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بانک مرکزى؛ 
عامل گرانى دالر و ارز
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رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضاى ستاد کنگره بزرگداشت 
آیت ا... مظاهرى، ایشان را مصداق بارز آیه «یوثرون على 
انفســهم و لوکان بهم خصاصه» دانست و افزود: علت این 
تطابق این اســت که آیت ا... مظاهرى با آمدن به اصفهان 
ایثار کردند و ایثارگرى از جلوه هاى شخصیت ایشان است و 
نه تنها استاد اخالق هستند بلکه به این مسئله عمل کردند.
آیت ا... صادق آملى الریجانى با بیان اینکه از ویژگى هاى 

شخصیتى آیت ا... مظاهرى بحث عامل به اخالق و استاد 
اخالق بودن است، بیان داشت: از زمانى که طلبه جوانى بودم 
آیت ا... مظاهرى به عنوان اســتاد اخالق مطرح بودند. وى 
چاپ آثار آیت ا... مظاهرى را کار ارزشمندى دانست افزود: 
این ارزش به این سبب است که احیاى آثار ایشان براى جامعه 
و نسل جوان مورد استفاده قرار مى گیرد و خیلى بجاست که 

اصفهان براى احیاى آثار ایشان تالش مضاعفى کند.

دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت آیت ا... مظاهرى با رئیس قوه قضائیه

فراگیرى و ارتقاى آنالین مهارت ها

واقعیت هاى
 کشف گنج افسانه اى

 پیامى تلگرامى که حکایت از کشف یک محوطه 
باستانى بزرگ با ثروتى هنگفت در فاروق استان 
فارس داشت، به ســرعت تکذیب شد اما واقعیت 

چه بود؟

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه حوادث بخوانید

اتومبیل هاى خاص براى آدم هاى خاص! کفش هاى کتانى راز جنایت خانوادگى را فاش کرد
کفش هــاى قاتــل آشــنا راز جنایت را پــس از 12 ســاعت فاش 
کرد.به گزارش میزان، ســاعت 22 روز پنج شــنبه هفته گذشــته، 
وقوع یک جنایت در منطقه فشم،کوچه حســینى به کالنترى 162 

فشم اعالم شد. 

بر اساس آمار گمرك جمهورى اسالمى ایران در هفت ماهه سال جارى 
36 هزار و 617 دستگاه خودرو از مبادى قانونى به کشور وارد شده است 
که ارزش آن به 941 میلیون و 298 هزار و 419 دالر مى رسد.بر اساس 

این آمار مشاهده مى شود که  ...

بگو مگوى محمود صادقى و على الریجانى
2

برخورد پلیس با 116 سایت فروش کاال
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نقض برجام را 
تحمل
 نخواهیم کرد

توانسته ایم 
جلوى

 رشد اعتیاد 
را بگیریم
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خرید بزرگ 
استقالل

خرید بزرگ 
استقالل
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تذکر نماینده افشاگر در جلسه پارلمان، پاسخ تند رئیس مجلس را در پى داشت

در راستاى مبارزه با عرضه کاالهاى قاچاق  در اصفهان انجام شد
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معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از تمدید تحریم علیه 
ایران توسط آمریکا، اظهار داشت: اقدام آنها علیه برجام 

اقدام علیه گفتگو و تعامل بین المللى است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیرى گفت: برجام حاصل 
گفتگوهاى طوالنى و پیچیده جمهورى اسالمى با شش 
قدرت بزرگ دنیاست. برجام حاصل گفتگوهاى طوالنى 
ایران با ســازمان ملل، آژانس بین المللى انرژى اتمى و 

اتحادیه اروپاست. 
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کارشکنى و 
نقض آمریکایى ها در قبــال برجام فقط مخالفت با ملت 
ایران و ایران نیســت. اقدام آنها علیه برجام اقدام علیه 

گفتگو و تعامل بین المللى اســت، اقــدام علیه توافقات 
بین المللى اســت و حتماً راه مقابله با چنین اتفاقى راهى 
عقالنى خواهد بود که باید در داخل کشــور در سطوح 
نهادهاى اصلى تصمیم گرفته شود که خوشبختانه ما با 
دستور مقام معظم رهبرى بعد از قبول برجام، نهاد نظارتى 

در برجام را تشکیل دادیم.
جهانگیرى تأکید کرد: باید مراقب باشیم فضاهاى کاذبى 
ما را در زمیــن افراطى گرى قرار ندهــد. باید با دقت و 
عقالنیت، با سیاست هاى مورد تأکید مقام معظم رهبرى، 
عزت و مصلحت، تصمیم گیرى کنیم تا  از منافع ملت به 

صورت جدى مراقبت شود.

رئیس جمهور تأکید کرد: در مواجهه با هرگونه بدعهدى، 
تعلل، تأخیر یــا نقض در اجراى برجــام، قاطعانه عمل 
مى کنیم. به گزارش ایســنا، رئیس جمهور صبح دیروز 
در صحن علنى مجلس با تأکید بــر اینکه برجام توافق 
برد- برد است، اظهار داشت: هر کدام از کشورهاى طرف 
مقابل که در اجراى برجام فعال تر باشــند، از اجراى آن 
بیشتر نفع مى برند. ما گســترش تعامالت بین المللى را 
حق خود دانسته و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشورى 

نخواهیم بود.
رئیس دولت تدبیــر و امید با بیان اینکــه همانطور که 
رهبرى اعالم کردند ایــران هیچگاه نقض کننده برجام 

نخواهد بود، تأکید کرد: به عنوان رئیس جمهور و رئیس 
شورای عالى امنیت ملى اعالم مى کنم که ما نقض برجام 
را تحمل نخواهیم کرد و به  آن پاســخ مناسبى خواهیم 
داد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا با برجام مغایرت داشــته 
و ناقض آن اســت. لذا رئیس جمهــور آمریکا موظف 
اســت با اســتفاده از اختیارات خود از تأیید و اجراى آن 
جلوگیرى کند.  وى همچنین گفت:  چنانچه این مصوبه 
اجرا شود، نقض فاحش برجام خواهد بود و پاسخ قاطعانه 
ما را به دنبال دارد. حتى امضاى آن توسط رئیس جمهور 
آمریکا را خالف تعهدات آمریکا مى دانیم و این اتفاق با 

عکس العمل مقتضى ما مواجه مى شود. 

اقدام آمریکا، اقدام علیه 
تعامل بین المللى است

نقض برجام را 
تحمل نخواهیم کرد

چرا معتضد از 
«معماى شاه» تعریف مى کند

 خبر آنالین| خسرومعتضد به روزنامه جام جم 
گفت: «معماى شاه» مجموعه اى است که براى آن 
زحمات بسیارى کشیده شده. نه که فکر کنید چون 
محمدرضا ورزى دوست من اســت این حرف ها را 
مى گویم؛ نه. خــودم رفتــه ام و از نزدیک کارش را 
دیده ام. اتفاقًا «معماى شاه» تا حدى که مى توانسته 
کوشــیده موفق عمل کند. اگر همیــن مجموعه از 
شبکه اى خارجى پخش مى شــد همه از آن تعریف 
مى کردند. به نظرم ورزى زحمتش را کشــیده است. 
من بارها این پیشنهاد را داده ام که جلسه اى بگذارند تا 

ما با مخالفان صحبت کنیم.

ایران زیر قطعنامه598هم نزد 
 خبر آنالین| عباس عبدى در روزنامه اعتماد 
نوشت: مرجع تشخیص نقض برجام در توافق برجام 
روشن شــده اســت. ولی اینکه این اقدام بخواهد 
مستمســک مخالفان داخلی برجام قــرار گیرد باید 
بدانند که به هیچ وجه نمی توانند با برجام در بیافتند. 
آثار مخالفت با برجــام عمیق تر از حد تصور منتقدان 
است. فراموش نکنیم که قطعنامه 598 هم بخشی از 
مواد آن اجرا نشد. براي نمونه ایران خسارت جنگ را 
از عراق نگرفت اما ایران هیچگاه آن قطعنامه را نادیده 

نگرفت و آن را زیر پا نگذاشت. 

افشاى 
رابطه غیراخالقى پوتین 

 جام نیوز| روزنامه «الدیار» مدعى شد: «در 
محل اقامــت "والدیمیر پوتیــن" رئیس جمهورى 
روسیه که به صورت یک شــهر بزرگى است و کاخ 
وى در آن قرار گرفته خانه هایى ویژه دختران جوان 

ساخته شده است.»
الدیار در ادامه ادعا کرد: «پوتین با چهار دختر جوان 
که سن آنها بین  18 تا 22 است در ارتباط مى باشد که 
روزانه دو ساعت با یکى از آنها گرم مى گیرد و رابطه 
جنســى با آنها برقرار مى کند. او روابط جنسى را با 

مشورت پزشکان خود انجام مى دهد.» 
این روزنامه افزود: «روزانه بیش از سه میلیون پیام از 
انحاى مختلف جهان به او مى رسد و یک مجموعه 
هزار نفرى متشکل از یکهزار زن و مرد این پیام ها را 

بررسى مى کنند.»

صدام حسین در تهران است!
 جام نیوز| روزنامه دیلى استار در گزارشى 
نوشت: طبق اسناد رسمى، «صدام حسین» در سال 
2006 در عراق اعدام شد و در تکریت عراق به خاك 
سپرده شــد. این روزنامه در ادامه افزود: «اما اکنون 
خبرنگار مصرى 56 ساله به نام "انیس الدقیدى" نظر 
دیگرى داشته و ادعاهاى شبهه انگیزى در این رابطه 
دارد. وى مدعى است که صدام حسین زنده مى باشد 
در این سال ها دائمًا از کشــورى به کشورى در حال 
فرار بوده، ولى اغلب اوقات در تهران به سر مى برد و 
دولت ایران نیز براى اینکه او را زیر نظر داشته باشد، 

در تهران پناهش داده است.»[!]
به نوشته دیلى استار، این خبرنگار مصرى همچنین 
مدعى شده است که صدام حســین شخصًا داعش 
را هدایــت مى کند و اعضا و رهبــران این گروهک 

تروریستى همگى تحت امر وى هستند.

قطع سخنان رئیس جمهور در مجلس
 ایسنا| تعــدادى از نمایندگان خوزســتان 
سخنان رئیس جمهور در جریان تقدیم الیحه بودجه 
96 کل کشور در مجلس را قطع کردند.رئیس جمهور 
که صبح دیروز براى تقدیم الیحه بودجه ســنواتى 
سال 96 کل کشــور در مجلس حضور پیدا کرده و 
مشغول سخنرانى بود با اعتراض نمایندگان خوزستان 
و من جمله سامرى  نماینده خرمشهر مجبور به قطع 
سخنان خود شــد و على الریجانى نیز به نمایندگان 
متذکر شد که این رفتار صحیح نیست و پس از تذکر 
رئیس مجلس و وساطت تعدادى از نمایندگان رئیس 

جمهور سخنان خود را از سر گرفت.

توئیتر

پایگاه خبرى شــبکه الجزیره با انتشــار گزارشى تحت 
عنوان «درون دره سیلیکون ایران» به رشد تکنولوژى در 
ایران و فرصت هاى پیش روى جوانان ایرانى پرداخته و از 
امیدوارى به لغو تحریم ها پس از توافق هسته اى سخن 

به میان آورده است.
به گزارش جام نیوز، در این گزارش آمده است: «هر چند 
ایران به علت تحریم هاى بین المللى چند ده ساله، یکى 
از منزوى ترین کشــورهاى جهان بوده است اما به نظر 
مى رســد این موضوع به لطف "تکنولوژى" به زودى 
تغییر خواهد کرد و این تغییرى عظیم خواهد بود. ایران 
از جمعیتى جوان بهره مند است و در میان جمعیت حدوداً 
78 میلیون نفرى این کشور، 32 میلیون نفر مابین 20 تا 
32 سال قرار دارند. امروز در ایران 80 میلیون تلفن همراه 
فعال وجود دارد که تقریباً نیمى از آنها تلفن هاى هوشمند 
هستند. بر اســاس گزارش وزارت ارتباطات و اطالعات 
ایران، ضریب نفوذ اینترنت در این کشور تا ماه مارچ 2017 

به 65 درصد خواهد رسید.
در رابطه با شیوه دسترســى ایرانیان به اینترنت نیز باید 
گفت که ابزار اصلى در حال حاضر گوشــى هاى تلفن 

همراه است. 
جوانان ایرانى با موفقیت شروع به ساخت استارت آپ ها 
کرده اند و به لطف وجود اینترنت 4G که در ســال هاى 
گذشته به سرعت در ایران رشد کرده است، ابزار الزم را 

نیز در اختیار داشته اند.
از زمان دستیابى به توافق هسته اى میان تهران و غرب، 
ایرانیان امیدوارند تحریم هاى بین المللى همانطور که 
وعده داده شده است، لغو شود. سرمایه گذارى در کشور 
از سوى منابع بین المللى و داخلى نیز با سرعت کمى در 

حال افزایش است.
 اکوسیستم نوآورى میان استارت آپ ها توسعه یافته و 
سرمایه گذاران آماده تأمین مالى ایده هاى جدید هستند.

در حالى که بسیارى از جوانان ایرانى فرصت کار در دره 
ســیلیکون در کالیفرنیاى آمریکا را به دست مى آورند 
و پس از آن به کشــور باز مى گردند، دولــت ایران نیز

 "پارك هاى فناورى" را در این کشــور راه اندازى کرده 
است. در ورودى یک "پارك فناورى" در تهران نوشته 

است: "دره سیلیکون ایران".»

در پى مرگ «فیدل کاسترو» رهبر فقید کوبا سفارت این کشور در تهران دفتر 
یادبودى به او اختصاص داده و چهره هاى مختلف و غالباً سیاسى با حضور در 
محل و اداى احترام، یادداشت هایى را درباره این چهره کاریزماتیک در آن 
مى نویسند. از این میان، مطلب طوالنى محمود احمدى نژاد که بالغ بر پنج 

صفحه شده، متفاوت به نظر مى رسد.
نکته جالب اول در این نوشته حجم آن است که غیر متعارف است و شاید 
مى خواسته یادآور نطق هاى چند ساعته فیدل کاسترو باشد و چند صفحه 
نوشته که بیش از حد متعارف است یا چون شخصیت هاى دیگر به نیم صفحه 

بسنده کرده اند، او مى خواسته بیشتر بنویسد.
وجه جالب تر قضیه اما اشارات احمدى نژاد به سفر فیدل کاسترو به تهران 
است؛ به گونه اى که انگار خود او در مقام رئیس جمهورى میزبان رهبر کوبا 
بوده است؛ حال آن که کاسترو در نیمه اردیبهشت 1380 خورشیدى به تهران 

آمد در حالى که احمدى نژاد در آن زمان سمتى نداشت. کاسترو 22 سال بعد از 
پیروزى انقالب به تهران آمد و قبل و بعد از آن به ایران نیامده بود و در آن سفر 
هم طبعاً دیدارى بین احمدى نژاد و او رخ نداده، چون مسئولیتى نداشته است.

احمدى نژاد مى نویسد: «اولین بار در دوره دانشجویى با نام فیدل کاسترو 
و چه گوارا آشنا شــدم و در پیگیرى تحوالت جهان همواره تحوالت کوبا 
را دنبال مى کردم.» این اشــارات در حالى است که شــواهدى وجود دارد 
که نشان مى دهد احمدى نژاد در ســال 1358 نه تنها هیچ تمایلى به چپ 
نداشته که به شدت گرایش هاى ضد سوسیالیستى داشته است. حتى وقتى 
از طرف انجمن اسالمى دانشگاه علم و صنعت در جلسه مربوط به اشغال 
سفارت آمریکا شرکت مى کند، پیشــنهاد مى دهد همزمان سفارت اتحاد 
شوروى را نیز اشغال کنند تا مورد بهره بردارى گروه هاى چپ (کمونیستى و 

سوسیالیستى) قرار نگیرد! 
با این شواهد پیداست که در این مقطع احمدى نژاد نمى توانسته کمترین 
تعلق خاطرى به فیدل کاسترو و ارنستو چه گوارا و دیگر نمادهاى چپ داشته 
باشــد و مى توان حدس زد بعد از ریاست جمهورى و آشنایى با هوگو چاوز، 
رئیس جمهورى فقید ونزوئال، این عالیق در او ایجاد شده کما اینکه در همین 
متن هم از هوگو چاوز به عنوان «انسانى مؤمن و رهبرى بزرگ و شجاع و 

آزادیخواه و آزاده و مردمى» یاد مى کند.
آقاى احمدى نژاد چنان مدهوش شخصیت فیدل کاسترو شده که به دیدارى 
طوالنى در یک شب بارانى در سال 2012 اشاره مى کند که «مشغول مطالعه 

براى نجات اقتصاد کشورش» بوده است.
فکرش را بکنید! آقاى کاسترو از سال 1959 قدرت را در اختیار داشته و در 
سال 2006 و بعد از 47 سال کنترل کامل اقتصاد و سیاست قدرت را تحویل 
برادرش داده و شش  سال بعد در 86 سالگى تازه داشته کتابى مى خوانده تا 

اقتصاد کشورش را از تک محصولى نجات دهد!
حاال شاید بتوانیم درباره آقاى احمدى نژاد بپرسیم: «از کى طرفدار فیدل و 

چه گوارا شد که کسى چندان باخبر نشد؟»

چهره مهربان و آرام «مادر»، نگاه سرگردان و غمبار «حاجى واشنگتن» 
و پرداخت قهرمانانه تصویر «ستارخان» در پوستر فیلم هاى سینمایى 
على حاتمى یادگار دورانى هستند که دست هایى هنرمندانه قادر بودند 

با روایت یک فیلم در یک تصویر، مردم را به سینماها بکشانند.
به گزارش ایسنا، 15 آذرماه امســال بیستمین سالروز درگذشت على 
حاتمى - کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانى - است. او توانست در طول 
مدت فعالیتش در سینماى ایران، آثارى خلق کند که امضاى خودش را 
داشت و جریان جدیدى را به مخاطبان سینما معرفى کرد. در کنار همه 
چیزهایى که على حاتمى را «على حاتمى» کردند، توجه او به جزئیات 
و موارد جانبى در فیلم هایش قابل توجه است. یکى از این ویژگى ها، 

طراحى پوستر براى فیلم هاى او است.
شاید امروز آن دغدغه اى که طراحان پوستر در گذشته داشتند، دیگر 

دیده نمى شود. پوسترها در آن دوره یکى از مهمترین عوامل جذب مردم 
به سینما و تماشاى فیلم بودند. 

هنرمندان براى طراحى پوسترها وقت مى گذاشتند و فکر مى کردند چه 
المان هایى از فیلم مى تواند باالترین حد جذابیت را براى مردم داشته 
باشد. در آن دوره، حرفى از کپى کارى نبود و پوسترها هم در کنار فیلم 

راوى داستان بودند.
مرورى بر پوستر فیلم «حاجى واشنگتن» مى تواند یادآور این نکته باشد 
که هنوز هم از قدرت پوســتر براى زنده نگه داشتن سینما و گیشه ها 
مى توان اســتفاده کرد. «حاجى واشــنگتن» زندگى حسینقلى خان 
صدرالسلطنه (اولین سفیر ایران در آمریکا) را روایت مى کند. داستانى 
غم انگیز که با بازى بى نظیر عزت ا... انتظامى براى همیشه در سینما 

ماندگار شد. 
پوستر این فیلم را آیدین آغداشلو طراحى کرده است. انتظامى در نقش 
حسینقلى خان در مرکز پوستر قرار دارد و المان هایى که در ابعاد کوچک 
تر، کنار او کار شــده اند براى همه آنهایى که فیلم را دیده اند، یادآور 

سکانس هاى خاطره انگیز این فیلم است. 
آغداشلو درباره  داستان طراحى این پوستر گفته است: «على حاتمى 
به من گفت براى فیلم "حاجى واشنگتن" پوسترى بکشم. خیلى هم 
براى من مهم بود که پوســتر خوبى بکشم. فکر کردم آنچه مى کشم 
نمى تواند فقط تصویر خالصه و فشــرده  کل مضمون فیلم باشــد، 
بلکه باید داورى خودم را هــم ارائه دهــم. در کل فکر کردم حاجى 
واشــنگتن پاشــده از ایران رفته آمریکا، آنجا که مســتقر نشــده، 
از ایران هم در حقیقت تبعید شــده. شــخصیت اصلــى و تاریخى 
اولین ســفیر ایران در آمریکا به آمریکا فرســتاده تا دفع شــر شود و 
نمى خواســتند در دربار بماند. او وســط زمین و هوا معلق مانده ، نه 
اینجایى است و نه آنجایى. پس انتظامى را کشیدم در حالى که وسط 

زمین و هوا معلق است.»

احمدى نژاد از کى به کاسترو عالقه مند شد؟! تصویرى از جاودانه هاى على حاتمى

گزارش الجزیره از دره سیلیکون ایران

تغییرى عظیم در راه است

به گزارش «انتخاب» به نقــل از خبرگزارى ها، محمود 
صادقى نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى 
در جلسه علنى دیروز یک شنبه 14 آذر در تذکرى گفت: 
جلب بنده در روز یک شنبه هفته گذشته برخالف نص 
صریح اصل 86 قانون اساسى و برخالف آیین نامه داخلى 

مجلس بود.
وى تصریح کرد: بنده در نطق 24 آبان سال جارى خود 
به رئیس قوه قضائیه تهمت نزدم و تنها سئوالى از وزیر 
اقتصاد پرسیده ام که الزم اســت متن اظهارات بنده به 

صورت دقیق بررسى شود.
صادقى تصریح کــرد:  طبق اصل 50 قانون اساســى 
دســتگاه ها باید درآمدهاى حاصله را به خزانه دارى کل 
کشــور واریز کنند و بنده از وزیر اقتصــاد درباره اینکه 
حساب هاى قوه قضائیه با کدام موازین شرعى و قانونى 
افتتاح شده است، توضیح خواستم ، آیا اینها تهمت است 

یا درخواست؟
وى با بیان اینکه یــک نماینده حــق دارد از همه موارد 
توضیح بخواهد، گفت: آقاى الریجانى! شما امروز درباره 
روز مجلس و شهامت هاى شهید مدرس صحبت کردید اما 
چرا از بنده و نمایندگان و جایگاه مجلس حمایت نمى کنید؟
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه روز یک شنبه 
گذشته در جلوى بنده کمین کرده بودند که مرا شبانه به 
دادستانى ببرند، گفت: چرا از بنده دفاع نمى کنید؟ چرا از 

مجلس دفاع نمى کنید؟ چرا ساکت هستید؟
على الریجانى رئیس مجلس هم در ادامه جلسه علنى 
صبح دیروز پارلمان در واکنش به تذکر محمود صادقى 
گفت: آقاى صادقى! همیــن نوع صحبت هایى که االن 

فرمودید نیز متناسب با روابط میان قوا نیست.

وى ادامه داد: درباره آن مطلبى که فرمودید و تذکرى که 
در مجلس دادید که احساس مى کنید حقتان پایمال شده 
است، من گفتم مطالبى را که شما گفته اید، آوردند و دیدم؛ 
گفتید خطابتان به وزیر اقتصاد بود که بر اساس کدام ماده 
قانونى این دخل و خرج ها را قانونى اعالم کرده اید؟ اما 
شما مطلبى را اضافه کرده اید مبنى بر اینکه این پول ها 
به حساب هاى شخصى واریز مى شــود که اینجا نقطه 

اتهام است.
رئیس مجلس تصریح کرد: وقتى وزیر اقتصاد مى گوید 

«آن سایت ضدانقالب دروغ گفته است و این پول ها که 
در قوه قضائیه اســت به نام قوه قضائیه است»، از برادر 
عزیزمان آقاى دکتر صادقى فرزند شهید صادقى عزیز 

نماینده مجلس انتظار نبود که آن را تأیید کند.
الریجانى ادامه داد: ضمنًا به خاطر دارید شــما به همراه 
آقاى مازنى و آقاى رحیمى نماینده تهران تشریف آوردید. 
من خدمت  شما عرض کردم این حرف نادرست است و 
این پول ها به نام قوه قضائیه است و به نام شخص نیست؛ 
چرا صحبت هــاى خود را اصالح نکردیــد؟ اتهام زدن 

به افراد آزادى بیان نیست. شــما آبروى مسلمان و یک 
تشکیالت را بردید.

وى خطاب به محمود صادقى گفت: مــا مفتخریم که 
در مجلس مدرس هســتیم که از حق باید دفاع کنیم نه 
از حرف ناحق؛ وقتى شــما آبروى مسلمان و تشکیالتى 
را مى ریزید، شمایى که خود یک روحانى بوده اید مگر در 
روایات نداریم که حرمت مؤمن مانند حرمت کعبه است؟ 
اینگونه ما حرمت مؤمن را حفظ مى کنیم؟ بنده انتظارم از 

شما این بود که نطقى که داشتید را اصالح کنید.
الریجانــى تصریح کرد: دربــاره اینکــه بگوییم یک 
بازپرس بى خرد یا از اینگونه صحبت ها در شأن مجلس 
نیســت. نباید فضاى مجلس و قــوه قضائیه را تخریب 

کنیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه اظهارات شــما تنها موردى 
نیست که بخاطر آن به دادسرا احضار شده اید، خاطرنشان 
کرد: آقاى ســاداتى نژاد امروز به بنده گفت که از شــما 

شاکى است و یا موارد دیگرى نیز مطرح شده است.
الریجانى ادامه داد: هفته گذشــته که آقــاى وکیلى با 
بنده تماس گرفــت، بنده اعالم کردم که به دادســتان 
پیغــام بدهند که قــوه قضائیه بگــذارد، هیئت نظارت 
ابتدا در این مورد تصمیم گیرى کند کــه این اتفاق نیز 
افتاد و دیگر از ســوى دادســتانى این موضوع پیگیرى

 نشد.
وى ادامه داد: بنده به آقاى وکیلى گفتم اگر دادســتانى 
اصرار دارند، آقاى صادقى به آنجــا بروند همانطور که 
بحثى دربــاره على مطهرى پیش آمده بــود که به وى 
گفتیم به آنجا برود و شــما که به دادســتانى رفتید کار 

درستى کردید.

تذکر نماینده افشاگر در جلسه پارلمان، پاسخ تند رئیس مجلس را در پى داشت

بگو مگوى محمود صادقى و على الریجانى

 جبهه پایدارى روزگارى مدعى خالص ســازى گفتمان 
اصولگرایى بود اما هر چه گذشــت سیاسیون شاخصى 
که عضو شوراى مرکزى این مجموعه بودند، به دالیل 
مختلف که بعضاً بوى اختالف مى دهد تصمیم به جدایى 
گرفتند و رفتند اما سیدامیرحســین قاضى زاده هاشمى 
دبیر هیئت رئیسه مجلس دهم و نماینده مشهد و کالت 
در دوره هشــتم، نهم و دهم مجلس و سخنگوى جبهه 
پایدارى که در عین حال پسر عموى سید حسن قاضى 
زاده هاشمى وزیر بهداشت دولت روحانى است در گفتگو 
با خبرآنالین خروج چهره ها از پایــدارى را نه به دلیل 
اختالف در بینش بلکه به علت مشغله کارى و گرفتارى 

بیان مى کند. بخشى ازاین گفتگو را در ادامه بخوانید.
به نظر مى رسد از االن پایدارى دارد 
به انتخابات ریاست جمهورى پل مى 
زند تا دوقطبى هاشــمى-پایدارى 

ایجاد کند.
ما این کار را نمى کنیم دولت این را دنبال مى کند چون به 

منتقد خودش پایدارى مى گوید.
به منتقد دولت، پایدارى نمى گویند. 

شاید منظور شما دلواپسان است.
اینهــا واژه هاى موازى هم هســتند و بــا این لطف ما 

زنده ترین جریان حاضر در کشور هستیم.
اما جریان زنده پایدارى خیلى ریزش 

هم داشته است.
هر چه ریزش مى کنیم باز هم اکثریتیم (خنده). در مجلس 
هم ما اکثریتیم چون کســى که جریان دولت و اصالح 
طلبان دنبال ریاست او بر مجلس بودند رئیس نشد، از آنجا 
که هر کس مقابل جریان دولت است پایدارى محسوب 

مى شود ما اکثریتیم. 
مصداق ریزش همین جدا شــدن 
چهره هاى شــاخص از شــوراى 

مرکزى جبهه پایدارى است.
یک عده اى مى آیند ایده ها، خالقیت ها و توانایى شان را 
خرج مى کنند، باالخره انرژى شان تمام و مستهلک مى 

شوند باید یک گروه جدید جاى اینها بیایند.
یعنى آقایان لنکرانى، حســینیان و 
نبویان مستهلک شدند که از پایدارى 
رفتند و جدیدها جاى آنها را گرفتند؟

نمى خواهم اینطور بگویم. آنها جاى خود را به نیروهاى 
جوان تر و پرانرژى تر دادند.

این نیروهاى جوان چقدر در پایدارى 
وزنه هستند و قدرت تأثیرگذارى دارند؟
خیلى، شوراى مرکزى هستند رأى شان در تصمیم گیرى 

ها مؤثر است.
اما به نظر مى آید حضور جوان ها در 

شوراى مرکزى جبهه پایدارى بیشتر 
ویترین است؟

خیر تصمیم گیرند. تازه تصمیم گیرى در شوراى مرکزى 
پایدارى ســخت تر اســت چون اکثریتى نیست بلکه 
باید درباره موضوع اجماع کامل انجام شــود بعد از این 
مرحله مصوبه شــوراى مرکزى باید به تأیید شــوراى 
فقها نیز برســد. این دو ویژگى در هیچیک از احزاب و 

جریان هاى دیگر نیست.
یکــى از اعضاى شــوراى مرکزى 
پایــدارى مــى گفت«علــت کنار 
رفتن ها وجود اختالفــات بود نباید 
نیروهاى انقالب با یکدیگر اختالف 

کنند».
خیر اینطور نیست. شاید اختالف نظر داشته باشیم اما با 
با هم صحبت مى کنیم. جبهه پایدارى یک حزب نیست 
نماینده یک گفتمان است. در گفتمان هم اختالف معنى 

ندارد.

مستهلک ها مى روند، جدیدها مى آیند
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کارشناس سازمان هواشناســى اظهار داشت: با ورود موج 
جدید بارش ها به کشــور در 11 استان شاهد بارش برف و 

باران خواهیم بود.
کوروش محمدى با اشاره به آخرین وضعیت جوى کشور 
گفت: موج بارشى که از اواســط هفته گذشته وارد کشور 
شده بود، دیروز به صورت کامل از کشور خارج شد. حاصل 
فعالیت این موج در کشور بارش باران بود که بیشترین آن 
با 220 میلیمتر در اختیار شهرستان کوهرنگ چهارمحال و 
بختیارى بود. همچنین در لردگان 122 میلیمتر، ســمیرم 
116 میلیمتر،آبدانان 107 میلیمتر و دهدز در خوزســتان 
103 میلیمتر باران بارید.  وى ادامه داد: بیشترین بارش ها 

از این موج به شهرهاى دامنه جنوبى زاگرس تعلق داشت. 
این موج در آخرین فعالیت خود با بــارش پراکنده در یزد و 
جنوب خراســان جنوبى همراه بود.  محمدى از ورود موج 
جدید بارش ها به کشور از عصر روز دوشنبه (امروز) خبر داد 
و افزود: اگرچه این بارش ها  چشمگیر نیست اما باعث ایجاد 
تهویه هوا و کاهش آلودگى هوا مى شود. وى با اشاره به ورود 
سامانه پر بارش به کشور از روز سه شنبه گفت: با ورود این 
سامانه از شمال غرب به کشور،کرمانشاه، کردستان، ایالم، 
همدان، مرکزى، آذربایجان شرقى و غربى، زنجان، قزوین، 
البرز و تهران هواى بارانى و برفى خواهند داشت. با توجه به 
حرکت سریع این سامانه،  بارش ها به صورت رگبارى است. 

