که نظریه صرفا از سوى خوانده ردیف اول مورد اعتراض واقع 
شده ولى اعتراض موجهى دراین خصوص اعالم نشده لذا دادگاه با احراز شراکت خواندگان و احراز میزان 
بدهى به مبلغ اخیرالذکر مستندا به مواد 515 و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت دویست و پنج میلیون و ششصد و 
نود و سه هزار و پانصد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/754/300 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و نســبت به مابقى خواسته بلحاظ عدم احراز حقانیت 
خواهان مستندا به ماده 1257 قانون مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم  مى گردد. راى صادره 
نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از 
آن نسبت به ایشان و نسبت به سایرین ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان است. م الف: 3734 میرفتاح دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/12/977

 حصر وراثت
ناصر نادرخانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1208 به شرح دادخواست به کالسه 405/95 ش ح 10 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم نادرخانى نجف 
آبادى بشناسنامه 1038 در تاریخ 1395/11/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1- ناصر نادرخانى نجف آبادى ش ش 1208، 2- حیدرعلى نادرخانى نجف 
آبادى ش ش 200 (پسران متوفى) 3- اشرف نادرخانى نجف آبادى ش ش 121، 4-اکرم نادرخانى نجف 
آبادى ش ش 2595 ، 5-اعظم نادرخانى نجف آبادى ش ش 1035 (دختران متوفى) 6- عصمت نادرخانى 
بنى ش ش 677 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3741 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/978
حصر وراثت

اکرم غیور نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1890 به شرح دادخواست به کالسه 406/95 ش ح 10  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلى غیور نجف آبادى 
بشناسنامه 523 در تاریخ 1395/10/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- حسنعلى غیور نجف آبادى ش ش 260 (پسرمتوفى) 2- اکرم غیور نجف آبادى ش ش 
1890 (دختر متوفى) 3- صغرى یوسفیان نجف آبادى ش ش 46 (همسر 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 صادر خواهد شد. م الف: 3743 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرست ان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/979
مزایده

در پرونده کالسه 950252 ح 5  اجرایى و به موجب دادنامه 0241-95 صادره از شعبه پنجم حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى امید رحمتى فرزند شکراله محکوم است به پرداخت 145802000ریال بابت محکوم به 
و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 8890000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت 
که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب مهندس معین به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک باب واحد مســکونى واقع در ویالشهر-
بلوارآیت اله سعیدى-خ 124 و داراى سوابق ثبتى 2577/790 و داراى عرصه حدود 270 مترمربع و زیربناى 
219 مترمربع و داراى زیرزمین مسکونى بمساحت 58/5مترمربع که ارزش ششدانگ به انضمام انشعابات 
به ارزش 3/200/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 96/01/19 ساعت 
11 صبح در همان محل به فروش میرسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده از اموال/ملک 

موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3747  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/980 
حصر وراثت

مسعود شمسى داراى شناسنامه شماره 1080028013 به شرح دادخواست به کالسه 397/95 ش ح 10 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین شمسى بشناسنامه 
351 در تاریخ 1395/10/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- محمدشمسى ش ش 3848، 2- محســن شمسى ش ش 6186،  3- مسعودشمسى ش ش 
1080028013 (پسران متوفى) 4- حمیرا شمسى ش ش 328، 5- زهرا شمسى ش ش 1478، 6- بهاره 
شمسى ش ش 1080268634 ،7- دالرا شمسى ش ش 629 (دختران متوفى) 8- مریم شمسى مغاندرى 
ش ش 2 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3752 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/981
حصر وراثت

مصطفى فیض بخشى داراى شناسنامه شماره 511 به شرح دادخواســت به کالسه 410/95 ش ح 10  از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا کمال نجف آبادى 
بشناسنامه 19648 در تاریخ 1395/1/1  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- على رضا فیض بخشى ش ش 2415، 2- صدیقه رشیدى ملک آبادى ش ش 301 ، 
3- یداله رشیدى ملک آبادى ش ش 142، 4- محسن فیض بخشى ش ش 24403، 5- محمدعلى فیض 
بخشى ش ش 175، 6- مصطفى فیض بخشــى ش ش 511 (فرزندان متوفى) متوفى به جز نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3754 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره ی ک)/12/982
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1395/12/345168 تاریخ 1395/12/21 چون ورثه قربانعلى کبیرزاده باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه ملک شماره پالك 317 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 498 دفتر 
59 ذیل ثبت 6391 (که به 7391 تغییر یافته) بنام قربانعلــى کبیرزاده نجف آبادى فرزند على اصغر ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 3756 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان نجف آباد/12/983
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973623101346 شــماره پرونده: 9509983623100228 شماره بایگانى شعبه: 
950255 خواهان ها: 1- آقاى محمد صالحى نیا فرزند حسن 2- آقاى عباس صالحى نیا فرزند حسن همگى 
به نشانى: تهران میدان شهید سعیدى کوچه غالمحسین نیکخواه پالك 21 طبقه سوم. خوانده: خانم صغرى 
بیگم طباطبائى عقدائى به نشانى مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسى 2- دستور فروش 
ملک مشاع. دادگاه با رعایت تشریفات قانونى ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دادخواست تقدیمى آقایان عباس و محمد صالحى 
نیا فرزندان حسن به طرفیت خانم صغرى بیگم طباطبایى عقدایى به خواسته فروش مال مشاعى 5 دانگ 
مشاع از شش دانگ پالك ثبتى شماره 139 واقع در کجومثقال اردستان به مساحت 201/74 مترمربع به 
دلیل صدور قرار رد افراز و هزینه دادرسى و خسارات قانونى مقوم به 50/000/000 ریال ، این شعبه از توجه 
به مراتب فوق، رونوشت گزارش افراز شش دانگ خانه موضوع خواسته به شماره 139 واقع در کچومثقال 
75 اصلى دهستان سفلى اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که کارشناسان اداره ثبت اعالم داشته اند با لحاظ 
مساحت 6 دانگ منزل سهمى خواهانها به میزان 168/12 مترمربع و سهم خوانده 33/62 مترمربع منزل 
قابلیت افراز را نداشته رونوشــت آگهى قرار رد افراز و ابالغ آن از طریق نشر آگهى، اعالم نظر کارشناس 
رسمى دادگسترى در امور راه و ساختمان به ارزیابى شش دانگ منزل فوق به میزان 636/870/000 ریال و 
عدم اعتراض طرفین به نظریه فوق دعوى خواهان ها را محرز دانسته مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آ.د.م 
و م 1 قانون و مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاعى مصوب 1357 حکم بر محکومیت 
خوانده بر فروش مال مشاعى و پرداخت هزینه دادرسى و هزینه کارشناسى در حق خواهانها صادر مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن 
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است.  م الف: 466  کبیرى رئیس شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى شهرستان اردستان/12/984
ابالغ رأى

به تاریخ 1395/12/11 در وقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد به تصدى 
اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 95/854 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر 
است. مالحظه مى گردد خوانده لطیف میراحمدى مفرد علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظار کافى حضور 
ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى 
و منضمات پیوستى است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال 
به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان علیمردان اهللا یارى به طرفیت 
خوانده لطیف میراحمدى مفرد به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
یک فقره چک 813798 به شرح متن دادخواســت به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر در 
تادیه 95/4/19 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادرسى و تصویر مصدق چک و 
گواهى عدم پرداخت مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم 
ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد 519-522-
515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده لطیف میراحمدى مفرد به پرداخت 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/200/000 ریال(سیصدوبیست هزارتومان) هزینه 
دادرسى و پرداخت هزینه نشرآگهى 250/000 ریال و پرداخت خســارت تاخیر درتادیه از تاریخ سررسید 
95/04/19 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى 
گردد در حق خواهان علیمردان اهللا یارى صادر و اعالم میگردد و درخصوص راى صادره نسبت به خوانده 
لطیف میراحمدى مفرد غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف 
همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3742 شعبه 

سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/985
ابالغ رأى

به تاریخ 1395/09/29 در وقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد به تصدى 
اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالســه 95/558 شوراى حل اختالف سوم تحت 
نظر است. شــماره: 736- 95/10/8 مالحظه میگردد خوانده على برجى علیرغم ابالغ به وصف قانونى و 
انتظار کافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده اســت. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به 
شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده 
و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. در خصوص دعوى خواهان مجید 
عظیما به طرفیت خوانده على برجى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 41/982/500 ریال 
بابت فاکتور به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرســى و خسارت تاخیر در تادیه تقدیم 
دادخواست 95/06/21 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادرسى و تصویر مصدق 
فاکتور مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى 
بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد 198-502-515-519-522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده على برجى به پرداخت 41/982/500 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 650/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ سررسید 
تقدیم دادخواست 95/06/21 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد 
وصول و ایصال مى گردد در حق خواهان مجیدعظیما صادر و اعالم میگردد و درخصوص راى صا دره نسبت 
به خوانده على برجى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف 
همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشد. م الف: 3732  
خوشنویس قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/986

اجراییه
شماره 825/95 ش ح 2- 1395/12/4 به موجب راى شــماره 1013 تاریخ 95/09/30 حوزه دوم شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: رســول باقرى به نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/410/000 ریال 

هزینه دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 95/07/03 لغایت اجراى حکم همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال به عنوان نیم عشــر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم 
له: محمد بابایى به نشانى: نجف آباد-خ امام غربى-چهارباغ روبروى تاالرچهارباغ-داربست فلزى بابایى. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 3753 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /12/987
حصر وراثت

مسعود اسدى نژاد هراتمه فرزند مرتضى و به شــماره شناسنامه/ملى 41 و به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1817  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى 
اسدى نژاد هراتمه فرزند عبدالکریم به شماره شناسنامه / ملى 563 در تاریخ 1395/07/28 بدرود زندگى 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- بهجت حیدرى هراتمه فرزند 
مهدى شماره شناسنامه /ملى 8 نسبت به متوفى (همسر) 2- سعید اسدى نژاد هراتمه فرزند مرتضى شماره 
شناسنامه / ملى 26 نسبت به متوفى (فرزند) 3- محمدرضا اسدى نژاد هراتمه فرزند مرتضى شماره شناسنامه 
/ ملى 722 نسبت به متوفى (فرزند) 4- خسرو اسدى نژاد هراتمه فرزند مرتضى شماره شناسنامه/ ملى 10 
نسبت به متوفى (فرزند) 5- مسعود اسدى نژاد هراتمه فرزند مرتضى شماره شناسنامه / ملى 41 نسبت به 
متوفى (فرزند) 6- ماه منیر اسدى نژاد هراتمه فرزند مرتضى شماره شناسنامه / ملى 1754 نسبت به متوفى 
(فرزند) 7- زهره اسدى نژاد هراتمه فرزند مرتضى شماره شناســنامه / ملى 639 نسبت به متوفى (فرزند) 
8- آذر اسدى نژاد هراتمه فرزند مرتضى شماره شناسنامه/ ملى 39 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر 
این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/820 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/989
حصر وراثت

مریم افشارى گشنیزجانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 17 بـه شـرح دادخواست به کالسه 628/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف اله صالحى رزوه بشناسنامه 
10 در تاریخ 95/12/3 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- محمد صالحى رزوه به ش ملى 5750127303 ، 2- على صالحى رزوه به ش ملى 5750171264 
(پســران متوفى) 3- محدثه صالحى رزوه به ش ملى 5750101282 (دختر متوفى) 4- فاطمه صالحى 
رزوه به ش.ش 19 فرزند محمدهادى 5- مریم افشارى گشنیزجانى فرزند على اصغر به ش.ش 17 (همسر 
دائمى متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 110 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