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه نتیجه 
سه سال فعالیت ما این است که توانسته ایم جلوى رشد 
اعتیاد را بگیریم گفت: با اولویت بندى مناطق و تأمین 
منابع و تجهیزات الزم توانســته ایم بیش از دوهزار تن 
مواد مخدر در کشور را طى ســال هاى 92 تا 94 کشف 

کنیم.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانى فضلى اظهار داشت: 
در این میان ایران موقعیت ویژه اى دارد و در همسایگى 
افغانستان و در مسیر ترانزیت مواد مخدر است و آسیب 
بیشترى را متحمل مى شــود. ما هزینه هاى اجتماعى 
و اقتصادى و انسانى بســیارى مى پردازیم، با این حال 

مجامع جهانى کمک هاى شایان توجهى ارائه نمى کنند.
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: مقام 
معظم رهبرى چهار جلسه سه ســاعته با مسئولین امر 
و سران قوا پیرامون آســیب هاى اجتماعى داشته اند و 
پنج اولویت تعیین کرده اند که نخستین آن مواد مخدر 

بوده است.
وى افزود: بیش از 50 درصد زندانى ها، بیش از 60 درصد 
ســرقت ها و 50 درصد طالق هاى ما بــه دلیل اعتیاد 
است و در سایر بزه ها نیز اعتیاد فاکتور مهمى محسوب 
مى شــود و به همین خاطر کاهش اعتیاد مى تواند در 

کاهش سایر بزهکارى ها مؤ ثر باشد.

توانسته ایم 
جلوى رشد اعتیاد را بگیریم

11 استان کشور 
میزبان برف و باران مى شوند

شهر موش ها در تهران 
رئیس کمیته محیط زیسـت شـوراى اسـالمى شـهر 
تهران با اشاره به انتقادات شهروندان در مورد افزایش 
تعداد موش هاى پایتخت و با بیان اینکه شهروندان نیز 
با رعایت هر چه بهتر نظافت مى  توانند مدیریت شهرى 
را در جلوگیرى از ازدیاد موش ها کمک کنند، گفت: با 
نگاهى ساده به نحوه زیست موش ها مى توان به اهمیت 

و لزوم همراهى شهروندان در این مسیر پى برد.
محمد حقانى با تأکید بر اینکه بر اساس اعالم شرکت 
ساماندهى صنایع و مشاغل شـهر تهران در اسفند ماه 
سال گذشته، تهران یک میلیون و 400 هزار موش دارد 
که البته تعداد موش  هاى تهـران به مراتب از این عدد 
بیشتر اسـت، خاطرنشـان کرد: اگر همین تعداد را نیز 
مالك قرار دهیم جمعیت موش  هاى تهران از جمعیت 

یک کالنشهر نیز بیشتر است.

طرح غلط سالمت 
خبرگـزارى ایلنا نسـبت به اجـراى غلط طـرح تحول 

سالمت و زیان آن براى مردم هشدار داد.
ابراهیـم رزاقى اقتصـاد دان ایرانى به ایـن خبرگزارى 
گفت: ادامه اصرارها بر اجراى غلط طرح تحول سالمت، 
به صورت قطع به زیان بیمه شـدگانى تمام خواهد شد 
که وزارت بهداشـت درصدد تجمیع منابع مالى متعلق 

به آنهاست.
وى افزود: اگر طرح تحول سـالمت به خوبى مدیریت 
نشود، مى تواند از طریق رصد غیرمتعارف هزینه هاى 
درمانى به فرصتى براى سوء استفاده بیشتر تبدیل شود.

بازیگر زن
قربانى جدید خطاى پزشکى

رزیتا غفارى بازیگر سـینما و تلویزیون ایران با اشـاره 
به اینکـه مدت 15 سـال بخاطر مالحظـه بیش از حد 
درمورد جراحى دندانش چیـزى نگفته، ابراز امیدوارى 
کـرد و گفـت: امیـدوارم عمـل دو روز قبـل، آخریـن 

جراحى ام باشد.
به گزارش جام جم آنالین، رزیتا غفارى اظهار داشت: 
هر کسى جاى من بود به طور یقین عکس العمل خیلى 
شـدیدترى نشـان مى داد اما شـاید من بخاطـر حیا و 
یکسـرى مالحظه بیش از اندازه تا حاال چیزى نگفته 
بودم چرا کـه به طور کلى فرد با مالحظه اى هسـتم و 

حتى در روند کارم نیز همیشه اینگونه هستم.
رزیتا غفارى 15 سـال قبل به دلیل پوسـیدگى دندان 
به یک جوان دندانپزشـک که از سـوى خانه سینما به 
او معرفى شد، مراجعه کرد اما تراش دادن دندان وى به 
اندازه اى ادامه پیدا کرد که به عصب رسید و این اتفاق، 
رویدادهاى دیگرى همچون خونریزى معده را در پى 
داشت. البته موضوع به همینجا ختم نشد و به مرور و در 
طى این سال ها، غفارى متوجه باز بودن سینوس ها و 
تخریب کامل دیوارهاى سینوسى نیز شد. البته در این 
مدت و به دلیل درد شـدید دندان، او مجبور به استفاده 
از ایمپلنت شـد و هفته گذشـته دوباره تحـت جراحى 

قرار گرفت.

جستجو براى یافتن 
شکارچى ماده پلنگ توران 

رئیس پارك ملى توران شاهرود با اشاره به شکار یک 
ماده پلنگ در خارتوران شاهرود از تالش براى شناسایى 
متخلفین خبـر داد و گفت: باحکم مقـام قضائى پیگیر 

شکارچیان این ماده پلنگ سه ساله هستیم.
على اکبر قربانلو اظهار داشـت: متعاقب دستور قاضى 
پرونده، محیط زیست اسـتان و نیروى انتظامى پیگیر 

این پرونده هستند.
وى در پاسخ به پرسشى در خصوص چرایى شکار این 
گربه سـان مهم در زیسـت کره توران، گفت: پلنگ ها 
تاکنون خساراتى به دام هاى روستاییان و عشایر منطقه 
وارد کرده و ما نیز مراتب و میزان خسارت هاى وارده را 
صورت جلسه و به محیط زیسـت اعالم کردیم اما نبود 
اعتبارات سـبب شـده که خسـارات وارده به دامداران 

پرداخت نشود.
رئیس پارك ملى توران شـاهرود خواسـتار تخصیص 
اعتبارات بـه این بخش شـد و تصریح کـرد: پرداخت 
نشـدن غرامـت و خسـارت وارده سـبب مى شـود که 
دامداران براى حفاظت از اموال خود دسـت به شـکار 

غیرقانونى بزنند.

چرك نویس

   خبر آنالین | پیامى تلگرامى که حکایت از کشف یک محوطه 
باستانى بزرگ با ثروتى هنگفت در فاروق استان فارس داشت، به سرعت 

تکذیب شد اما واقعیت چه بود؟

حوض آبى که داخلش هنوز پر آبه!
«آقایون نیستید ببینید فاروق (استان فارس شهرستان مرودشت شهر 
فاروق) چه خبره بزرگ ترین گنج ایران دیروز اینجا پیدا شد انگار یه تخت 
جمشید دیگه است ولى با این تفاوت که زیِر زمین ساختنش... اینجا االن 
حکومت نظامیه و اصًال نمى ذارن کسى نزدیک بشه که کسى بخواد 
عکس یا فیلمى بگیره... از تهرون و بقیه شهرها شاید نزدیک به صد تا 
ماشین اطالعات با نیروهاى ویژه اومدن اینجا... نمونه این شهر مخفى 
شده هیچ جاى دنیا نیست... معبدى به اندازه یه زمین فوتبال زیر زمین 
کامًال بکر و دست نخورده با مجسمه هایى به طول 3 الى 5 متر عمدتًا 
از طال که تعجب همگان رو برانگیختــه. خوبیش اینه که تا االن هیچ 
تخریبى در اون صورت نگرفته و همه چى سر جاى خودشه... همه جاى 
دنیا آثار باستانى که زیر زمین مخفى باشن به مرور بر اثر فرسایش از بین 
میرن و اندك شواهدى فقط ازشون معلومه ولى اینجا در کمال ناباورى 
همه اشیاء ســالم مونده البته مکان هم کامًال سرپوشیده است و حتى 
حوض آبى که داخلش هست هنوز پر از آبه و این خیلى بى نظیره، نسبت 
به گفته هاى کارشناسان اینجا قدمت این مکان سترگ به هفت هزار 
سال پیش برمى گرده که در نوع خودش کامًال استثنایى است. مختصات 
و مشخصات داخل رو از دوست برادرم که خودش به عنوان کارشناس 
بومى منطقه وارد دهلیز و معبد زیر زمین شده متوجه شدم... حتمًا سعى 
مى کنم به هر طریقى که شده عکســى از این مکان به دست بیارم و 
واستون بفرستم تا ببینید که چه عظمتى به مدت هفت هزار سال اینجا 
مدفون بوده و دست نخورده تا االن باقى مونده ... حتماً خبررسانى کنید 
تا همه مردم ایران مطلع بشن بلکه  کارى صورت بپذیره که این هویت 
باارزش ملى ما چند ماه بعد از موزه هاى لندن و آلمان و فرانسه و روسیه 

سر در نیاره و تو خود ایران نزد خودمون باقى بمونه ...»
حتماً خیلى ها این متن را خوانده  یا حتى براى دوستانشان فرستاده اند. هر 
چند میراث فرهنگى استان فارس آن را تکذیب کرده است. مصیب امیرى 

مدیرکل میراث فرهنگى استان فارس درباره  این پیام گفته: «ادعاهاى 
منتشر شده در فضاى مجازى مبنى بر کشفیات تازه در روستاى فاروق 
از اساس کذب است.» امیرى همچنین اعالم کرده: «چندى پیش در 
پى ادعاهاى مطرح شده تیم کارشناسى به منطقه اعزام شده اما ادعاها 
ثابت نشده و هیچ اثر باستانى تازه  اى در آن منطقه کشف نشده است.»

اما این تکذیبیه هم نقطه پایانى بر انتشار این پیام نبود. حتى وقتى برخى 
از دوستداران میراث فرهنگى گفتند که عکس هاى منتشر شده همراه 
این پیام مربوط به تصویر پلکان ســنگى نیز متعلق به معبد باســتانى 

«DOLICHES» در نزدیکى شهر «غازى آنتپ» در ترکیه است. 
اما باز هم مانعى بر رد این پیام و دست به دست شدنش در فضاى مجازى 
نشد. چرا؟ گفته مى شود شــاید یکى از دالیل بى اعتمادى کاربران به 
مسئوالن میراث فرهنگى اســت و همچنین فقر فرهنگى و اقتصادى. 
این عوامل دست به دست مى دهد تا مردم همچنان در برابر واژه «گنج» 
همچون قصه  على بابا که در غارى گنجى را کشف کرد، متعجب شوند 

حتى اگر پایه و اساس علمى نداشته باشند.
همانطور که پیش از آن این پیام منتشر شده بود: «صبح روز یک شنبه 

در روستاى عنا شهرستان باشت به دستور رئیس میراث فرهنگى باشت 
آقاى حاتمى طبق نسخه قدیمى که دردست داشتند تونلى در وسط تپه 
که با ساروج پلمب شــده بود را باز کردند و در حفارى هایى که سه روز 
انجامید یک جسد مومیایى شــده دوران هخامنشى به نام "موبانا" که 
احتماًال یکى از نوه یا نتیجه هاى داریوش دوم بوده است را از دل خاك 
بیرون آوردند و همراه با طالها و جهیزیه هاى آن به شهرستان باشت 

براى تحقیق بیشتر انتقال دادند.»
به نظر مى رسد که باور «حوض آبى که داخلش هست هنوز پر از آبه» 
یا «کشف یک مومیایى دوران هخامنشى» براى مردم راحت تر است تا 
صحبت هاى مسئوالن میراث فرهنگى درباره  تکذیب خبرهایى از این 
دست. از طرفى انتشار این خبرها، خیلى ها را به این فکر مى اندازد که به 

دنبال کشف گنج زندگى خودشان بروند.

7000 سال پیش هنوز طال را نمى شناختند
«سراپا دروغ و خزعبالت است». این را «على  هژبرى» مى گوید، یکى از 
باستان شناسان که روى دوره هاى تاریخى ایران کار کردهاست. او این 
پیام را چنین رد مى کند: «هفت هزار سال پیش ما در دوران مس سنگى 
بودیم. اسم این دوران نشان مى دهد که بشر هنوز فلزاتى مانند مس را 
با ابزار سنگى در کنار هم استفاده مى کند. معنایش این است که هنوز 
مفرغ، آهن، طال و نقره را نمى شناسد. بنابراین اینها داستان هاى "ایندیانا 

جونزى" هستند که مردم را در موضوع گنجیابى به رقابت وا مى دارد.»
او از مردمى مى گوید که مشــکالت اقتصادى امانشان را بریده است: 
«مردم مى خواهند با این کارها شانس خود را بیازمایند و یک شبه ره صد 
ساله بپویند و صاحب مکنت و مال شوند. گنج، واژه عجیبى است. دهان 
پر کن است. شــامه روح آزرده از فقر را قلقلک مى دهد. البته آن چیزى 
که این هموطنان گنج مى نامند ما میراث فرهنگى مى دانیم و حتى بدتر 
آنها فقط طال و نقره و مجسمه و ... مى جویند و الیه الیه و رگه رگه هاى 
تپه هاى باستانى را که قرن ها اطالعات زندگى مردمان آبا و اجدادى ما 

را در خود نهفته به راحتى زیر و رو کرده و نابود مى کنند.»
هژبرى مى گوید: «به نظر من عده اى با انتشار این دست خبرها، مردم را 

تحریک مى کنند که به دنبال گنج هاى پنهان بروند.»

«ب.د» 34 ســاله و اهل یکى از شــهرهاى گیالن 
است. او و برادرش با وجود آنکه در حوزه گردشگرى 
فعالیت هایى دارند اما سال هاست که به شکار پرندگان 
و صید ماهى براى تفریح و همچنین کســب درآمد 
بیشــتر مى پردازند و این روزهــا در فصل مهاجرت 
پرندگان به تاالب هاى شمال کشور، حسابى سرشان 
شلوغ اســت. خبرنگار خبرگزارى ایلنا پاى صحبت 
این شکارچى بومى نشسته تا بپرسد نگاه او به شکار 

چیست؟ 
بیشــتر چه پرند ه هایى شــکار 

مى کنى؟
مرغابى، چنگر، خودکا و گاهى هم قو، البته گوشت قو 
زیاد خوشمزه نیست و جریمه شکارش هم باالست، 
بیشتر قو را زنده گیرى مى کنیم زیرا بعضى پولدارها 
براى استخر ویالیشان قو سفارش مى دهند. در واقع 
بیشتر ترجیح ما زدن پرنده هایى اســت که در بازار 
راحت تر فــروش بروند؛ مثًال قرقاول از این دســته 
پرنده ها نیست و باید براى خودتان بپزید و بخورید، 
برخى گونه ها هم محیط زیســت خیلى رویشــان 
حساس است، مثًال من یک «طاووسک» زده بودم 
اما هیچ مغازه اى قبول نمى کرد طاووس را براى من 

بفروشد چون مى ترسیدند مغازه شان را پلمب کنند.
رابطه ات با محیــط بانان چطور 

است؟
 اگر به ما خیلى گیر ندهند؛ کمتر ســعى مى کنیم که 
پرنده بزنیــم، مثًال چند روز پیش مى توانســتم یک 
قرقاول را بزنــم اما به احترام اینکــه مأمورها خیلى 
به من گیر نداده بودند نزدم و فقــط از قرقاول فیلم 
گرفتم اما اگر ما را بگیرنــد و قاضى برایمان جریمه 
ببندد، کالغ هم ببینم مى زنم! اگــر مأمورى به من 
گیر بدهد پشیمانش مى کنم. چند وقت پیش برادرم 
را که غیرقانونى ماهى ســفید صید کرده بود جریمه 
کردند؛ پارویش را هم گرفتند بخاطر همین من سال 
دیگــر 100درصد مى روم براى صیــد غیرمجاز. ده 
دوازده سال پیش محیط زیســت بیشتر گیر مى داد. 
خاطرم هست که با اســب و تراکتور مى آمدند دنبال 
ما که هرجا فرار کردیم بتوانند بــه دنبالمان بیایند. 
اما االن مى رویم در مرداب یا جایى که ِگل هســت؛ 

پنهان مى شویم و مى دانیم که مأموران محیط زیست 
نمى آیند. فکر کنم االن حقوقشان خیلى پایین است 

که کمتر گیر مى دهند .
فکر مى کنى شکار در این سال ها 

افزایش داشته یا کم شده ؟
فکر کنم نســبت به چهارپنج ســال گذشته کمتر 
شــده، االن پروانه صید براى مرغابــى 140 هزار 
تومان است، مرغابى ها هم در دریا و یا تاالب هستند 
که در جفت این مکان ها شــکار غیرقانونى اســت 
یعنى باید در خشــکى بایستیم تا شــب مرغابى به 
سمت خشــکى بیاید بخاطر همین هم نمى صرفد. 
پروانه ها را هم گران کرده انــد، البته هرچه گران تر 
شود مجبوریم بیشتر شکار بزنیم که این پول را جبران 

کنیم. 
درآمد شکار چطور است؟

االن یک مرغابى بین  22 تا 25 هزار تومان فروش 
مى رود که با اسلحه حداکثر 50 تا 60 تا پرنده مى شود 
زد اما اگر تور هوایى بگذاریم درآمد خیلى باال و چند 
ده میلیونى است، با تور گذاشتن مى توانى 50 تا 60 
میلیون در این چند ماِه فصل شــکار دربیاورى، االن 
اگر مهندس مملکت یا کارمند دولت شوى؛ مى توانى 
اینقدر در سال درآمد داشته باشــى؟ هرچند که این 
پول ها ما را پولدار نکرده چون در نهایت صرف خورد 

و خوراك و خوشگذرانى مى شود.
نگــران نیســتى پرنده هایى که 
شکارشان ممنوع است، منقرض 

شوند ؟
براى ما کمیابى ارزش ندارد، چند وقت پیش پنج درنا 
ســمت ما آمده بودند، بعد از چند روز دو سه تایشان 
ماندند، باقى را زدند، البته گوشت درنا که به درد کسى 
نمى خورد اما خب براى کســى که توانسته درنا بزند 
ُپز خوبى اســت. وقتى خود دولت شکارچى خارجى 
مى آورد و چند میلیون پول مى گیــرد که خارجى ها 

با سگ هایشان بیایند شکار، چرا ما خودمان نزنیم.
شده که شکارچى خارجى بیاید و 

جلویش را بگیرى؟
نه، نشــده ولى آمار دارم که جاهاى خاص مى روند، 

هر سال مى آیند.

واقعیت هاى کشف گنج افسانه اى
چرا پیام کشف محوطه باستانى ناشناخته در شیراز، مهم شد؟

«آرش نورآقایــى» یکى از جهانگردان امروزى دنیاســت که در 
کوله بار 15ســاله ســفرهاى خود کارنامه اى بیش از 250 سفر 
خارجى به 39 کشور جهان را دارد و ایران را نیز به خوبى گشته کما 
اینکه معتقد است پنج برابر آن چیزى که در ایران سفر کرده هنوز 

دیدنى هاى متعدد ایران را ندیده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى راهنمایان گردشــگرى ایران 
درباره یکى از معضالت حوزه گردشــگرى کشــور کــه همانا 
ســرویس هاى بهداشتى است، اظهار داشــت: یک چیزهایى در 
فرهنگ کشــور ماســت که باعث خجالت مى شــود که یکى از 
آنها همین سرویس هاى بهداشــتى، على الخصوص در عرصه 

گردشگرى است.
نورآقایى ادامه داد: به هر حال باید یک روزى این تابوها در کشور 
شکسته شود و متأسفانه از این واژه ها و چیزهایى که باعث خجالت 
مى شود بســیار داریم، ولى هر زمان مى خواهیم درباره این موارد 
صحبت کنیم هجمه  وارد مى شود، در حالى که نقد کردن به معناى 
کوبیدن نیست بلکه نقد یعنى از زوایایى دیگر نزدیک شدن به نظر 

افراد و به نوعى نقد بخشــى از ماهیت شناسى است، مثًال در یک 
برنامه اى بنده عنوان کردم که مهمان نوازى سنتى با مهمان نوازى 
حرفه اى فــرق مى کند که واقعًا هــم فرق دارد کــه درباره این 

اظهارنظر، نقدهایى صورت پذیرفت.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى راهنمایان گردشــگرى ایران 
عنوان کرد: بنابراین سرویس بهداشتى نیز در عرصه گردشگرى 
بســیار اهمیت دارد و اصًال برخى از بیمارى ها از طریق سرویس 

بهداشتى انتقال مى یابد.
نورآقایى خاطرنشــان کرد: از طرفى هم در حوزه گردشــگرى 
صرف اینکه ما باید سرویس بهداشــتى خوبى داشته باشیم باید 
سرویس هاى بهداشتى شیک نیز داشته باشــیم، بنابراین ما باید 
بدون تعصب، برخى آموزه هاى قدیمى و حتى ضرب المثل هایمان 
را به فراخور زمان و مکان تغییر داده، اصالح و حتى معکوس کنیم 
و آنها را در بوته نقد قرار دهیم و این جرأت تغییر را داشته باشیم، 
بنابر این سرویس هاى بهداشتى نیز یکى از چیزهایى است که در 

عرصه گردشگرى باعث خجالت مى شود.

مهدى على اکبرزاده مدیرکل فرهنگى و هنرى وزارت 
آموزش  وپرورش با اشاره به اینکه حوادث ایجاد شده در 
اردوهاى دانش آموزان به دلیل بى احتیاطى است، گفت:  
به دنبال حادثه اخیر براى اتوبوس حامل دانش آموزان، 
جلسه اى را با مسئوالن مربوطه براى بررسى افزایش 

سطح ایمنى برگزار کردیم.
به گزارش تســنیم، اردوهاى دانش آموزى بخشى از 
برنامه هاى تربیتى در نظام آموزش و پرورش است که 
در قالب آن دانش آموزان کارگروهى و زندگى جمعى را 
فرامى گیرند و در اردوهاى راهیان نور نیز مى آموزند که 
ایثار و فداکارى متعلق به افرادى است که عامل بقاى 
نظام شدند و عامل ایســتادن نظام جمهورى اسالمى 

ایران شهدا هستند.
صرف نظر از جنبه هــاى عمیق تربیتــى در اردوهاى 
دانش آموزى به ویژه راهیان نور،  رعایت سطح ایمنى 
اردوها یکى از مســائل اساسى اســت. در سال هاى 
گذشــته به دلیل عدم رعایت نکات ایمنى شاهد بروز 
حوادث تلخى در اردوهاى دانش آمــوزان بودیم اما با 
ابالغ دستورالعمل ایمنى اردوهاى دانش آموزى، وقوع 

حوادث کاهش چشمگیرى داشت.

طــى روزهاى اخیــر یکــى از اتوبوس هــاى حامل 
دانش آموزان بــه اردوى راهیان نــور در جاده همدان 
دچار حادثه و واژگون شد که تعدادى از دانش آموزان و 

معلمان مصدوم شدند.

مدیرکل فرهنگى و هنــرى وزارت آموزش وپرورش 
در خصوص رعایــت مســائل ایمنــى در اردوهاى 
راهیان نــور دانش آموزان گفت:  حوادث ایجاد شــده 
ناشــى از بى احتیاطى راننده  هاســت و پس از حادثه 
اخیر و با دســتور وزیــر آموزش وپرورش در جلســه 
مشــترك با دوستان بســیج ســطح ایمنى اردوهاى 
راهیان نور را بررســى کردیم تا در آینده شاهد حادثه 

نباشیم.
مهــدى علــى اکبــرزاده افــزود: دســتورالعمل از 
مدرســه تا مدرســه با امضاى ســردار نقدى و وزیر 
آموزش وپــرورش بــراى افزایــش ســطح ایمنى 
اردوهــاى راهیــان نــور به اســتان ها ابالغ شــده 
اســت همچنین تــا جایى کــه ممکن اســت دانش 
آمــوزان را با قطــار به اردوهــاى راهیان نــور اعزام 

مى کنیم.
وى با اشــاره به اینکه براى ایجاد امنیت دانش آموزان 
و فرهنگیــان ضمن ابالغ ضوابط و مقــررات اردویى 
تمام این افراد تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند، گفت:  
ثبت نام دانش آموزان در اردوهــاى راهیان نور کامالً  

داوطلبانه است.

درنا را شکار مى کنند تا پز بدهند!
خجالت هاى گردشگرى گفتگوى خواندنى با یک شکارچى؛

از «سرویس بهداشتى» تا «تاب وهاى قدیمى»

عامل حوادث اردوهاى دانش آموزى چیست؟
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دوره جدید «کانون کاریکاتور 
گام اول» در راه است 

فراخوان ثبـت نـام در دوره جدیـد عضویـت «کانون 
کاریکاتـور گام اول» ویـژه عمـوم عالقـه منـدان به 

کاریکاتور اعالم شد که در آذرماه برگزار مى شود.
اولیـن جلسـه ایـن دوره بـا هـدف جـذب جوانـان 
عالقـه منـد بـه رشـته کاریکاتـور و فعالیـت در ایـن 
عرصـه،روز چهارشـنبه 17 آذرماه از سـاعت 16 تا 19 
در خانه جوان سـازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى 

اصفهان برگزار مى شود.
عالقه مندان بـراى ثبـت نـام در دوره جدید عضویت 
«کانـون کاریکاتـور گام اول» مـى تواننـد با شـماره 
34451131 تماس گرفته و یا به محل خانه جوان واقع 
در میدان قدس، خیابان الله، جنب پارك باقوشـخانه 

مراجعه کنند.

قطار گردشگرى 
روى ریل پیشرفت

مدیرکل میراث فرهنگى اسـتان اصفهان گفت: 283 
پروژه گردشگرى در حال اجرا در استان اصفهان وجود 
دارد و این نشـان دهنده قرار گرفتن قطار گردشـگرى 
اصفهان بر روى ریل پیشرفت است. فریدون اللهیارى 
عنوان کرد: از سـه سال گذشـته تاکنون میانگین رشد 
گردشگرى استان اصفهان سـالیانه 50 درصد بوده که 

این میزان بیش از انتظار بوده است.
وى ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید جهش 
مهمى در پنج سال آینده در بخش گردشگرى صورت 
بگیرد که باتوجه به حرکت پرشتاب فعلى دست یافتنى 

است. 

اجراى نمایش «1+1» با 
حضور هنرمندان ایتالیایى

تئاتر «1+1» محصول مشترك ایران و ایتالیاست که 
از 18 تا 20 آذر ماه در تاالر هنر روى صحنه مى رود.

امیـد نیـاز در مورد ایـن نمایش گفـت: تئاتـر «1+1» 
محصول مشـترك ایران و ایتالیاست که توسط بنده و 
گوگلیمو پاپا، کارگردان و بازیگر شهیر ایتالیایى ساخته 
شده و  تاکنون در کشـورهایى مثل  آلمان، ایتالیا، کره 

جنوبى و انگلیس روى صحنه رفته است.
ایـن هنرمنـد اصفهانـى تصریح کـرد: تئاتـر «1+1» 
همچنین در بخش بین الملل سـى و یکمین جشنواره 
تئاتر فجر به عنوان نمایش برگزیده شـناخته شده و به 
سى و یکمین جشنواره بین المللى تئاتر کودك و نوجوان 

همدان نیز راه یافته است. 

اجراى نمایش «جایى دیگر» 
در تاالر سوره 

نمایش «جایى دیگر» به نویسندگى هادى حجازى فر 
و کارگردانى عباس فالحى از  13 آذر 95 در تاالر سوره 
اصفهان به روى صحنه رفته اسـت. به گزارش روابط 
عمومى حوزه هنرى اسـتان اصفهان، نمایش «جایى 
دیگر» در ساعت19و30دقیقه هر شب، از شنبه 13 آذر 
لغایت روز جمعه 19 آذر ماه در مجتمع فرهنگى-هنرى 

سوره اصفهان واقع در خیابان آمادگاه اجرا مى شود.

برپایى نمایشگاه 
لوگوتایپ هاى ابراهیمى

خانه گرافیک حوزه هنرى اسـتان اصفهان، نمایشگاه 
«نقش اول» لوگو تایپ هاى رضا ابراهیمى را در گالرى 

خانه هنرمندان اصفهان برگزار مى کند.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان اصفهان، 
نمایشـگاه «نقش اول» به نمایش 38 اثر با رویکردى 
جدید و متفاوت به موضوع حـروف نگارى  و لوگوتایپ 
با توجه به تجربیات قبلى رضا ابراهیمـى در این زمینه 
مى پـردازد. تایپوگرافـى و لوگوتایپ به عنـوان یکى از 
زیرشـاخه هاى رشـته گرافیک براى طراحى حروف و 
کلمات به منظور خلق آثار هنرى و ثبت نشانه نوشته ها 
به کار مى رود. نمایشگاه «نقش اول» تا روز  17 آذرماه، 
هر روزدر نوبـت صبح  از سـاعت 9 الـى 13  و در نوبت 
عصر  از سـاعت 16 الى 19و 30 دقیقه به منظور بازدید 
عالقـه منـدان در گالـرى خانـه هنرمنـدان اصفهـان 

دایرخواهد بود.

فرمانده قرارگاه عملیاتى سیدالشــهدا(ع) گفت: یادواره 
شــهداى اطالعات عملیــات نیروى زمینى ســپاه در 
اســتان هاى اصفهان، یزد و چهارمحــال و بختیارى با 
حضور سرلشــکر ســید یحیى رحیم صفوى، دستیار و 
مشــاور عالى فرمانده معظم کل قوا به میزبانى استان 

اصفهان برگزار مى شود.
ســردار جواد اســتکى درباره برگزارى یادواره شهداى 
اطالعات عملیات استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیارى اظهار داشت: این یادواره، پنجمین یادواره اى 
اســت که توســط قرارگاه هاى عملیاتى نیروى زمینى 
سپاه برگزار مى شود. یادواره شهداى اطالعات عملیات 

اســتان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى به 
میزبانى استان اصفهان برگزار مى شود.

وى افزود: این یادواره دوم دى ماه سال جارى در حسینیه 
عاشقان ثارا... سپاه با ســخنرانى سردار سرلشکر یحیى 
رحیم صفوى و حضور خانواده هاى شهدا و اقشار مختلف 

برگزار مى شود.
فرمانده قرارگاه عملیاتى سیدالشــهدا(ع) با بیان اینکه 
قرارگاه عملیاتى حضرت سیدالشهدا(ع) جزو 10 قرارگاه 
نیروى زمینى سپاه در ســطح کشور است، تصریح کرد: 
قرارگاه عملیاتى سیدالشــهدا(ع) مأموریت هاى رزمى 

به ویژه در جنگ سخت و نیمه سخت را بر عهده دارد.

معاون بهره ورى و اقتصادى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: در سال جارى ده پروژه مشارکتى در 
بخش مسکونى و تجارى با اعتبارى بالغ بر 113میلیارد 

ریال اجرایى خواهد شد.
امیرحســین اســماعیلى پور، وقف را یکــى از بارزترین 
مصداق هاى اقتصاد مقاومتى عنوان کرد و اظهار داشت:  
از این رو در ســال جارى توســعه همکارى براى بخش 
خصوصى را براى اجراى عملیات عمرانى با اســتفاده از 

ظرفیت درآمد موقوفات در دستور کار قرار داده ایم.
وى با اشاره به اینکه طرح هاى مشارکتى در قالب B.O.T در 
اداره کل اوقاف و امور خیریه براى توسعه و احیاى موقوفات 

به ویژه براى توسعه ظرفیت گردشگرى مذهبى در دستور 
کار قرار گرفته است، افزود: تاکنون در این بخش نیز براى 
اجراى شش پروژه با ســرمایه گذاران بخش خصوصى 

تفاهمنامه امضا کرده ایم.
اسماعیلى پور با بیان اینکه در سال جارى 45 هزار متر مربع 
پروژه عمرانى جهت توسعه و عمران بقاع متبرکه با هدف 
ایجاد زیرساخت هاى مناسب در راستاى جذب گردشگران 
مذهبى و همچنین آماده سازى بقاع متبرکه جهت برگزارى 
مراسم ها و برنامه هاى مذهبى در جوار بقاع متبرکه تعریف و 
اجرا شده است، ادامه داد: این پروژه ها با اعتبارى بالغ بر 280 

میلیارد ریال انجام شده اند . 

اصفهان میزبان یادواره 
شهداى 3 استان

10 پروژه مشارکتى در 
موقوفات اجرایى مى شود

تکدیگرى یا به مفهوم عامیانــه آن گدایى، در منابع 
گوناگون با تعابیرى مانند آسیب  اجتماعى و ناهنجارى 

تعریف شده است.
در این پدیده افراد تکدیگر با شیوه هاى متفاوت از ذلت 
و خوارى گرفته تا نمایش از کارافتادگى و معلولیت با 
احساسات و عواطف مردم بازى مى کنند تا به مقاصد 

مالى خود برسند.
از مجمــوع تکدیگران شــهر اصفهــان، 51 درصد 
اصفهانى، 18 درصد از دیگر شهرســتان هاى استان 
اصفهان و 31 درصد از خارج از این اســتان گزارش 

شده اند.
دو هزار و 263 متکدى درسال گذشته در شهر اصفهان 
جمع آورى شده که  بر اســاس آمار تفکیک جنسیتى 

نیز، 64 درصد این افــراد را مردان و 36 درصد را زنان 
تشکیل داده و از این تعداد 41 درصد مجرد و 59درصد 
متأهل هســتند و 27درصد از گدایان شهر اصفهان را 

اتباع خارجى تشکیل مى دهند.
در ایــن زمینه معاون خدمات شــهرى شــهردارى 
اصفهــان، مهمتریــن مانــع بــراى جمــع آورى 
گدایــان را ضعــف قانــون و در مــواردى دخالت 
مــردم و ابراز ترحــم آنهــا در برخورد بــا متکدیان 

مى داند.
به گفته  احمدرضا مصور ، شهردارى فقط وظیفه جمع 
آورى متکدیان و تحویل آنها به بهزیستى را برعهده 

دارد. 
وى افزود: در جمع آورى تکدیگران، مشــاهده شده 

فردى چندین بار به بهزیستى تحویل داده شده اما بعد 
از دادن تعهد حتى زودتر ازمأمورین ما به محل کار خود 

باز گشته است.
کارشناس مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى 
بهزیستى اســتان اصفهان نیز آمار متکدیانى را که در 
شش ماه نخست امسال جمع آورى و در مرکز فضیلت 
پذیرش شده اند 912 نفر اعالم کرد و افزود: 15درصد 

این افراد تابعیت خارجى دارند.
افسانه میرزاییان اضافه کرد: متکدیان داراى تابعیت 
خارجى در اصفهان، از دو کشــور همســایه هستند و 

درصد باالیى از آنها را زنان تشکیل مى دهند.
وى گفت: از مجموع گدایانى که در شش ماه اول سال 
جارى به مرکز فضیلت سپرده شــده اند، 75درصد را 

مردان و 25 درصد را زنان تشکیل مى دهند.
میرزاییــان در رابطه با دامنه ســنى ایــن متکدیان، 
اعالم کرد: بیشــترین ســن گدایانى که به این مرکز 
سپرده شــده اند بین 33 تا 37 سال است و افراد کمتر 
از 18 سال در میان آنها وجود نداشــته زیرا کودکان 
بیشــتر در قالب کودکان کار و دستفروشــى فعالیت 

مى کنند.
وى تأکید کــرد: جمع آورى و ســاماندهى متکدیان 
وظیفه بهزیستى نیست و این اداره کل، یکى از دستگاه 

هاى متولى این امر به شمار مى آید.
کارشناس مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى 
بهزیستى استان اصفهان افزود: طبق مصوبه 78/2/15 
شوراى عالى ادارى، سازمان هاى مسئول در این حوزه 

شامل شهردارى، دادگسترى استان، نیروى انتظامى 
سازمان بهزیستى، کمیته امداد امام خمینى (ره) و اداره 

کار و امور اجتماعى است.
وى گفت: بهزیســتى تنها در قبال پذیرش متکدیان 
جمع آورى شده مسئول است و زنان سرپرست خانوار، 
بیماران اعصاب و روان مزمن و معلوالن جســمى و 

حرکتى از آن جمله هستند.
میرزاییان عنــوان کرد: بهزیســتى هیچگونه بودجه 

قانونى براى ساماندهى متکدیان ندارد.
وى افــزود: فقط در ســایه همکارى و هــم افزایى 
دســتگاه هاى ذیربط مى توان بــراى جمع آورى و 
ساماندهى گدایان از سطح شهر و استان اصفهان گام 

مؤثرى برداشت.

27درصد  از
گدایان شهر اصفهان  
خارجى هستند

مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان گفت: مناسب 
ســازى معابر بلوار آیینه خانه تاکنون 80 درصد 

پیشرفت داشته است.
منصور نجفى اظهار داشــت: مناســب ســازى 
معابر بلوار آیینه خانه براى تــردد روان جانبازان 

و معلوالن در دست اجراست. 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: در بارش هاى اخیر که طى چند روز پیش در 
سطح استان اصفهان شاهد بودیم، 60 نفر حادثه 
دیده توسط امدادگران جمعیت هالل احمر استان 

پوشش داده شد.
محسن مؤمنى اظهار داشت: در چند روز تعطیالت 
به 167 نفر حادثه دیده در ســطح اســتان امداد 
رسانى شد که 60 نفر از این افراد بر اثر بارش باران 

دچار حادثه شدند.
وى بیــان داشــت: بارندگــى هــاى اخیر در 
شهرستان هاى تیران، دهاقان، خوانسار، گلپایگان 
و ســمیرم  افرادى را دچار حادثه کرد که توسط 

تیم هاى امدادى به آنها کمک رسانى شد.

رئیس اتحادیه گالب و عرقیات گیاهى کاشــان 
گفت: یکهزار و 40 کارگاه تهیــه و تولید گالب 
و عرقیات گیاهى در این شهرستان مجوز کسب 

ندارند.
سیدرضا نوابى اظهار داشت: تاکنون هزار و 470 
کارگاه تهیه و تولید گالب و عرقیات گیاهى در این 

منطقه شناسایى شده است.
وى از شکل گیرى ســه واحد تحقیق و توسعه با 
همراهى خوشه گالب، عرقیات و اسانس، ایجاد 
انبار گیاهان دارویى و شناسنامه دار کردن کارگاه 

هاى تولید عرقیات گیاهى در کاشان نیز خبر داد.

پیشرفت 80 درصدى 
مناسب سازى معابر 
بلوار آیینه خانه

امداد رسانى به
 60 حادثه دیده

1040 کارگاه تولید 
گالب مجوز  ندارند

شهرك بهاران که سال ها از ساخت و ساکن شدن جمعیت 
نزدیک به دو هزار نفــر در آن مى گذرد، تنها امیدش براى 
برپایى کالس هاى آموزشــى، فرهنگــى، هنرى و حتى 
ورزشى به مسجدى بسته شــده که با وجود عمر نزدیک 
به پنج سال، هنوز فاقد سیستم لوله کشى گاز و تجهیزات 

گرمایشى است.
اهالى این شــهرك ساخته شده توســط بنیاد مسکن که 
بارها در دیدار با مســئوالن مختلف از نبود امکاناتى مانند 

مدرسه، ورزشگاه، پارك و حتى 
فروشگاه هاى عرضه محصوالت 
غذایى شکایت کرده اند، در نیمه 
دوم ســال همــان حداقل هاى 
فراهم شــده در مسجد 450 متر 
مربعى خود را به دلیل سرما و نبود 
سیستم گرمایشى مناسب از دست 

مى دهند.
یکى از اعضاى هیئت امناى این 
مسجد مى گوید: در سه سال اخیر 
تنها منبع حرارتى مورد استفاده، 
بخارى گازوئیلــى قرض گرفته 

شده از روستاى چشمه احمدرضا بوده ولى آلودگى شدید، 
مشکالت تأمین سوخت و عدم تأمین گرماى مناسب مانع 
تداوم با کیفیت ویژه برنامه هاى مختلف تدارك دیده شده 
طى شش ماه دوم سال مى شــود. وى با اشاره به جمعیت 
جوان ساکن شــهرك ادامه داد: امسال با توجه به عملیات 
ساختمانى صورت گرفته در مسجد، امکان استفاده از همین 
بخارى نیز وجود ندارد و به همین دلیل فعالیت هاى مذکور 
به صورت کامل تعطیل شده و نماز جماعت نیز به صورت 

محدود و بدون قرائت تعقیبات آن برگزار مى شود.
30 ماه معطلى براى صــدور گواهى عدم 

خالف مسجد
دبیر ستاد رسیدگى به امور مساجد شهرستان نجف آباد در 
این خصوص مى گوید: در ابتدا قرار بود مســجد در زمینى 
به مســاحت هزار متر مربع ساخته شــود ولى با پیشنهاد 
شــخص امام جمعه زمین دیگرى در همین شــهرك با 
زیربناى دو هــزار و 500 متر مربع با پیــش بینى افزایش 
جمعیت و اســتفاده خودروهاى 
عبورى از کمربندى شمالى شهر 
بدین منظــور اختصــاص پیدا 

کرد.
حســن قیصرى با اعــالم قرار 
گرفتــن زمیــن مــورد نظر در 
طرح فضاى ســبز مــى افزاید: 
همین امر گرفتــن گواهى عدم 
خالف براى فاز اول مسجد را با 
مشکالت زیادى مواجه کرده بود 
که خوشــبختانه اخیراً با تالش، 
پیگیرى و بازدیدهاى مسئوالن، 
این مشــکل پس از حدود 30 ماه بر طرف شده است. وى 
ادامه داد: با عبور از این مرحله، مســجد با دغدغه جدیدى 
مواجه شده؛ در حالى که عدم خالف براى حدود 450 متر 
مربع صادر گردیده، بازرس ســازمان نظام مهندسى براى 
صدور مجوز لوله کشى گاز، نقشه زیربناى دو هزار و 500 

متر مربعى را درخواست کرده است. 
حاال یک شهرك منتظر صدور مجوز لوله کشى گاز مانده تا 

بار دیگر امید دو هزار سکنه خود را زنده کند.

 تعطیلى تنها امید شهرك 2000  نفرى نجف آباد
با وجود گذشت 5 سال؛

محمد جــواد ظریــف وزیر امور 
خارجه در دیدار «نرگس کلباسى 
اشترى» بانوى نیکوکار ایرانى در 
هند، به او قول داد که تمام تالش 
خود را براى حل مشکلش به کار 

مى گیرد.
کلباسى در این دیدار که در محل 
ســفارت ایران در دهلى نو انجام 
شد، گزارشى از وضعیت خودش 

را به وزیر امور خارجه ارائه کرد.
نرگس کلباسى اشــترى بانوى 
نیکوکار ایرانى که براى کودکان 

یتیم و معلول شرق هند پرورشگاه 
ساخته است، درســال 2014 به 
دلیل ناپدید شدن یکى از کودکان 

به قتل غیر عمد متهم شد .
وى کــه متولد اصفهان اســت 
در چهارســالگى به همراه پدر و 
مادر به انگلستان مهاجرت کرده

 بود.
کلباســى که به دلیل این اتهام 
ممنوع الخروج شــده و با احتمال 
زنــدان در صورت اثبــات اتهام 
مواجه اســت،با انتشــار نامه اى 

در فضاى مجازى از دوســتان و 
سفارت انگلیس در هند درخواست 
کمک کرد، ولى سفارت انگلیس 
در دهلى نو توجهى به خواســته 

وى نکرد.
سفارت جمهورى اسالمى ایران 
در دهلى نو بــا حمایت از نرگس 
کلباسى اشــترى، حسن نوریان 
سرکنســول جمهورى اسالمى 
ایــران در حیدرآباد را مســئول 
رســیدگى به پرونــده وى کرده 

است. 

قول حمایت از بانوى اصفهانى

سى و پنجمین ســالگرد درگذشت اســتاد جالل تاج 
اصفهانى، صاحب مکتب آواز اصفهان، عصر شــنبه با 
حضور پرشور هنردوستان بر سر مزار او در تخت پوالد 

اصفهان برگزار شد.
این مراســم به همت استاد على اصغر شــاهزیدى از 
شاگردان تاج و از استادان فعلى آواز، در جوار آرامگاه وى 

در تکیه «سیدالعراقین» تخت پوالد برگزار شد.
غیر از اعضاى خانواده تاج اصفهانى، جمع پرشــورى 
از هنرمندان، نویسندگان، موســیقیدانان، مسئوالن، 
استادان و پیشکسوتان در این مراســم حضور داشتند 
که از جمله مى توان به شهردار اصفهان، استاد ستوده، 
اســتاد دوانى، ملک مســعودى، طباطبایى، سعیدى، 

احمدى و حسن اکلیلى اشاره کرد.
شــاهزیدى به عنوان برگزارکننده این مراســم اظهار 
داشت: مراسم ســالگرد استاد تاج، ســال به سال بهتر 
برگزار مى شود و عالقه مندان بیشترى از راه هاى دور و 

نزدیک در مراسم بزرگداشت او حضور مى یابند.

این مدرس و پیشکســوت آواز افــزود: مناعت طبع و 
تسلط به موسیقى از صفات بارز تاج اصفهانى محسوب 

مى شود.
وى تصریح کرد: تاج اصفهانــى، هنر را براى ذات هنر 
و براى مردم دوست داشت و به جنبه مادى موسیقى و 

آواز اعتنا نمى کرد.
همچنین فرزنــد تاج اصفهانى در بــاره اینکه چرا پس 
از گذشت بیش از سه دهه از درگذشــت این هنرمند، 
هنوز شمار زیادى در مراسم یادبود او شرکت مى کنند، 
گفت: غیر از هنــر واال، عدالت خواهــى، مردم دارى، 
تواضع و عدم تکبر باعث شــده اســت که این هنرمند 
برغم گذشت سال هاى متمادى همچنان از محبوبیت 
باالیى برخوردار باشــد. پروین تاج اصفهانى ادامه داد: 
پدرم معتقد بود که مهربانى و احترام به طبیعت و همه 

موجودات، احترام به خداوند است.

برگزارى سى و پنجمین 
سالگرد درگذشت 
تاج اصفهانى  

رئیس میدان میوه و تره بــار اصفهان گفت: قیمت خیار 
نســبت به ده روز گذشــته 30 درصد افزایش یافته و 

مرکبات به قیمت قبل برگشته است.
ناصر اطرج اظهار داشت: به دلیل عوامل جوى و بارندگى 
شــدید در هرمزگان و تخریب بوته هــاى خیار، بار این 
محصول را در استان کم داشتیم و سبب افزایش قیمت 

خیار شد.
وى بیان داشــت: عالوه بر آن صادرات این نوع صیفى 
جات به کشورهاى آســیانه میانه نیز مزید برعلت شد و 
کمبود شدید خیار دلیل افزایش 30 درصدى قیمت این 

میوه شد.
رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان تصریح کرد: در حال 
حاضر قیمت هر کیلو خیار اصالحى گلخانه اى چهار هزار 

تومان به پایین است.
اطرج از صادرات خیار گلخانه اى یزد به آســیاى میانه 
خبر داد و افزود: این موضوع سبب شد که بارهاى خیار 
به اصفهان به شدت کاهش پیدا کند در حالى که قیمت 

مرکبات شمالى نسبت به هفته گذشته در اصفهان تا 35 
درصد کاهش یابد.

وى اضافه کرد: ســرماى شــدید درهفته قبل شــمال 
باعث شــد که باغداران و کشاورزان شــمال به دلیل 
ترس از یخبنــدان دوباره، مرکبات را روانــه بازار کنند 
و همین عامل ســبب کاهش قیمت مرکبات شــمال 

شد.
اطرج با بیان اینکه از مناطق شمالى کشور پرتقال، کیوى 
و نارنگى وارد بازار مى شود، ادامه داد: البته این در صورتى 
اســت که مرکباتى که از جنوب وارد مى کنیم همچنان 
با 30 درصد افزایش قیمت به فروش مى رســند زیرا در 
واردات این مرکبات از جنــوب همچنان با کاهش روبه 

رو هستیم.
وى گفت: اصفهان تنها میوه هــاى گلخانه اى دارد و به 
همین دلیل بیشتر میوه و صیفى جات را در فصل پاییز و 
زمستان از دیگر استان ها وارد مى کند و به دلیل عوامل 

جوى قیمت ها نیز فراز و نشیب دارد.

قیمت خیار 30 درصد افزایش یافت 



استاناستان 2819دوشنبه  15 آذر  ماه 0505

دلیل قطعى و افت فشار آب در 
برخى مناطق استان اصفهان

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: بارندگى هاى اخیر و گل آلودگـى رودخانه زاینده 
رود در مناطق باالدست، باعث قطعى و افت فشار آب در 

برخى مناطق استان شده است.
 حسـن غالمى  در گفتگو با ایرنا افـزود: گل آلودگى آب 
رودخانه زاینده رود که به تصفیه خانه آب بابا شـیخعلى 
مى رسد در طى دو روز گذشـته باعث کاهش حجم آب 

ورودى به این تصفیه خانه شد. 
وى با بیان اینکه، حجم آب تصفیه خانه اصفهان شـنبه 
شب به 100 درصد رسید، ادامه داد: اما از صبح یک شنبه 
دوباره حجـم آب این تصفیه خانه بـه 50 درصد کاهش 
یافت و این عامل باعث افت فشار یا قطعى آب در برخى 

مناطق استان شده است.
غالمى اظهار امیدوارى کرد که شرایط تصفیه خانه آب 
تا حدود ساعت 17 امروز (دیروز) به حالت عادى بازگردد.

به گفتـه وى، بارندگى هـاى چند روز گذشـته منجر به 
شکستگى بندهاى آبى و ورود گل و الى و مصالح به آب 

رودخانه شده است.
معـاون بهـره بـردارى شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
اصفهان گفت: مشکل قطعى و افت فشـار آب در حدود 
30درصد از مناطق استان به وجود آمده است. وى با اشاره 
به اینکه این مشکل بیشتر در شهرهاى اصفهان، مبارکه، 
فالورجان، فوالدشهر و شهرستان لنجان به وجود آمده 
است، افزود: شهرهاى برخوار، اردستان، ورزنه، کوهپایه 
و بهارستان نیز با مشـکل قطعى و افت فشار آب مواجه 

شده اند.

خبر

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: با بارش هاى اخیر میزان آب پشــت سد 
از 144 میلیون مترمکعب به عدد 150 میلیون مترمکعب 
رسید که افزایش 6 میلیون مترمکعبى ذخایر سد را نشان 

مى دهد.
على بصیر پور در گفتگو با فارس پیرامون آخرین وضعیت 
ذخایر ســد زاینده رود با توجه به بارش هاى اخیر اظهار 
داشــت: در پاییز از لحاظ بارش خیلى عقــب افتادیم و 
بارش هاى اخیر فقط توانســتند میــزان بارش ها را به 
میانگین بلندمدت فصل پاییــز نزدیک کنند اما هنوز به 

عدد میانگین نرسیده است.

وى با اشــاره به پیش بینى هاى ســازمان هواشناسى 
پیرامون باز کردن سد زاینده رود براى کشت کشاورزان 
گفت: هرچند که گفته شــده که در زمستان بارش ها در 
حد میانگین بلندمدت خواهد بود ولــى هنوز نمى توان 
تصمیم گیرى کرد که آیا آب به روى کشاورزان باز خواهد 
شــد یا خیر و این تصمیم بر عهده شــوراى هماهنگى 

حوزه است.
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان خاطرنشان کرد: منتظر هستیم تا ببینیم میزان 
ورودى آب به سد و درصد بارش ها چه مقدار خواهد بود تا 

تصمیم نهایى را براى این موضوع بگیریم.

رئیس ستاد کنگره نکوداشــت آیت ا... مظاهرى گفت: 
زندگینامه آیــت ا... مظاهــرى در قالــب کتابى 600 
صفحه اى آماده شده و در مجموع 38 جلد کتاب در مورد 

شخصیت و آثار آیت ا...  مظاهرى آماده شده است.
حجت االسالم والمســلمین حبیب رضا ارزانى افزود: 
مجموعه اول «موسوعه آیت ا...مظاهرى» در این کنگره 
رونمایى مى شود. وى با اشاره به اینکه وى با تواضع بسیار 
که حاکى از بزرگوارى است اجازه برگزارى نکوداشت را 
نمى دادند، اظهار داشــت: پس از چندین جلسه دیدار با 
وى، تنها اجازه رونمایى از مجموعه آثارشان را به ما دادند.

حجت االسالم والمســلمین ارزانى با بیان اینکه 28 اثر 

موضوعــى از آیت ا...  مظاهــرى در موضوعات اخالق، 
اصول، شرح ادعیه و رجال گردآورى شده است، گفت: 
کتابى هم با موضوع اخالق از منظر آیت ا...  مظاهرى را 
خالصه و به زبان انگلیسى ترجمه کرده ایم.وى همچنین 
به چاپ کتابى از آثار منتخب آیت ا... مظاهرى اشاره کرد 
و افزود: این کتاب براى عموم مردم در قالب کتابى 300 

صفحه اى آماده شده است.
مدیرکل ارشاد ارســالمى اصفهان در ادامه یاد آور شد: 
همچنین مستندى از زندگى این عالم بزرگوار توسط صدا 
و سیماى مرکز اصفهان در ســه قسمت 20 دقیقه اى و 
مستندى نیز توسط شبکه افق تولید و پخش خواهد شد.

تهیه 38 جلد کتاب در مورد 
 رئیس حوزه علمیه اصفهان

افزایش 6 میلیون مترمکعبى 
ذخایر سد زاینده رود 

رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات اســتان 
اصفهان گفت: فضاي تولید و تبادل اطالعات استان 
اصفهان یکی از وظایف اصلی و ذاتی پلیس فتا به شمار 
می آید و در این میان رصد و پایش ســایت هایی که 
اقدام به فروش کاالهاي قاچاق می کنند نیز توســط 

این پلیس به صورت روزانه انجام می شود.
ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوي افزود: در زمینه 
اجراي طرح تعقیب قاچاقچیان کاال در فضاي مجازي 
116 ســایت فروش قاچاق کاال شناسایی و با عوامل 

آنها برخورد شده است.
وى اظهار داشت: موضوع برخورد با قاچاقچیان کاال در 
فضاي مجازي یکی از موضوعاتی است که در آخرین 
جلســه قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز فرماندهی 
انتظامی استان به صورت جدي مطرح و در دستور کار 

ویژه این پلیس قرار گرفته است.
وي با بیان اینکه با نا امن شــدن فضــا براي فعالیت 

قاچاقچیــان کاال، این افراد براي فــروش کاالهاي 
خود به تبلیغ در فضاي مجازي روي آورده اند، گفت: 
موضوع جرم یابی در فضــاي مجازي یکی از وظایف 
اصلی و ذاتی پلیس فتا به شمار می آید و در این میان 
رصد و پایش سایت هایی که اقدام به فروش کاالهاي 
قاچاق می کنند نیز توسط این پلیس به صورت روزانه 

انجام می شود.
رئیس پلیــس فتاي اســتان اصفهان گفــت: عمده 
محصوالت قاچاق تبلیغی در فضاي مجازي شــامل 
داروهــاي غیر مجــاز، تلویزیون، LCD، وســایل و 
داروهاي غیرمجاز جنســی، لوازم خانگی و گوشــی 

هاي موبایل است.
وى اظهار داشت: در این زمینه 116 وبسایت و صفحه 
اجتماعی که اقدام به تبلیغ و فــروش اینگونه کاالها 
می کردند، شناســایی و طی یک عملیات مشــترك 
با پلیس آگاهی اســتان با عوامل آنها برخورد قانونی 

صورت گرفت.
ســرهنگ مرتضوى در خصوص نحوه تشــخیص 
کاالهــاي قاچاق از کاالهــاي قانونی نیــز تصریح 
کرد: ســایت هایی که به عرضه کاالهاي خارجی به 
قیمت بانه، توزیــع در انبارهاي خانگــی و همچنین 
فروشگاه هاي غیر مجاز و یا قیمت هاي نامتعارف می 

کنند، قطعًا فعالیت آنها در زمینه قاچاق است.
این مقام انتظامی با بیان اینکه طرح بین المللی مبارزه 

با داروهاي قاچــاق در فضاي مجازي بــه نام طرح 
«پانگه آ» از جمله طر ح هایی اســت که همه ساله به 
طور همزمان توسط پلیس فتاي استان نیز انجام می 
شود که در ســال جاري تنها طی یک عملیات 630 
وبســایت فروش داروهاي غیرمجاز قاچاق توســط 

کارشناسان ما شناسایی شدند.
ســرهنگ مرتضوي با بیــان اینکه 35 مــورد از این 
ســایت ها در اســتان اصفهان و بقیه در استان هاي 

دیگر کشــور بودند گفت: در این عملیــات 960 قلم 
داروي غیرمجاز و قاچاق توقیف و 15 نفر در این رابطه 

دستگیر شدند.
این مقام مســئول عنوان داشت: به شــهروندان نیز 
توصیه مــی کنیم از خریــد کاال از فروشــگاه هاي 
غیرمجاز اینترنتی که فاقد نماد الکترونیکی و نشــان 
سازمان تجارت توسعه الکترونیکی هستند خودداري 

نمایند.

برخورد پلیس 
با 116 سایت فروش کاال  

در راستاى مبارزه با عرضه کاالهاى قاچاق 
 در اصفهان انجام شد

فقدان سند مالکیت
شــماره: 1395/12/297529- 95/8/22  چون آقاى مهدى پزشکى نماینده موسسه خیریه تعاون اسالمى 
نجف آباد( صندوق پس انداز و قرض الحسنه قائم عج نجف آباد) به استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت هفت حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه 
پالك 1977 باقیمانده واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 375 دفتر 94 ذیل ثبت 
13052/4232 سند مالکیت 376291 که به نام شهربانو امیر کاوئى فرزند عباسعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و طى سند انتقال شماره 69474 مورخ 1360/12/22 دفترخانه 23 نجف آباد به موسسه انتقال گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت سرقت مفقود شده  است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2587 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/8/1226 

فقدان سند مالکیت
شماره: 1395/12/297529- 95/8/22 چون آقاى مهدى پزشــکى نماینده موسسه خیریه تعاون اسالمى 
نجف آباد (صندوق پس انداز و قرض الحسنه قائم عج نجف آباد) به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت سه و سه هشتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکبابخانه پالك 1977 باقیمانده واقع در قطعه 2 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 534 دفتر 
212 ذیل ثبت 47800 سند مالکیت 476392 که به نام سعید امیر کاوئى نجف آبادى فرزند ایرج ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 70377 مورخ 1361/3/16 دفترخانه 23 نجف آباد به موسسه انتقال 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت سرقت مفقود شده  است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2588 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/8/1227 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/297529- 95/8/22 چون آقاى مهدى پزشــکى نماینده موسسه خیریه تعاون اسالمى 
نجف آباد (صندوق پس انداز و قرض الحسنه قائم عج نجف آباد) به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت سه و سه هشتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه 
پالك 1977 باقیمانده واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 537 دفتر 212 ذیل ثبت 
47801 سند مالکیت 476394 که به نام امید امیر کاوئى نجف آبادى فرزند ایرج ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و طى سند انتقال شماره 70377 مورخ 1361/3/16 دفترخانه 23 نجف آباد به موسسه انتقال گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت سرقت مفقود شده  است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2584 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/8/1228

فقدان سند مالکیت
شماره: 951218641069728- 95/8/25 موسسه خیریه تعاون اسالمى نجف آباد بنمایندگى از طرف مهدى 
پزشکى به استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 1978 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 377 دفتر 
311 امالك ذیل 77435 بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است.
نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت سرقت مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 

2585 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/1229 /8 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/297529- 95/8/22 چون آقاى مهدى پزشــکى نماینده موسسه خیریه تعاون اسالمى 
نجف آباد (صندوق پس انداز و قرض الحسنه قائم عج نجف آباد) به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت یک و یازده شانزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکبابخانه پالك 1977 باقیمانده واقع در قطعه 2 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 540 دفتر 
212 ذیل ثبت 47802 ســند مالکیت 476396 که به نام زهرا امیر کاوئى نجف آبادى فرزند ایرج ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 70377 مورخ 1361/3/16 دفترخانه 23 نجف آباد به موسسه انتقال 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت سرقت مفقود شده  است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2586 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/8/1230 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/297529- 95/8/22 چون آقاى مهدى پزشــکى نماینده موسسه خیریه تعاون اسالمى 
نجف آباد (صندوق پس انداز و قرض الحســنه قائم عج نجف آباد) به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که ســند مالکیت 9 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه 
پالك 1977 باقیمانده واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 373 دفتر 94 ذیل ثبت 
13051/4232 سند مالکیت 376499 که به نام ایران امیر کاوه فرزند عباسعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 

و طى سند انتقال شماره 69271 مورخ 1360/12/4 دفترخانه 23 نجف آباد به موسسه انتقال گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت سرقت مفقود شده  است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2580 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /8/1231 

فقدان سند مالکیت
شــماره: 1395/12/297529- 95/8/22  چون آقاى مهدى پزشکى نمایند ه موسسه خیریه تعاون اسالمى 
نجف آباد( صندوق پس انداز و قرض الحسنه قائم عج نجف آباد) به استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالك 1977 
باقیمانده واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 371 دفتر 94 ذیل ثبت 13050/4232 
سند مالکیت 046683 که به نام عبدالحسین امیر کاوئى فرزند عباسعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طى سند 
انتقال شماره 75563 مورخ 1362/5/13 دفترخانه 23 نجف آباد به موسسه انتقال گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است.نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت سرقت مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2583 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/8/1232 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/297529- 95/8/22 چون آقاى مهدى پزشــکى نماینده موسسه خیریه تعاون اسالمى 
نجف آباد (صندوق پس انداز و قرض الحسنه قائم عج نجف آباد) به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت سه حبه و یک دوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکبابخانه پالك 1977 باقیمانده واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 317 دفتر 210 
ذیل ثبت 47333 ســند مالکیت 376292 که به نام اکبر نبات بیگم امیر کاوئى نجف آبادى فرزند على ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 69069 مورخ 1360/11/13 دفترخانه 23 نجف آباد به موسسه 
انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت سرقت مفقود شده 
 است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی میشــود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2582 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/8/1233
حصر وراثت