چادگان (مجتمع شماره یک)/12/990
حصروراثت

مجید عباسى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 364 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 312/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم عباســى قلعه قاسمى 
بشناسنامه 164 در تاریخ 1395/12/05  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مجید عباسى فرزند ابراهیم ش.ش 364 ت.ت 1347 صادره از شهر رى (پسر متوفى) 
2- منیژه عباسى فرزند ابراهیم ش.ش 365 ت.ت 1347 صادره از شهر رى (دختر متوفى) 3- مریم عباسى 
قلعه قاســمى فرزند ابراهیم ش.ش 385 ت.ت 1354 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- معصومه عباسى 
قلعه قاسمى فرزند ابراهیم ش.ش 2042 ت.ت 1362 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- محبوبه عباسى 
قلعه قاسمى فرزند ابراهیم ش.ش 4613 ت.ت 1365 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- صغرى بیات ریزى 
فرزند فالمرز ش.ش 281 ت.ت 1328 صادره از لنجان (همســر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1204 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/991
ابالغ راى

شماره پرونده: 96/95 دادنامه: 653-95/11/13  مرجع رسیدگى: شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: محمد رضایى فوالدى فرزند بک رضا- نشــانى: فوالدشهر ب 1 جنب مسجد امام حسن 
ساختمان دنا واحد 416. خواندگان: داوود زنگنه- نشانى: مجهول المکان. خواسته: مطالبه سفته. گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از 
خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى 
محمد رضایى فوالدى فرزند بک رضا به طرفیت داوود زنگنه به خواســته مطالبه مبلغ ســى میلیون ریال 
(30/000/000 ریال) وجه یک فقره سفته به شــماره خزانه دارى 202931- 95/6/29 و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و خســارت دادرسى، شورا نظر به شــرح دادخواســت تقدیمى خواهان و تصویر مصدق سفته 
مستند ادعا و اینکه صدور ســفته از ناحیه خوانده و بقاء آن در ید خواهان داللت بر مدیونیت خوانده دارد و 
اینکه در قبال دعوى خواهان دفاع مؤثرى به عمل نیاورده اســت و باتوجه به نظریه مشورتى اعضاء شورا 
خواسته خواهان را ثابت تشخیص و با اســتناد به ماده 307 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى 
میلیون ریال (30/000/000 ریال) به عنوان اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/6/29 زمان پرداخت بدهى، که بر اســاس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ 415/000 ریال چهارصد و پانزده هزار 
ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى نماید. راى غیابى محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 1205 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/12/992
حصر وراثت

کبرى احمدى دستجردى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 741 بـه شـرح دادخواست به کالسه 321/95  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا براتى چم گردانى 
بشناسنامه 102 در تاریخ 95/12/09 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- على براتى چمگردانى فرزند محمدرضا ش.ش 1160395209 ت.ت 1379 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 2- کبرى احمدى دســتجردى فرزند حسینعلى ش.ش 741 ت.ت 1357 صادره از 
اصفهان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1206 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/12/993
ابالغ  اجرائیه

شماره پرونده: 139504002127000013/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500029 شماره آگهى ابالغیه: 
13950380212700039 بدینوســیله به آقاى ســید محمد على میرى فرزند ســید احمد به شماره ملى 
1190143461 متولد 1372/10/04 که طبق آدرس تقاضانامه صدور اجرائیه ســاکن: شــهرضا خیابان 
شهید یزدانى کوى امیر المومنین بن بست چهارم پالك 77 و آقاى امیر اسکندرى فرزند مهدى به شماره 
شناسنامه 278 به شماره ملى 1199268755 متولد 1361/02/16 که طبق آدرس متن تقاضانامه صدور 
اجرائیه ساکن: شــهرضا خیابان حکیم نصراله فرعى 19 که برابر گزارش مامور اداره پست شهرضا امکان 
ابالغ واقعى در آدرس هاى مذکور به شما وجود نداشته است ابالغ مى گردد: براساس قرارداد شماره 1280 
مورخ 1393/10/09 تنظیمى در بانک سپه شعبه طالقانى شــهرضا آقاى سید ولى اله سیدین به تعهد شما 
مبلغ 384/339/237 ریال (سیصد و هشتاد و چهار میلیون و ســیصد و سى و نه هزار و دویست و سى و نه 
ریال) از تسهیالت بانک مذکور اســتفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعب بانک 
سپه منطقه اصفهان (بستانکار پرونده) اجرائیه به مبلغ دویست و چهل و دو میلیون و هفتصد و چهل و هشت 
هزار و شصت و دو ریال (242748062 ریال) بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1395/02/25 
که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 206785 ریال (دویســت و شــش هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ریال) 
بانضمام هزینه هاى متعلقه به آن اضافه مى گردد صادر و تحت شماره بایگانى 9500029 در واحد اجراى 
اسناد رسمى شهرضا در جریان رسیدگى مى باشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
مصوب 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر مى 
گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 771 واحد اجراى 

اسناد رسمى شهرضا/12/994
ابالغ  اجرائیه

شماره پرونده: 139504002127000014/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500030 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000038 بدینوســیله به آقاى سید محمد على میرى فرزند ســید احمد به شماره ملى 
1190143461 متولد 1372/10/04 که طبق آدرس تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا خیابان شهید 
یزدانى کوى امیر المومنین بن بست چهارم پالك 77 و آقاى امیر اسکندرى فرزند مهدى به شماره شناسنامه 
278 به شماره ملى 1199268755 متولد 1361/02/16 که طبق آدرس تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: 
شهرضا خیابان حکیم نصراله فرعى 19 که برابر گزارش مامور اداره پست امکان ابالغ واقعى در آدرس هاى 
مذکور به شما وجود نداشته است ابالغ مى گردد: براساس قرارداد شماره 1259 مورخ 1393/10/09 تنظیمى 
در بانک سپه شعبه طالقانى شهرضا آقاى سید محمدامین سیدین به تعهد شما مبلغ 384/339/237 (سیصد 
و هشتاد و چهار میلیون و سیصد و سى و نه هزار و دویست و ســى و هفت ریال) از تسهیالت بانک مذکور 
استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعب بانک ســپه منطقه اصفهان (بستانکار 
پرونده) اجرائیه به مبلغ 239/762/812 ریال (دویست و ســى و نه میلیون و هفتصد و شصت و دو هزار و 
هشتصد و دوازده ریال) بابت اصل طلب و خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/02/25 که از این تاریخ به بعد 
روزانه مبلغ 204623 ریال (دویست و چهار هزار و ششصد و بیست و سه ریال) بانضمام هزینه هاى متعلقه 
به آن اضافه مى گردد صادر و تحت شماره بایگانى 9500030 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا در جریان 
رسیدگى مى باشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب یکنوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما چاپ و منتشر مى گردد و ظرف مدت ده روز پس از 

انتشار آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 770 واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/12/995
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/345405- 1395/12/21 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
32 و 33 فرعى از 23- اصلى که بشماره 2270 تبدیل گردیده که در صفحه 591 دفتر امالك جلد 38 به نام 
غالمحسین گالبى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 950918711264544- 95/12/19 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شماره: 91532- 95/12/19 به گواهى دفترخانه چهار شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن 
به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 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: 767  اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان شهرضا/12/996
ابالغ اجرائیه

شماره ابالغنامه: 9510103723211486 شماره پرونده: 8809983723200587 شماره بایگانى شعبه: 
880593 محکوم له: محمد زمانى طالخونچه محکوم علیها: ماریا، مجید، میترا، محســن، مهناز همگى 
ایرجى آسیابادى فرزندان حسن. به موجب دادنامه شماره 1042-95 صادرشده از شعبه دوم دادگاه عمومى 
حقوقى مبارکه محکوم علیها محکومند به انتقال سند رسمى 500 سهم از 4634 سهم دو نهم از هشت و یک 
دوم حبه از 72 حبه پالك 31 اصلى بخش 9 و محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 4/904/400 
ریال هزینه دادرسى و کارشناسى و مبلغ 3/000/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت 
مبلغ 3/675/250 ریال بابت هزینه اجرایى در حق صندوق دولت. م الف: 95/800  شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه/12/997
ابالغ وقت رسیدگى

احترامًا به استحضار مى رســاند نظر به اینکه آقاى فرهاد پناهپور فرزند فتح ا... به طرفیت شهریار فاتحى 
بروجنى فرزند حجت ا... دادخواســتى مبنى بر مطالبــه وجه یک فقره چک به شــماره 060398 به مبلغ 
50/000/000 ریال به تاریخ 84/3/20 به این شعبه ارائه نموده است و باتوجه به اینکه تاریخ رسیدگى پرونده 
فوق به شماره 95/778 مورخ 96/2/18 میباشد خواهشمند اســت تاریخ رسیدگى به طور کامل در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى و نتیجه ظرف یک هفته به این مرجع ارسال شــود. م الف: 95/293 شعبه اول 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان دهاقان/12/998
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حصر وراثت
ابراهیم کبیرى داراي شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 95/172 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صفورا بمانعلى زاده بشناسنامه 2 در تاریخ 95/11/26  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدى کبیرى فرزند 
بهمن به ش. شناسنامه 22 متولد 1363 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 2- فضل اله کبیرى فرزند بهمن به 
ش. شناسنامه 5 متولد 1355 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 3- ابراهیم کبیرى فرزند بهمن به ش. شناسنامه 
3 متولد 1347 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 4- فاطمه کبیرى فرزند بهمن به ش. شناسنامه 40 متولد 
1353 صادره از شهرضا (دختر متوفى) 5- زهرا کبیرى فرزند بهمن به ش. شناسنامه 30 متولد 1361 صادره 
از شهرضا (دختر متوفى) 6- طاهره کبیرى فرزند بهمن به ش. شناسنامه 74 متولد 1358 صادره از دهاقان 
(دختر متوفى) 7- معصومه کبیرى فرزند بهمن به ش. شناســنامه 40 متولد 1350 صادره از دهاقان (دختر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/292 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع 

شماره یک)/12/1000
مزایده

آگهى مزایده مرحله دوم: در پرونده کالسه 950470 ح/4 اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شعبه چهارم 
حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجراى خانم اقدس فدائى محکوم است به پرداخت 400/000/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 20/000/000 ریال نیم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگســترى آقاى ابوالقاسم قدرت به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت. یک سهم از کل هزار سهم 
شرکت مس و طالى اردستان به شماره ثبتى 271 و شماره انتقال 2980 که بارزش حدود 500/000/000 
ریال ارزیابى و موضوع مزایده قرار مى گیرد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 96/1/24 ساعت 9 صبح 
و در همان محل به فروش مى رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال / ملک موردنظر بازدید بعمل آورد. 