آقاى على راعى داراي شناسنامه شماره 1(یک) به شرح دادخواست به کالسه 410/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجب راعى به شناسنامه 3576 در تاریخ 8/7 /95  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پرویز راعى فرزند متوفى 
به ش.ش 66 و ت.ت 1338/05/26 ، 2- داود راعى فرزند متوفى به ش.ش 110و ت.ت 1340/9/2، 3- على 
راعى فرزند متوفى به ش.ش 1(یک)  و ت.ت 1343/01/3 ، 4- رضا راعى فرزند متوفى به ش.ش 80 و ت.ت 
1354/03/28 ،5- زهرا راعى فرزند دختر متوفى به ش.ش 44 و ت.ت 1345/06/9 ، 6- معصومه راعى فرزند 
دختر متوفى به ش.ش 55 و ت.ت 1352/11/9 ، 7- سکینه راعى فرزند دختر متوفى به ش.ش 152 و ت.ت 
1347/11/03 .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 این شعبه شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2639 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/9/199
حصر وراثت

على راعى داراي شناسنامه شماره  یک 1 به شرح دادخواست به کالسه 411/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس براتى به شناسنامه 4334 در تاریخ 95/8/7  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پرویز راعى فرزند متوفى ش.ش 
66 و ت.ت 1338/5/26، 2- داود راعى فرزند متوفى ش.ش 110 و ت.ت 1340/9/2،  3- على راعى فرزند 
متوفى ش.ش یک 1 و ت.ت 1343/1/3،  4- رضا راعى فرزند متوفى ش.ش 80 و ت.ت 1354/3/28،  5- زهرا 
راعى فرزند دختر متوفى ش.ش 44 و ت.ت 1345/6/9،  6- معصومه راعى فرزند دختر متوفى ش.ش 55 و 
ت.ت 1352/11/9،  7- ســکینه راعى فرزند دختر متوفى ش.ش 152 و ت.ت 1347/11/3. 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 این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 2638 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت /9/200
حصر وراثت

رضا راعى داراي شناسنامه شماره 80 به شرح دادخواست به کالسه 409/95  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرزانه جعفرى به شناسنامه 277 در تاریخ 1395/8/7  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پارمیس راعى فرزند دختر متوفى 
ش.ش0-654322-127 و ت.ت 1391/1/6، 2- پارسا راعى فرزند پسر متوفى ش.ش 9-582460-127 و 
ت.ت 1388/8/29،  3- مرتضى قلى جعفرى پدر متوفى ش.ش 26 و ت.ت 1338/5/2،  4- صدیقه مشهدى 
مادر متوفى ش.ش 25 و ت.ت 1340/3/3،  5- رضا راعى همســر متوفى ش.ش 80 و ت.ت 1354/3/28. 
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 این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 2637 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/9/201
مزایده

شماره 950035 ح 5 بنا به دستور فروش صادره از شعبه پنجم حقوقى مبنى بر تمامت ششدانگ پالك ثبتى 608 
فرعى از 395  اصلى بخش 9 ثبتى اصفهان واقع در اراضى جوزدان و محصور با دیوار بلوکى و آجرى که دو دیوار 
آن مشترك مى باشد و داراى مستحدثات ساختمانى با سقف شیروانى دیوارها بلوك به مساحت 38 مترمربع و 
داراى عرصه حدود 9464 مترمربع مى باشدکه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/10/2 ساعت 10 صبح و در 
همان محل اجراى احکام به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت 

را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
می گردد ضمناً  خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 

2634  اجراي احکام حقوقی دادگسترى نجف آباد/9/202
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 1122/95 ش ح 1- 1395/09/01 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: فرانک دادخواه دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده پرداخت نفقه به طرفیت خوانده مهدى دادخواه به شوراى حل اختالف شعبه اول (خانواده) 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1122/95 ش ح 1 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 95/10/18 ساعت 9 صبح تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار 
در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که از تاریخ نشر  آگهى ظرف 
مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2633 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/203
حصر وراثت

خانم محترم قنبرى داراي شناسنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به کالسه 380/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علیرضا راعى به شناسنامه 11 در تاریخ 95/7/1  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محترم قنبرى مادر 
متوفى به شماره شناسنامه 4 و تاریخ تولد 1332/2/4. 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 این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2632 شعبه اول  حقوقی شوراي حل 

اختالف مهردشت/9/204
ابالغ راي

به تاریخ 1395/8/4 در وقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراي حل اختالف نجف  آباد به تصدى اینجانب 
امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده امر به کالسه 89/95 ش ح 3 تحت نظر است مالحظه مى گردد خواندگان 
1- پروانه فالحت نژاد 2- مرتضى شریفى فرزانه علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظار کافى حضور ندارد و 
الیحه اى تقدیم ننموده است خواهان حضور دارد اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات 
پیوستى است عرض دیگرى ندارم با امضاى ذیل صورتجلســه اظهاراتم را گواهى مى نمایم. شورا با بررسى 
جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور و انشاء راى مى نماید. در 
خصوص دعوى خواهان بهزاد ادریسى بطرفیت خواندگان 1- پروانه فالحت نژاد 2- مرتضى شریفى فرزانه 
(مجهول المکان) به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 9467/508689 
به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه 1394/8/30 با عنایت به 
شرح دادخواست و وصف تجریدى بودن چک دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستداً به ماواد 522- 
519- 515- 502- 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده پروانه فالحت نژاد به پرداخت 
مبلغ 200/000/000  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 295/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 1394/8/30 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه 
میگردد و نیز پرداخت 250/000 ریال هزینه نشر آگهى در حق خواهان بهزاد ادریسى صادر و اعالم میگردد. و 
در خصوص خوانده ردیف دوم مرتضى شریفى فرزانه با  توجه به  محتویات پرونده و نیز خواهان دعواى مطروحه 
متوجه شخص ایشان نمى باشد قرار رد دعوى صادر مى گردد. رأى صادره نسبت به خوانده پروانه فالحت نژاد 
غیابی ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى  در دادگاههاى تجدیدنظر استان و نسبت به سایرین حضورى ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان مى باشد. م الف: 2631 شعبه سوم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/9/205
ابالغ راى

شماره دادنامه:9509973730201052 شماره پرونده 9509983730200507 شماره بایگانى شعبه: 950508 
خواهان آقاى شاهین احمدلو فرزند عباسعلى با وکالت آقاى محمد لطفى جالل آبادى فرزند فتح اله به نشانى 
اصفهان- نجف آباد- نجف آباد خ امام خمینى- بعد از چهارراه شــهردارى- نبش کوچه شهامت- ط فوقانى 
خواندگان: 1- آقاى بابک پیراسته فرزند مســعود 2- آقاى محمدرضا قاسمى فرزند حسن همگى به نشانى 
 خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو راى دادگاه در خصوص دادخواست شاهین احمدلو با وکالت محمد لطفى به 
طرفیت 1- بابک پیراسته فرزند مسعود 2- محمدرضا قاسمى فرزند حسن به خواسته الزام خواندگان به تنظیم 
سند رسمى خودرو از نوع بنز به شماره انتظامى 774 ط 72 ایران 54 مدل 2008 ، به انضمام خسارت دادرسى و 
حق الوکاله؛ دادگاه با احراز رابطه ى معاملى بین متداعیین و استعالم واصله از پلیس راهور دعواى مطروحه را 
ثابت و صحیح دانسته، ضمن رد دعوى مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و 89 از قانون آئین دادرسى مدنى نسبت به 
خوانده ردیف اول به استناد مواد 219، 220 و 221 قانون مدنى خوانده ردیف دوم را به تنظیم سند رسمى خودرو 
موصوف با حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى در حق خواهان محکوم مى نماید و به استناد قاعده تسبیب و مواد 
515 و 519 از قانون آئین دادرسى مدنى خوانده ردیف اول را به پرداخت هزینه ى دادرسى و حق الوکاله برابر 
تعرفه که محاسبه در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد.م الف:2618 قلى زاده رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/9/206
اجراییه

شماره: 298/95 ش ح 5 به موجب راي شماره 695 تاریخ 95/5/17 حوزه پنجم حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: صمد زارعى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2- پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و بیست و 
پنج هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و نشر آگهى 3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/4/15 لغایت 
پرداخت 4- پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له على افشارى بوکالت محمد لطفى به نشانى 
نجف آباد خ امام بعد از چهارراه شهردارى اجرایى و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى به مبلغ 
صد و هفتاد و پنج هزار تومان مى باشد. 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: 2617 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (امیرآباد) /9/207
اجراییه

شماره: 297/95 ش ح 5 به موجب راي شماره 700 تاریخ 95/5/17 حوزه 5 ح شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- خدیجه سلطانى 2- محمد مهدى سلطانى هردو به نشانی 

مجهول المکان محکوم علیهما محکوم هستند به پرداخت تضامنى دویست میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ 
چهار میلیون و یکصد و بیست هزار ریال هزینه دادرسى و نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ 94/10/22 
لغایت پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له احمد اسدى بوکالت محمد لطفى به نشانى نجف 
آباد خ امام بعداز چهارراه شهردارى نبش کوى شهامت طبقه فوقانى اجرایى و پرداخت نیم عشر اصل خواسته 
یک میلیون تومان در حق صندوق دادگسترى. 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 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 2616 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد(امیرآباد)  

(مجتمع شماره یک)/9/208
ابالغ راي

کالسه پرونده: 229/95 شماره دادنامه: 403- 95/5/11 تاریخ رسیدگى: 95/4/28 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر، خواهان: مرتضى چترائى به نشانی: امیرآباد- خ طالقانى- ك 
منتظران- بن بســت ســوم- ســمت چپ- ك پ 8517665595 ، خواندگان: 1- صالح یبارى به نشانی: 
مجهول المکان 2- مجید پى سپاریان به نشانى: مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى اتومبیل، با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. (راي شورا): در 
خصوص دادخواست مرتضى چترائى به طرفیت 1- صالح یبارى 2- مجید پى سپاریان به خواسته الزام خواندگان 
به تنظیم سند رسمى خودرو از نوع سوارى پراید- صبا به شماره انتظامى 14- 715 د 15 مقوم به چهل میلیون 
ریال، به انضمام خسارات دادرسى و حق الوکاله؛ بدین توضیح که (وکیل) خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار 
داشته است: یک دستگاه ماشین از خوانده ردیف اول خریدارى و لیکن سند ماشین مذکور به نام مجید پى سپاریان 
مى باشد که تقاضاى محکومیت نامبردگان به انتقال سند و خسارات مطلق مى باشد، خوانده ردیف اول با وصف 
ابالغ قانونى در جلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مســتندات ابرازى خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول 
نداشته اند خوانده ردیف دوم نیز با وصف ابالغ قانونى در جلسه حضور پیدا نکرده و نسبت به مستندات ابرازى 
خواهان دفاعى (دفاع موثرى) معمول نداشته اند، شورا نسبت به مالکیت خواندگان از پلیس راهور استعالم، که 
کتبا اعالم نموده است خوانده ردیف دوم مالک رسمى خودرو موصوف مى باشد، لذا شورا با احراز رابطه معاملى 
بین متداعیین و اســتعالم مذکور دعواى مطروحه را ثابت و صحیح دانسته، ضمن رد دعوى مذکور به استناد 
بند 4 ماده 84 و 89 از قانون آئین دادرسى مدنى نسبت به خوانده ردیف، به استناد مواد 219، 220 و 221 قانون 
مدنى خوانده ردیف دوم را به تنظیم سند رسمى خودرو موصوف با حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى در حق 
خواهان محکوم مى نماید و به استناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519  از قانون آئین دادرسى مدنى خواندگان را 
مشترکا به پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ ششصد هزار ریال که محاسبه آن با اجراى احکام است در حق خواهان 
محکوم مى نماید. راي صادره (نسبت به خوانده ردیف 1 و 2 غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در این شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد). م الف: 2566 قلى زاده قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/209 
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973759101174 شــماره پرونده: 9509983759100886 شــماره بایگانى شعبه: 
950889 خواهان خانم سمیه جابرى منش فرزند سعید به نشانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین 
شهر خواندگان: 1- آقاى سعید آلبوغبیش فرزند عباس به نشانى مجهول المکان 2- آقاى حامد امیدوار فرزند 
نعمت اله به نشــانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر گلدیس فاز 5 خ سلمان فرعى 7 غربى 
پ 30 واحد 1 خواسته: اذن در ازدواج راى دادگاه در خصوص دادخواست خانم سمیه جابرى منش فرزند سعید 
به طرفیت 1- حامد امیدوار عقیل آبادى 2- سعید آلبوغبیش فرزند عباس به خواسته تنفیذ و اجازه ثبت ازدواج 
به لحاظ عدم امکان استیذان از خوانده ردیف دوم ولى قهر ایشان دادگاه با بررسى محتویات پرونده مالحظه 
سند نکاحیه عادى 1395/5/14 و اقرار خواهان و خوانده ردیف اول به ازدواج دایم و با عنایت به مالحظه سند 
طالق رسمى به شماره 447 – 80/8/8 که حکایت از مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم (پدر خواهان) 
دارد و دسترسى به جد پدرى نیز وجود ندارد خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به ماده 1044 
قانون مدنى حکم به تنفیذ عقدنامه عادى فوق الذکر و اجازه ثبت واقعه ازدواج در دفترخانه را صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است و نسبت به اصحاب دیگر دعوى 
حضورى و در فرجه قانونى قابل تجدیدنظر میباشد.م الف:1278 محمدى رئیس شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه /9/217
حصر وراثت

آقاى محمودرضا مومن زاده به شناسنامه شماره 1485 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره 472/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان هرمز مومن 
زاده به شناسنامه شــماره 35251 در تاریخ 95/08/13 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- سلطنت طاهر شــدهى فرزند عباس شماره شناسنامه 66 نسبت با متوفى (همســر) 2- رزیتا مومن زاده 
فرزند هرمز شماره شناسنامه 1484 نســبت با متوفى (فرزند) 3- محمو درضا مومن زاده فرزند هرمز شماره 
شناسنامه 1485 نســبت با متوفى (فرزند) 4- جالل مومن زاده فرزند هرمز شــماره شناسنامه 1551 نسبت 
با متوفى (فرزند) 5- زهرا مومن زاده فرزند هرمز شــماره شناســنامه 807 نســبت با متوفى (فرزند). اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1273 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/9/218
حصر وراثت

آقاى عباس دریس به شناسنامه شماره 3969 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شــماره 479/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان عزیز دریس به 
شناسنامه شماره 8525 در تاریخ 1395/6/4 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- عباس 
دریس فرزند عزیز شماره شناسنامه 3969 نسبت با متوفى (پسر) 2- عبدا... دریس فرزند عزیز شماره شناسنامه 
917 نســبت با متوفى (فرزند پســر) 3- مهدى دریس فرزند عزیز شماره شناســنامه 918 نسبت با متوفى 
(فرزند پسر) 4- هادى دریس فرزند عزیز شماره شناســنامه 1232 نسبت با متوفى (فرزند پسر) 5- معصومه 
دریس فرزند عزیز شماره شناسنامه 320 نســبت با متوفى (فرزند دختر) 6- فاطمه دریس فرزند عزیز شماره 
شناسنامه 1233 نســبت با متوفى (فرزند دختر) 7- مریم دریس فرزند عزیز شماره شناسنامه 1869 نسبت با 
متوفى (فرزند دختر) 8- خدیجه دریس فرزند عزیز شماره شناســنامه 2839 نسبت با متوفى (فرزند دختر)  . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1280  شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/9/219
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ویترین

گوشت قرمز گران شد
 جدیدترین بررسى ها از بازار محصوالت گوشت قرمز 
حاکى از روند افزایشــى قیمت نسبت به هفته هاى 
گذشته است. به طور متوســط هر کیلوگرم گوشت 
گوساله و گوســفندى در مقایسه با قیمت هاى مدت 
مشابه در ماه گذشــته هزار تا دو هزار تومان افزایش 
یافته اســت.   به گفته برخى از فروشندگان، وضعیت 
عرضه گوشت قرمز با مشــکلى مواجه نشده است و 
کمبودى از این بابت وجود ندارد که منجر به افزایش 

قیمت شود.

قیمت  گوشى موبایل 
10درصد باال رفت

رئیس انجمن فروشــندگان ســیمکارت، گوشــى 
موبایل اظهار داشت: طى روزهاى گذشته براساس 
نوسانات نرخ ارز در بازار گوشى هاى تلفن همراه نیز 
تغییراتى صورت گرفته و به عنوان مثال در خصوص 
نحوه خرید و فروش رایــج در بازار در موارد متعددى 
فروشندگان عمده به جاى آنکه تسویه حساب هاى 
خود را در مدت زمان چند روزه انجام دهند، به صورت 
نقدى انجام مى دهند. افشــار فروتــن در گفتگو با 
ایســنا،  با ابراز امیدوارى نســبت به کاهش نرخ ارز 
عنوان کرد: تا روز پنج شــنبه هفته گذشــته قیمت 
گوشــى هاى موبایل حدود 10 درصد افزایش داشته 
است که امیدواریم از این پس با کاهش نرخ ارز قیمت 

گوشى هاى تلفن همراه نیز کاهش پیدا کند .

 رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با تحلیل وضعیت 
تجارت خارجى کشور در هشت ماهه سال جارى گفت: در 
سال جارى میانگین ارزش کاالهاى وارداتى هزار و270 

دالر و کاالهاى صادراتى 344 دالر بوده است.
محمد الهوتى اظهار داشت: بر اساس آمار هشت ماهه 
اعالم شده از ســوى گمرك جمهورى اسالمى ایران، 
واردات در شرایط نسبتاً بهترى نسبت به قبل رقم خورده 
و به لحاظ ارزشــى، یک درصد رشد داشته است، این در 
شرایطى اســت که حجم واردات به لحاظ وزنى 6/25 
درصد کاهش داشته و کاالهاى ساخته شده بیشترى وارد 

کشور شده  است.

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران افزود: در صادرات 
غیرنفتى برغم اینکه تراز تجارى کشــور 734 میلیون 
دالر مثبــت بــوده امــا صــدور کاال به لحــاظ وزنى 
29 درصد و از نظر ارزشــى 5/74درصد رشــد داشــته 
اســت که این نشــانگر آن اســت که کاالى بیشترى 
از کشــور صــادر شــده ولــى ارز کمترى وارد شــده

 است.
وى افزود: علیرغم 4 درصد رشد ارزش در صادرات سایر 
کاالها ولى اینکه از نظر وزنى 20 درصد رشد را شاهد بوده 
 این را نشان مى دهد که ارزش کاالهاى صادراتى نسبت 

به قبل کمتر شده است.

سخنگوى کمیســیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه 
بانک مرکزى عامل گرانى دالر و ارز است، اظهار داشت: 
بیشــترین مصرف کننده ارز و دالر، دولت است و بانک 
مرکزى مى خواهد کسرى و مشــکالت خود را جبران

 کند.
کاظم دلخوش در مورد افزایش قیمــت دالر گفت: در 
قانون برنامه پنجم، نرخ دالر و ارز را بر اساس نرخ شناور 
مدیریت شده پیش بینى کردیم ولى در کشورمان این نرخ 
داراى سه چهار قیمت است که باعث شده فساد در این 

بخش وجود داشته باشد.
وى با اعتقاد به اینکه تحریم ها و بازارهاى جهانى نسبت 

به نرخ دالر بى اثر نیست، گفت: بانک مرکزى به عنوان 
نماینده دولت باید مدیریت کند و این نرخ هم اینک شناور 
است و مدیریت نمى شــود و خود بانک مرکزى یکى از 
عوامل افزایش نرخ دالر و ارز است؛ چراکه دولت بیشترین 
مصرف کننده ارز و دالر است و بانک مرکزى مى تواند 

عامل این گرانى ها باشد.
دلخوش ادامه داد: بانک مرکزى مى خواهد کســرى و 
مشکالت خود را جبران کند، همچنین تک نرخى شدن 
ارز و دالر که آرزوى ماست وجود ندارد که باعث آشفتگى 
بازار ارز خواهد شد و مردم و سرمایه گذاران را دچار چالش 

مى کند.

نیمه پنهان 
تجارت خارجى ایران

بانک مرکزى؛ 
عامل گرانى دالر و ارز

بر اساس آمار گمرك جمهورى اسالمى ایران در هفت 
ماهه سال جارى 36 هزار و 617 دستگاه خودرو از مبادى 
قانونى به کشور وارد شده اســت که ارزش آن به 941 

میلیون و 298 هزار و 419 دالر مى رسد.
بر اساس این آمار مشاهده مى شود که اغلب خودروهاى 
وارداتى در این مدت از ســه برند هیونداى، کیا و تویوتا 

بوده اند.
به گــزارش ایســنا، همچنیــن بخش عمــده اى از 
ایــن خودروهــا از امــارات متحــده عربى بــه ایران 
وارد شــده اند، به طــورى کــه از مجمــوع 36 هزار 
و 617 دســتگاه خــودروى وارداتــى، 27 هــزار 
و 197 دســتگاه آن از کشــور امارات وارد ایران شــده

 است.
با وجــود اینکــه ورود خودروهــاى با حجــم موتور 
بیش از 2500 ســى ســى به کشور از ســوى هیئت 
وزیــران ممنــوع شــده اســت، برخــى مقامــات و 
ســفارتخانه هاى خارجى در کشــور با دریافت مجوز 
اقدام به واردات خودروهاى باالى 2500 ســى ســى 
با شــرایط خاص بــراى انجــام فعالیت هــاى کارى 

مى کنند.
در همین راستا یکى از موارد جالب توجه در آمار واردات 
 2014 GRX خودرو، ورود یک دستگاه تویوتا لندکروز
نقره اى با هشت ســیلندر و حجم موتور 4600 سى سى 
است که بر اســاس اطالعات به دست آمده، این خودرو 
ضد گلوله بوده و از سوى کشور ترکیه و سرکنسولگرى 

ترکیه در تبریز به ایران وارد شده است.
در همین مدت هشت دستگاه پورشه باکستر مدل هاى 
2016 و 2017 نیز به ایران وارد شده اند که همگى حجم 
موتورشان کمتر از 2500 سى سى است. این خودروها 

از کشور آلمان که سازنده آنهاست به ایران وارد شده اند.
همچنین 28 دستگاه پورشــه ماکان نو با حجم موتور 
2000 سى ســى و مدل هاى 2016 و 2017 از طریق 
همین کشور آلمان به ایران وارد شده  است که در مجموع 

قیمت خودروهاى وارد شــده بیش از سه میلیون دالر 
است.

همچنین یک دستگاه اتومبیل ســوارى مرسدس بنز 
E300 مــدل ســال  2016 به رنگ خاکســترى تیره 
متالیک، شــش ســیلندر بنزینى با حجم موتور 3500 
سى ســى با تودوزى چرمى نیز در همین مدت با مجوز 
وزارت امور خارجه به قیمت 48 هزار دالر به ایران وارد 

شده است.

به طور کلى کشور آلمان را مى توان مهمترین صادرکننده 
خودروهاى لوکس به ایران دانست، به طورى که عمده 
خودروهاى مرسدس بنز، بى ام دبلیو، لکسوس، پورشه 

و... از طریق این کشور به ایران وارد شده است.
ورود خودروها با حجم بیش از 2500 سى سى از امارات 
متحده عربى نیز انجام شده است، به طورى که در این 
مدت 9 دستگاه خودرو با این شرایط از امارات وارد ایران 
شده اســت. تویوتا پرادو با حجم موتور 2700 سى سى، 
خودروى تاکتیکــى فرماندهى تویوتا لندکروز شــش 
سیلندر، تویوتا پرادو GRX با حجم 4000 سى سى، تویوتا 
آوالون 3458 سى ســى، دو دستگاه میتسوبیشى پاجرو 
3500 سى سى، میتسوبیشــى پاجرو 3800 سى سى، 
هیونداى سانتافه شش ســیلندر 3300 سى سى و یک 
دستگاه خودروى سوارى ون کیا کارنوال 3300 سى سى، 
خودروهایى بوده اند که در این مــدت از امارات با حجم 
بیش از 2500 سى سى به ایران وارد شده اند که اغلب آنها 
مجوز وزارت امور خارجه را دارند و در برخى موارد نام نهاد 

مجوز گیرنده و شماره مجوز ذکر نشده است.
در همین مدت شــش دســتگاه خودرو با حجم موتور 
باالى 2500 سى سى نیز از ژاپن به ایران وارد شده اند. 
دو دســتگاه تویوتا پرادو 2700 سى ســى، دو دستگاه 
میتسوبیشى پاجرو 3800 سى سى، یک دستگاه استیشن 
میتسوبیشى پاجرو GLX 3500 سى سى و تویوتا پرادو 
VRX 2700 سى ســى، خودروهاى واردشده از ژاپن با 

حجم موتور باالى 2500 سى سى هستند.

خودروهاى باالى 2500 سى سى همچنان مى آیند

وزیر نیرو با بیان اینکه وضع منابع آبى کشور در حد اتومبیل هاى خاص براى آدم هاى خاص! 
فاجعه است گفت: حدود 300 هزار چاه غیر مجاز در 
کشور وجود دارد که قریب به 30 هزار چاه شناسایى 

و بسته شده اند.
حمیدرضا چیــت چیان افزود: در چندســال اخیر با 
کاهش بارندگى مواجه بودیم به طورى که متوسط 
بارش ها از 250 میلى لیتر به 247 میلى لیتر کاهش 
یافته است.وى افزود: هرچند خشکسالى ادامه یابد 
منابع آب نیز کاهش مى یابد، در کنار خشکسالى با 
تغییر اقلیم نیز مواجه بوده ایم. بیشــتر بارش ها به 
صورت کوتاه مدت و در زمان کم بوده است. بارش 
کوتاه به منابع زیر زمینى منتقل نمى شــود. بارش 
برف کم شده اســت، برف مدت زیادى مى ماند و 
کم کم آب مى شــود که االن در حال حاضر بارش 
برف کم شده که یکى از دالیل گرم شدن کره زمین 
است. تبخیر آب نیز افزایش یافته، بنابراین منابع در 

دسترس کاهش یافته است.
چیت چیان گفت: زمانــى 130 میلیارد متر مکعب 
منابع زیرزمینى داشتیم که در حال حاضر به حدود 
90 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. جمعیت 
افزایش یافته، مصرف آب زیاد شده که اینها موجب 
عدم تعادل در آب ها و منابع زیر زمینى شده است. 
وى تصریح کرد: واقعیت این اســت که سفره هاى 
زیرزمینى ظرفیت محدودى دارد و امکان استخراج 
بیش از حد وجود نــدارد. زمانى با 20 متر چاه به آب 
مى رسیدیم اما االن در همانجا در عمق 300 مترى 
هم مشکل آب هست و باغات در حال خشک شدن

 است. 

شرایط فاجعه بار
 منابع آبى

ابالغ راى
کالســه پرونده: 457/95 ش 9 ح شــماره دادنامه 632-95/8/24 تاریخ رســیدگى 95/7/19 مرجع 
رسیدگى: شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان فرشید ضرغام زاده نشانى: شاهین 
شهر- خ سعدى جنوبى- فرعى یک غربى پالك 32 خواهان ها: 1- مســعود سیستانى 2- حمیدرضا 
هاشمى به نشانى مجهول المکان خواسته الزام به انتقال سند خودروى پژو 206 به شماره انتظامى 283 
ص 67 ایران 13و هزینه دادرسى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شــورا در خصوص دادخواست آقاى فرشید ضرغام زاده به 
طرفیت آقایان مسعود سیستانى و حمیدرضا هاشمى به خواســته الزام به انتقال سند خودرو پژو 206 به 
شــماره انتظامى 283 ص 67 ایران 13 و هزینه دادرسى بدین شــرح که طى قراردادى خودروى خود 
را با خوانده تعویض کردم و کل ثمن معامله را پرداخت ام ولیکن ولى حاضر به انتقال ســند نمى باشــد 
خواهان اظهار داشــت؛ قرارداد را خوانده ردیف اول تنظیم کرده  و لیکن فروشنده ردیف دوم مى باشد 
وى جهت اثبات ادعاى خود نظر به اینکه قولنامه نداشــت استناد به شهادت شــهود نمود لذا این شورا 
استماع اظهارات گواه را صادر و استماع شهادت نمود شهود به خداوند متعال سوگند یاد کردند که شاهد 
تنظیم قولنامه توسط خوانده ردیف اول بوده اند با عنایت به  محتویات پرونده اظهارات خواهان و شهود 
وى پاسخ از اســتعالم راهور که خوانده ردیف دوم را مالک خودرو معرفى کرده است و با توجه به اینکه 
خواندگان على رغم ابالغ قانونى  اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته و ایراد و دفاعى اظهار ننموده اند 
دعوى خواهان مقرون به صحت تشــخیص داده به اســتناد مواد 198، 519 قانون آئین دادرسى مدنى 
و 219، 220، 237 و 362 قانون مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال ســند خودروى 206 به 
شــماره انتظامى 283 ص 67 ایران 13 و پرداخت مبلغ 650/000 ریال هزینه دادرســى صادر و اعالم 
مى دارد در خصوص خوانده ردیف اول به اســتناد بند4 ماده 84 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به رد 
دادخواســت خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین 
شهر مى باشد. م الف:1279 شــعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه

(مجتمع شماره یک)/9/220
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9309973759100586 شماره پرونده: 9309983759100054 شماره بایگانى شعبه: 
930079 خواهان: بانک مهر اقتصاد به ریاست غالمحسین تقى زاده نتاج ملکشاه با وکالت خانم پریسا 
عظیمى یانچشمه به نشانى شاهین شهر خیابان رازى فرعى یک غربى پالك 20 همکف خواندگان:3-  
آقاى ایمان طاهرى به نشانى شــاهین شــهر خ دهخدا نیم فرعى 9 غربس پالك 16 مجهول المکان 
2- آقاى جمشید فریدونى به نشانى شاهین شــهر خ فردوس فرعى 4 شرقى پالك 72 مجهول المکان 
1- آقاى امید طاهرى به نشانى شاهین شــهر خ دهخدا نیم فرعى 9 پالك 16 مجهول المکان4- خانم 
صدیقه دادخواه به نشانى شاهین شهر خ عطار فرعى 11 شرقى ساختمان نسترن 2 واحد 1 مجهول المکان 
خواســته مطالبه وجه چک راى دادگاه در خصوص دعوى بانک مهر اقتصاد بمدیریت آقاى غالمحسن 
تقى نتاج ملکشاه با وکالت خانم پریســا عظیمى یانچشمه بطرفیت خانم و آقایان 1- امید طاهرى مفرد 
2- جمشــید فریدونى 3- ایمان طاهرى مفرد 4- صدیقه دادخواه بخواسته مبلغ 176/018/393 ریال 
قســمتى از وجه یک فقره چک به شــماره 121232 – 92/6/14 به مبلغ 280/000/000 ریال عهده 
بانک تجارت شعبه شاهین شهر به انضمام خسارت دادرســى اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
و تاخیر تادیه از توجه به اوراق پرونده و کپى مصدق و ضمائم پیوســتى و از آنجا که وجود اصل مســتند 
دعوى در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان نسبت به دریافت 
وجه آن را داشته اســت، و چون خواندگان با وصف ابالغ اخطاریه از طریق نشرآگهى و انتظار کافى در 

دادگاه حاضر نشده و ایراد یا دفاع موثرى در قبال خواسته خواهان و مستند وى بعمل نیاورده اند. بنابراین 
دادگاه دعوى مطروحه را وارد و مســتندا بمواد 310 الى 313 قانون تجارت، قانون الحاق یک تبصره به 
ماده 2 قانون اصالح مــوادى از قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 3 آئین نامه وصول حق الوکاله وکالى دادگســترى 
خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 176/018/393 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/520/360 ریال 
بابت هزینه دادرســى و مبلغ 5/480/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت آن بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که 
حین اجرا محاسبه خواهد شد، محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه دادگاه و پس از اتمام مهلت ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد.م الف: 1276 علوى مقدم دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 شاهین شهر و میمه/9/221
حصر وراثت

خانم فاطمه معزى فر به شناسنامه شماره 328 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شــماره 466/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان 
خدیجه على مرودشتى به شناســنامه شــمار 852 در تاریخ 05/27 /1394 درگذشــته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مســیب معزى فر فرزند غالمرضا شماره شناســنامه 10086 نسبت با 
متوفى (همسر دائم) 2- فاطمه معزى فر فرزند مسیب شماره شناســنامه 328 نسبت با متوفى (دختر) 
3- رحیم معزى فر فرزند مســیب شماره شناســنامه 1269 نســبت با متوفى (پسر)4-مسعود اوراقى 
فرزند مسیب شماره شناســنامه 1278 نسبت با متوفى (پسر) 5- ســعید معزى فر فرزند مسیب شماره 
شناسنامه 1595 نســبت با متوفى (پسر)  6- ســعیده معزى فر فرزند مسیب شــماره شناسنامه 362 
نسبت با متوفى (دختر)  7- حمید معزى فر فرزند مسیب شــماره شناسنامه 363 نسبت با متوفى (پسر) 
8-آمنه معزى فر فرزند مسیب شماره شناسنامه 311 نســبت با متوفى (دختر). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1281 شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/9/222
مزایده

شــماره نامه: 9510113737200349 شــماره پرونــده: 9209983810600464 شــماره بایگانى 
شعبه:950040  اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات 
قانون اجراى احکام مدنى اســتیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقاى حمید قاسمى فرزند محمدعلى 
یکباب ساختمان مسکونى متعلق به آقاى رضا احمدى فرزند محمدرضا به پالك اصلى 1/70 و فرعى 
344 و ثبت 28785 صفحه 530 به مساحت کل 237 متر مربع داراى حددوا هفتاد متر مربع عرصه یکصد 
و پنجاه متر مربع اعیانى در قسمت اعیانى دیوارها با مصالح سنگ و آجر و سیمان و سقف با مصالح تیرچوب 
و سطوح داخلى سفید کارى درب و پنجره فلزى و امتیازات چهارگانه طبقه طویله طاق ضربى مى باشد 
جزء بخش سیزده ثبت اصفهان مى باشد را از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کلیه کسانى که مایل به 
شرکت در مزایده هستند دعوت مى شود در تاریخ 1395/9/20 لغایت 1395/9/28 با همکارى کالنترى 
12 رزوه و محکوم له آقاى مجید بهرامى با وکالت پژمان حیدرى  از زمین مذکور بازدید و در جلسه مزایده 
حضورى که در تاریخ 1395/9/30ســاعت 10 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى تشکیل 
مى شود حاضر شوند هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف است ده 
درصد قیمت پیشنهادى را در همان تاریخ به حساب مربوطه پرداخت نماید قیمت پایه این ملک بر اساس 
نظریه کارشناسى جمعًا به مبلغ 898500000 ریال مى باشد. م الف:77 اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

شهرستان چادگان/9/230
فقدان سند مالکیت

شماره: 951218641120283- 95/8/24 خانم بهجت مروى اصفهانى فرزند محمد حسین به استناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك 37/5 واقع قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در 
صفحه 575 دفتر 215 ذیل ثبت 48414 و سند مالکیت 557347 که بنام خانم عذرا قادرى ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 2644 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/233 /9 
فقدان سند مالکیت

شماره: 951218641120283- 95/8/24 خانم بهجت مروى اصفهانى فرزند محمد حسین به استناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت نیم 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه پالك 37/5 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که در صفحه 572 دفتر 215 ذیل ثبت 48413 و سند مالکیت 557348 که بنام خانم خاور مغنى باشى 
نجف آبادى  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است چون درخواســت صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2646 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/9/235 

فقدان سند مالکیت
شماره: 951218641120283- 95/8/24 خانم بهجت مروى اصفهانى فرزند محمد حسین به استناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت سه 
ربع دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك 37/5 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که در صفحه 91 دفتر 201 ذیل ثبت 45468 و ســند مالکیت 330650  که بنام خانم طیبه نوایى ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت 
جابجایى مفقود شده  اســت چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کــس مدعی انجام معامله 
(غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 2647 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/9/236 

فقدان سند مالکیت
شــماره: 95121864921300- 95/9/3 آقاى مهدى عرب نجف آبادى فرزند محمد على به استناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک دانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ پالك شماره 422/11 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در 
صفحه 281 دفتر 52 ذیل ثبت 5835 و ســند مالکیت 3/754892 که بنام بانو محترم آقابابائیان نجف 
آبادى فرزند حسین على ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است.  نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یــک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 2655 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/9/237 
فقدان سند مالکیت

شماره: 951218641120283- 95/8/24  آقاى غالمرضا شیخان شمس آبادى فرزند حسن به استناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک دانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك 151 واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
در صفحه 509 دفتر 87 ذیل ثبت 11548/5450 و سند مالکیت 943180 الف/81 که بنام نامبرده ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت 
جابجایى مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف: 2645 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/9/238 
ابالغ وقت رسیدگى 

کالسه پرونده 253/95 شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت وقت رسیدگى شنبه مورخ 95/10/18 
ساعت 11 صبح خواهان شکراله مومنى فرزند اســدا... خواندگان جواد فاتحى- محمدرضا اسماعیلى 
خواســته: 1- تقاضاى صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به حضور در دفاتر خانه اســناد رسمى و تنظیم 
سند رســمى و انتقال به بنده با توجه به مبایعه نامه فروش خودروى سمند مدل 81 به شرح دادخواست 
به مبلغ پنج میلیون تومان 2- پرداخت هزینه هاى دادرســى 3- پرداخت خســارات وارد شده از تاخیر 
.گردشکار: خواهان مذکور دادخواســتى به طرفیت خوانده تسلیم به  شعبه اول شوراى حل اختالف مهر 
دشت نموده ك ثبت- وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دســتور شورا و به تجویز ماده ى 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى 
گردد تا خواندگان از تاریخ نشــر آگهى ظرف مــدت  یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ  و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر خود جهت رســیدگى حضور بهم رســاند. چنان که بعداً ابالغ به وسیله آگهى الزم شود 
فقط یک نوبت منتشــر و مدت آن 10 روز خواهد بود.م الف: 2657 شــعبه اول شــوراى حل اختالف 

مهردشت/9/251

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش 9 و بخش 10 ثبت 
اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

لنجان
          بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه 
ذیل واقع در حوزه ثبتی لنجان از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد ؛ لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شود که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك 
یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملک آنها باحدود اظهارشــده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد . اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــاي معترض ثبتی ، 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید .

اول : بخش 9  ثبت اصفهان
1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شماره 73 - اصلی و فرعی هاي ذیل :

1757 فرعی – طوبى صالحى سده فرزند عیسى نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 141,21 مترمربع.

2130 فرعى – حجت اله زمانى بختیاروند فرزند جهانى نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 208,46 مترمربع .
2137 فرعى – رضا خســروى فرزند رحم خدا و و کبرى خواجــوى فرزند حیدرقلى 

بالسویه نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161,31 مترمربع .
2138 فرعى – ابوالقاسم پویش فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

142,90 مترمربع .
براى روز سه شنبه مورخ 1395/10/07

2 - ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شماره 103 - اصلی و فرعی هاي ذیل :
1362 فرعى – فاطمه انصارى نیا فرزند آقا بزرگ نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 141,33 مترمربع.
1805 فرعى – کیومرث خواجوى فرزند مهدى نســبت به 6 دانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 58,95 مترمربع.
1806 فرعى – ابراهیم على خانى گله فرزند على نظر نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 248,43 مترمربع .
1811 فرعى – مژگان کرمى چم گردانى فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 154,62 مترمربع .
1814 فرعــى – غالمرضا ضیائى چمگردانى فرزند اله مراد نســبت به ششــدانگ 

یکبابخانه به مساحت 119,65 مترمربع .
براى روز  چهارشنبه مورخ  1395/10/08

3 - امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی ذیل :

2491 فرعى – شــهربانو پوالدى نصیرآبادى فرزند محمد على نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 126,78 مترمربع .

براى روز پنج شنبه مورخ 1395/10/09
4 – ابنیه و امالك واقع در جعفرآباد به شماره 143- اصلی و فرعی هاى ذیل :

30 فرعى – سمیه صیدال پور خشوئى فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 192,76 مترمربع .

31 فرعى – معصومه اکبرى فرزند بهمن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
450,14 مترمربع .

32 فرعى – امیرحسین سلطانى چم علیشــاهى فرزند کرمعلى نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 728,79 مترمربع .

براى روز شنبه مورخ 1395/10/11
5- امالك واقع در مجاورت ملک آباد به شماره 1968- اصلی :

1968 اصلى – نیازعلى جهاندار ملک آبادى فرزند قاســمعلى و فریبا کریمى ملک 
آبادى فرزند نعمت اله بالسویه نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 147/47 

مترمربع . 
براى روز  یکشنبه مورخ 1395/10/12

6- امالك واقع در مجاورت ملک آباد به شماره 1984- اصلی :
1984 اصلى – محمد باقر آقائى ملک آبادى فرزند غالمحســین و شهربانو عزیزى 
ملک آبادى فرزند محمد بالسویه از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 372,55 مترمربع  

براى روز دوشنبه مورخ 1395/10/13
دوم : بخش 10  ثبت اصفهان

1 - امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلی و فرعی ذیل :
81 فرعى – ایوب حســن پور چرمهینى فرزند فتحعلى نســبت به ششدانگ یکباب 

ساختمان  به مساحت 308,65 مترمربع .
461 و 344 فرعى باقیمانده – محمود امانى فرزند جمشــید نســبت به ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 271,12 مترمربع که شماره 461 فرعى از 347 فرعى مجزى 

گردیده است (که جهت استاندارد سازى به پالك 366/462 تبدیل گردیده است)
براى روز سه شنبه مورخ1395/10/14

2 - امالك واقع در مریم بیگم چرمهین به شماره 370- اصلی و فرعی ذیل :
243 فرعى – اسفندیار نعمتى چرمهینى فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 436,72 مترمربع مجزى شده از 47 فرعى .
براى روز چهارشنبه مورخ 1395/10/15

3 - امالك واقع در خشک آباد چرمهین به شماره 371- اصلی و فرعی ذیل :
138 فرعى – صادق ابراهیمى چرمهینى فرزند یدالــه و محمد ابراهیمى چرمهینى 

فرزند یداله بالسویه نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 339,42 مترمربع.
بــراى روز پنجشــنبه مــورخ 1395/10/16 م الــف: 812 تاریــخ انتشــار : روز 
دوشــنبه  مورخ  95/09/15 محمد رضا رئیســى زاده رئیس ثبت اســناد و امالك

 لنجان/9/590
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نتیجه فوق العاده اى بود
بعـد از مهدى رجـب زاده مقابـل نفت آبـادان این بار 
نوبت به مرتضى تبریزى رسـید تا با زدن سـه گل به 
پیکان دومیـن هت تریک پیاپـى ذوب آهـن را در دو 

هفته رقم بزند.
 مرتضى تبریزى در گفتگویـى درخصوص برد پرگل 
ذوب آهن برابر پیکان در اصفهان اظهار داشت: بخاطر 
شـرایط بد آب و هوایى بازى دشوار و سختى را هر دو 
تیم برگزار کردند اما بـه نظرم توانسـتیم در این فضا 
یک نتیجـه فوق العـاده را مقابل تیم خـوب پیکان به 

دست بیاوریم.

مظاهرى: یاد سرمبان افتادم 
رشید مظاهرى مى گوید کلین شیت هاى ذوب آهن 

ماحصل تالش تمام بازیکنان بوده است.
محمد رشـید مظاهـرى در گفتگویى دربـاره بازى با 
پیکان و پیروزى تیمش گفت: این یک پیروزى عالى 
بود و خدا را شکر توانستیم 3 امتیاز مهم بازى را کسب 
کنیم تا به رتبه چهارم جدول برسیم.بازى در این هوا 

من را یاد بازى با سوریه در سرمبان انداخت. 
 

انتقام به شیوه شیمبا
گل شـدن پنالتى توسـط لوسـیانو پریـرا کافى بـود تا 
در هفتـه دوازدهـم لیـگ برتر هیـچ امتیـازى نصیب 

طالیى پوشان اصفهانى نشود.
با وجودى که سـپاهان در نقل و انتقاالت نام لوسـیانو 
پریرا را به صورت رسـمى در لیست مازاد خود قرار نداد 
اما باشـگاه اصفهانى آشـکارا هیچ عالقه اى بـه ادامه 
همکارى بـا این مهاجم برزیلى نداشـت. پـس از چند 
هفته بالتکلیفى سـرانجام شـیمبا به گسـترش فوالد 
پیوست تا پس از اهواز و اصفهان تجربه بازى در تبریز 
را هم به کارنامه کارى خود در فوتبال ایران اضافه کند.
134 روز پس از جدایى، شـیمبا و سپاهان در ورزشگاه 
بنیان دیـزل تبریز بـه هم رسـیدند. در این مسـابقه از 
هفتـه دوازدهم لیـگ برتر پریـرا دروازه تیم سـابقش 
را از روى نقطـه پنالتى بـاز کرد. همیـن گل کافى بود 
تا طالیى پوشـان دسـت خالى بـه اصفهـان برگردند.
شـیمبا تـک گل خـود بـراى گسـترش فـوالد را بـه 
درگذشتگان تیم چاپه کوئنزه برزیل تقدیم کرد که هفته 

گذشته در یک سانحه هوایى در کلمبیا جان باختند. 

فراموشى دریبل
 داریوش شجاعیان سال گذشته شناخته شد. حرکات 
تکنیکـى او و الیى هایـى کـه بـه بازیکنـان حریف 
مى انداخـت هر هفتـه در برنامه 90 پخش مى  شـد تا 
همه بیشتر او را بشناسند. امسال اما اوضاع کمى فرق 
کرده اسـت. داریوش باز هم الیى مى اندازد و دریبل 
مى زند اما نه مثل پارسـال. مربیانش هـم گاهى از او 

انتقاد مى کنند.
شجاعیان که خودش هم از این اتفاقات ناراحت است 
مى گوید: من واقعاً نمى دانم دیگر باید چه کارى انجام 
دهم و گیج شده ام. از روزى که این انتقادها به من شده 
و همه به من مى گویند تو خودخواه هستى، واقعاً دریبل 
زدن را از یـاد برده ام. این روزها سـعى مى کنم جورى 
بازى کنم که مورد پسـند این منتقدان باشـد و الیى 
نزنم. اما باور کنید واقعاً سخت است. درهر بازى سعى 
مى کنم بیش از اینکه به دریبل زدن فکر کنم خواسته 
هاى کادر فنى را اجابت کنم اما دوست ندارم به گونه 
جا بیافتد که وقتى یک بار هم در بازى دریبل مى زنم 

همه علیه من جبهه گیرى کنند.  

مقابل تراکتور هرگز!
سرمربى پرتغالى سابق تراکتورسـازى یکى از جدى 
ترین گزینـه هاى جانشـینى رسـول خطیبـى بود تا 
جایى که مذاکرات بسـیار فشـرده اى با ایـن پیرمرد 

صورت گرفت. 
 تونى که در حال حاضر در زادگاهش مشغول استراحت 
اسـت بعد از چند دور مذاکره با نماینده هاى ماشـین 
سـازى با بیان اینکه قرار گرفتن مقابل تراکتورسازى 
و طرفدارانش براى او سـخت و دشـوار اسـت زیر بار 
قبول پیشنهاد هدایت ماشین سازى آن هم به عنوان 
جانشین رسول خطیبى نرفت تا رفته رفته این مربى از 

جمع گزینه ها خارج شود  

تایم اوت

با کناره گیرى حسین فرکى از سرمربیگرى سایپا حضور 
آخر ماه این مربى در اصفهان براى دیدار با سپاهان هم 
منتفى به نظر مى رسید اما استعفاى او مورد پذیرش قرار 
نگرفت تا مالقات خانگى ســپاهان با سرمربى فصل 

گذشته اش به هم نخورد.
پس از شکست خانگى سایپا برابر استقالل خوزستان در 
هفته دوازدهم لیگ برتر این تیم به رده ماقبل آخر جدول 

سقوط کرد و اوضاعش حسابى رو به وخامت گذاشت.
بعد از قرار گرفتن ســایپا در منطقه خطر حسین فرکى 
در نشست خبرى اســتعفاى خود را از سرمربیگرى این 
تیم اعالم کرد که مورد موافقت مدیریت باشــگاه قرار 

نگرفت.
این فعل و انفعاالت از این رو براى اصفهانى ها اهمیت 
دارد که سایپا حریف سپاهان در مرحله یک چهارم نهایى 
جام حذفى است و سرمربى نارنجى پوشان تهرانى باید 
سى ام آذرماه به همراه شاگردانش براى شرکت در این 

مسابقه در ورزشگاه نقش جهان حاضر شوند.
با عدم پذیرش اســتعفاى فرکى حضور سرمربى سابق 
ســپاهان در اصفهان همچنان به قوت خود باقى است 
مگر آنکه تا آن زمان اتفاقات دیگرى در باشگاه تهرانى 
رخ دهد که در نهایت به جدایى راه فرکى از سایپا منجر 

شود.

از قطــر خبر مى رســد که مدیــران باشــگاه االهلى 
تمایلى به ادامــه همکارى با پژمان منتظرى نداشــته 
و بازیکــن جدیــدى جــاى او خریده اند. بــا توجه به 
اینکه تیــم دیگــرى در قطر هــم این مدافــع ملى 
پوش ایرانــى را نمى خواهد بنابراین او بایــد به ایران

 برگردد.
با توجه به اینکه ترافیک شدیدى در خط دفاع استقالل 
به چشم مى خورد کمتر کســى تصور مى کرد بازگشت 
منتظرى در نیم فصل به تیم سابقش عملى شود. اما گویا 
این اتفاق زیاد دور از دسترس نیست. چون با قطعى شدن 
جدایى امین حاج محمدى و میثم مجیدى استقالل در 

لیست مدافعان خود، جاى خالى پیدا مى کند و علیرضا 
منصوریان هم تصمیــم دارد در اولین اقدام منتظرى را 
به جمع شاگردانش اضافه کند تا با خیالى آسوده در نیم 
فصل دوم و همچنین پلى آف لیگ قهرمانان آســیا به 

میدان برود. 
حتى گفته مى شــود کــه دیگر جایى براى بازگشــت 
محمدحســین کنعانى زادگان به فهرست آبى ها در نیم 
فصل وجود ندارد و او هــم از حاال باید دنبال پیدا کردن 
یک تیم جدید براى خودش باشد. البته باید دید منتظرى 
که در قطر پول هاى میلیاردى گرفته با چه رقمى حاضر 

است استقاللى شود.

خرید بزرگ 
استقالل

قرار فرکى و سپاهان 
پابرجا ماند

با گذشت 12 هفته از لیگ برتر، سپاهان تیم دهم جدول 
است. با چهار پیروزى، سه تساوى و پنج باخت! تفاضل 
گل این تیم هم منفى است. آن هم با مربى قهرمان فصل 

گذشته لیگ برتر! 
طبیعى است هواداران ســپاهان از نتایج به دست آمده 
این فصل ناراحت باشند. همچنین اعضاى هیئت مدیره. 
هرچند این بدین معنى نیست که همه تقصیر را باید متوجه 
کادر فنى دانست و به این نتیجه رسید که برکنارى ویسى 
بهترین راه براى خروج از بحران اســت. به خصوص که 
سپاهان فصل گذشــته این تجربه تلخ را داشت و تصور 
مى کرد اگر حسین فرکى را کنار بگذارد قهرمانى به این 
تیم برمى گردد اما اینچنین نشد و حتى در هفته هایى این 
نگرانى وجود داشت که تیم در معرض سقوط قرار نگیرد!

از سویى در یکى دو فصل اخیر چند تجربه خوب داشتیم. 
ذوب آهن با حمایت از یحیى گل محمدى قهرمان شد. در 
همین فصل اخیر فوالد با حمایت از نعیم سعداوى خود را 

پیدا کرد و... مثال هاى عدیده اى که مى توان زد.
اما مقایســه تیم حســین فرکى و عبدا... ویسى نشان 
مى دهد که تیم حســین فرکى کارنامه بهترى از خود به 
جاى گذاشته بود. البته حسین فرکى در پایان هفته یازدهم 
از ســمت خود اســتعفا کرد اما پایان هفته دوازدهم در 
کارنامه اى که براى این تیم ثبت شده پنج پیروزى، پنج 
تساوى و تنها دو باخت دیده مى شود. تفاضل گل تیم هم 

منفى نبود. 13 گل زده و ده گل خورده نشان مى داد که 
سپاهان در حمله قوى تر از دفاع است!

اما این فصل و تا به اینجاى کار تیم پنج باخت داشــته. 
یعنى به اندازه تعداد پیروزى هاى فصل گذشته تا پایان 
هفته دوازدهم. چهار برد و سه تساوى تا به اینجاى کار 15 
امتیاز براى سپاهان به ارمغان آورده. 5 امتیاز کمتر از فصل 
گذشته. ضمن اینکه تفاضل گل این تیم منفى است و این 
بدین معنى است که سپاهان این فصل بر خالف فصل 
گذشته در حمله ضعیف است! البته مى توان همین جمله 

را در مورد خط دفاعى هم گفت.
حسین فرکى با سپاهان قهرمان شد و بعد استعفا کرد و 
حال عبدا... ویسى هم با قهرمانى استقالل خوزستان به 
سپاهان آمده. اگر قرار بر کنار گذاشتن عبدا... ویسى باشد 
سپاهان تبدیل به مربى قهرمان کش خواهد شد. هر چند 
طاهرى مدیر عامل باشگاه ســپاهان به صراحت اعالم 
کرده اولتیماتومى به ویسى نداده و از این مربى حمایت 

خواهد کرد. 
شاید این سیاست بهترین سیاست باشد. البته با کمى صبر.

شاگرد روى دست استاد
دو هفته، دو هت تریک و دو برد با اختالف سه گل، ذوب 
آهن را به رده چهارم و یک امتیازى سهمیه آسیایى رسانده 
است. ذوب آهن در پنج بازى با مجتبى حسینى، چهار برد 

و فقط یک شکست داشته و توانسته میانگین فوق العاده 
2/4 امتیاز از هر بازى را ثبت کند. پرسپولیس صدرنشین 

لیگ، این فصل میانگین 2/16 امتیاز از هر بازى را دارد.
هفته هفتم، ذوب آهن بــا گل محمدى در رده چهاردهم 
جدول بود و در این پنج هفته، توانســته ده پله در جدول 
لیگ صعود کند. اگر برد مقابل نفــت در دقایق پایانى با 
شکست عوض نمى شــد، ذوبى ها حاال فقط 3 امتیاز با 

تراکتورسازى تیم دوم جدول فاصله داشتند.
ذوب آهن در این پنج بازى، دو بار حریفانش را با اختالف 
سه گل شکست داده است. در دو فصل گذشته، ذوب آهن 
هر فصل دو پیروزى با اختالف بیشــتر از دو گل داشت 
و تیم مجتبى حســینى فقط در پنج بازى توانسته به این 
رکورد برسد. آنها در حال حاضر تنها تیم لیگ هستند که 
بیشتر از یک بار، برد با اختالف حداقل سه گل را تجربه 

کرده اند.

روزهاى تلخ منصور
تیم مس کرمان فقط دو باخت در کارنامه داشته! به اندازه 
تیم صدرنشین یعنى ملوان انزلى.  اما از 15 بازى 19 امتیاز 

گرفته و تیم یازدهم جدول است!   
این بخاطر ده تساوى در 15 بازى است! مس هم اکنون 
رکورددار تســاوى در این فصل از رقابــت هاى فوتبال 
قهرمانى دسته اول باشگاه هاى کشور است. مس کرمان 

تا به اینجاى کار در دو ســوم از بازى هاى برگزار شده با 
نتیجه مساوى کسب کرده که یک رکورد جالب و شاید 

بى نظیر در تاریخ مس کرمان باشد. 
اگر چه منصور ابراهیم زاده ســرمربى این تیم بارها در 
مصاحبه هاى خود تأکید کرده که بــراى صعود تیم به 
لیگ برتر برنامه دو ساله دارد و باشگاه هم در سایت خود 
ناهموارى زمین را یکى از دالیل عدم نتیجه گیرى برمى 
شمرد اما به نظر مى رسد طاقت تماشاگران طاق شده! آنها 
در جریان بازى مس کرمان- راه آهن که با نتیجه مساوى 
یک بر یک خاتمه یافت شــعارهایى علیه مدیر عامل و 
همچنین منصور ابراهیم زاده سر دادند و از منصور ابراهیم 

زاده به صراحت خواستند تیم را رها کند. 
به باور تماشاگران اگر زمین استادیوم باهنر خراب است 
براى هر دو تیم خراب است و چطور تیم میهمان مى تواند 

در آن نتیجه بگیرد اما مس کرمان نه!
البته باشگاه مس کرمان بعد از بازى با راه آهن هم اعالم 
داشته کماکان از منصور ابراهیم زاده حمایت خواهد کرد 
اما به نظر مى رســد اگر مس کرمان بخواهد در دو هفته 
باقیمانده تا پایان نیم فصل نخســت هم مســاوى کند 
منصور ابراهیم زاده چاره اى جز رفتن نخواهد داشــت 
حتى اگر باز هم باشگاه از او حمایت کنند. چون شعارهاى 
تماشاگران از روى ســکو خود عامل بازدارنده اى براى 

نتیجه گیرى است.

لطفًا فعًال صبورى!
صداى هواداران

 به یاد مهدى عربه!
گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه ها و تحلیل هاى خود در رابطه 
با مسائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک 
info@nesfejahan.net  ارســال نمایید.این 

ســتون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 
 

■ الزم مى دانم به عنوان یک هوادار ذوب آهنى، 
فوت حاج مهدى میرسعیدى یا همون مهدى عربه 
را تسلیت بگویم. ایشــان براى فوتبال اصفهان 
خیلى زحمت کشــید و البته به عنــوان یکى از 
نمادهاى هوادارى فوتبال اصفهان، همیشه بعد 
از سپاهان، هواى ذوب آهن را هم داشت. روحش 

شاد باشد.

■ یــادش بخیر، مهدى عربه بــا حضور خود در 
ورزشگاه هاى اصفهان چه شورى بین هواداران 
به راه مى انداخت. چه شــعارهاى قشنگى براى 

تشویق آماده مى کرد. روحش شاد باشد.

■ از مجتبى حســینى مــى خواهــم حاال که 
توانایى هاى خود را در این شکل نشان داده به راه 
خود ادامه دهد. خود را دست کم نگیرد و بداند که 
این ذوب آهن با هدایت او حتى مى تواند قهرمان 

لیگ برتر شود.

پیــش  ســپاهان  هــواداران  ز ■  ا
آغاز هفته دوازدهم امیدوار بودند تا 
تیمشان پس از دو تساوى ناامیدکننده 

با یک پیروزى خارج از خانه برابر گسترش 
فوالد روند نتیجه گیرى خود را بهبود بخشد اما 

نه تنها این اتفاق نیافتاد، بلکه تیم مان با شکست 
در تبریز دســت خالى به اصفهان بازگشــت تا 
امیدمان براى پیوستن این تیم به جمع مدعیان 
قهرمانى تا پیش از اتمام دور رفت ناامید شــود. 
سپاهان با این باخت سه پله دیگر در جدول سقوط 
کرد تا نه تنها به نیمه پایینى جدول نقل مکان کند 
که رتبه اش هم دورقمى شــود.در ظاهر شرایط 
سپاهان حتى از ســال قبل نیز که این تیم فصل 
سراسر کابوسى را پشت سر گذاشت بدتر به نظر 
مى رســد اما یک دلیل مهم وجود دارد که آستانه 
تحمل هواداران را نسبت به نتایج این تیم به شکل 
قابل مالحظه اى باال برده است و آن اینکه سپاهان 
در این فصل نه فقط بسیار جوان شده است بلکه 
شاکله اصلى آن را بازیکنانى تشکیل مى دهند که 
اکثر آنها ســاخته و پرداخته تیم هاى پایه باشگاه 
هستند. صبر هواداران البته مادامى لبریز نخواهد 
شد که ُپرافتخارترین تیم لیگ برتر دیگر بیش از 
این در جدول رده بندى سقوط نکند و دستکم از 

میانه هاى آن پایین تر نرود.

■ برخى رسانه ها خریدهاى تابستانى سپاهان را 
آنالیز کرده بودند که با مطالعه آن متوجه مى شویم 
واقعاً در فصل نقل و انتقاالت چه شاهکارى انجام 
شده و سپاهان به چه شــکل از وجود تمام کننده 
محروم شده است. شما نگاه کنید، پدرو هنریکه، 
خرید تابســتانى عبدا... ویســى براى باالبردن 
ظرفیت هجومى سپاهان بود. این بازیکن شش 
بار براى طالیى ها به میدان رفتــه و بعد از 440 
دقیقه بازى، حتى موفق نشــده یک گل در لیگ 
برتر به ثمر برساند. اوضاع براى مهرداد محمدى 
نیز بهتر نیست؛ ســتون فصل گذشته راه آهن در 
لیگ شانزدهم حتى یک گل نیز در کارنامه ندارد. 
مهرداد در این 12 هفته، 11 بار براى سپاهان به 
میدان رفته است. درســت به اندازه جالل الدین 
على محمدى که در این 11 مســابقه، تنها و تنها 
یک بار در مقابل سیاه جامگان توانسته با پیراهن 
ســپاهان گلزنى کند. فرید کریمى بهزادى که 
فصل گذشته در صبا یک ستاره تمام عیار بود نیز 
تا هفته سوم دو گل براى سپاهان زد و از آن به بعد 
هرگز نامش در فهرســت گلزنان این تیم دیده 

نشد. 
 

حسینى از گل محمدى عبور کرد،ویسى از فرکى عقب افتاد
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کارنامه اى که براى این تیم ثبت شده پنج پیروزى، پنج 
شتساوى و تنها دو باخت دیده مى شود. تفاضل گل تیم هم 

آهن را به رده چهارم و یک امتیازى سهمیه آسیایى رسانده 
است. ذوب آهن در پنج بازى با مجتبى حسینى، چهار برد ال که 
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فرکورددار تســاوى در این فصل از رق
کقهرمانى دسته اول باشگاه هاى کشو

پیشکسوت فوتبال اصفهان گفت: بردهاى ذوب آهن اتفاقى نیست و این 
تیم چشم نوازترین فوتبال را به نمایش مى گذارد.