م الف: 3771 اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/12/1001
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1393/95 خواهان مسعود کریمى دادخواست مبنی بر الزام به انتقال یک خط تلفن 
همراه به شــماره 09131111068 به طرفیت محمد وقى ورنوسفادرانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي روز شنبه مورخه 96/1/26 ساعت 10 صبح تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى هشت بهشت 
شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 38513 شعبه 51 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/502
مزایده

شــماره: 950412 ح 4- 95/12/14 در خصوص اجــراى 950412 ح/4 و بنا به دســتور فروش صادره از 
شــعبه چهارم حقوقى از اینرو یک قطعه زمین واقع در قلعه ســفید معروف به اراضى سعادت آباد بمالکیت 
حسین محمدى و نیمه محصور با مساحت حدود 2800 مترمربع و داراى قباله نامه عادى و داراى یک اتاق 
کارگرى نیمه مخروبه با سقف آهن بمســاحت حدود 40 مترمربع و داراى حقابه 15 دقیقه در هر شش روز 
از چاه جمشیدیان که طبق برآورد کارشناسى رســمى دادگسترى جناب آقاى مهندس منوچهر جمشیدیان 
500 مترمربع موضوع مزایده بارزش 400/000/000 ریــال تعیین گرد ید. که با توجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در 
تاریخ 96/01/24 ساعت 10 صبح در همان محل به فروش میرسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ ملک مورد 

نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3689  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/676
مزایده

شــماره: 950075 ح 5- 95/12/14 بنا به دســتور فروش صادره یک باب منزل مسکونى به شماره ثبتى 
410/6 مورخه 95/01/14 از شعبه پنج حقوقى 950075 ح 5 و بنا به درخواست خانم درستى و بطرفیت آقاى 
محمدخانى و خانم طاهره رحیمى از اینرو منزل فوق واقع در نجف آباد خ رضایى جنوبى بعد از بلوار بهارستان 
کدپستى 75391-85188 و داراى عرصه 143 مترمربع و اعیانى 240 مترمربع از نوع تیرچه بلوك و داراى 
انشعابات آب، برق، گاز و تلفن که بارزش کل 3/000/000 2/00 ریال توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
مهندس حیدرى برآورد و تعیین گردیده که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه 
کارشناسى، اموال توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 96/01/23 ساعت 10 
صبح در همان محل به فروش میرسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجددا تکرار مى گردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/ اموال/ ملک مورد نظر بازدید 

بعمل آورد. م الف: 3696  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/721
مزایده

اجراى احکام حقوقى شــوراى حل اختالف اردســتان در نظر دارد در اجراى مفاد اجراییه در پرونده کالسه 
202/95 مدنــى ش که به موجب آن آقــاى علیرضا ادیب فرزند خلیل محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
36/683/500 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسى و هزینه کارشناسى در حق محکوم له آقاى 
علیرضا توکلى هندوآبادى فرزند خلیل با توجه به اینکه آقاى خلیل ادیب اقدام به معرفى پالك ثبتى به شماره 
14373 فرعى از یک اصلى را نموده است لذا پالك مذکور را به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى 
رساند: تمامى شش دانگ پالك ثبتى شماره 14373 فرعى از یک اصلى به شماره 26957 مساحت عرصه 
پالك 170/10 مترمربع به آدرس اردستان خیابان حکیم الملک کوچه مجاور انتن هوایى منصوبه مسجد 
قائم به صورت زمین و در داخل آن ساختمان هاى قدیمى و با مصالح بنائى و سقف چوبى محصور متعلق به 
آقاى خلیل ادیب فرزند سلیمان ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى به مبلغ 210/000/000 ریال. متقاضیان 
خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مورد مزایده را که آگهى 
شده مالحظه نمایند مال فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 
ده درصد کل بهاى مزایده را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقى را ظرف مهلت 
یک ماه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر سپرده او به نفع دولت ضبط مى گردد. تاریخ 
مزایده: 96/1/23 ساعت 9 صبح. مکان مزایده: واحد اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان اردستان. م 

الف: 463  اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف اردستان (مجتمع شماره یک)/12/818
مزایده

شــماره: 950380ح 5 - 95/12/18 آگهى مزایده(دستور فروش): بنابه دســتور فروش صادره از شعبه 5 
حقوقى دادگسترى نجف آباد و بنابه درخواســت احد از مالکین مصطفى ستایش یک باب منزل مسکونى 
واقع در خ منتظرى شمالى کوچه هجرت و داراى ســوابق ثبتى 597/4ق 3 و داراى عرصه حدود 264/90 
مترمربع و اعیانى حدود 185 مترمربع با قدمت حدود 60سال و امتیاز برق، آب، گاز، تلفن که جمعا به ارزش 
2/781/450/000 ریال طبق برآورد ارزیاب مهندس حیدرى تعیین گردیــد. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد 
در تاریخ 96/01/19  ســاعت 10 درهمان محل اجراى احکام به فروش مى رســد، برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب سپرده 
2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کسر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار مى 
تواند ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3726  اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/12/825
ابالغ راي

کالسه پرونده: 2135 اصلى 94-411 جلب ثالث شــماره دادنامه: 120 و 119- 95/1/26 مرجع رسیدگى: 
شعبه سى و سوم شوراى حل اختالف اصفهان. خواهان جلب ثالث: سمیرا زورمند به نشانى: اصفهان- خانه 
اصفهان- خیابان گلخانه- خیابان مســجد المحمود- مجتمع بقیا سه طبقه اول با وکالت احمدرضا بهارى 
و امیرحسین دانش به نشــانى: اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارك ورودى 2 طبقه 3 واحد 612. خواندگان: 
1- غالمرضا حاجى علیزاده 2- مهناز حکمت فر 3- فرهاد نظریان 4- عصمت نوروزى 5- مهناز خاکسارى 
6- اکبر اهتمام 7- مهین دخت پاکدامنیان همگى به نشانى مجهول المکان. خواسته: الزام به انتقال سند. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: درخصوص دعوى خانم سمیرا زورمند فرزند موسى الرضا با وکالت آقایان احمد رضا بهارى و امیرحسین 
دانش به طرفیت آقایان غالمرضا حاجى علیزاده و فرهاد نظریان و خانم مهناز حکمت فر به خواسته الزام به 
انتقال سند رسمى ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالك ثبتى 5389 فرعى از 28 اصلى بخش 14 ثبت 
اصفهان مقوم به على الحساب چهل میلیون ریال و الزام به تحویل یک واحد پارکینگ مربوط به آپارتمان 
و انتقال رسمى آن مقوم به على الحساب ده میلیون ریال و پرداخت کلیه خســارات و هزینه هاى ناشى از 
دادرسى و همچنین دادخواست جلب ثالث خواهان با وکالت آقاى احمدرضا بهارى به طرفیت خواندگان فوق 
و همچنین به طرفیت خانم ها عصمت نوروزى رنانى و مهناز خاکسارى و مهین دخت پاکدامنیان و آقاى اکبر 
اهتمام. نظر به اینکه حسب پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان پالك ثبتى موضوع 
خواسته در مالکیت خانم ها عصمت نوروزى و مهناز خاکسارى و آقاى اکبر اهتمام بوده و خواهان هیچ دلیلى 
که حاکى از واگذارى و انتقال مالکیت پالك فوق را از جانب مالکین رسمى به سایر خواندگان و متعاقب آن به 
خواهان باشد ارائه ننموده است لذا دعوى را به توصیف مطروحه قابل استماع ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون 
آیین دادرسى مدنى قرار و عدم استماع دعوى صادر و اعالم مى نماید راى صادره ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 39712 شعبه 33 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/898
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951096 شماره دادنامه: 9509976796302586-95/12/10 مرجع رسیدگى: شعبه 33 
شوراى حل اختالف اصفهان. خواهان: مسعود ضیاعى به نشانى: اصفهان میدان جمهورى خ امام خمینى 
شهرك مهدیه بوستان 6 پالك 4 خوانده: حمید محمدى به نشانى مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 
124/490/000 ریال بابت فاکتور شماره 12353 به انضمام مطلق خســارات و هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى مسعود ضیاعى به طرفیت آقاى حمید محمدى به خواسته مطالبه 
مبلغ 124/490/000 ریال بابت فاکتور شماره 12353 به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان علیرغم ابالغ واقعى شهود تعرفه خود را در جلسه 
حاضر ننموده لذا شورا با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد و در 
خصوص قرار تامین خواسته نظر به اینکه خواهان نسبت به پرداخت خسارت احتمالى اقدامى ننموده لذا شورا 
با استناد به ماده 116 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد تامین خواسته صادر مى گردد. راى صادره حضورى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

39711 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/899
ابالغ راي

کالسه پرونده: 87/95 شماره دادنامه: 836- 95/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: سیامک جعفرى فرزند جعفر به نشانى: میدان امام حسین ارگ جهان نما طبقه اول واحد 102، خوانده: 
مهدى آقاخانى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 56/300/000 ریال بابت اصل خواسته چک 
شماره 141673- 94/12/28 به انضمام مطلق خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: 
در خصوص دعوي آقاى سیامک جعفرى به طرفیت مهدى آقاخانى به خواسته مطالبه مبلغ 56/300/000 
ریال وجه چک به شماره  141673- 94/12/28 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه 
به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت 
به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 
به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 56/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 904/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهى طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/12/28) تا تاریخ اجراي حکم در 

حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 

39708 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /12/900
ابالغ راي

کالسه پرونده: 787/95 شماره دادنامه: 978- 95/12/1 مرجع رســیدگى: شعبه 16 شوراى حل اختالف 
خواهان: علیرضا صالحى به نشانى: اصفهان خیابان فیض جنب کالنترى 16 پالك 199 با وکالت پویه پروانه 
به نشانى: اصفهان سه راه حکیم نظامى ابتداى خیابان ارتش بن شهید عطائى ساختمان 71 واحد 3 خوانده: 
مازستا عرفان به نشانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: دعوى 
علیرضا صالحى با  وکالت پویه پروانه به طرفیت مازستا عرفان به خواسته مطالبه مبلغ 33/050/000 ریال 
وجه چک به شــماره 1585/576917/49 عهده بانک ملت میدان نقش جهان به انضمام مطلق خسارات 
قانونى – باتوجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه 
به ابالغ قانونى (درج در نشریه اصفهان زیبا مورخ 95/10/15) در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/050/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 911/500 نهصد و یازده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى برعهده 
اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد. م الف: 39705 شعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/901
ابالغ راي

کالسه پرونده: 786/95 شماره دادنامه: 959- 95/11/26 مرجع رسیدگى: شعبه 16 شوراى حل اختالف 
خواهان: علیرضا صالحى به نشانى: اصفهان- خ فیض- جنب کالنترى 16- پالك 199 با وکالت پویه پروانه 
به نشانى: اصفهان- سه راه حکیم نظامى – خ ارتش- بن بست شــهید عطایى (33) ساختمان 71 واحد 3 
خوانده: مجتبى محمدى اراضى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه. با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى 
شورا: دعوى علیرضا صالحى با  وکالت پویه پروانه به طرفیت مجتبى محمدى اراضى به خواسته مطالبه مبلغ 
24/650/000 ریال وجه چک به شماره 147/432419 عهده بانک صادرات رحیم ارباب به انضمام مطلق 
خسارات قانونى – باتوجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
با توجه به ابالغ قانونى (درج در نشریه اصفهان زیبا ) در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى 
به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ریال بابت اصل خواسته و 781/500 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى برعهده اجراى احکام 
مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه مى باشد. م الف: 39704 شــعبه 16 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/902
ابالغ راي