 رسول کربکندى در گفتگویى در مورد پیروزى ذوب آهن مقابل پیکان 
در هفته دوزادهم لیگ برتر و عملکرد ذوب آهــن در این دیدار اظهار 
داشت: ذوب آهن یکى از بازى هاى حرفه اى خود را به نمایش گذاشت و 
تیم پیکانى را با سه گل شکست داد که نتایج بسیار خوبى در لیگ کسب 
کرده بود که این موضوع نشان مى دهد این تیم حتى در زمین نامناسب 

و هواى بارانى بسیار هماهنگ و مسلط بازى مى کند.
وى با بیان اینکه ذوب آهن مى دانســت در آن زمین چگونه بازى کند 
ادامه داد: بازیکنان این تیم خیلى کمتر از بازیکنان پیکان زمین خوردند 
و توانستند از موقعیت هایشان به خوبى استفاده کنند. بردهاى ذوب آهن 
اتفاقى نیست و پیروزى هفته قبل این تیم در آبادان مقابل صنعت نفت 
نشــان مى دهد که بازیکنان ذوب آهن روز بــه روز روحیه بهترى پیدا 

مى کنند.
پیشکسوت فوتبال اصفهان بیان کرد: جوان هاى ذوب آهن فوق العاده 
خوب بازى مى کننــد و باتجربه هاى تیم نیز به آنهــا کمک مى کنند. 
ذوب آهن یکى از آماده ترین تیم هاى لیگ ماســت که چشم نوازترین 

فوتبال را به نمایش مى گذارد.
وى در مورد هت تریک مهدى رجب زاده و مرتضى تبریزى در  دو بازى 

پیاپى گفت: این دو بازیکن در این فصل خــوب بازى کردند. عملکرد 
رجب زاده با سن باال نشان مى دهد که سالم و حرفه اى زندگى مى کند 
و تبریزى هم بازیکن فرصت طلب و پرتالشى است که براى موفقیت 

تیمش از جان مایه مى گذارد و تمام این عوامل باعث شــده است که 
ذوب آهن یک تیم موفق باشد.

کربکندى در مورد عدم موفقیت ذوب آهن در بازى هاى خانگى در ابتداى 
فصل و اینکه این تیم چگونه در چند بازى اخیر این روند را تغییر داده است 
اظهار داشت: بازیکنان ذوب آهن در چند بازى اخیر از لحاظ روانى بهتر 
عمل مى کنند، همچنین ارتباط بین مربیان و بازیکنان خیلى نزدیک و 
خوب شده است که این عوامل باعث شــده ذوب آهن مثل گذشته در 

زمین خودش بازى ها را واگذار نکنند.
وى افزود: شاید کم بودن تعداد تماشاگران هم باعث مى شود استرسى به 
بازیکنان وارد نشود و تیم هایى که تماشاگران زیادى دارند به طور طبیعى 

مقدارى دچار استرس شوند.
پیشکسوت فوتبال اصفهان، در مورد آینده ذوب آهن در لیگ برتر و جام 
حذفى بیان داشــت: این تیم تجربه دو قهرمانى متوالى در جام حذفى 
را دارد و تاکنون چهار بار قهرمان این مســابقات شــده است و به این 
جام نگاه بسیار جدى دارد. ذوب آهن مســیر قهرمان شدن را مى داند 
چراکه فوتبال این تیم به گونه اى است که توان بردن هر تیمى را دارد و 
بازیکنان آنقدر خوب و هماهنگ بازى مى کنند که حریفانشان را خسته 
مى کنند. با این اوصاف به نظر من ذوب آهن شانس قهرمانى مجدد در 

جام حذفى را دارد.

 بردهاى ذوب آهن اتفاقى نیست



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

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

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت

E-mail:     info@nesfejahan.net

اگر با چشــم دل بــه آنچه کــه از بهشــت براى تــو وصف 
کرده اند بنگرى، از آنچه در دنیاســت دل مى کنى، هرچند 
شــگفتى آور و زیبــا باشــد و از خواهش هــاى نفســانى، 
خوشــى هاى زندگانى و منظره هاى آراســته و زیباى آن 

موال على (ع)کناره مى گیرى.

بیمارستان دکتر غرضى اصفهان در نظر دارد بخشى از اموال و دستگاههاى 
اسقاط و مستعمل تجهیزات پزشکى خود را از طریق حراج و مزایده عمومى به 

فروش برساند. 
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 95/9/21 مهلت 

دارند جهت دریافت اسناد فوق به آدرس: 
اصفهان- خیابان کاوه- خیابان غرضى- واحد تدارکات 

تلفن: 03134515924
مراجعه نمایند.

آگهى حراج و مزایده 

بیمارستان تخصصى و فوق تخصصى دکتر غرضى اصفهان 

ی ما ن ا سازمان تأ
ھان ی ا ر  تان د مار

دارنده سیستم مدیریت کیفیت

پیرو آگهى مزایده شماره 18384 مورخ 95/8/26 شــهردارى آران و بیدگل در 
نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 2087 مورخ 95/8/12 شوراى اسالمى شهر 
آران و بیدگل نســبت به اجاره بهره بردارى از پروانه تاکسى بى سیم با قیمت پایه 
ماهیانه 6/500/000 ریــال و پیش پرداخت 80/000/000 ریال برابر شــرایط مالى 
شهردارى به مدت یکسال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، ل ذا از کلیه واجدین 
شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده 
حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران 
و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد. 

(کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.)

آگهى مزایده (مرحله دوم)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول  نوبت اول  

بدون شرح
طرح: ایران کارتون

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان در نظر دارد تعدادى از رقبات موقوفات را بشرح 
ذیل از طریق مزایده کتبى و عنداللزوم حضورى برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه 

اجرائى آن با شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال شمسى به اجاره واگذار نماید: 
1- یکباب مغازه از موقوفه حاج احمد لفزوانى (مسجد سلمان) واقع در خوراسگان خیابان جى شرقى 

جنب کانال آب را با مشخصات ذیل واگذار نماید: 
1-1- یکباب زیرزمین به مساحت 105 مترمربع با اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال 

ودیعه.
2- یکباب مغازه نانوائى از موقوفه مسجد لسان االرض واقع در خیابان فیض جنب مسجد را بشرح ذیل: 
2-1- یکباب مغازه به مساحت 78 مترمربع با اجاره ماهیانه 8/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال 

ودیعه.
3- یک قطعه زمین محصور جهت بهره بردارى پارکینگ از بقعه بابا پیرمحمد ابن جابر انصارى واقع در 

جاده زیار جنب شرکت سیمرغ را بشرح ذیل: 
3-1- یک قطعه زمین محصور به مساحت 49700 مترمربع با اجاره ماهیانه 50/000/000 ریال و مبلغ 

30/000/000 ریال ودیعه.
4- یکباب دفتر کار از موقوفه مسجدالفتح (ع) واقع در خیابان بزرگمهر خیابان رکن الدوله را بشرح ذیل: 
4-1- یکباب دفتر کار به مساحت حدود 50 مترمربع با اجاره ماهیانه 2/500/000 ریال و مبلغ 15/000/000 

ریال ودیعه. 
5- یکباب مغازه از موقوفه مسجد حمزه سیدالشــهداء واقع در شهرك امیرحمزه جنب مسجد را به 

شرح ذیل: 
5-1- مغازه شماره 6 به مســاحت حدوداً 25/66 مترمربع و بالکن به مساحت 7/20 مترمربع با اجاره 

ماهیانه 6/000/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه. 
6- یک قطعه زمین زراعى از موقوفه اکبر میرزا صارم الدوله واقع در اتوبان ذوب آهن جنب اداره امور 

عشایر داخل باغ ارم را به شرح ذیل: 
6-1- یک قطعه زمین مزروعى به مســاحت 8000 مترمربع با اجاره ماهیانه 10/000/000 ریال و مبلغ 

30/000/000 ریال ودیعه. 
7- یکباب منزل مسکونى قدیمى از موقوفه مسجد امام حسن مجتبى (ع) واقع در خیابان بزرگمهر 

خیابان مفتح جنب مسجد نبش کوچه مهرداد را بشرح ذیل: 
7-1- یکباب منزل مسکونى سواره پیاده به مساحت حدود 100 مترمربع با امتیاز آب و برق و گاز با اجاره 

ماهیانه 6/000/000 ریال و مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه بابت خسارات احتمالى. 
8- یک قطعه زمین محصور از موقوفه مالعلى قارى واقع در خیابان شیخ صدوق شمالى کوچه آسیاب 

را بشرح ذیل: 
8-1- یک قطعه زمین محصور به مســاحت 303/6 مترمربع با اجاره ماهیانه 6/000/000 ریال و مبلغ 

30/000/000 ریال ودیعه. 
جهت اطالع بیشتر به اداره اوقاف واقع در خیابان بزرگمهر،  ابتداى کوچه فرهنگیان مراجعه نمایید یا با 

شماره تلفن 8- 32646077 تماس حاصل فرمایید. 

آگهى مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفها ن ناحیه دو

اداره کل اوقاف وخیریه استان اصفهان
اداره اوقاف وخیریه شهرستان اصفهان_ ناحیه دو

م الف ۷۶۱۷
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چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان | روز چهارشنبه هفته 
گذشته یک توریست فرانسوى که براى تفریح به ایالت نورترن 
تریتورى استرالیا رفته بود به همراه همسرش مورد حمله چند 
مرد استرالیایى قرار گرفت.این توریست ده دقیقه قبل از این 
حمله، در استراحتگاهى توقف کرده بود تا به مدت چند دقیقه به 
همراه همسرش براى ادامه مسیر خود استراحت کند که چند 

مرد مسلح آنها را مورد حمله قرار دادند.
به گزارش دیلى میل، این توریست 33 ساله در جلوى چشمان 
همسر 30 ساله خود با ضربات چاقو به ناحیه گردن مورد اصابت 
قرار گرفت و از شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست 
داد اما به همسر وى آسیبى وارد نکردند. بر اساس این گزارش، 
پلیس هاى بزرگراه موفق شــدند که یکى از حمله کنندگان 
را دســتگیر کنند که در حال حاضر به دلیل بیمارى روانى در 

بیمارستان بسترى و تحت نظر پلیس است.

 مشرق| جنازه «مایکل دى باراردینو» 83 ساله در 
ملبورن استرالیا توسط همسر او پیدا شده بود اما مرگ او از 

طرف نیروهاى پلیس مشکوك بود.
دى باراردینو همان روز نزد یکى از همسایگان خود که 90 
سال دارد رفته بود و به او شــکایت کرده بود که چرا بوته 

رزهاى آنها را سمپاشى کرده است.
شاهدان گفته اند که این همسایه 90 ساله در پى جر و بحثى 
که بین این دو نفر باال گرفته بــود، با عصاى خود و یا یک 
قطعه فلزى به سر باراردینو زده و باعث مرگ او شده است.

خبرنگارانى به جلوى درب خانــه این پیرمرد رفته بودند و 
از او درباره مرگ همسایه اش پرســیده اند اما این پیرمرد 
از کوره در رفت و حتى آب دهان خود را به ســمت یکى از 
آنها پرت کرد. گفتنى اســت؛ این مرد هنوز دستگیر نشده 

است.

« ابى کینیــارد» دختر    باشگاه خبرنگاران جوان |
هشت ساله انگلیسى با حمله یک عنکبوت مرگبار قهوه اى راهى 
بیمارستان شد. این عنکبوت قهوه اى سمى با حمله و نیش زدن 
وى، سوراخى بزرگ را در پشت دســتش ایجاد کرد. شدت این 
جراحت به حدى بود که این دختر خردسال را به مدت چهار روز در 
بیمارستان بسترى کرد.  «هیلى کینیارد» مادر وى در این خصوص 
گفت: « این عنکبوت از باالى سقف حمام به دخترم حمله کرد و با 
یک نیش ظرف چند لحظه سوراخى بزرگ را روى دستش ایجاد 
کرد. دخترم در حالى که دستش را به شــدت تکان مى داد فریاد 
مى زد. وقتى باالى سر دخترم رسیدم عنکبوت دیگرى نیز را در 
باالى سقف حمام مشــاهده کردم. احتماًال آنها از راه پنجره وارد 
خانه ما شده بودند.» گفتنى است در بیشتر موارد نیش این عنکبوت 
بدون هیچ احساس دردى همراه است ولى به علت دارا بودن نیش 

سمى مى تواند منجر به «نکروز» یا بافت مردگى شود.

عنکبوت خون آشام جنایت پیرمرد 90 ساله قتل جلوى چشمان همسر 030201

کفش هاى قاتل آشــنا راز جنایت را پس از 12 ساعت 
فاش کرد.

به گزارش میزان، ساعت 22 روز پنج شنبه هفته گذشته، 
وقوع یک جنایت در منطقه فشــم،کوچه حســینى به 

کالنترى 162 فشم اعالم شد. 
با حضــور مأموران در محــل و انجام تحقیقــات اولیه 
مشخص شد که پدر مقتول در مراجعه به منزل مجردى 
فرزندش و پس از ورود به داخل خانه، با جسد پسرش در 
حالى که چاقویى در داخل سینه او به جاى مانده بود روبه 

رو شده است.  
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـــد» و 
به دســتور قاضى مهرطلب رئیس حوزه قضائى رودبار 
قصران، پرونده براى رسیدگى در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.  
پدر مقتول در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «پسرم به 
نام "زین الدین"  18 ساله چند خانه آن طرف تر از خانه 
خودمان، به همراه تعدادى از بچه هاى فامیل به صورت 
مجردى در محل جنایت زندگى مى کرد. ساعت 20 به 
دنبال پسرم رفته بودم که ناگهان پس از ورود به داخل 

خانه، با جسدش در داخل خانه روبه رو شدم.»
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهى در بررســى محل 

جنایت با یک جفت کتانى روبه رو شــدند که ابتدا تصور 
مى شــد متعلق به مقتول اســت اما با عدم شناســایى 
کتانى ها توسط اعضاى خانواده مقتول، شناسایى صاحب 

کتانى ها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. 
همزمان بــا تحقیقــات جهــت شناســایى صاحب 
کتانى ها، کارآگاهان در تحقیقات میدانى از محل جنایت 
و با بررســى اظهارات تعدادى از همسایگان اطالع پیدا 
کردند که آنها جوانى را در غروب روز جنایت مشــاهده 
کردند که با پاى برهنه از محل جنایت خارج و دوان دوان 

از محل دور شده است.
همین موضوع نیز باعث شده بود تا یکى  از همسایگان 
طى تماس با پدر مقتول این موضوع را اطالع دهد و او 
نیز ساعتى بعد و در پى عدم پاســخگویى فرزندش به 
تماس هاى تلفنى، به محل جنایت مراجعه کند و با جسد 

فرزندش روبه رو شود.  
در ادامه رســیدگى به پرونده، کارآگاهــان اداره پلیس 
آگاهى تهران بزرگ با همکارى مأمورین کالنترى 162 
فشم اطالع پیدا کردند که«حجت» پسردایى مقتول با 
پاى برهنه در منطقه گیالوند مشــاهده شده است. در 
ادامه و با شناسایى تصویر به دست آمده از حجت توسط 
همســایگان، کارآگاهان به منطقه گیالوند اعزام و در 

ســاعت 3بامداد روز جمعه موفق به دستگیرى حجت 
18 ساله شدند.  

حجت در اظهاراتش صراحتًا بــه ارتکاب جنایت و قتل 
پســرعمه اش اعتراف کرد و در خصوص نحوه ارتکاب 
آن به کارآگاهان گفت: «روز پنج شنبه از طریق لوله گاز 
خودم را به داخل بالکن کشیده و از آنجا وارد خانه شدم. 
مقتول در حال مشاهده تلویزیون بود، به سمتش حمله ور 
شدم و در حالى که بر روى زمین دراز کشیده بود، خودم را 
به روى سینه اش رساندم، با چاقویى که از قبل تهیه کرده 
بودم چند ضربه به او وارد کرده و پس از آن به سرعت از 

خانه خارج شده و از محل متوارى شدم.»  
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم معاون مبــارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: 
«تحقیقات در پرونده در مراحــل مقدماتى قرار دارد و با 
توجه به وجود برخى ابهامات در پرونده و همچنین برخى 
تناقضات در اظهارات متهــم در خصوص انگیزه واقعى 
جنایت، رسیدگى تخصصى جهت شناسایى دقیق نحوه 
ارتکاب جنایت و انگیزه آن از سوى متهم، در دستور کار 
کارآگاهان قرار گرفته و متهم پرونده نیز با قرار بازداشت 
موقت در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 

داده شده است.» 

کفش هاى کتانى
 راز جنایت خانوادگى را فاش کرد

  تسنیم| آتش نشانان شیراز ، پسر 16 ســاله اى که در یک چاه 20 مترى در شهرك گلها سقوط 
کرده بود را نجات دادند.

گزارش ســقوط شــخص در یک چاه از طریق مرکز 
فرماندهى 125 به ایستگاه 17 اعالم شد. تیم امدادى 
به سرعت خود را به محل حادثه در شهرك گلها رساند و 
پس از ارزیابى اولیه محل حادثه ، عملیات امداد و نجات 

پسر جوان 16 ساله آغاز شد.
آتش نشــانان از تیم تخصصى امداد و نجات چاهنورد 
بدون درنگ پس از بستن کارگاه به داخل چاه 20 مترى 
رفته و با توجه به مصدومیت شــدید جوان 16 ساله از 
ناحیه پا و کمر ، یکى از عوامــل اورژانس به داخل چاه 
فرستاده شد و پس از آتل بندى شخص و فیکس کردن 

وى برروى برانکارد، شخص به بیرون از چاه انتقال داده شد.
به گفته مصدوم حادثه ، وى از شب قبل در چاه ســقوط کرده که از طریق پیامک سقوط خود را به خانواده 

اطالع داده بود.

  جام نیوز | رئیس اداره اطالع رسانى و روابط عمومى استان خوزستان گفت: علت فوت معلم بهبهانى 
مشخص شد. سعید رضوانى با بیان اینکه فخرالدین احمدى دانش آشتیانى وزیر آموزش و پرورش با ابالغ 
تسلیت به خانواده مرحوم با آنان ابراز همدردى کرد، اظهار داشت: خانواده مرحوم به شدت از جوسازى ایجاد 
شده در فضاى مجازى که علت خودکشى «سیف ا...

بیدارى» را مشکل مالى عنوان کرده است، ناراحت بوده 
و خواستار آن هستند که واقعیت امر اطالع رسانى شود.

صدیقه بیدارى خواهر مرحوم سیف ا... بیدارى که خود 
نیز دبیر زیست شناسى با 29 سال سابقه کارى در شهر 
بهبهان اســت، گفت: علیرغم آنچه تاکنون در فضاى 
مجازى منتشر شــد، برادرم تمکن مالى خوبى داشت 
و اقدام وى به خودکشــى مربوط به تصادف وى در14 
فروردین سال جارى است که در این تصادف از ناحیه 
پا دچار شکستگى شد و حین آزمایشات الزم، پزشکان 

متوجه مشکل قلبى برادرم شدند که در نهایت، نیاز به عمل قلب باز پیدا کرد.
وى ادامه داد: بعد از این عمل، وى دچار افسردگى شدید شــد، طورى که دو هفته در بخش اعصاب و روان 
بیمارستان بسترى شد و روزانه به تجویز روان پزشک مربوطه، تعداد هشت قرص اعصاب مصرف مى کرد. 
این قرص ها براى برادرم، آشــفتگى ذهنى ایجاد کرده بود که البته موضوع را بــا دکتر معالج وى در میان 

گذاشتم، که نظر وى ادامه مصرف بود.
صدیقه بیدارى افزود: برادرم فردى مؤمن و معتقد بود و خودکشــى را گناهى نابخشــودنى مى دانست اما 

متأسفانه در اثر آشفتگى ذهنى ناشى از مصرف قرص هاى اعصاب مرتکب این عمل شد.
یدا... صادق پور از همکاران بازنشسته و دوست قدیمى مرحوم سیف ا... بیدارى نیز مرحوم را فردى خونگرم و 
اهل معاشرت معرفى و تصریح کرد: مرحوم بیدارى این اواخر وقتى نزد همکاران قرار مى گرفت حدوداً  پنج 

دقیقه یا بیشتر زمان نیاز بود تا وى متوجه موقعیت مکانى خود شود.
وى نیز علت خودکشــى معلم بازنشســته را مصرف قرص هاى اعصاب دانســت و خاطرنشان کرد: این 

قرص ها نوعى روان پریشى در وى ایجاد کرده بود که در نهایت منجر به اقدام وى به خودکشى شد.
« سیف ا... بیدارى» دبیر بازنشسته بهبهانى، 3 روز پیش در پارکینگ منزل مسکونى خود در شهر بهبهان 

خود را به دار آویخت.

نجات جوان شیرازى با یک پیامک

علت خودکشى معلم خوزستانى

کالهبردارى میلیاردى با 
تأسیس شرکت کاغذى

فرمانده انتظامى اســتان مرکزى گفت: کالهبردار 
حرفه اى که تحت عنوان یک شرکت سرمایه گذارى 
در اراك بیش از 52 میلیارد ریال کالهبردارى و چک 
بى محل صادر کرده بــود، در تحقیقات کارآگاهان 

پلیس آگاهى دستگیر شد.
به گزارش میزان، سردار کیومرث عزیزى گفت: در 
تیر ماه سال جارى، پرونده اى به پلیس آگاهى استان 
ارجاع شــد که مستندات و بررســى هاى مقدماتى 
کارآگاهان، حاکى از کالهبردارى گســترده متهم 

پرونده بود. 
وى ادامه داد:  در تحقیقات اولیه، شــاکى پرونده به 
کارآگاهان گفت که چندى پیش در محل کار خود با 
فردى آشنا مى شود که وى اذعان داشته داراى شرکت 
واردات و صادرات بوده و در زمینه مواد غذایى فعالیت 
مى کند که این فرد پس از مدتى ، او را نیز دعوت به 

سرمایه گذارى در این زمینه مى کند. 
ســردار عزیزى افزود: در طول مدت آشنایى، متهم 
پرونــده تحت عنوان ســرمایه گذارى و در بســتر 
ترفندهایى خاص، طى دو مرحله بیش از دو میلیارد 
ریال از فرد شــاکى دریافت مى کند و سپس بدون 

عمل به تعهدات خود، متوارى مى شود. 
فرمانده انتظامى استان مرکزى در ادامه بیان داشت: 
بالفاصله تیمى ویژه از کارآگاهان اداره مبارزه با جعل 
و کالهبردارى پلیس آگاهى، بررسى موضوع را آغاز 
کردند که سرانجام با اســتعالم هاى صورت گرفته 
مشخص شد که هیچ سابقه اى از ثبت شرکت توسط 
متهم پرونده در سامانه هاى ثبت شرکت ها موجود 
نیست که بالفاصله با هماهنگى دستگاه قضائى دفتر 

شرکت جعلى او در شهر اراك پلمب شد. 
وى با بیان اینکه در ادامه تحقیقــات پلیس، ده نفر 
دیگر از شهروندانى که از آنان کالهبردارى شده بود 
نیز شناسایى شدند ، بیان داشت:  این فرد 22 میلیارد و 
648 میلیون ریال از این افراد کالهبردارى و در حدود 
30 میلیارد ریال نیز اقدام به صدور چک هاى بى محل 
کرده اســت که با ادامه تحقیقات تخصصى پلیس، 

متهم شناسایى و دستگیر شد. 
وى افزود: متهم در اعترافات خود اذعان داشــت که 
با اجاره مغازه و ســوء اســتفاده از نام شرکت و تهیه 
مهر برجسته و سربرگ شــرکت مذکور، مبادرت به 

کالهبردارى از شهروندان کرده است. 
فرمانده انتظامى استان مرکزى خاطر نشان کرد:  در 
نهایت پس از تکمیل تحقیقات و شناسایى شاکیان و 
انجام مواجهه حضورى، متهم مذکور به همراه پرونده 
اتهامى، به مرجع قضائى معرفى و ســرانجام با قرار 

وثیقه سنگین روانه زندان شد.

مزایده 
 شماره نامه: 9510112249401276 شــماره پرونده: 90109983723200088 شماره بایگانى شعبه: 
930130 دایره اجــراى احکام حقوقى دادگســترى دهاقان در پرونده کالســه 930130 اجرا محکوم له 
ابراهیم کاظمیان به طرفیت ابوالقاســم رضایى به خواســته مطالبه در نظر دارد جهت اســتیفاى حقوق 
محکوم له یک قطعه زمین به شــماره پالك 1445 فرعــى از 58 اصلى به مســاحت 400/13 متر مربع 
واقع در دهاقان روســتاى على آباد جمبزه بعد از مســجد جامع پشــت حمام متروکه معادل یکصد و نود 
میلیون ریال تقویم گردیده و داراى ســند در اجاره هیچ فردى نمى باشــد و قیمتى  که مزایده از آن شروع 
مى گردد مبلغ یکصد و نود میلیون ریال مى باشــد را از طریق مزایده به فروش برســاند لذا جلسه مزایده 
روز پنج شنبه 1395/10/02 ســاعت 9:30 صبح در محل اجراى احکام حقوقى دادگسترى دهاقان برگزار 
مى گردد و طالبین مى توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس دهاقان روســتاى علــى آباد جمبزه مراجعه و 
از ملک مورد مزایده بازدید نمایند خریدار کســى است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. خریدارمى 
بایســتى 10 درصد قیمت پیشــنهادى را فى الجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب 
سپرده دادگســترى واریز نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شــد و شــخص قبل از وى که باالترین قیمت را پیشــنهاد نموده برنده محسوب مى گردد.

 م الف: 193/ 95 رضایى قاضى اجراى احکام دادگاه حقوقى دادگسترى دهاقان/9/324
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 
8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر 
از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه 
نمایند. بدیهى اســت در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى 
که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.  
1395- آقــاي ســیدرضا حجــازى  /09 1- راي شــماره 139560302019000486- 01/
فرزنــد قنبــر تمامــت 4/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه مجزى شــده از پالك شــماره 
22 و 29 فرعــى از 126 اصلى واقــع در اراضــى خیراباد دهاقان بمســاحت ششــدانگ 181مترمربع. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: دوشــنبه 1395/09/15 تاریخ انتشــار نوبــت دوم: سه شــنبه 1395/09/30 

م الف: 95/195 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/9/325

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره نامه: 9510113749101690 شــماره پرونده:9409983749201239 شــماره بایگانى شعبه: 
951201 در خصوص پرونده کالســه 951201 ح حسب شــکایت علیرضا عمرانى علیه ایمان جعفرى 
فرزند عــزت اله باتهام توهیــن که بــراى روز 1395/10/25 ســاعت 11 صبح وقت رســیدگى تعیین 
گردیده اســت و متهم فوق مجهول   المکان مى باشــد، لذا دادگاه با تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسى 
کیفرى مراتب را براى یــک نوبت در یکــى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى نماید تا متهم در جلســه 
دادگاه حاضر گــردد، ضمنا در صورت عدم حضــور دادگاه فوق مقررات قانونى اتخــاذ تصمیم مى نماید.

م الف:  95/199 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دهاقان/9/502
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 
8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر 
از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه 
نمایند. بدیهى اســت در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى 
که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
راى شــماره 139560302019000388 -  1395/06/21 آقاى حمید طاقانى دوپالنى فرزند حجت اله 
تمامت ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك شماره 1818 فرعى از 121 اصلى واقع در ابنیه دهاقان 
بمساحت ششدانگ 17/1 متر مربع تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1395/09/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

سه شنبه 1395/09/30 م الف:95/194 آقاسى رئیس اداره ثبات اسناد و امالك دهاقان/9/326
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 
8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر 
از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه 

نمایند. بدیهى اســت در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى 
که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.  
1- راي شــماره 139560302019000495- 1395/09/03- آقــاي ناصــر قربانــى دهاقانى فرزند 
ابراهیم تمامت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه باغ پالك شــماره 91 فرعى از 124 اصلى 
واقع در اراضى برآفتاب دهاقان بمســاحت ششــدانگ 1368/13 مترمربع انتقال عادى مع الواســطه از 
طرف عباسعلى قربانى دهاقانى (مالک رســمى). تاریخ انتشار نوبت اول: دوشــنبه 1395/09/15 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: سه شــنبه 1395/09/30 م الف: 95/196 آقاســى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

دهاقان/9/327
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونــده: 139404002125000024/2 شــماره بایگانی پرونــده: 9400035 شــماره آگهى 
ابالغیه: 139503802133000023 بدین وســیله به آقایان نبى اله عظیمى فرزنــد یداله مقیم نجف آباد 
یزدانشــهر خیابان مطهرى 21 شــرقى بر خیابان پالك 3 و عباس بهارلوئى فرزند احمد مقیم نجف آباد 
خیابان مطهرى 21 شــرقى روبروى بیمارســتان پالك 50 و عیــدى محمد عظیمى یانچشــمه فرزند 
یداله مقیــم نجف آباد یزدانشــهر خیابان مطهرى 21 شــرقى بر خیابــان پالك 11 بدهــکاران پرونده 
اجرائى کالســه 9400035 که برابر گواهــى مامور مربوطه ابــالغ واقعى اخطاریه موضــوع ماده 101 
آئین نامه اجراى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا در آدرس تعیین شده به شــما امکان پذیر نگردیده ابالغ 
میگردد که در ادامــه عملیات اجرائى طبــق گزارش هاى ارزیابى مورخه 95/8/4 کارشــناس رســمى 
تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان هر یک از پالك هــاى ثبتــى 3330، 87/2504 و 2508 همگى واقع 
در بخش 12 ثبت اصفهان ملکى شــما که بموجب ســند شــماره 3802 مورخــه 84/5/18 تنظیمی در 
دفتر اسناد رسمى شماره 28 بوئین میاندشــت در رهن بانک کشاورزى شــعبه بوئین میاندشت قرار دارد 
به ترتیب به مبلغ ســه میلیارد و یکصد میلیون ریال، دو میلیارد و دویســت و بیســت و دو میلیون ریال و 
دو میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال ارزیابــی گردیده اســت. لــذا مراتب برابــر مــاده 101 آیین 
نامه مزبــور به شــما ابــالغ مى گــردد و از تاریخ انتشــار ایــن آگهــى در روزنامه نصف جهــان  که
 تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت پنــج روز فرصت دارید چنانچه نســبت بــه ارزیابى هاى فوق 
اعتــراض دارید اعتراض خــود را بــا پرداخت مبلــغ 4/000/000 ریال على الحســاب بابت دســتمزد 
تجدید ارزیابى بــراى هر یک از پالکهــاى مزبور به طــور کتبى اعــالم نمائید تا برابر مقــررات اقدام 
گردد در غیر اینصورت ارزیابی هاى انجام شــده قطعی اســت و بــه همان قیمت آگهی مزایده منتشــر 
خواهد شــد. الزم به ذکر اســت به اعتراض خارج از مهلت مقــرر و یا اعتراضى که فاقد پیوســت فیش 
تجدید دســتمزد ارزیابى باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شــد. م الف: 2649 واحد اجراي اســناد رسمی

 نجف آباد/9/247

مزایده
شماره نامه: 9510112249401191 شــماره پرونده: 9109981410200181 شــماره بایگانى شعبه: 
920199 دایره اجراى احکام حقوقى دادگســترى دهاقان در پرونده کالســه 920199  اجرا محکوم له 
ناصر پورســلیمى به طرفیت بهروز بشارت به خواســته مطالبه در نظر دارد جهت استیفاى حقوق محکوم 
له یک دســتگاه خودرو 206 به شــماره انتظامــى 17 ق 771  ایران 43 مدل 82 معادل هشــتاد میلیون 
ریال تقویم گردیده و داراى سند در اجاره هیچ فردى نمى باشــد و قیمتى که مزایده از آن شروع مى گردد 
مبلغ هشــتاد میلیون ریال مى باشــد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلســه مزایده روز پنج شنبه 
مورخ 25/9/1395 ســاعت 9 صبح در محل اجراى احکام حقوقى دادگســترى دهاقان برگزار مى گردد و 
طالبین مى توانند 5 روز قبــل از مزایده به آدرس دهاقــان پارکینگ نیروى انتظامــى دهاقان مراجعه و 
از خودرو مورد مزایده بازدید نمایند. خریدار کســى اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. خریدار 
مى بایســتى 10 درصد قیمت پیشــنهادى را فى المجلــس و مابقى را ظــرف یک مــاه از تاریخ مزایده 
به حســاب ســپرده دادگســترى واریز نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد و شــخص قبل از وى که باالترین قیمت را  پیشــنهاد نموده برنده

 محســوب مى گردد. م الــف: 95/200 رضایــى قاضى اجراى احکام حقوقى دادگســترى شهرســتان 
دهاقان/9/504

مزایده
شــماره نامــه: 9510112249401279 شــماره پرونــده:9009980352301615 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950017 دایره اجــراى احکام حقوقى دادگســترى دهاقــان در پرونده کالســه 950017 اجرا 
محکوم له ســیمین امین جعفرى بــه طرفیت محمد یزدانــى پور به خواســته مطالبه مهریــه در نظر 
دارد جهت اســتیفاى حقوق محکوم له یــک قطعه زمین زراعى به شــماره پــالك 502 فرعى از 123 
اصلى به مســاحت 979 متر مربع واقــع در دهاقان صحراى خلف جمبزه دهاقان معادل هشــتاد و ســه 
میلیون و دویســت و پانزده هزار ریــال تقویم گردیــده و داراى ســند در اجاره هیچ فردى نمى باشــد 
و قیمتى که مزایده از آن شــروع مى گردد مبلغ هشتاد و ســه میلیون و دویســت و پنجاه هزار ریال مى 
باشــد را از طریق مزایده به فروش برســاند لذا جلســه مزایده روز پنج شــنبه مورخ 95/10/2 ساعت 9 
صبح در محــل اجراى احکام حقوقى دادگســترى دهاقان برگــزار مى گردد و طالبین مــى توانند 5 روز 
قبل از مزایــده به آدرس دهاقان صحــراى خلف جمب زه دهاقــان مراجعه و از ملک مــورد مزایده بازدید 
نمایند خریدار کسى اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. خریدار مى بایســتى 10 درصد قیمت 
پیشــنهادى را فى المجلــس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســترى 
واریز نمایــد در غیر اینصــورت 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هــاى مزایده به نفــع دولت ضبط 
خواهد شــد و شــخص قبل از وى که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمــوده برنده محســوب مى گردد.