کالسه پرونده: 970/95 شماره دادنامه: 1284- 95/11/26 مرجع رســیدگى: شعبه شوراى حل اختالف 
خواهان: کمال سرجوقیان جوزدانى به نشانى: اصفهان، خیابان آتشگاه، روبروى بانک صادرات شعبه چهار، 
فروشگاه پالستیک اخوان ســرجوقیان با وکالت فریبرز صابرى پویه پروانه به نشانى: سه راه حکیم نظامى 
ابتداى خیابان ارتش بن بست شهید عطائى ســاختمان 71، خوانده: سید على اصغر میرمعصومى به نشانی: 
مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى کمال 
سرجوقیان به طرفیت آقاى على اصغر میرمعصومى به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال وجه چک به 
شماره  621601- 95/1/25 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست 
تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و 515 و519 و522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 400/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان  تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (  
صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف: 39703 شعبه هفدهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/903
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 971/95 شــماره دادنامه: 1283- 95/11/26 مرجع رسیدگى کننده: شعبه هفدهم 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: کمال ســرجوقیان جوزدانى به نشــانى: اصفهان، خیابان آتشگاه، 
مقابل بانک صادرات شعبه بهار، فروشگاه پالستیک اخوان سرجوقیان با وکالت فریبرز صابرى و پویه پروانه 
به نشانى: اصفهان، ســه راه حکیم نظامى، ابتداى خیابان ارتش، بن  شــهید عطائى، ساختمان 71 واحد 3، 
خوانده: محسن باقرى به نشانی: اصفهان، خیابان سیمین، خیابان باغ زیار، کوچه شکوفه، پالك 6 طبقه 1 
(مجهول المکان) گردشکار: به تاریخ 95/11/23 شعبه هفدهم با عنایت به محتویات پرونده کالسه 971/95 و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي کمال سرجوقیان جوزدانى به طرفیت محسن 
باقرى به خواسته مطالبه مبلغ 125/100/000 ریال موضوع 4 فقره چک به شماره هاى 590829- 94/12/10 
و 449007- 94/12/12 و 449008- 94/12/28 و 449009- 95/1/10 به انضمام مطلق خسارات قانونی. 
با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه 
خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوي خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 313- 314 
قانون تجارت و مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 125/100/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/497/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (چکها) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 39702 شعبه هفدهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/904
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 969/95 شــماره دادنامه: 1282- 95/11/26 مرجع رسیدگى کننده: شعبه هفدهم 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: کمال سرجوقیان جوزدانى به نشانى: اصفهان، خیابان آتشگاه، مقابل 
بانک صادرات شعبه بهار، فروشگاه پالستیک اخوان ســرجوقیان با وکالت فریبرز صابرى و پویه پروانه به 
نشانى: اصفهان، سه راه حکیم نظامى، ابتداى خ ارتش، بن  بست شهید عطائى، ساختمان 71 واحد 3، خوانده: 
وحید سلیمى به نشانی: مجهول المکان گردشکار: به تاریخ 95/11/23 شعبه هفدهم با عنایت به محتویات 
پرونده کالسه 969/95 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي کمال سرجوقیان 
جوزدانى به طرفیت وحید سلیمى به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره 
578561- 95/2/29 به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر 
قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوي خواهان را 
محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 313- 314 قانون تجارت و مواد 198-515-519-522 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 740/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (چک) تا زمان وصول 
براساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی محسوب و 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 39701 شعبه هفدهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/905
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950587 شماره دادنامه: 9504402465-95/11/7 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل 
اختالف خواهان: مجید عبادى به نشانى: اصفهان خ جابر انصارى نرسیده به چهارراه رزمندگان پ 283 با 
وکالت فاطمه شیاسى به نشانى: خ جى نیرو جنوبى- کوى مولوى زاده ك حبیبى پ 10، خواندگان: 1- ایمان 
جیهانى پور 2- عبدالمجید توکلى هر دو به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوي مجید عبادى به طرفیــت: 1-ایمان جیهانى پور 2- عبدالمجید توکلى  به 
خواسته مطالبه مبلغ 82/600/000 ریال وجه چک به شماره  102697 و 102698 و 995683 به عهده بانک 
ملى و صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوي 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 
و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد و دو میلیون و ششصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی هزینه نشر آگهى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/12/25 و 
95/1/18 و 95/2/30) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 39698 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/906
اجراییه

شــماره: 95-563 -1395/12/1 به موجب راي شــماره 99 تاریخ 95/6/9 حوزه 32 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدحسین سهیلى پور به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته (به خواسته یک فقره چک به شماره 
1507/792734/25- 94/1/30 و پرداخت مبلغ 305/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 94/1/30 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان نسیم دردشتیان به 
نشانى: اصفهان خیابان مشتاق دوم خ مهر بن بست شهید على رضایى پالك 251، با احتساب پرداخت نیم 
عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 39696 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /12/907

اجراییه
شماره: 398/95- 1395/12/10 به موجب راي شماره 470 تاریخ 95/7/17 حوزه 52 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: 1- علیرضا دوســتى فرزند هیبت اله 2- محمد 
شیرانى فرد هر دو به نشــانی: مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ 150/000ریال بصورت تضامنى 
بابت اصل خواسته و بابت بخشى از چک به شماره 796600 و مبلغ 4/600/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
حق الوکاله وکیل هزینه نشر آگهى طبق تعرفه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/9/26 تا تاریخ 
اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: یدا... طاهرى اصل با وکالت محمدرضا رنگرز به نشانى: 
خ جى شرقى نرسیده به خ شریعتى نبش کوچه احمد ربانى دفتر وکالت. 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 اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 39687 شعبه 52 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/908

ابالغ راي
کالسه پرونده: 95-1091 دادنامه: 9509976797201224-95/12/16 مرجع رسیدگى: شعبه 42 حقوقى 
شوراى حل اختالف اصفهان نجمه ودائى به نشانى: ملک شهر – 17 شهریور- کوچه طالقانى خوانده: حسین 
زارع به نشانى مجهول المکان. خواسته: الزام به انتقال. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى خانم نجمه ودائى بطرفیت آقاى 
حسین زارع بخواسته الزام به انتقال یکدستگاه اتومبیل سوارى پراید به شماره 629 و 32 ایران 53 به همراه 
هزینه و خسارات دادرســى با این توضیح که خواهان با استناد به یک فقره بیع نامه عادى مورخه 94/7/25 
مدعیست یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره 629 و 32 ایران 53 را از خوانده خریدارى نموده لیکن خوانده 
از حضور در دفتر اسناد رســمى و انتقال قطعى آن امتناع مى ورزد. فلذا باتوجه به اینکه براساس وکالتنامه 
اعطائى خوانده پالك اتومبیل بنام خواهان تعویض شد لذا تقاضاى انتقال سند آنرا نیز نموده است. از سوى 
دیگر خوانده با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى و انتظار کافى در جلسه دادرسى حضور نداشته و الیحه اى 
که حکایت از انکار، تکذیب دعوى مطروحه یا انجام تعهد یا دلیلى بر انجام تعهد باشد به شورا ارائه ننموده است 
لذا شورا باتوجه به محتویات پرونده از جمله بیع نامه استعالم بعمل آمده از پلیس راهور و اینکه سند مالکیت 
اتومبیل در پلیس راهور وکارت اتومبیل بنام خواهان صادر و تسلیم شده است دعوى مطروحه را محمول به 
صحت تشخیص و مستنداً به مواد 219، 221 و 10 قانون مدنى و مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسى 
مدنى خوانده را به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال قطعى سند مالکیت اتومبیل پراید شماره 629 و 
32 ایران 53 و پرداخت هزینه هاى نشر آگهى تا اجراى کامل حکم و مبلغ 850/000 ریال هزینه دادرسى در 
حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و سپس به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى اصفهان خواهد بود. م الف: 39686 

شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/910
اجراییه

شماره: 768/95 ش ح 53- 95/12/17 به موجب راي شماره 785 تاریخ 95/10/8 حوزه 53 حقوقى شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: حســین دهقانى موغارى به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/595/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
95/7/30 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: اخترمحمد جاللى فرزند عبدالمحمد به نشانى: خوراسگان- 
خیابان رحمان- خیابان کارگر 100 متر بعد از باسکول رحیمى و نیم عشر اجراى احکام. 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: 39685 شعبه 53 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/911
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 586/95 شماره دادنامه: 1247 تاریخ رســیدگى: 95/12/14 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: خاتون  جان حبیبى به نشانی: اصفهان- عاشق آباد- کوى 
مخابرات- منزل ترابى (کوچه عقیق)، خواندگان: 1- قنبر مقدســى 2- صفر مقدســى هر دو به نشــانی: 
مجهول المکان 3- محمدعلى مقدسى به نشانى: اصفهان- هفتون- خ قدس- کوچه ایثار پ 85 ، خواسته: 
مطالبه وجه 2 طغرى سفته به شماره هاى 706078 سرى/س و 110343 سرى/ش هر دو بتاریخ 95/5/30 
به مبلغ سه میلیون ریال به تاریخ 95/12/2 شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده 
کالسه 586/95 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: 
در خصوص دعوي خاتون  جان حبیبى به طرفیت 1- قنبر مقدسى 2- صفر مقدسى 3- محمدعلى مقدسى 
به خواسته مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال معادل سیصد هزار تومان موضوع 2 طغرى سفته به شماره هاى 
706078 سرى/س و 110343 سرى/ش هر دو بتاریخ 95/5/30 به انضمام هزینه دادرسى و خسارات تاخیر 
تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده دارد و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى با وصف ابالغ قانونى و اینکه مشارالیها هیچگونه 
الیحه و دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه 
ننموده، شورا دعوي خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198-515-519-522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال سه 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست (1395/6/2) تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 39681 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/12/912
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970351200246 شــماره پرونده: 9409980351200833 شماره بایگانى شعبه: 
940932 خواهان: شرکت البرز ماشــین جى به مدیریت عاملى علیرضا چاوشى به شماره ثبت 35705 به 
شناسه ملى 10861891310 با وکالت آقاى فرید ســلگى فرزند رسول و آقاى جالل شیروانى ایچى فرزند 
غالمرضا همگى به نشــانى: اصفهان- خیابان شــیخ مفید- مجتمع پایا- طبقه دوم، خوانده: آقاى مهدى 
رحیم زاده فرزند ابراهیم به نشانى: مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چک، راي دادگاه: دعوى آقاى شرکت البرز ماشین جى با وکالت آقایان جالل 
شیروانى و فرید سلگى به طرفیت آقاى مهدى رحیم زاده بخواسته مطالبه مبلغ 630/000/000 ریال وجه 
چک هاى شماره 744879 مورخ 92/6/13 به مبلغ 200/000/000 ریال و 744877 مورخ 92/5/25 به مبلغ 
200/000/000 ریال و 744880 مورخ 92/7/27 به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و با توجه به اینکه خوانده در 
دادگاه حضور نیافته و دفاعى به عمل نیاورده اســت لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد 
مواد 310 و 313  قانون تجارت و 198و519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 37/575/000 ریال بابت خسارات دادرسی و هم 
چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزي در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید و دادگاه خواسته خواهان را مازاد بر آن ندانسته و حکم بر بى حقى خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. م الف: 39680 زمانى رئیس شعبه 12 

دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/12/913
ابالغ

پیرو آگهى منتشره در روزنامه اصفهان زیبا به شماره 24488 موضوع ابالغ اجرائیه به خوانده مجهول المکان 
اصغر خیامباشى موضوع دعوى محکوم له رضا دواتساز اصفهانى و علیه شرکت فرجاد کاران کامیار و اصغر 
خیامباشى بخواسته مطالبه طلب نظر به اینکه در پرونده قرار ارجاع به کارشناسى صادر و آقاى مرتجى حکیم 
الهى بعنوان کارشناس انتخاب و نظریه وى به این دادگاه واصل گردیده است لذا مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و آگهى به خواندگان مجهول المکان مذکور ابالغ مى گردد ظرف یک هفته 
از تاریخ نشر آگهى با مراجعه به دفتر شــعبه دوم اجراى احکام دادگاه حقوقى اصفهان واقع در خیابان شهید 
نیکبخت ساختمان اجراى احکام و مالحظه نظریه کارشناسى چنانچه اظهارنظرى دارند کتباً در فرجه مرقوم 

ارائه نمایند. م الف: 39713  اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان/12/915
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509976836501754 شــماره پرونده: 9409980352200537 شماره بایگانی شعبه: 
940065 خواهان: خانم ســمانه ســقارئیس االیتام فرزند اکبر به نشــانى: اصفهــان- خ پروین- حکیم 
شفایى دوم- ســپید کاشــانى- ك ش نباتى- پ 12 ك پ 8199853191 ك م 1286093384- ت ه  
09305812705 ، خوانده: آقاى مســلم مکارمى فرزند مسعود به نشانى: بهارســتان فاز 2 بلوار فرزانگان 
ساختمان راه ترابرى ط 2، خواســته : طالق به درخواست زوجه. گردشــکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و 
محتویات پرونده و با اعالم ختم رســیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در 
خصوص دادخواست خانم ســقارئیس االیتام فرزند اکبر به طرفیت آقاى مســلم مکارمى فرزند مسعود به 
خواسته صدور گواهى عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد، با این توضیح که حسب تصویر 
مصدق شده سند نکاحیه به شماره 24470 پیوست دادخواست طرفین در تاریخ 1386/5/18 در دفتر رسمى 
ثبت ازدواج شماره 191 اصفهان به نحو دائم و رسمى ازدواج نموده اند و علقه زوجیت بین آنها به سبب عقد 
نکاح دائم محرز است از طرفى سعى و تالش دادگاه و داوران براى ایجاد سازش بین آنها مؤثر واقع نگردید و 
با لحاظ مراتب ذیل خواهان عنوان داشته زوج وى را 5 سال است که رها کرده است و به خارج رفته است و 
حسب استعالم گذرنامه خوانده 91/1/10 از مرز هوایى کشور خارج شده و ورود نداشته است و زوجین فرزند 
مشترك ندارند و زوجه ادعاى مالى در این پرونده نداشته و اظهار داشته باردار نیست و جهیزیه را مسترد کرده 
است و حاضر است 14 سکه از مهریه را در قبال طالق بذل کند لذا تحقق شروط موضوع بند هشتم شرائط 
ضمن عقد در سند نکاحیه رسمى مربوط به ترك زندگى محرز است لذا با توجه به شرح فوق و نظریه مشاور 
قضایى و به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حکم 
به احرا شرائط مذکور صادر مى نماید. خواهان مى تواند پس از قطعیت رأى و با مراجعه به یکى از دفاتر طالق 
و با توجه به اختیارات حاصله از وکالت بالعزل مندرج در سند نکاحیه و رعایت مقررات شرعى و قانونى خود 
را به نحو خلع مطلقه نماید. زوجه مى تواند به وکالت از زوج دفاتر طالق را امضاء نماید. حکم صادره شش ماه 
پس از قطعیت اعتبار دارد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در این مرجع و سپس 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 39734 کریمى دستگردى 

رئیس شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/12/916
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509976836602320 شــماره پرونده: 950998683600111 شــماره بایگانى شعبه: 
950141 خواهان: خانم فخرالسادات مؤمنى فرزند ســیدمحمدعلى به نشانى: اصفهان – اتوبان چمران- 
خیابان آل محمد- بن بست هما- ساختمان هما- طبقه 4- واحد بى 4. خوانده: آقاى حسین عشاقى فرزند 
مرتضى به نشانى مجهول المکان. خواسته ها: 1- طالق به درخواست زوجه 2- مطالبه خسارت دادرسى. 
راى دادگاه: درخصوص دعوى خانم فخرسادات مومنى فرزند سید محمد على بطرفیت آقاى حسین عشاقى 
فرزند مرتضى بخواسته طالق با استیذان اعمال وکالت بلحاظ تحقق بند 1و 8 از شرط ضمن العقد نکاح ناشى 
از ترك انفاق و ترك زندگى مشترك توســط زوج و نیز مطالبه خسارات دادرسى دادگاه باتوجه به مفاد سند 
رسمى نکاحیه شماره ترتیب 173 مورخ 88/02/27 دفتر ثبت 173 ازدواج اصفهان وجود علقه زوجیت دائمى 
بین طرفین را محرز مى داند نظر به آنکه تالش و مساعى دادگاه و داوران زوجین از طریق مرکز مشاوره جهت 
اصالح و سازش موثر واقع نگردیده است و دادگاه باتوجه به شرح دادخواست تقدیمى و اوراق پیوست آن از 
جمله تصویر مربوط به قبول و امضاء شرایط ضمن عقد نکاح توسط زوجین و اظهارات خواهان در جلسات 
دادرسى و به لحاظ عدم حضور خوانده در طول دادرسى و آنکه نامبرده به لحاظ عدم دسترسى به وى مجهول 
المکان معرفى شده و اوقات دادرسى از طریق نشر آگهى به وى ابالغ شده است و نیز با مالحظه پرونده اجرایى 
شماره 9520221 ش ج/5 که حکایت از استکاف زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار وى بر پرداخت آن 
دارد لذا دادگاه بنا به مراتب و لحاظ نظریه مشاور محترم قضایى و نیز مالحظه مجموع محتویات پرونده تحقق 
حداقل بند 1 از قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح را محرز دانسته و مستنداً به مواد 234 و 237 و 1119 قانون 
مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دعوى خواهان مبنى بر استیذان اعمال وکالت در 
طالق را ثابت دانسته و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه و با بذل ده عدد 
سکه صداق خود به شوهرش و قبول بذل وکالتاً از طرف وى خود را با طالق خلعى مطلقه نماید و اسناد مربوطه 
به ثبت طالق را امضا نماید عده این طالق از تاریخ وقوع آن ســه طهر بوده و رعایت شرایط صحت اجراى 
صیغه طالق بعهده مجرى صیغه طالق خواهد بود مدت اعتبار این حکم شــش ماه پس از قطعیت دادنامه 
است. زوجه مهریه و نفقه اش را جداگانه مطالبه نموده است و زوجین صاحب فرزند مشترکى نمى باشند. راى 
صادره غیابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 39738 شعرباف زاده رئیس 

شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/12/917
ابالغ راي

شماره ابالغنامه: 9510106836210014 شماره پرونده: 9309980351701604 شماره بایگانى شعبه: 
940461 خواهان: خانم سهیال ساالرى منوجان فرزند کامران با وکالت آقاى مهدى شبانى موغارى فرزند 
حیدر به نشانى: اصفهان- خیابان وحید نبش خیابان حســین آباد مجتمع تجارى عسگرى طبقه سوم واحد 
هشتم و خانم فرزانه طباطبایى فخار فرزند سیدمحمدجواد به نشانى: اصفهان سه راه سیمین جنب پمپ بنزین 
مجتمع آرش طبقه چهارم واحد 402 کدپستى 8175949353 ، خوانده: آقاى محمدرضا صالحى اصفهان 
به نشانى: مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمى 
خانم سهیال ساالرى منوجان فرزند کامران با وکالت آقاى مهدى شبانى موغارى و فرزانه طباطبائى به طرفیت 
آقا محمدرضا صباحى اصفهانى فرزند محمود به خواسته صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد 
نکاح ضمن احراز رابطه زوجیت دائمى نامبردگان حسب سند رسمى شماره 12258 دفتر ازدواج 69  اصفهان 

به تاریخ 68/1/7 بدین توضیح که حسب اظهارات وکیل خواهان با توجه به اینکه مدت بیش از ده سال است 
زوج زندگى مشترك را ترك نموده و نفقه اى به خواهان و فرزندانش پرداخت ننموده لذا به لحاظ تحقق شروط 
ضمن عقد تقاضاى اعمال وکالت موکل خویش را نموده است. خواهان در رابطه با ادعاى خویش شهودى 
معرفى نموده که اظهارات آنها مؤید ادعاهاى خواهان مى باشد. نتیجه تحقیقات مرجع انتظامى نیز حکایت از 
عدم حضور زوج مى باشد. با توجه به مراتب فوق و عدم حضور خوانده جهت اداى دفاعیات مؤثر احتمالى و عدم 
توفیق دادگاه و مرکز مشاوره در اصالح ذات البین به لحاظ عدم حضور زوج دهوى خواهان ثابت تشخیص 
مستنداً به ماده 1119 قانون مدنى و رعایت مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حکم به 
احراز شرایط اعمال وکالت در طالق را صادر و اعالم مى نماید خواهان مى تواند پس از قطعیت دادنامه به احد 
از دفاتر رسمى طالق مراجعه و طبق بند هشت از شروط ضمن عقد نکاح با تعیین نوع طالق خود را مطلقه 
نماید خواهان در این پرونده مطالبه حقوق مالى خویش را ننموده اســت على هذا دادگاه در این خصوص با 
تکلیفى مواجه نمى باشد. زوجین داراى دو فرزند مشترك مى باشند که هر دو کبیر هستند. زوجه مدخوله و 
غیرحامل مى باشد. راى صادره ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه قطعى قابل اجرا و رعایت ترتیب شرعى 
اجرا صیغه طالق به عهده سردفتر مجرى طالق است رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین مرجع مى باشــد. م الف: 39743 فدایى تهرانى رئیس شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/12/918
ابالغ راي