م الف: 95/201 رضایى قاضى اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان دهاقان /9/505
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

تیکى تاکى هاى جدید اینتل
طبق نقشــه راه اینتل، ســومین عضو از خانواده 14 
نانومترى ها با نام «کیبى لک» ماه  گذشته وارد بازار شد. 
کیبى لک نسل هفتمى، پردازنده بهینه شده با معمارى 
جدید است که از حمایت چیپ ســت سرى 200 با نام 
«یونیون» بهره مى برد. همانند اسکایلک، کیبى لک نیز 
روى سوکت LGA 1151 قابل نصب است و عالوه بر 
حافظه هاى نسل چهارم، امکان استفاده از حافظه هاى 
کم مصرف DDR3L نیز روى آن فراهم شــده است. 
کیبى  لک از سومین ویرایش لیتوگرافى 14 نانومترى 
برخوردار اســت و مدل Core i7 7700K عضو ارشد 
این نسل محسوب مى شــود. این پردازنده دسکتاپ 
چهار هسته حقیقى دارد که با اتکا به هشت رشته موازى 
پردازشى و هشت مگابایت حافظه نهان L3، از سرعت 
عمل خوبى در عملیات پردازش و محاسبات برخوردار 
است.  K7700 یک تراشه گرافیکى با 24 واحد اجرایى 
را در خود جاى داده و هسته هاى آن با فرکانس 1150 
مگاهرتز فعالیت مى کنند. در مدل ES، براى هسته  هاى 
کیبى لک فرکانس پایه 3600 مگاهرتز تعیین شده که به 
صورت خودکار تا 4200 مگاهرتز افزایش مى یابد. اینتل 
پردازنده کیبى لک را در سه گروه K ،U و Y دسته بندى 
کرده است. قرار است مدل هایى با پسوند K و مصرف تا 
95 وات براى دسکتاپ، پسوند U شامل پردازنده هاى 
15 واتى موبایل و پســوند Y با مدل هاى 4,5 واتى در 

دستگاه  هاى فوق کم مصرف به کار گرفته شوند. 
اما نقشه راه جدید اینتل، بیانگر این است که این شرکت 
قصد دارد با لیتوگرافى جدید، چهــار پردازنده را به بازار 

مصرف عرضه کند. 

اپلیکیشن آرام بخش براى 
افزایش تمرکز در اندروید

 A Soft Murmur نصــف جهــان  اپلیکیشــن
مجموعه اى از صدا هاى طبیعى و آرام بخش مى باشد 
که توسط Gabriel Martin براى سیستم عامل اندروید 
منتشر شده است و مى تواند به میزان قابل توجهى در 
استراحت به شــما کمک کند! تحقیقات دانشمندان 
نشان داده است که صدا هاى طبیعى موجود در طبیعت 
بسیار آرام بخش بوده و مى تواند در مدتى کوتاه موجب 
آرام شــدن و به خواب رفتن افراد مختلف شود! صدا 
هاى به کار رفته شده در این اپلیکیشن نیز شامل صدا 
هاى موجود در طبیعت نظیر صداى رودخانه، دریا، رعد 
و برق، باران و غیره مى باشــد که با اجــراى آن ها در 
محیط استراحت خود مى توانید در مدتى بسیار کوتاه 
به آرامش رسیده و مشکالت ذهنى را فراموش کنید! از 
ویژگى هاى این اَپ مى توان به قابلیت مخلوط سازى 
صدا هاى موجود اشاره کرد به گونه اى که قادر خواهید 
بود چندین صدا نظیر صداى باد، جنــگل و غیره را با 
یکدیگر ترکیب کرده و یک صداى آرام بخش منحصر 
به فرد ایجاد کنیــد. A Soft Murmur قابلیت اجرا در 
پس زمینه را نیز درون خود جاى داده است که مى توانید 
در هنگام کار با اسمارت فون هوشمند خود به صداى 

اختصاصى و آرامش بخش ایجاد شده گوش دهید. 

کسپرسکى 2017 با 2نسخه 
فارسى و انگلیسى از راه رسید
  ایتنا| شــرکت ایدکو، توزیع کننــده آنالین 
محصوالت کسپرســکى در ایــران و خاورمیانه، براى 
اولین بار نســخه هاى فارسى و انگلیســى راهکارهاى 
امنیت خانگــى کسپرســکى 2017 را به طور هم زمان 
عرضه مى کند. کاربران مى تواننــد با مراجعه به آدرس 
http : / / i rkaspersky .com/kaspersky-
persian-2017 نسخه هاى فارسى 2017 کسپرسکى 

را دریافت نمایند. همانند ســایر محصوالت آزمایشگاه 
کسپرسکى در نســخه کسپرســکى 2017 نیز امکان 
به کارگیرى رایگان و آزمایشــى یک ماهه نسخه هاى 
فارســى وجود دارد و کاربران مى توانند پس از طى دوره 
آزمایشى، آن را به نسخه یک ساله ارتقا دهند. نسخه هاى 
فارسى محصوالت خانگى کسپرسکى همانند معمول از 
وب سایت رسمى و یا فروشگاه هاى آنالین همه نمایندگان 

قابل دریافت و به کارگیرى است. 

نصف جهــان  در طول سال هاى اخیر، بر تعداد وبسایت ها و وبالگ هاى فعال در زمینه ارائه اطالعات سالمتى و پزشکى 
افزوده شده است؛ در نتیجه کاربران به راحتى به حجم زیادى از اطالعات این حوزه دسترسى دارند اما نکته قابل توجه میزان 
اعتبار و صحت اطالعات ارائه شده است. این مسئله نیاز به وجود یک وبسایت مرجع که به انتشار مطالب سالمتى و پزشکى 

براى عموم بپردازد و در عین حال  محتواى آن  داراى اعتبار علمى و حرفه اى  باشد، را نشان مى دهد .
پس از بررسى  شــیوه هاى مختلف براى حصول این مهم، دسته بندى مطالب و مقاالت نوشــته شده توسط پزشکان و 
متخصصان و انتشار آن با نام پزشک مربوطه ، بهترین راهکار مى باشد .یکى از اهداف اصلى وب سایت آنالین سالمت انتشار 

مقاالت و مطالب پزشکان عضو و امکان طرح پرسش هاى پزشکى کاربران از پزشکان تعریف گردیده است .
 خدمات ارایه شده در آنالین سالمت دات کام: ■ معرفى پزشــکان در قالب پروفایل شخصى.■  معرفى مراکز درمانى ،

کلینیک ها و بیمارستان ها در قالب صفحه اختصاصى. ■ انتشار مطالب و مقاالت پزشکان (با درج عکس و نام پزشک)
 امکان طرح سواالت پزشکى کاربران از پزشــکان عضو . ■ اطالع رسانى کنگره هاى پزشکى .■  انتشار اخبار و مطالب 
http://www.onlinesalamat.com :سالمتى روز دنیا .                                                                                                                  وب آدرس

نصف جهان  این بار قصد معرفــى بازى جدید و چالش برانگیــز The Secret Society را داریم که قضیه آن از این 
قرار اســت که ریچارد عمویتان که عضو انجمن نخبگان بوده به طور اتفاقى ناپدید شده است و پس از گذشت دوره 
زمانى کوتاه شما تشــخیص داده اید که قدرتى خاص براى یافتن او در وجودتان پیدا شده است؛ پس هم اکنون این 
وظیفه بر روى دوش شماست که با غلبه بر ترس به ســوى عموى خود گام برداشته و با یافتن اشیاى گم شده راه را 
براى پیدا نمودنش هموار سازید! تنها کسى که مى تواند راه رسیدن به ریچارد را پیدا کند، شما هستید و انواع و اقسام 
پازل هاى چالش برانگیز وجود دارند که شما مى بایســتى با نهایت دقت و تالش خود آن ها را پیدا کنید تا در نهایت 

عموى دوست داشتنى خود را پیدا کنید.
 این بــازى از محبوب ترین بازى هاى ماجراجویى اندروید اســت که تــا به این لحظه بیش از 10 میلیون بار توســط 
کاربران اندرویدى سراســر جهان دریافت شــده اســت و توانســته امتیاز عالى 4.3 از 5.0 را کســب نمایــد. اگر از 
عالقه مندان به بازى هاى ماجراجویى اندروید هستید که على رغم طراحى عالى داراى حجم کمى باشد ما به شما بازى

 The Secret Society را پیشنهاد مى دهیم.

راهنماى خرید

نصف جهان  جدیدترین پرچم دار HTC به دو پردازنده  
دوهســته اى با فرکانس 2.15 و 1.6 گیگاهرتز با نام 
 HTC 10 مجهز است. تراشه اســتفاده  شده در Kryo

از نوع کوالکام اسنپ دراگون بوده و به صورت 64 بیتى 
فعالیت مى کند؛ اســتفاده از این پردازشــگر، سرعت 
بیشترى به فعالیت هاى دســتگاه بخشیده است. 32 
گیگابایت حافظه  ذخیره ســازى، مناسب براى افرادى 
است که به جابه جایى فایل هاى پرحجم نیاز ندارند؛ اما 
اگر ظرفیت حافظه  باال برایتان یک اولویت محسوب 
مى شــود، قادر به افزایش ظرفیت تا 200 گیگابایت 
خواهید بود. این پرچم دار بــا 4 گیگابایت حافظه  رم، 
داده هاى موردنیــاز پردازش را در کســرى از ثانیه به 
 HTC 10 پردازشگر مرکزى مى رساند. صفحه نمایش
از نوع LCD و با فناورى ساخت Super LCD 5 است. 
 Corning Gorilla صفحه نمایش 5.2 اینچى توسط

Glass 4 در برابر ضربات نابهنگام محافظت  شــده 
اســت؛ همچنین این صفحه نمایش بــا بهره گیرى از 
پردازنده  گرافیکى Adreno 530 تصویر را به بهترین 
شــکل و باالترین کیفیت براى نمایش مهیا مى سازد. 
همانند اکثر گوشــى هاى معرفى شــده،  HTC 10 از 

شبکه ارتباطى  4G پشتیبانى مى کند. 
EDGE ، GPRS ، NFC ، Wi- فناورى هاى ارتباطى

Fi و بلوتوث نســخه 4.2 تمام خط قرمزهاى ارتباطى 

را پشت سر گذاشته و دست شــما را براى برقرارى هر 
نوع ارتباطى باز گذاشــته است. شــرکت HTC براى 
افرادى که به عکاسى با موبایل عالقه مندند، دوربین 
12 مگاپیکسلى و دوربین ســلفى 5 مگاپیکسلى را در 
کنار دو فلش قدرتمند با رنگ هاى ســرد و گرم تعبیه 
کرده اســت. اســتفاده از دو فلش با رنگ سرد و گرم 
موجب شده هنگام عکس بردارى در نور کم و تاریک، 

عکس هاى گرفته شده از سوژه  موردنظر، رنگ و جلوه  
طبیعى ترى به خود بگیرد. اچ تى سى 10 هم از آخرین 
نسخه  سیستم عامل اندروید یعنى مارشملو 6 استفاده 
مى کند. اگر از افرادى هستید که براى استفاده  راحت تر 
رابط کاربرى از زبان فارســى اســتفاده مى کنید، این 
نکته را از یــاد نبرید که این پرچم دار از زبان فارســى 
 HTC  پشــتیبانى مى کند. جدا از مشخصات بیان شده
10  از قابلیت هایى همانند شارژ ســریع، اثرانگشت، 
 (Accelerometer) شتاب سنج ، (Gyro) ژیروسکوپ
، قطب نما و 100 گیگابایت حافظه  ابرى رایگان شرکت 

گوگل پشتیبانى مى کند.
HTC 10 را هم اکنون مى توانید بــا قیمتى در حدود 

1900000 تومان از بازار داخلى و یا فروشــگاه هاى 
مجازى و آنالین  با گارانتى 1 ســاله پرشین سلوکام 

(نماینده رسمى اچ تى سى) خریدارى نمایید.
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مصرف CPU رایانه خود را 

به 100درصد برسانید
نصف جهان شما مى توانید با اعمال فشار بر پردازنده 
توسط ترفند زیر، نحوه عملکرد برنامه هاى خود را 

هنگامى که CPU مشغول است مشاهده کنید.
به حداکثر رســاندن مصرف CPU در ویندوز بسیار 
ساده بوده و شما مى توانید بدون هرگونه نرم افزار 
اضافى این کار را انجام دهید. براى این منظور ابتدا 

برنامه Notepad را در ویندوز اجرا کنید.
پس از باز شــدن Notepad عبارت زیر را درون آن 

Copy\paste  کنید:

While True

Wend

 اکنون نیاز است تا محتویات Notepad را با پسوند 
 File ذخیره کنیم. در این مرحله روى سربرگ vbs

کلیک کرده و گزینه Save را انتخاب کنید.
 در پنجره باز شده، قسمت Save as type را بر روى 

All Files قرار دهید.

 سپس نام فایل از قسمت( File name) مورد نظر را 
"loop.vbs" قرار داده و Save کنید.

 کار تقریبا تمام اســت. روى فایل ســاخته شــده 
که loop.vbs نــام دارد دوبار کلیــک کنید تا اجرا 

شود!
 اکنون Task Manager ویندوز را اجرا کنید. سپس 
 CPU رفته و بر عملکرد Performance به سربرگ

نظارت کنید.
خواهید دید که میزان مصرف CPU بر حسب قدرت 

پردازنده شما باال مى رود.

هک کردن ابزار پزشکى کاشته 
شده در بدن انسان هم ممکن شد

  فارس| تحقیقــات پژوهشــگران بلژیکى 
و انگلیســى نشــان مى دهد ارسال ســیگنال هاى 
تهدیدکننده حیات انســان براى ابزار پزشکى کاشته 
شده در بدن بیماران حتى بدون داشتن آگاهى از نحوه 

عملکرد این دستگاه ها ممکن است.
این محققان مى گویند با نفوذ به ســیگنال هاى رد و 
بدل شده میان دستگاه شــوك برقى کاشته شده در 
قلب انسان و دستگاه برنامه ریزى آن و انجام مهندسى 
معکوس، محققان توانســته اند راهى براى ســرقت 
اطالعات بیمار مربوطه، خالى کردن باترى این دستگاه 

و ارسال پیام هاى آلوده به دستگاه مذکور بیابند.
این حمــالت از فاصله پنــج مترى و با اســتفاده از 
تجهیزات استاندارد قابل انجام اســت و با استفاده از 
آنتن هاى پیچیده تر مى توان حمله هکرى یاد شده را 
از فاصله ده ها یا حتى صدها مترى نیز انجام داد و جان 

انسان ها را به طور جدى به خطر انداخت.
از این طریق بــه راحتى مى توان به بیماران شــوك 
وارد کرد و جانشان را گرفت. زیرا هکرها مى توانند با 
دریافت اطالعات ضربان قلب بیماران آن را از حالت 

عادى خارج کنند. 

ترفند

فناورانه

فراگیرى و ارتقاى آنالین مهارت هافراگیرى و ارتقاى آنالین مهارت ها

گوشى موبایل اچ تى سى مدل 10 

رامین مشکاه
ده ها تخصص و مهارت وجود دارد که مى توانید آن ها را 
به صورت آنالین فرا بگیرید تا هم دید کسب وکارى تان 
وسیع تر شود و هم این که حرفه خوبى را پیش بگیرید. 
شاید برخى از این مهارت ها از نگاه شما اهمیت بیشترى 
داشته باشــد و در رأس لیســت  تان قرار بگیرد. در زیر 
نگاهى داریم به برخى از ایــن مهارت هاى آنالین که 
مى توانند منجر به یافتن شغل بهتر؛ ارتقاء درجه در شغل 

فعلى و به زبان ساده تر افزایش درآمد مالى شما شود.

(SEO) بهینه سازى موتورهاى جستجو 
براى افزایش میزان فروش در هر شــاخه و حرفه اى؛ 
SEO نقش کلیدى و پایه اى دارد. اگر شما محصول تان 

را به صورت آنالین بفروشــید و در نتایــج موتورهاى 
جستجو جایگاه خوبى داشته باشید؛ مطمئنا بسیارى از 
خریداران ترجیح مى دهند تا به جاى هدر رفتن وقت شان 
در ترافیک و خرید حضــورى؛ آن را به صورت آنالین 

خرید کنند.
قطع به یقین؛ اگر قدرت SEO را به خوبى درك کنید و 
به بهترین شکل آن را به کار بگیرید؛ ترافیک نامحدودى 
از بازدیدکنندگان و خریداران احتمالى به سوى سایت 
شما ســرازیر مى شــوند و فروش محصوالت تان به  
یک باره چند برابر مى شود. البته SEO پیچیدگى هاى 
فراوانى دارد؛ اما اگر به دنبــال یادگیرى آنالین یکى از 
 SEO تخصص هاى مهم این روزها هستید؛ بدون شک

در رأس همه آن ها قرار دارد.

 توسعه وب
با پیشرفت فناورى در سراسر دنیا و با اتصال روزافزون 
دستگاه هاى مختلف به اینترنت؛ لزوم نیاز افراد به درك 
Web De-" و شناخت بحث "توســعه وب" یا همان

 (IoT) بیشتر مى شود. از اینترنت اشیاء "velopment

گرفته تا طراحى و توسعه ساده وب؛ فراگیرى این ابزار 
قدرت مند به شما برترى فوق العاده اى در دنیاى رقابتى 

امروز مى دهد.
توسعه دهندگان وب به سختى به درجات باال مى رسند؛ 

اما اگر تصمیم جدى دارید تا یک توســعه دهنده وب 
شوید؛ باید سراشیبى تند تپه را باال بروید بدون این که 
خسته و ناامید شوید. به خاطر داشته باشید؛ وقتى صحبت 
از ساخت و راه اندازى یک کسب وکار آنالین مى شود؛ 
این مهارت بیشترین مزیت و قدرت را به شما خواهد داد.

 آنالین مارکتینگ
این مبحث فقط به SEO مربوط نمى شود. بلکه درباره 
اصول پایه اى و بنیادى به منظــور باالبردن ترافیک از 
طریق پلتفرم هایى مانند شبکه هاى اجتماعى و تبلیغات 
اســت. اصول آنالین مارکتینگ را فرا بگیرید تا حجم 
قابل توجهى از ترافیک اینترنتى را به سوى سایت خود 
وهر کسب وکارى که در نظر دارید روانه کنید. این کار 
باعث مى شود تا درآمد اینترنتى خوبى عاید شما شود. 
اطالعات محتوایى زیادى براى درك درســت از این 

بحث وجود دارد؛ اما بى شک ارزش اش را دارد.

 ایمیل مارکتینگ
برخالف تصور بســیارى از افراد؛ ایمیــل مارکتینگ 
هم چنان زنده است و نفس مى کشــد. درواقع؛ یکى از 
مطمئن ترین راه ها براى کســب درآمد زیاد از اینترنت 
همین ایمیل مارکتینگ است. اگر فوت و فن آن را یاد 
بگیرید؛ آن وقت است که میزان فروش و درآمد حاصل 

از آن به طور ناگهانى افزایش پیدا مى کند. 
اما این روش تنها به نوشــتن نامه هــاى وزین فروش 
مربوط نمى شود؛ بلکه موارد دیگرى را نیز شامل مى شود. 
باید بفهمید که چه نوع ایمیل هایى هستند که بیشترین 
کلیک را مى خورند؛ کلیک هایى که در نهایت منجر به 
پویایى و فروش مى شود. ایمیل مارکتینگ تخصصى 
اســت که یادگیرى آن از طریق اینترنت بسیار راحت 
است. اما عالوه بر آن؛ باید به قدرى تمرین کنید که آن 

را درست به کار بگیرید.

 طراحى گرافیک
در دنیاى کنونى؛ معماران عامل مهمى در کسب وکارها 
و فروش به حساب مى آیند. هم باید روى عملکرد سایت 

تمرکز زیادى داشت هم روى طراحى و شکل کلى آن. 
با یادگیرى تخصص فوق العاده مهم طراحى و گرافیک؛ 
با اصول جذاب سازى اجزاء آشنا مى شوید؛ جذابیت هایى 
که منجر به کلیک خوردن و در نتیجه افزایش فروش 

مى شود. 
براى این که طراحى و گرافیک را یــاد بگیرید باید در 
برنامه هایى مانند فتوشاپ؛ Illustrator و سایر ابزارهاى 
مشهور و محبوب که به شــما اجازه ساخت طرح هاى 
بصرى زیبا را مى دهند؛ استاد شوید. این برنامه ها بخش 
مهمى از این فرآیند هســتند و به درستى مهارت هاى 
بنیادى و کلیدى طراحى را به خود جذب مى کنند. باید 
به شدت و با جدیت تمرین کرد؛ ولى مطمئن باشید که 

در آخر از کار خود راضى و خشنود خواهید بود.

 کپى  رایتینگ
برخى از حرفه اى هاى برجســته دنیا از جمله بهترین 
کپى رایترها هستند. رســیدن به این مهارت به همین 
راحتى به دست نمى آید و زمان زیادى براى فراگیرى نیاز 
دارد اما یکى از بهترین  تخصص هایى است که مى توانید 
به صورت آنالین فرا بگیرید. براى شروع در سایت هایى 
ماننــد Udemy و Lynda ثبت نام کنید تا از دوره هاى 
آنالین آن بهره مند شوید و اصولى را یاد بگیرید که در 

نهایت منجر به سودآورى شود.

 عکاسى
حرفه عکاسى پر از فوت وفن ها و نکات ریزى است که 
از چشم بسیارى از عالقه مندان پوشیده مى ماند. قبل از 
هر چیز باید با عکاسى به عنوان یک هنر به خوبى آشنا 
شــوید. ولى در کنار آن باید همه چیز را درباره دوربین ؛ 
لنز؛ تنظیمات متنى و چگونگى افزایش کیفیت عکس 

به کمک نرم افزارهاى ویرایش عکس بدانید.
عالوه بر این که مى توانید به کمک هنر عکاسى خود به 
دیگران کمک کنید و پرتره هاى زیبا بگیرید؛ با گرفتن 
عکس هاى فوق العاده و بى نظیــر مى توانید با فروش 
آن  ها از طریق ســایت هاى معروف فروش عکس که 
به همین منظور دایر شده اند (مانند Shutterstock و

 iStockPhoto ) درآمد خوبى داشته باشید. یک دوره 
خوب را پیدا کنید تا مهارت الزم را به دست بیاورید. بعد 
از آن؛ خودتان را آماده تهیه یک دوربین خوب کنید و به 

 عنوان تمرین هر چقدر مى توانید عکس بگیرید.

ترجمه زبان هاى مختلف
فهمیدن و یادگیرى یک زبان خارجى یکى از مهارت ها 
و تخصص هاى بى نظیرى است که به شما در شرایط 
مختلف کمک هاى بسیارى مى کند. دانستن زبان هاى 
دیگر نه تنها در سفر به شــما کمک مى کند؛ بلکه یک 
ابزار کارآمد براى ترجمه و تبدیل متون از یک زبان به 

زبان دیگر است.
اگر زبان دوم بلد باشــید مى توانید از طریق برنامه هاى 
آنالین مانند اســکایپ و فیس تایم شــاگرد بگیرید و 
آموزش دهید. شــاید بتوانید در کنــار آن؛ درآمد کمى 
هم داشته باشید. به دست آوردن این مهارت به صورت 
آنالین کار سختى نیســت. یادگیرى یک زبان بیگانه 
 Rosetta چه از طریق دوره باشد یا برنامه هایى مانند
Stone یا کتاب هاى صوتــى Pimselur؛ یک مزیت 

براى آن فرد به حساب مى آید.

 تجزیه و تحلیل آمارى دیتا
یکى دیگر از تخصص هاى عالى که به صورت آنالین 
مى توان یاد گرفت تجزیه و تحلیل آمارى دیتاست. همه 
مى دانیم براى رســیدن به اهداف مان باید در تجزیه و 
تحلیل داده ها مهارت داشته باشیم. دو راه براى شناسایى 
رابطه بین متغیرها وجود دارد: تحلیل آمارى و تحلیل 
بازگشتى. به کمک این دو مى توان متغیرها را به شکلى 
تطبیق داد و اصالح کرد که در نهایت منجر به رسیدن 

به اهداف شود.
داشــتن مهارتى مانند تجزیه و تحلیل آمارى دیتا در 
شرایط گوناگون منفعت هاى زیادى دارد. از آن مى توان 
براى تحلیل ترافیک وبسایت استفاده کرد تا درصورت 
شکست خوردن تالش هاى مارکتینگ؛ بتوان تصمیم 
درستى گرفت. عالوه بر آن؛ هرچه تخصص بیشترى 

در این حوزه داشته باشید؛ راحت تر ریسک مى کنید.



آگهىآگهى 2819دوشنبه  15 آذر  ماه1111

مزایده
شماره آگهى:139503902004000225 شــماره پرونده: 9100400200401034 آگهى مزایده پرونده 
اجرایى کالسه 9102555 شش دانگ یک قطعه زمین (که طبق مدارك مربوطه در آن احداث بناى مسکونى 
شده است) پالك شــماره دو هزار و نهصد و چهارده فرعى قطعه یکصد و هفتاد و چهار تفکیکى از هفتصد 
و نود و هفت فرعى از بیست و هشت اصلى به مســاحت 633/5 متر مربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
به آدرس : اصفهان- گلخانه اصفهــان، بلوار خانه بعد از چهار راه نیرو هوایى روبروى دبیرســتان دخترانه 
خیراندیش جنب ساختمان ماه نوش پالك شهردارى 28 که اســناد مالکیت آن در صفحه 310 دفتر 414 
امالك ذیل ثبت شماره 51255 با شماره چاپى تک برگى 520948361955739 ثبت و صادر شده است 
با حدود: شماًال بطول 17/1 متر پى است به خیابان 36 مترى شرقًا بطول 37/94 متر پى مشترك است به 
قطعه 175 جنوبًا بطول 15/73 متر پى مشترك به قطعه 195 غربًا بطولهاى 9/53 متر پى مشترك است به 
قطعه 173  که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك فوق با اعیانى 250 متر مربع در یک طبقه با دیوار باربر 
با نماى کنیتکس، در داخلى چوبى، پنجره فلزى ، دیوار داخلى گچ با قدمتى بیش از 33 سال داراى انشعاب 
گاز و برق و تلفن و آب و فاضالب و حیاط و باغچه ملکى آقاى علیرضا کاظمى خویگانى که طبق سند رهنى 
شماره 6990 مورخ 86/06/11  دفترخانه 689 تهران در رهن بانک اقتصاد نوین (شعبه پاسداران) واقع مى 
باشد و طبق اعالم بانک ملک فوق داراى بیمه میباشد و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 95/10/07 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده 
گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 29/751/000/000 ریال (بیست و نه میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک 
میلیون ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 95/9/15 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد.توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى 
چک تضمین شــده بانک ملى مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر 
الزامى اســت ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اســناد و امالك سپرده نماید.م الف:26341 اســدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى

 اصفهان /8/1222
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1395/12/297529- 95/8/22  چــون آقاى مهدى پزشــکى نماینده موسســه خیریه تعاون 
اسالمى نجف آباد( صندوق پس انداز و قرض الحســنه قائم عج نجف آباد) به اســتناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت یک و یازده شانزدهم 
حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکبابخانه پالك1977  باقیمانده واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که در صفحــه 543 دفتر 212 ذیل ثبت 47803 ســند مالکیت 476395 کــه به نام گیتى 
امیرکاوئى فرزند ایرج ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طى ســند انتقال شماره 70377 مورخ 1361/3/16 
دفترخانه 23 نجف آباد به موسســه انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشــده است.نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن: به علت سرقت مفقود شده  اســت چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. م الف: 2581 زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/8/1224
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/297529- 95/8/22  چون آقاى مهدى پزشکى نماینده موسسه خیریه تعاون اسالمى 
نجف آباد( صندوق پس انداز و قرض الحســنه قائم عج نجف آباد) به اســتناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت سه و ســه هشتم حبه مشاع از 72 
حبه ششــدانگ یکبابخانه پالك 1977 باقیمانده واقع در قطعه 2 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که 
در صفحه 161 دفتر 36 ذیل ثبت 4232 ســند مالکیت 476393 که به نام اکبــر امیر کاوئى نجف آبادى 
فرزند ایرج ثبت و صادر و تســلیم گردیده و طى سند انتقال شــماره 70377 مورخ 1361/3/16 دفترخانه 
23 نجف آباد به موسســه انتقال گردیده  و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت.نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن: به علت سرقت مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کــس مدعی انجام 
معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده) نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. م الف: 2579 زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/8/1225 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 1355/95- 1395/09/07 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: علیرحم حسی نوند دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده الزام به انتقال سند به طرفیت خوانده 1- بهروز صالحى به شوراى حل اختالف شعبه 
پنجم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
95/10/15 ساعت 8 صبح تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار 
در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 2682 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/358