کالسه پرونده: 751/95 شماره دادنامه: 1253 تاریخ رسیدگى: 95/12/17 مرجع رسیدگى: شعبه 15 شوراى 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود شــهابى به نشانی: اصفهان خ سروش نرســیده به فلکه طوقچى 
فروشگاه موتورسیکلت شهابى با وکالت سعید صالحى به نشــانى: اصفهان- خ نیکبخت کوچه 16 پالك 
9، خواندگان: 1- محمود شریفى 2- ســیدمهدى امامى هر دو به نشانى: مجهول المکان، خواسته: الزام به 
انتقال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي قاضی شورا: در خصوص دعوى محمود شهابى با وکالت ســعید صالحى بطرفیت 1- محمود شریفى 
2- سیدمهدى امامى بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمى و انتقال یک دستگاه 
خودروى تویوتا مدل 2007 شماره انتظامى 293 ب 29- ایران 58 و همچنین پرداخت خسارات دادرسى، با 
عنایت به رونوشت مصدق قولنامه مورخ 91/7/18 مبنى بر خرید خودرو موصوف توسط خواهان و بررسى 
محتویات و اوراق پرونده و جوابیه استعالم از پلیس راهنمائى و رانندگى مبنى بر معرفى آقاى محمود شریفى 
به عنوان مالک و همچنین اظهارات شهود تعرفه شده و ایتان سوگند خواهان شورا خواسته خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 230 و 519 ق.آ.د.م و مواد 225 و 220 و 219 قانون مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده ردیف اول محمود شریفى به حضور در دفتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى 
خودروى مورد دعوى با مشخصات فوق و نیز از باب تسبیب حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 1/570/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
راي صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز 
دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 39735 شعبه 15 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/919
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-990 دادنامه: 1118-95/12/17 مرجع رسیدگى: شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمدحسین نظرى توکلى مسعود مهردادى 
به نشانى: خیابان جى – خ تاالر – سرپرستى تعاونى ثامن االئمه با وکالت جواد قاسمى به نشانى: خ شیخ مفید 
شرقى- مجتمع پایا طبقه دوم غربى. خواندگان: 1- محمدرضا فروغى فرزند خیر ا... 2- احمدرضا بصیرت 
دهکردى فرزند مهدى 3- محمد ترابى زیارتگاهى فرزند قاســم 4- مریم رجائیان مونجانى فرزندنبى اله 
5- مهدى منصورى فرزند محمدعلى همگى به نشانى مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 170/000/000 
ریال بابت بخشــى از یک فقره چک و محکومیت تضامنى خواندگان بانضمام مطلق خسارات قانونى اعم 
از هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دادخواســت تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى 
آقایان محمدحســین نظرى توکلى و مســعود مهردادى با وکالت آقاى جواد قاسمى به طرفیت خواندگان 
1- آقاى محمدرضا فروغــى فرزند خیراله 2- احمدرضا بصیرت دهکــردى فرزند مهدى 3- آقاى محمد 
ترابى زیارتگاهى فرزند قاسم 4- خانم مریم رجائیان مونجانى فرزند نبى اله 5- آقاى مهدى منصورى فرزند 
فرزند محمدعلى به خواسته مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال وجه چک به شماره 93718 عهده بانک ملى 
بانضمام مطلق خسارات قانونى باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و مالحظه 
امضاهاى ظهر چک که وکیل خواهان اظهار مى دارد خوانــدگان ردیف 2و 3 و 4 و 5 به عنوان ضامن امضا 
نموده اند و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده ردیف اول 
به عنوان صادر کننده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان على رغم ابالغ آگهى در 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اند لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به 
مواد 313 و 313 قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 
198، 519، 522، 515 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ 170/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/155/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 95/4/6 تا تاریخ اجراى حکم که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران برعهده اجراى احکام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان میباشد. م الف: 39722  شعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/12/920
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351500521 شــماره پرونده: 9509980351500153 شماره بایگانی شعبه: 
950182 بموجب درخواست اجراي حکم شماره 9509970351500770 محکوم علیه امیرحسین اصغرى 
فرزند حمید به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 1- اصل خواسته 500/000/000 ریال، 
2- خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/2/29) لغایت وصول 3- هزینه نشر آگهى 850/000 
ریال 4- هزینه دادرســى 15/250/000 ریال 5- حق الوکاله 13/200/000 ریال در حق محکوم له على 
معصوم زاده فرزند عباس به نشانى: اصفهان خ کهندژ چهارراه نجفى پ 60 با وکالت ناصر آیتى فرزند علیرضا 
به نشانى: اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت هشت بهشت غربى چهارراه گلزار ساختمان وکال 
طبقه همکف دفتر آقاى سعید افراز، 6- نیم عشر دولتى. ضمنًا راى صادره غیابى است. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و 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 مشــروح 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 یکســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (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: 39748 شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/12/943

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420350100493 شــماره پرونده: 9209980350100940 شماره بایگانی شعبه: 
920962 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350104894 و شماره دادنامه مربوطه 
9309970350100263 محکوم علیهم: 1- شهال تیمورنیا 2- اسعد جوهرى کمره فرزند فرامرز 3- منى 
جوهرى کمره فرزند فرامرز هر سه به نشانى مجهول المکان 4- غالمرضا تیمورنیا فرزند منوچهر به نشانى: 
مبارکه فوالد مبارکه نورد گرم واحد 51، متضامنًا محکومند به 1- پرداخت مبلغ 184/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/4/13 لغایت وصول براساس شاخص اعالمى بانک 
مرکزى 2- پرداخت مبلغ 3/680/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 9/296/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و مبلغ 900/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در حق محکوم له: بانک مهر اقتصاد به نشانى: اصفهان 
خ توحید جنب تاالر فرشچیان با وکالت سپیده لطفى فتح آبادى فرزند عبدالحسین به نشانى اصفهان خیابان 
توحید میانى باالى بانک ملت موسسه حقوقى جم و ندا منصور فرزند عبداله به نشانى: شیراز خ قصردشت 
جنب کانون وکال ســاختمان مجید دفتر آقاى اژدرى 3- پرداخت مبلغ 9/200/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیــرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 39747 شعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان اصفهان/12/944
اجراییه

شماره: 555/95- 95/12/16 به موجب راي شــماره 816 تاریخ 95/9/23 حوزه 27 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: محسن ابوطالبیان به نشانی: مجهول المکان محکوم  
است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/085/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و یکصد 
و بیست هزار ریال هزینه نشر آگهى و هم چنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/30 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
برعهده اجراى محترم احکام مى باشد در حق محکوم له: على دانشمند به نشانى: اصفهان خ هاتف کوچه مشیر 
فروشگاه کوثر و پرداخت نیم عشر 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 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 
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سالمت ٢٩٠٢چهارشنبه ٢٥اسفند  ماه ١٥

متخصص ارتوپد و جراح زانو گفت: نشستن بيش از ٢ 
ساعت موجب تحليل رفتن عضالت مى شود.

پيمان مير شاه ولد متخصص ارتوپد و جراح زانو اظهار 
داشت: نشستن هاى طوالنى مدت و نادرست فشارى 
بيش از حمل يك بار ســنگين را بر ستون فقرات وارد 

مى كند.
وى گفت: كسانى كه كار آن ها  نيازمند پشت ميز نشينى 
اســت بايد خود را به جابجايى و برخاســتن هاى چند 

دقيقه اى عادت دهند.
اين متخصــص ارتوپد افزود: نشســتن روى صندلى 
زمانى كه طوالنى شــود با خشكى مفاصل و عضالت 
همراه اســت كه توانايى عضالت را براى تحمل  وزن 
بدن كاهــش مى دهد  و فــرد با گذشــت زمان دچار 
دردهاى مقطعى در اندام هاى خود بــه ويژه گردن و 

شانه مى شود.
ميرشاه ولد با اشــاره به اينكه زمان نشستن پشت ميز 

بايد تقســيم به بازه هاى زمانى٢ ســاعته شود گفت: 
جابجايى هر ٢ ســاعت مانع از خشــكى عضالت مى 
شود و ضمن گرفتن خستگى به كشش بيشتر عضالت 

كمك مى كند.
وى با بيــان اينكه عضالت در صــورت تحليل رفتن 
تحمل وزن بدن را از دســت مى دهند افزود: كوتاهى 
عضالت، دردهاى عضالنى، درد هاى گردن، شانه، كمر 
و تغيير اندام هاى بدن به خصوص ستون فقرات از جمله 
عوارض ناشى از نشســتن هاى غير اصولى و طوالنى 

مدت در محيط هاى كارى است. 
اين متخصــص ارتوپد گفت: عالوه بــر عوارضى كه 
نشســتن هاى طوالنــى مدت بر عضالت و ســتون 
فقرات بجــاى مى گــذارد موجــب افزايــش وزن 
و كــم تحركى مى شــود كــه در دراز مــدت زمينه 
بيمارى هاى ديگرى همچون فشــار خون و ديابت را 

تشديد مى كند.

ميرشاه ولد در خصوص استاندارد هاى الزم 
در انتخاب صندلى نيز افزود: بهتر است 

افراد در محيط كار از صندلى هايى 
كه قوس طبيعى كمر و پشت 
فرد را پوشــش  مــى دهد و 
داراى ٥ پايه براى توزيع وزن 
بدن اســت به همراه ٢ جاى 

دســت براى قرارگيرى 
آرنج ها، اســتفاده كنند 

ضمن اينكــه زاويه پا 
در هنگام نشستن٩٠ 

درجه باشــد يعنى 
پــا بــه صورت 

مستقيم روى 
قرار  زميــن 

گيرد.

محمد تقى انوشــه متخصص تغذيه و رژيم درمانى  ؛ با اشــاره به اينكــه تبليغ برخى از 
خوراكى هاى لوكس از جمله بلدرچين بيشتر بازى با كلمات است، تاكيد كرد: در حقيقت اين 
تبليغات گسترده به گونه اى طراحى شده كه حتى به طور غير مستقيم افراد كم برخوردار 
جامعه را به سمت مصرف آن سوق دهد؛ در حالى كه از نظر ارزش غذايى همان مواد مغزى در 

گوشت قرمز، ماهى، مرغ و حتى مواد لبنى از قبيل شير به وفور يافت مى شود.
وى افزود: اگر گوشت بلدرچين از نظر ارزش غذايى نســبت به مرغ كمى غنى تر است در 
عوض به علت حجم و جثه بسيار كوچكش بايد در هر وعده غذاى ٢ الى سه بلدرچين كامل 
ميل شود تا هم از نظر ارزش غذايى و هم از نظر رفع گرسنگى براى يك فرد بالغ كفايت كند. 
اين در حالى است كه هزينه آن بسيار بيشتر از مرغ تمام مى شود و خانواده هايى كه قدرت 
خريد آن را ندارند، تصور مى كنند كه منبعى غنى از مواد پروتئينى و مغذى را از دست داده اند.

گفتنى است؛ گوشــت بلدرچين منبع غنى پروتئين، كلسيم، ويتامين هاى گروه B و آهن 
است اما قيمت باالى آن، گوشت اين پرنده را در زمره خوراكى هاى لوكس قرار داده است.

انوشه با تاكيد بر اينكه گوشت بلدرچين از نظر قيمت و مسائل عرضه هميشه در دسترس 
نيست، اين سوال را مطرح كرد كه مگر هر خانواده متوسط چند بار در ماه قدرت تامين اين 

غذا را دارند؟
اين متخصص تغذيه و رژيم درمانى ادامه داد: اين ماده مغذى را مى توان در لبنيات ديگر هم 
تامين كرد و والدين يا خانواده هاى بيماران نگران تامين مواد غنى و مورد نياز فرزندانشان 

تنها از طريق گوشــت بلدرچين نباشــند 
چرا كه تبليغات 

فراوان آن بيشــتر جنبه بازى با كلمات 
كشف داليل جديد براى دارد.

ابتال به ميگرن
كارشناسان در جديدترين تحقيقات خود دريافتند 
افرادى كه از ســردردهاى ميگرنى مزمن رنج 
مى برند بر روى زبان خــود داراى مقدار فراوانى 
ميكروب هســتند كه اين ميكــروب ها باعث 

مى شود تا به طور مداوم دچار سردرد شوند.
وجود ميكــروب برروى زبان بــراى هضم مواد 
غذايى و شكســتن نيترات موجود در خوراكى ها 
الزامى اســت، اما در بدن برخى افراد ميزان اين 
ميكروب ها بيش از حد طبيعى بوده و اين باعث 
مى شود تا نيترات آزاد شده موجود در مواد غذايى 

باعث سردرد در آنها شود.
نيترات آزاد شده به اكسيد نيتريك در بدن تبديل 
و وارد جريان خون مى شود، اين فرآيند در حالت 
طبيعى براى بدن شــما بسيار مفيد است و باعث 
ســالمت قلب و جلوگيرى از بيمارى هاى قلبى 
عروقى مى شود اما گشاد شدن رگ ها و افزايش 
گردش خون مى تواند باعث التهاب در مغز و بروز 

ميگرن در اين دسته از افراد شود.
كارشناسان اين نتايج را با بررسى بر روى نمونه 
بزاق بيش از ١٧٢ فرد بزرگسال مبتال به ميگرن و 
اندازه گيرى ميزان ميكروب موجود بر روى زبان 

آنها به دست آورده اند.
ميزان ميكروب در زبان اين افراد بســيار بيشتر 
از افــرادى بود كه مبتــال به ســردرد ميگرنى

 نبودند.
ميگرن در افراد باعث سردرد شديد و ضربان دار، 
حالت تهوع و استفراغ، حساســيت به نور و صدا 
و كاهش تمركز مى شــود و حتى در برخى افراد 
باعث آســيب به بينايى و بــروز نابينايى موقتى 

هم مى شود.
 كارشناسان اعالم كرده اند كشف رابطه بين بروز 
ميگرن و وجود ميكروب بــر روى زبان مى تواند 
منجر به كشــف راه حل هاى درمانى جديد براى 

مقابله با ميگرن در مبتاليان شود.

در كشــور هند به دليل تنوع غذايى ميزان مــواد ابتال به 
سرطان بسيار كمتر ازساير كشــورها است و اين به دليل 
استفاده از نوع خاصى از ادويه است كه ازساليان دور در طب 

باستانى اين كشور وجود دارد.
 long كارشناسان با بررســى بر روى فلفل بلند هندى يا

pepper دريافتند اين 
ادويه حاوى انــواع مواد 
مغــذى براى ســالمت 
بدن از جمله نوعى آنزيم 
اســت كه مى تواند رشد 
تومورهــاى ســرطانى 
بــزرگ را متوقف كند 
و به ايــن ترتيب مانع 
پيشرفت ســرطان و 

مرگ بيمار شود.
ايــن  براســاس 
تحقيقــات كه در 
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of Biological به چاپ رســيده است ماده 
شــيميايى به نام پيپرلونگومين مى تواند  تكثير 

درسلول هاى سرطانى را مهار و ريشه كن كند.
از جمله سرطان هايى كه دانشمندان دريافتند 
با استفاده ازفلفل بلند هندى مى توان با آنها 
مقابله كرد، ســرطان هاى پروستات، ريه، 

روده، سينه و مغزاست.
كارشناسان اميدوار هستند كه بتوانند نسل جديدى از داروها 
با استفاده از تركيب موجود اين فلفل مخصوص را توليد و در 

درمان سرطان هاى سركش به كار برند.
نكته قابل تامل در اين تحقيق تفاوت عملكرد اين نوع فلفل 
با نوع هاى ديگر فلفل از 
جمله پاپريــكا و چيلى در 
مقابله با ســرطان  و مهار 

آن است.
فلفــل هــاى معمولى، 
چيلى وپاپريــكا به دليل 
طعم تند خــود مى توانند 
باعث نابودى سلول هاى 
سرطانى شوند، زيرا عطرو 
طعم تند كپسايسين ماده 
شــيميايى موثر در فلفل 
مــى تواند باعــث مرگ 
تومورهاى سرطانى شود، 
اما فلفل بلند هندى طعمى شيرين و مطبوع دارد و حاوى 
كپسايسين نيست و در عوض از طريق وجود آنزيم هاى خود 

مى تواند مانع رشد تومورها شود.
 كارشناسان اميدوار هستند با ادامه تحقيقات بتوانند به نتايج 
بيشترى در خصوص خواص درمانى اين ادويه شفابخش 

دست يابند.

 بغل كردن، در آغوش گرفتن، لمس و تماس فيزيكى همچون دست دادِن عاشقانه است. 
رفتار ساده در آغوش گرفتن به هر دو طرف انرژى بسيار خوبى را منتقل مى كند و تاثيرات 

مثبت آن به لحاظ علمى كامال اثبات شده است و بخشى حياتى از تكامل بشر است.

قلب سالم مى خواهيد؟ يكديگر را در آغوش بگيريد
در آغوش گرفتن موجب فعال شدن هورمون اكسى توسين مى شود كه احساس گرما و 
صميميت را به ما منتقل مى كند. طى آزمايشى در دانشگاه كاروليناى شمالى مشخص شد 
ضربان قلب افرادى كه يكديگر را در آغوش مى گرفتند ضربان قلبشان دو برابر افرادى 

بود كه در طول آزمايش تنها بودند.

در آغوش گرفتن به طور طبيعى استرس را كاهش مى دهد
اگر كمى احســاس بى حالى مى كنيد و يا به لحاظ روحى تحت فشار هستيد كسى را 
پيدا كنيد كه برايتان اهميت بخصوصى دارد و كمى او را در آغوش بگيريد اين شخص 
مى تواند مادر، همسر و يا دوست شما باشد. تحقيقات نشان مى دهد كه در آغوش گرفتن 
ميزان كورتيزول (هورمون استرس) را در بدن كاهش مى دهد؛ تنش را از ما دور مى كند 

و پيام آرامش را به مغز منتقل مى كند.
در آغوش گرفتن كودكان به آن ها كمك مى كند در بزرگسالى به افرادى با ثبات تبديل 

شوند.
تماس فيزيكى و لمس براى يك نوزاد يك مســئله حياتى است. اين امر بخصوص در 
مراحل اوليه زندگى به او كمك مى كند در بزرگسالى رابطه بهترى با ديگر افراد برقرار 

كند.

در آغوش گرفتن براى بزرگساالن نيز ضرورى است
تماس فيزيكى و بغل كردن تاثير قابل توجهى در دور كردن احساس تنهايى از بزرگسال 
دارد.سالمندان مى توانند سالمت خود را با صميمانه در آغوش كشيدن صميمانه بهبود 

بخشند.

در آغوش گرفتن، ماهيچه ها را تقويت مى كند
موش هاى آزمايشــگاهى كــه به آن ها هورمون اكســى توســين تزريق شــد، در 
مقايسه با ســاير موش ها ماهيچه هايى قوى تر داشــتند. بنابراين در آغوش گرفتن 
و آزاد شــدن هورمون اكســى توســين تاثيرى همچــون ورزش كردن بــه دنبال 

دارد.

در آغوش گرفتن شما را هوشيارتر مى كند
با در آغوش گرفتن هوشيارى را در خود تقويت كنيد و از زندگى كردن در حال 

لذت ببريد. تحقيقات نشان مى دهد در زمان حال بودن شادى را افزايش مى دهد 
و انجام اين امر با ترشح هورمون اكســى توسين يكى از بهترين شيوه ها براى توجه 

كردن و زندگى در زمان حال است.

در آغوش گرفتن، ترس و ناامنى را از شما دور مى كند
مطالعات در مورد ترس و عزت نفس، رابطه ميان تماس انسانى و كاهش ترس از مرگ را 
نشان مى دهد. شركت كنندگان در اين بررسى ها با در آغوش گرفتن شى بى جان (مانند 

خرس پارچه اى)، نگرانى كمترى نسبت به مرگ در آن ها نشان داده مى شد.

در آغوش گرفتن طوالنى مدت براى جسم مفيد تر است
زمانى كه افراد به مــدت ٢٠ ثانيه يا بيشــتر يكديگــر را در آغوش 

مى گيرند، هورمون نشاط بخش اكسى توســين آزاد مى شود كه 
پيوســتگى و رابطه قوى ترى بين دو طرف ايجاد مى كند. اكسى 
توسين سيســتم ايمنى بدن را تقويت مى كند و استرس را كاهش 

مى دهد.

اگر تصميم جــدى گرفته ايــد كه عادت 
خوردن تنقالت قبل از خواب را كنار بگذاريد 
به چند راه حل كه در اين مطلب به آن اشاره 

شده است، توجه كنيد. 
چند راه بــراى پايان دادن بــه خوردن آخر

 شب:
■ شام بايد حاوى دو نوع ماده مغذى باشد: فيبر 
(موجود در سبزى و غالت ســبوس دار) و پروتئين 
( موجود در گوشــت لخم، لوبيا و لبنيات)، تا احساس 
سيرى و رضايت كنيد. اين دو نيز قند خون را ثابت نگه 
مى دارد ، درنتيجه  كمتر هوس مصرف شيرينى خواهيد 

كرد.
■ زمان دسر  خوردن را حداقل تا يكى دو ساعت پس از 

مصرف شام به تأخير بيندازيد.

■ براى صبحانه فــردا برنامه  ريزى كنيد . دانســتن 
اينكــه قــرار اســت غــذاى ديگــرى بخوريــد به 
گونه اى نيــاز فورى بــه غذا خــوردن را ســركوب 

مى كند.
■ آشپزخانه را تعطيل كنيد. پس از صرف شام و دسر، 
غذاى باقى مانده را در يخچــال جابه جا كنيد، ظرف ها 
را بشــوييد، چراغ آشــپزخانه را خاموش كنيد و بيرون 

بياييد.
■ چاى گياهى كه هــم آرام بخش اســت و هم گرم 
و بــراى مدتى  شــمارا مشــغول نگه مــى دارد، ميل 

كنيد.
■ ذهن خــود را با فعاليــت هايى كه شــامل خوردن 
نباشــد مانند پياده  روى يــا خواندن كتاب مشــغول 

كنيد.

در آغوش گرفتن همديگر چه فوايدى دارد؟

افسردگى، خطر مرگ را افزايش مى دهدنشستن غلط، تيشه به ريشه ستون فقرات مى زند

همه چيز درباره گوشت بلدرچين

 اين ماده مغذى را 
مى توان در لبنيات 
ديگر هم تامين كرد 
و والدين يا 
خانواده هاى 
بيماران نگران 
تأمين مواد غنى 
و مورد نياز 
فرزندانشان تنها 
از طريق گوشت 
بلدرچين نباشند

يــك مطالعــه نشــان داده اســت 
افســردگى مى تواند مانند كلســترول 
بــاال و چاقــى، خطــر مــرگ در اثر 
بيمارى هاى قلبى و عروقى را افزايش دهد.
با توجه به آمار سازمان بهداشت جهانى 
در سراسر جهان ٣٥٠ ميليون نفر مبتال به 

افسردگى هستند.
 كارل هاينز الدويگ، اســتاد دانشگاه فنى 
مونيخ TUM در آلمان، گفت: «مطالعه ما نشان 
مى دهد كه خطر منجر بــه مرگ بيمارى هاى 
قلبى عروقى ناشى از افســردگى، تقريبا به اندازه 

كلسترول باال يا چاقى زياد است.»
 افسردگى علت نزديك به ١٥ درصد از مرگ و ميرهاى 
قلبى عروقى است. به همين علت قابل مقايسه با عوامل 

ديگر خطرساز، مانند كلســترول باال، چاقى و سيگار 
كشيدن است.

 الدويگ اشاره كرد كه اين عوامل موجب ٨.٤ تا ٢١.٤ 
درصد از مرگ و ميرهاى قلبى عروقى مى شود. در اين 
مطالعه، جمعيتى شــامل ٣٤٢٨ مرد بين سنين ٤٥ تا 
٧٤ سال در طى يك دوره ١٠ ســاله مورد ارزيابى قرار 

گرفتند.
 محققان رابطه بين عامل افسردگى و عوامل ديگر مانند 
دود سيگار، كلســترول باال، چاقى يا فشار خون باال 

و اين كه هر يك از ايــن عوامل به چه ميزان نقش 
دارند، را تجزيه و تحليل كردند. نتايج نشــان 

مى دهد كه تنها فشارخون باال و سيگار 
كشيدن با خطر همراه است.

با ادويه هندى به مبارزه با بدخيم ترين سرطان برويد

راهكار پايان دادن به خوردن در آخر شب
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 خدمــات بى شــمار شــما در توســعه همــه جانبــه شــهر باعــث شــده شــهردارى بــه یــک نهــاد فرهنگــى- اجتماعــى تبدیــل 
شــده و چهــره شــهر دگرگــون شــود. اگرچــه بــا ایــن همه خدمــت، هــر روز، روز شماســت اما بــر خود وظیفــه میدانیم 
بعنــوان کارگــزاران ایــن مجموعــه، روز شــهردار را بــه شــما تبریــک عــرض نمــوده و از تالش هــاى خالصانه تــان 

تقدیــر و تشــکر نمائیم. 

جناب آقاى  مهندس حسن یارىجناب آقاى  مهندس حسن یارى
شهردار محترم شهر کوشکشهردار محترم شهر کوشک

شوراى اسالمى شهر کوشکشوراى اسالمى شهر کوشک

سبحان نظرى- شهردار نیاسر 

آگهى مزایده عمومى 
مرحله دوم نوبت دوم

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/420 مورخه 95/11/9 
شوراى اسالمى شهر، نسبت به فروش قطعه زمینى به شماره 3431 فرعى، مجزا شده از پالك 
2952 فرعى از 35  اصلى به متراژ 358/1 مترمربع در منطقه تاالر نیاسر براساس قیمت پایه 
کارشناسى شده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى 
ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى (امور پیمانها) مراجعه نمایند. 

ضمناً  هزینه آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 95/12/19

آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارك: 95/12/28
محل تحویل اسناد:  دبیرخانه  محرمانه شهردارى

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

آگهى مناقصه
شماره 95/7631/ص مورخ 95/12/7

1- موضوع مناقصه: تهیه و اجراى خطوط لوله فوالدى انتقال آب رفت و برگشت به منبع آب 10000 و تکمیل خطوط لوله فوالدى انتقال آب 
رفت و برگشت به منبع آب 20000 مترمکعبى مسکن مهر شهر جدید فوالدشهر از طریق تهاتر صد در صد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهاى 
تأیید شده با اراضى یا واحدهاى موجود با کاربرى مختلف در شهر جدید فوالدشهر با تعیین و تشخیص شرکت عمران و به قیمت کارشناسى 

روز یا از طریق اوراق خزانه اسالمى در صورت تخصیص. 
2- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 95/12/25 تا پایان وقت ادارى مورخ 96/1/15 و از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتى
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir  و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانى: بلوار ولى عصر- 

میدان ولى عصر، تلفن: 5- 2630161- 0315 
3- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى مورخ 96/1/26 و زمان گشایش 

پاکتهاى پیشنهاد قیمت در تاریخ 96/1/27 مى باشد. 
4- مبلغ برآورد: بیست و سه میلیارد و شصت و پنج میلیون و هفتصد و هجده هزار و چهارصد و شصت و هفت (23/065/718/467)  ریال 

براساس فهرست بهاى خطوط انتقال آب سال 95 و بدون هرگونه تعدیل و مابه التفاوت. 
5- میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنجاه و سه میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار و نهصد 

(1/153/285/900) ریال. 
6- نوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غیربانکى که 
داراى مجوز فعالیت از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر داراى حداقل 
اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزى به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملى بنام تمرکز وجوه سپرده 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
7- مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضورى: ارائه معرفینامه کتبى نماینده شرکت. 

تذکر: داشتن حداقل پایه پنج در رشته آب (گواهینامه صالحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزى) جهت شرکت در مناقصه الزامى است. 
م الف: 32059

در زمانــى کــه جنابعالــى امــور ایــن شــهر را بــر عهــده داریــد، شــاهد آن هســتیم کــه رشــد و توســعه ورزنه نســبت به 
گذشــته شــتاب بیشــترى بــه خــود گرفتــه اســت. ایــن پیشــرفت محســوس بــى گمــان حاصــل توجهــات شــما بــه امــور 
شــهردارى بــوده اســت. روز شــهردار را بــه جنابعالــى تبریــک عــرض نمــوده و بــراى شــما از خداوند منــان موفقیت 

مســئلت مــى نماییم.

جناب آقاى مهندس هادى فروزانجناب آقاى مهندس هادى فروزان
شهردار محترم شهر ورزنهشهردار محترم شهر ورزنه

شوراى اسالمى شهر ورزنهشوراى اسالمى شهر ورزنه

ــام  صمیمانــه تریــن تبریــکات خــود را بــه مناســبت فــرا رســیدن روز شــهردار تقدیــم آن مق
محتــرم مــى نماییــم. تردیــد نداریــم کــه پیشــرفت هرچــه بیشــتر شــهر مــا در ســایه مدیریــت 

داهیانــه جنابعالــى رنــگ واقعیــت بــه خــود خواهــد گرفــت.

جناب آقاى مهندس حمیدرضا کرمانىجناب آقاى مهندس حمیدرضا کرمانى
شهردار محترم شهر زازرانشهردار محترم شهر زازران

شوراى اسالمى  شهر زازرانشوراى اسالمى  شهر زازران

شــکى نیســت زحمــات و تالش هــاى انســان هاى شــریفى کــه ســالهاى عمــر خــود را بــراى خدمــت بــه همــکاران ســپرى 
ــف تفویضــى و  ــده شــما نیــز در حــدود وظای ــات ارزن ــن مســیر خدم ــد هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد و در ای کردن

اختیــارات قانونــى در جایــگاه شــهردار بخوبــى و بنحــو شایســته انجــام شــده اســت. 
روز شهردار را به شما تبریک عرض نموده و از خداوند  توفیق خدمت بیشتر برایتان مسئلت مى نماییم.

جناب آقاى مهندس حسینعلى صادقىجناب آقاى مهندس حسینعلى صادقى
شهردار محترم شهر دستگردشهردار محترم شهر دستگرد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگردروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد

ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت روز شــهردار، مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را از اقــدام ارزنــده 
ــم در  ــد آن داری ــوده و امی ــالم نم ــهر اع ــى درفوالدش ــور عمران ــام ام ــى در خصــوص انج جنابعال
راســتاى خدمــات هرچــه بهتــر بــه شــهروندان شــاهد خدمــات ارزنــده تــرى از آن مجموعــه و بــه 

خصــوص شــما باشــیم.

جناب آقاى مهندس عباس مرادىجناب آقاى مهندس عباس مرادى
شهردار محترم شهر فوالدشهرشهردار محترم شهر فوالدشهر

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فوالدشهرروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فوالدشهر

فــرا رســیدن بیســت و پنجــم اســفندماه روز شــهردار را بــه جنابعالــى شــهردار خــدوم شــهر تبریــک 
ــالش و  ــراى شــما کــه ســخت کوشــى تان در عرصــه ت ــان ب ــد من ــوده، از خداون ــت عــرض نم و تهنی

ــم.  ــت و رســتگارى آرزومندی ــال اســت، عافی ســازندگى بى مث

جناب آقاى على عطایىجناب آقاى على عطایى
شهردار محترم شهر دهاقانشهردار محترم شهر دهاقان

شوراى اسالمى شهر دهاقانشوراى اسالمى شهر دهاقان

از اینکــه در کنــف الطــاف خاصــه الهــى چنــد ســال متوالــى را در کســوت خدمــت بــه جامعــه اســالمى ، شــهروندان  شــهر زیــارو مدیریــت شــهرى 
بــه انجام وظیفــه ثمربخــش و موثــر پرداختــه ایــد بســى شایســته اســت بــه پــاس تــالش هــا و زحمــات مســتمر شــما در راســتاى توســعه و 
پیشــرفت همه جانبــه ،25 اســفند را کــه بــه یــاد سردارسرلشــگر مهنــدس مهــدى باکــرى بــه روز شــهردار نامگــذارى شــده را بــه محضرتــان 

تبریــک عرض مــى نماییــم . لطــف حــق یــار و ســاقى کوثــر یــاور شــما باشــد.

جناب آقاى سید رسول داودىجناب آقاى سید رسول داودى
شهردار محترم شهر زیار شهردار محترم شهر زیار 

شوراى اسالمى شهر زیارشوراى اسالمى شهر زیار

خرســندیم کــه تحــت توجهــات  حضــرت ولــى عصر(عــج) و در نظــام مقــدس جمهــورى اســالمى،  مســئوالنى بــر مصــادر امــور 
تکیــه مــى زننــد  کــه چــون شــما شــیفتگان خدمــت بــه مــردم  و خلــق خــدا هســتند . برخــود فــرض مــى دانیــم کــه ضمــن تبریــک 
بــه مناســبت فــرا رســیدن روز شــهردار، از خدمــات  خالصانــه جنابعالــى در پیشــرفت و آبادانــى شــهر چرمهیــن  نهایــت ســپاس و 

امتنــان را داشــته باشــیم.

جناب آقاى مهندس محسن جوادىجناب آقاى مهندس محسن جوادى
شهردار محترم شهر چرمهینشهردار محترم شهر چرمهین

شوراى اسالمى شهر چرمهینشوراى اسالمى شهر چرمهین

مــردم فهیــم و قدرشــناس بــادرود شــاهد خدمــات ارزشــمند جنابعالــى و توســعه پرشــتاب  ایــن شــهر هســتند.  
خداونـــد را شــــاکریم که با درایـــت، تدابــــیر و اقدامات شــجاعانه شــما شــاهد رشد و پیشــرفت روز افزون در 
ســطح شــهر بــوده ایــم و توســعه فرهنگــى و آبادانــى ایــن شــهر باســتانى میســر نگشــته مگــر بــه همــت واالمردى 

از جنــس ایثــار و عاشــق خدمــت همچــون جنابعالــى. روز شــهردار بــر شــما مبــارك بــاد

جناب آقاى مهندس مجید صفارىجناب آقاى مهندس مجید صفارى
شهردار محترم شهر بادرودشهردار محترم شهر بادرود

شوراى اسالمى شهر بادرودشوراى اسالمى شهر بادرود

ــراى  ــرى ب ــه جــاى بهت ــا مدیریتشــان ب ــون تالشــگرانى اســت کــه شــهرها را ب ــخ همــواره مدی تاری
زندگــى تبدیــل کــرده انــد. در ایــن میــان شــهرداران موفقــى ماننــد شــما گنجینــه اى هســتند کــه تبلور 

ایــن تــالش را بــروز مــى دهنــد. فــرا رســیدن روز شــهردار را بــه شــما تبریــک مــى گوییــم.

جناب آقاى مهندس حسین احمدى جناب آقاى مهندس حسین احمدى 
شهردار محترم شهر طالخونچهشهردار محترم شهر طالخونچه

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

ــذر تــالش و کوشــش  ــه شــما آینــه وظیفه شناســى و پــژواك دانایــى و تعهــد اســت. نتیجــه ب ــه و صادقان تــالش خالصان
ــا مى شــود.  ــده اى پرنشــاط و زیب ــار مى نشــیند و نویدبخــش آین ــه ب ــه شــما، درخــت امیــدى اســت کــه ب صادقان

بدینوســیله ضمــن تبریــک روز شــهردار، از زحمــات و تالشــهاى بى دریــغ شــما صمیمانه تقدیر و تشــکر بعمــل مى آوریم. 
توفیــق و ســالمتى شــما را از درگاه ایــزد منان مســئلت داریم. 

جناب آقاى هدایت نظرىجناب آقاى هدایت نظرى
شهردار محترم شهر رزوهشهردار محترم شهر رزوه

شوراى اسالمى شهر  رزوهشوراى اسالمى شهر  رزوه

فــرا رســیدن روز 25  اســفند را کــه بــه منظــور ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ شــهداى واالمقــام و قدردانــى از تــالش و 
کوشــش شــهرداران، بــه عنــوان «روز شــهردار» نامگــذارى شــده اســت، بــه جنابعالــى کــه خدمــات شایســته تان از 
چشــم مــردم فهیــم و قدرشــناس شــهردور نمانــده اســت تبریــک عــرض نمــوده و آرزوى توفیــق روزافــزون آن مقام 

محتــرم را از خداونــد منــان داریــم.

جناب آقاى سید محمد هادى موسوىجناب آقاى سید محمد هادى موسوى
شهردار محترم شهر اردستانشهردار محترم شهر اردستان

شوراى اسالمى شهر اردستانشوراى اسالمى شهر اردستان