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760101313 شماره پرونده: 94099837641501740 
شماره بایگانى شعبه: 950533 شــکات: 1- خانم پروانه بیگدلى فرزند مهراب 
به نشانى: شاهین شهر خ صیاد شــیرازى نیم ف 10 غربى مجتمع شیدا واحد 3،  
2- آقاى حمیدرضا قبادى به نشانى: شاهین شهر خ صیاد شیرازى نیم فرعى 10 
مجتمع آرشید 1 واحد 3، متهم: آقاى ابوالفضل مجیدى به نشانى: مجهول المکان، 
اتهام : توهین به اشخاص عادى. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى اتهام آقاى 
ابوالفضل مجیدى دایر بر توهین، مزاحت تلفنى و افتراء موضوع شــکایت خانم 
پروانه بیگدلى و آقاى حمیدرضــا قبادى، دادگاه با توجه بــه مجموع محتویات 
پرونده، شکایت شــکات، مؤداى اظهارات گواه، استعالم به عمل آمده از شرکت 
مخابرات و ریز مکالمات مربوطه و اینکه به موجب کیفرخواست صادره تقاضاى 
مجازات متهم را نموده اند و النهایه توجهًا به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت 
دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده وقوع بزه انتسابى را محرز 
دانسته، مستنداً به مواد 608، 641، 697 قانون تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده 
و با رعایت  ماده 134 قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبرده از حیث 
توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و از حیث 
افترا به  تحمل هفتاد چهارصد شالق تعزیرى و از حیث مزاحمت تلفنى به تحمل 
شش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست 
روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 1270 
شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى 

سابق)/9/151

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760100988 شماره پرونده: 9409983761100127 
شماره بایگانى شعبه: 941244 شاکى: آقاى شاهرخ بهنیا فرزند شهباز به نشانى: 
شاهین شهر هشت بهشــت 6 غربى پ 94، متهم: آقاى مســعود محمدى فرزند 
محمدحسن به نشــانى: اصفهان گمرك اصفهان- فعًال مجهول المکان، اتهام : 
صدور چک بالمحل. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مسعود محمدى فرزند 
محمدحسن دایر بر صدور یک فقره چک بالمحل به شــماره 509200 به مبلغ 
دویســت و شــصت و پنج میلیون ریال عهده بانک ملى ایران موضوع شکایت 
آقاى شــاهرخ بهنیا نظر به محتویات پرونده شکایت شــاکى و تصویر مصدق 
چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بان محــال علیه و با توجه به 
اظهارالت شاکى در جلسه دادرسى 95/05/05 متشــکله این دادگاه و اینکه به 
موجب کیفرخواست صادره تقاضاى مجازات متهم را نموده اند و توجهًا به اینکه 
متهم در جلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، علیهذا دادگاه 
بزه انتسابى را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 3 و 7 قانون چک و ماده 23 
قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 حکم به محکومیت متهم به تحمل یک 
سال و ســه ماه حبس تعزیرى و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 1269 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/9/152

ابالغ
شماره نامه:9510113761801576 شــماره پرونده:9509983761800802 
شــماره بایگانى شــعبه: 950852 در پرونده کالسه 950852 شــعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى محســن سیفى ف عباس مراد به 
نشــانى متوارى متهم به فحاشــى(توهین) و تهدید به قتل( ضررهاى نفسى) با 
چاقو تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترســى 
به نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى مراتب در یکى
 از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ که نامبرده شــخصا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشــار این آگهى در این شــعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماید 
در غیر این صورت تصمیــم مقتضى اتخاذ خواهد شــد در ضمن هزینه نشــر 
آگهى از طریق امور مالى دادگســترى شــاهین شــهر قابل پرداخت مى باشد. 
م الف:1215  شعبه اول بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان شاهین 

شهر و میمه/9/215

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9509973760100913 دادنامــه:  شــماره 
9409983760300037 شماره بایگانى شعبه: 940909 شاکى: خانم نازنین 
گودرزى فرزند امیرحســین به نشانى: شاهین شــهر- خ فردوسى- فرعى 13 
شــرقى- مجتمع فرهنگ واحد 21، متهم: خانم زهرا زارع بهرام آبادى فرزند 
ابوالقاسم به نشانى: اصفهان خ زینبیه- خ طالقانى بن بست حسین پور 24 (فعًال 
مجهول المکان)، اتهام : مزاحمت تلفنــى. راى دادگاه: در خصوص اتهام خانم 
زهرا زارع بهرام آبادى فرزند ابوالقاسم دایر بر مزاحمت تلفنى موضوع شکایت 
خانم نازنین گودرزى، دادگاه باتوجه به محتویات پرونده، شکایت شاکى و نتیجه 
استعالم به عمل آمده از اداره مخابرات که مؤید ادعاى شاکى و مالکیت متهم 
نسبت به تلفن مزاحم 09014394426 مى باشد و توجهًا به اینکه متهم به رغم 
استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، وقوع بزه 
انتسابى را محرز تشخیص، مســتنداً به ماده 641 قانون تعزیرات و مجازاتهاى 
بازدارنده مصوب 1375 حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه ماه و یک روز 
حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 1268 
شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شــهر شاهین شهر و میمه (101 

جزایى سابق) /9/153

ابالغ
شماره نامه:9510113761801568 شــماره پرونده:9509983761800116 
شماره بایگانى شعبه: 950120 در پرونده کالسه 950120 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى شهاب لیموچى ف على به نشانى 
متوارى متهم به ســرقت و خیانت در امانــت تحت تعقیب قــرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
که نامبرده شخصا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در 
ضمن هزینه نشر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت 
مى باشد.  م الف:1217 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/9/216

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9509973760100994 دنامــه:  دا شــماره 
9409983761801717 شــماره بایگانى شــعبه: 941059 شــاکى: آقاى 
مهــدى عرفانى جزى فرزند حســن به نشــانى: گز- خ صنعتــى- روبروى 
تاالر ارغوان- الســتیک فروشــى کشــاورز، متهم: خانم ژیال حموله فرزند 
برفى به نشــانى: شاهین شــهر- گلدیس- ابــوذر- 4 شــرقى- پ 25 فعًال 
مجهول المــکان، اتهام : تحصیل مــال از طریــق نامشــروع. راى دادگاه:
 در خصــوص اتهــام خانــم ژیــال حموله فرزنــد برفــى، متولــد 1345، 
اهل مســجد ســلیمان دایر بر تحصیل مــال از طریق نامشــروع، موضوع 
شــکایت آقــاى مهــدى عرفانى جــزى بدیــن مضمــون کــه متهم با 
حیلــه و ترفنــد و اعطــاى وکالت نامــه محضــرى مبنــى بــر تقاضاى 
کســر حقــوق و حــق برداشــت از حســاب بانکــى مبــادرت بــه خرید

 یک جفــت الســتیک خــودرو از اینجانب نمود و مقرر شــد که طى ســه 
قســط وجه ثمن بیســت و یک میلیون ریال را پرداخت نمایــد ولى تاکنون

 اقدامــى ننمــوده و حســاب بانکــى او نیــز مســدود مى باشــد. 
دادگاه باتوجــه بــه محتویــات پرونــده شــکایت شــاکى، تصویــر 
مصــدق وکالت نامــه اعطایــى از طــرف متهــم و اینکــه بــه موجــب

 کیفرخواست صادره تقاضاى مجازات متهم را نموده اند و النهایه توجهًا به اینکه 
متهم به رغم استحضار از وقت دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل 
نیاورده، وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته و مســتنداً به ماده 2 قانون تشدید

 مجازات مرتکبین ارتشــاء، اختــالس و کالهبردارى حکم بــه محکومیت 
نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیرى و استرداد مبلغ بیست و یک میلیون 
ریال در حق شــاکى صــادر و اعالم مى نمایــد. راى صــادره غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابــالغ قابــل واخواهــى در ایــن دادگاه و پــس از آن

 ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 1267 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (101 جزایى سابق)/9/154

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760204115 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761300385 شماره بایگانی شعبه: 950071 «آگهى احضار متهم» 
به شــرح محتویات پرونده کالســه 950071 ك 102 دادگسترى شاهین شهر 
آقاى/ولى فعًال مجهول المکان متهم است به ضرب و جرح که تحت پیگرد قانونى 
مى باشد و براى مورخ 1395/10/29 ساعت 8/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده 
فلذا به استناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر 
از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. در غیر اینصورت 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1347 فتحى فرد دادرس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/9/146

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760101525 شماره پرونده: 9409983761900957 
شــماره بایگانى شــعبه: 941318 شــاکى: خانم زهرا مصباح فرزند نادرعلى به 
نشــانى: شاهین شــهر- گلدیس-فاز 3- خ ابوذر- نیم فرعى2 شــرقى- پ 62 
، متهــم: آقاى کریم غالمى به نشــانى: فعــًال مجهول المکان، اتهــام : ضرب و 
جرح عمــدى. راى دادگاه: در خصــوص اتهام آقاى کریم غالمــى فرزند صفدر 
دایر بر ایراد ضــرب و جرح عمدى با چاقو موضوع شــکایت خانــم زهرا مصباح 
فرزنــد نادرعلى،  دادگاه باتوجه به محتویات پرونده، شــرح شــکایت شــاکى و 
اظهارات او در جلســه دادرسى این دادگاه، گواهى پزشــکى قانونى که مؤید ایراد 
جرح با جســم برنده مى باشــد، مؤداى اظهارات گواهان و النهایه توجهًا به اینکه

 متهم به رغــم اســتحضار از وقــت دادرســى حضور پیــدا نکــرده و دفاعى 
به عمــل نیــاورده، وقوع بــزه انتســابى را محرز دانســته، مســتنداً بــه مواد 
144، 448، 449، 462، 488 و 710 قانــون مجــازات اســالمى متهــم را از 
حیــث ادعاى خصوصــى بــه پرداخت یک ســوم دیــه کامل بابــت بریدگى 
جائفه ناحیه وســط شکم در حق شــاکى ظرف یک ســال از تاریخ وقوع جنایت 
94/6/21 محکوم مى نماید و از حیث ادعاى عمومى مســتنداً به ماده 614 قانون 
تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده به لحاظ بیــم تجرى مرتکب و دیگران حکم به 
محکومیت نامبرده به تحمل شــش ماه حبس تعزیرى صــادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابــى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهى در

 همین محکمه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1271 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/9/155

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760201626 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983761801469 شــماره بایگانــی شــعبه: 950633 «آگهــى 
احضــار متهم» به شــرح محتویــات پرونــده کالســه 950633 ك 102 
دادگســترى شاهین شــهر آقاى محســن الوان (اروان دریــس) فرزند جابر

 ســاکن فعًال مجهول المکان متهم است به ســرقت که تحت پیگرد قانونى 
مى باشد و براى روز 1395/10/22 ساعت 10/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده 
فلذا به استناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا یا همراه 
یک نفر از وکالى رســمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید. 
در غیر اینصورت اقــدام قانونى به عمل خواهد آمــد. م الف: 1348 فتحى فرد 
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شــهر و میمه (102 جزایى 

سابق)/9/147

احضار
پرونــده:  شــماره   9510103760204119 ابالغنامــه:  شــماره 
9309983761800528 شماره بایگانی شعبه: 951073 «آگهى احضار متهم» 
به شرح محتویات پرونده کالسه 951073 ك 102 دادگسترى شاهین شهر آقاى 
پژمان جهانگیرى فرزند محمود فعًال مجهول المکان متهم اســت به خیانت در 
امانت به قصد نرساندن کاالى تحویلى و فروش مال غیر دو محموله آرد که تحت 
پیگرد قانونى مى باشــد و براى مورخ 1395/10/29 ســاعت 10 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا 
یا همراه یک نفر از وکالى رســمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع

 نماید. در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1337 فتحى فرد 
دادرس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شــهر و میمه (102 جزایى 

سابق)/9/148

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره    9509973623501103 دنامــه:  دا شــماره 
9409983624700181 شماره بایگانى شــعبه: 950540 شکات: 1-آقاى 
عباس صالحى رزوه فرزند على به نشانى: اردستان پلیس مواد مخدر 2- آقاى 
محمد خرم روز فرزند محمدرســول به نشــانى: الرســتان فارس بخش اوز 
دهستان بیدشــهر، متهمین: 1- آقاى فرید گورجانى فرزند محمد به نشانى: 
مجهول المکان 2- آقاى بهرام نقدى زاده فرزند محمدعلى به نشــانى: تهران 
یافت آباد خ زندیه ك حســینیه پالك 110،  3- آقاى على اکبر مشتاقى فرزند 
محمدرضا به نشانى: یزد بلوار خرمشــهر خ خیام منزل آقاى دهستانى، اتهام  : 
تمرد نســبت به مأموران حین انجام وظیفه، دادگاه بــا عنایت به جمیع اوراق 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با  استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف 
و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص 
اتهام آقایان 1- فرید گورجانى فرزند محمد متوارى و 2- بهرام نقدى زاده فرزند 
محمدعلى متوارى و 3- على اکبر مشتاقى فرزند محمدرضا آزاد با قرار قبولى 
کفالت دایر بر تمرد نســبت به مأمورین مرجع انتظامى در حین انجام وظیفه 
موضوع مفاد گزارش تنظیمى مورخ 31/3/1394 بدین شــرح که در مسیر راه 
پس از متوجه شدن ماورین در خصوص حمل اتباع بیگانه به صورت غیرمجاز 
از سوى چندین دستگاه خودروى ســوارى، مأمورین اقدامات الزم را در جهت 
متوقف نمودن ایشــان انجام داده که در نهایت متهمین بدون توجه به دستور 
ایست صادره و علیرغم وجود موانع موجود بدن توجه با حمله به سوى مأمورین 
و حرکت با وسیله نقلیه به سوى ایشان متوارى شده با عنایت به مفاد گزارش 
واصله، باتوجه به اظهارات مأمورین حاضر در محل و بلحاظ اظهارات و مدافعات 
متهم ردیف سوم دادسرا و به لحاظ عدم حضور متهمین در جلسه دادرسى مورخ 
10 آبان 1395  این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثرى از سوى ایشان در 
دفاع از اتهام انتسابى این دادگاه با لحاظ قرار جلب به دادرسى و کیفرخواست 
واصله دادسراى عمومى و انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده، بزه انتســابى محرز و مسلم مستنداً به اصول ســى و ششم و یکصد و 
شصت و ششم قانون اساسى و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 و 160 و 162 و 176 
و 211 و 212  از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 مواد 345 و 365 و 374 
و 375 و 378 و 379 و 380 و 406 و 407 و 426 و 431 از قانون آئین دادرسى 
کیفرى و ماده 607  از قانون مجازات اسالمى (تعزیرات) مصوب 1375 حکم بر 
محکومیت هر یک از متهمین به تحمل شش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى ظرف موعد بیســت روز پس از ابالغ واقعى قابل 
اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 328 بدریان رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو  شهر اردستان (101 جزایى سابق)/9/226

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9509973760101728 دادنامــه:  شــماره 
9409983761800076 شماره بایگانى شــعبه: 950992 شاکى: آقاى طاهر 
ربیعى دســتجردى فرزند اصغر به نشانى: شاهین شهر ســعدى شمالى خ صبا 
کارواش ایلیا، متهم: آقاى حبیب قشــقائیان به نشــانى: فعًال مجهول المکان، 
اتهام : کالهبردارى. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى حبیب قشقائیان دایر بر 
تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقاى طاهر ربیعى دستجردى 
و کیفرخواست صادره از دادســراى عمومى و انقالب شاهین شهر، با توجه به 
مجموع محتویات پرونده، شکایت شــاکى و اظهارات او در جلسه دادرسى این 
دادگاه، مؤداى اظهارات شاهد رونوشت رسید تحویل وجه چک ها توسط شاکى 
به متهم (منــدرج در صفحه 7 پرونده) و النهایه توجهًا بــه اینکه متهم به رغم 
استحضار از وقت دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، وقوع 
بزه انتسابى را محرز و مسلم دانسته، مســتنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین اختالس ارتشــاء و کالهبردارى حکم به محکومیت متهم به تحمل 
یک  سال و چهار ماه حبس تعزیرى و اســترداد مبلغ ده میلیون ریال وجه نقد و  
عین شش فقره چک به شــماره 395043  الى 395048 عهده بانک صادرات 
در حق شاکى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل 
اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1265 شکوهى 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق) 

9/149/

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973623501130شماره پرونده: 9509983624700068 
شماره بایگانى شعبه: 950103 شاکى: آقاى محمدرضا امیرشفیعى فرزند اکبر به 
نشانى زواره خ امام کوچه ششم پالك 62 متهم: آقاى عبدالرحمن نادى پور فرزند 
رحمت اله به نشانى مجهول المکان اتهام: کالهبردارى دادگاه با عنایت به جمیع 
اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف 
و وجدان به شــرح ذیل مباردت به صدور راى مى نماید.راى دادگاه در خصوص 
اتهام آقاى عبدالرحمن نادى پور فرزند رحمت اله متوارى دایر بر تظاهر و مداخله 
در امر وکالت موضوع شــکوائیه تقدیمى آقاى محمدرضا امیر شفیعى فرزند اکبر 
با عنایت به شکوائیه تقدیمى شاکى خصوصى بدین شرح که اعالم داشته متهم 
خود را وکیل دادگســترى با مدرك دکترى معرفى و در این راستا دو فقره از چک 
هاى ایشان را اخذ و مدعى اقدام بر روى آنها و تقدیم دادخواست مطالبه وجه جهت 
تادیه شده است در این راستا وجوهى را از شاکى اخذ کرده است و در نهایت بعد از 
متوجه شدن شاکى و تقدیم شکوائیه از وى، نامبرده وجوه دریافتى و دو فقره چک 
دریافتى را عودت و رضایت شاکى را طبق سند رســمى اخذ نموده است، بلحاظ 
مفاد شکوائیه تقدیمى شــاکى خصوصى با لحاظ مفاد قبوض و رسید هاى واریز 
وجه به حساب متهم از سوى شاکى، با عنایت به مفاد اطالعات مطلعین تعرفه شده 
در خصوص اقدامات متهم و به لحاظ عــدم حضور متهم در تحقیقات مقدماتى و 
جلسه دادرسى مورخ 1395/8/11 این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثرى از 
سوى ایشان در دفاع از اتهام انتســابى این دادگاه با لحاظ قرار جلب به دادرسى و 
کیفرخواست واصله دادسراى عمومى و انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده بزه انتسابى محرز و مسلم با در نظر گرفتن اعالم رضایت قطعى 
و منجز شاکى خصوصى وفق مفاد سند رسمى 53845 مورخ 1395/6/15 دفتر 
اسناد رسمى 50 اردستان مستندا به اصول سى و ششم و یکصد و شصت و ششم 
قانون اساسى و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و19 و  160 و 162 و 176 و 211 و 212 از 
قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 
379 و 380 و 406 و 407 و 426 و 431 از قانون آئین دادرسى کیفرى و ماده 55  
از قانون وکالت حکم برمحکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیرى صادر 
و اعالم مى نماید.راى صادره غیابى و ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ واقعى 
قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. الف:329  بدریان رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى سابق)/9/227

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760101443 شماره پرونده: 9509983761900419 
شماره بایگانى شــعبه: 950829 شــکات: 1- خانم اکرم کوراوندبردپاره فرزند 
صیدمراد 2- خانم ایران کوراوندبردپاره فرزند على جان 3- خانم پروین کوراوند 
فرزند نورعلى همگى به نشــانى: شاهین شــهر خ عطار فرعى 2 شرقى پ 25،  
4- آقاى محمد اشتریان ورنوسفادرانى فرزند عباسعلى 5- آقاى الیاس عباسیان 
مهنه فرزند على اکبر همگى به نشــانى: شاهین شــهر- اقبال الهورى فرعى 7 
شــرقى مجتمع ابوالســعید ابوالخیر واحد 8 ، متهم: آقاى محمد سهرابى فرزند 
عبدالعظیم به نشــانى: شاهین شــهر- خ ژاندارمرى- مجتمع رز- پ 73- واحد 
1- فعًال مجهول المکان، اتهام : کالهبردارى، تحصیل مال از طریق نامشــروع. 
راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محمد ســهرابى فرزنــد عبدالعظیم دایر بر 
کالهبردارى موضوع شکایت خانم ها پروین، ایران و اکرم همگى با نام خانوادگى 
کوراوند و آقایان الیاس عباسیان و محمد اشتریان، بدین شرح که چنین توضیح 
داده اند که متهم با وعده وعیدهاى دروغین ما را فریب داده و مبالغى وجه نقد  جهت 
پرداخت تســهیالت بانکى (وام جانبازى) دریافت که تاکنون به تعهد خود عمل 
ننموده اســت. لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکى و اظهارات 
آنان در جلســه دادرســى این دادگاه، مؤداى اظهارات گواهان و رسیدهاى ارایه 
شده از سوى متهم به شــاکیان و اینکه به موجب کیفرخواست صادره تقاضاى 
مجازات متهم را نموده انــد و النهایه توجهًا به اینکه متهم به رغم اســتحضار از 
وقت دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، وقوع بزه انتســابى 
را محرز دانسته، مســتنداً به ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء، 
اختالس و کالهبردارى متهم را از حیث ادعاى خصوصى به استرداد مبلغ پانزده 
میلیون ریال در حق خانم ایران کوراوند و بیســت میلیون ریال در حق هر یک از 
خانمها پروین و اکرم کوراوند و پانزده میلیون ریال در حق آقاى محمد اشــترى 
و ســى و دو میلیون و دویست و هشــتاد هزار ریال در حق آقاى الیاس عباسیان 
محکوم مى نماید و از حیث ادعاى عمومى حکم به محکومیت نامبرده به تحمل 
چهار ســال حبس تعزیرى و پنجاه میلیون ریال جزاى نقــدى در حق صندوق 
دولت صادر و اعــالم مى نماید و در خصوص اتهام دیگــر متهم دایر بر تحصیل 
مال از طریق نامشــروع با توجه به محتویــات پرونده، نظر بــه اینکه در جرایم 
موجب تعزیر هرگاه فعل واحد، داراى عناوین مجرمانه متعدد باشــد، مرتکب به 
مجازات اشد محکوم خواهد شد لذا دادگاه مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسى 
کیفرى رأى بر برائت متهــم صادر و اعالم مى نماید. راى صادره ظرف بیســت 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. 
م الف: 1264 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه 

(101 جزایى سابق)/9/150

ابالغ
شماره نامه:9510113761801565 شــماره پرونده:9309983759201583 
شــماره بایگانــى شــعبه: 950777 در پرونــده کالســه 950777  ب 1 
شــعبه بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شــاهین شــهر آقاى حیدر على 
محمودى ف رضا به نشــانى متوارى متهم به جعل و اســتفاده از سند مجعول 
تحت تعقیب قرار دارد به علــت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترســى به 
نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفــرى مراتب در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابــالغ که نامبرده شــخصا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشــار این آگهى در این شــعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماید 
در غیر این صورت تصمیــم مقتضى اتخاذ خواهد شــد در ضمن هزینه نشــر 
آگهى از طریق امور مالى دادگســترى شــاهین شــهر قابل پرداخت مى باشد.

 م الف:1214 شعبه اول بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان شاهین 
شهر و میمه/214 /9
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«آداما بــارو» توانســت در انتخابات    فارس|
ریاست جمهورى گامبیا به حکومت 22 ساله «یحیى 
جامع» پایان دهد. او سابقًا همزمان با تحصیل در لندن 

در شرکتى نگهبان بود.         
«یحیــى جامع» که براى 22 ســال بــر گامبیا حکم 
راند، بــا پذیــرش شکســت در انتخابات ریاســت 
جمهــورى بــه آداما بــارو، «پیــروزى آشــکار» او 
را تبریک گفــت. جامع که 1994 پــس از یک کودتا 
روى کار آمد، گفت که مردم خواســته اند که او دیگر 
در رأس قــدرت نباشــد. او تأکیــد کــرد کــه آماده

 همکارى با بارو اســت و در رونــد انتقالى به او کمک 
خواهد کرد.  

آداما بارو با کسب 263 هزار و 515 رأى توانست یحیى 
جامع را شکست داد. بارو متولد فوریه 1965 است و در 
انتخابات ریاست جمهورى از حزب اتحاد دموکراتیک 
نامزد شــده بود. بارو پس از گذراندن دوران دبیرستان 

براى یک شــرکت خرید و فروش کار کرد و توانست 
رده ها را طى کرده و مدیر فروش شود. او سپس در اوایل 
دهه 2000 میالدى راهى لندن شد و در رشته امالك و 
مستغالت درس خواند و همزمان هم به عنوان نگهبان 
در شرکت آرگوس واقع در شــمال لندن کار مى کرد تا 

مخارج تحصیل خودش را تأمین کند.      
بارو پس از اتمام تحصیالتش به گامبیا بازگشت. او در 
سال 2006 یک شرکت امالك را راه اندازى کرد و به 
عنوان مدیر اجرایى ارشد این شــرکت مشغول به کار 

شد. 
او در ســال 2016 بــراى شــرکت در انتخابــات 
ریاســت جمهــورى از ســوى ائتالفى متشــکل از 
هفت حزب اپوزیسیون نامزد شد. او توانست در اقدامى 
جالب توجه به حکومت یحیى جامع پس از 22 ســال 
پایان دهد. او شــش روز پس از پایان انتخابات سوگند 

یاد مى کند.    

  الف |  اسپانیا براى یک دوره یک ماهه ریاست 
شوراى امنیت سازمان ملل را بر عهده گرفت.

اسپانیا از شــب جمعه ریاســت دوره اى شوراى امنیت 
سازمان ملل را براى یک 
دوره یک ماهه در دســت 

گرفت. 
بر اســاس اعــالم منابع 
خبرى آگاه در اسپانیا قرار 
اســت در مدت ریاســت 
این کشور ســه قطعنامه 
در خصــوص مبــارزه با 
تروریسم مورد بحث و بررسى قرار بگیرد که در صورت 

توافق اعضا به تصویب نیز مى رسد.
این در حالى است که پس از ریاســت یک ماهه اسپانیا 
عضویت این کشــور در میان اعضاى غیــر دائم نیز به 

پایان مى رسد.
دیپلمات هاى مقیم نیویورك پیش بینى کردند که اسپانیا 
از این فرصت یک ماهه براى بهبود هر چه بیشتر چهره 

خود در حوزه سیاست خارجى بهره خواهد گرفت.

«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در سخنرانى    تسنیم|
ساالنه خود اولویت هاى سیاســت داخلى و خارجى کشورش را اعالم 

داشت.
والدیمیر پوتین در سخنرانى ساالنه خود در پارلمان این کشور اظهار 
داشت: مسکو آماده گفتگو با شرکاى بین المللى است اما اجازه مداخله 
در منافع کشور نقض حقوق روسیه یا تصمیم گیرى ها را به هیچکس 

نمى دهد.
پوتین گفت: ما اجازه هیچگونه تخطى از منافع فدراســیون روسیه را 
نمى دهیم و سرنوشتمان را خودمان رقم مى زنیم بدون گرفتن توصیه 
و درخواست از کسى.  با این حال روسیه آماده مشارکت در حل مسائل 
جهانى در صورت نیاز است. ما مسئولیت خودمان را مى دانیم و صادقانه 
در حل مشکالت جهانى و منطقه اى مشارکت مى کنیم البته در جایى که 

مشارکت ما مناسب، ضرورى و مورد درخواست باشد.
رئیس جمهور روسیه گفت که کشــورش از خصومت هاى بین المللى 
از جمله حمالت و اتهامات رسانه اى، رســوایى دوپینگ که باعث شد 
ورزشــکاران روس از حضور در المپیک منع شوند، آسیب زیادى دیده 
است. وى تأکید کرد: ما باید از خودمان در برابر این حمالت دفاع کنیم. 

وى گفت که روسیه نگران گسترش تنش ها و درگیرى ها در کشورهاى 
مختلف جهان، حتى کشورهاى با ثبات نظیر اروپاست.

رئیس جمهورى روسیه درباره بحث آزادى بیان تأکید کرد: هیچکس 
نمى تواند مردم را از تفکر و ابراز عقیده آزادانه درباره سیاست، رسانه و دیگر 
موضوعات منع کند.زمانى که درباره آزادى صحبت مى کنیم، هیچکس 
نباید ســنت هاى ملى را نقض کند و در عین حال واکنش تهاجمى نیز 

غیرقابل قبول است.
وى با درخواســت گفتگوى صادقانه و باز نماینــدگان با مردم گفت: 
نمایندگان قبل از هر تصمیم گیرى بایــد صادقانه و باز با مردم گفتگو 
کنند. خودتان را در دفاترتان پنهــان نکنید از اینکه با مردم حرف بزنید 

یا دیدار کنید نترسید. 
رئیس جمهورى روســیه درباره توان نظامى این کشــور نیز گفت: در 
سال هاى گذشته ســامانه هاى دفاعى خود را به حدى توسعه داده ایم 

که بخش دفاعى روسیه به عنوان یک الگو براى دیگر کشورها مطرح 
شده است.

وى همچنین از تمایل کشورش براى همکارى با دولت جدید آمریکا 
سخن گفت و اظهار داشت: قطع روابط خطرناك است و مى تواند منجر 
به یک فاجعه شود . پوتین با تأکید بر اینکه روسیه به دنبال دشمن نیست 
بلکه به دوست نیازمند است، افزود: روسیه و آمریکا باید به مسائل منطقه 
و مسائل جهانى بپردازند، چرا که این دو کشور مسئول امنیت بین المللى 

هستند.
وى روابط با چیــن را مدلى براى روابط بین المللى در کل دانســت که 

براساس احترام و منافع است. 
رئیس جمهور روسیه روابط با هند را شراکتى استراتژیک، بسیار باارزش و 
در حال توسعه ارزیابى کرد. وى در ادامه افزود: ما به گفتگوى دوستانه و 
برابر در امور بین المللى متعهد هستیم ما براى مذاکره جدى درباره ایجاد 

یک سیستم باثبات در امور بین المللى براى قرن 21 آماده ایم.
پوتین در سخنانى با اشاره به تنش هاى کنونى با ناتو و اتحادیه اروپا گفت: 
متأسفانه در این راستا دهه هاى پس از جنگ سرد هدر شدند. روسیه براى 
ایجاد امنیت و توسعه نه تنها در برخى کشورها بلکه همه کشورها و همه 

مردم براساس قوانین بین المللى و تنوع جهانى آماده است. 
رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: سیاست روسیه در خاورمیانه فرصت 
طلبانه یا پاسخى به بد شــدن روابط با آمریکا نیســت بلکه براساس 
طرح هاى روســیه براى توسعه دراز مدت اســت.  یک بار دیگر تأکید 
مى کنم سیاست فعال شرقى روسیه براساس مالحظات فرصت طلبانه 
امروزى تعریف نشده است یا حتى به دلیل سرد شدن روابط با آمریکا یا 
اتحادیه اروپا نیست بلکه براساس منافع ملى و گرایشات توسعه جهانى 
است. وى در سخنان خود از  آمریکا خواست براى جنگ با تروریسم به 
روسیه بپیوندد. پوتین گفت: امیدواریم نیروهاى ما با آمریکا در جنگ با 

تهدید واقعى، تروریسم جهانى متحد شوند. 
رئیس جمهور روسیه همچنین بر لزوم تقویت «قوانین منع  تولید و تکثیر» 
تأکید کرده و گفت: تالش ها براى برهم زدن تعادل استراتژیک به شدت 

خطرناك است و مى تواند منجر به فاجعه جهانى شود.  

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا اقدام به 
گفتگوى تلفنى با رئیس جمهور تایوان کرده و سیاست 
کشــورش براى عدم گفتگو با وى که از سال 1979 از 
زمان قطع روابط واشنگتن با تایوان تاکنون بر قرار بوده 

را نقض کرد.
به گزارش ایسنا، این اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور 
منتخب آمریکا موجى جدید از واکنش ها را در شبکه هاى 
اجتماعى در پى داشته و برخى از آن به عنوان یک رسوایى 
سیاسى یاد کرده اند. تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ اعالم 
کرد که دو رهبر به «روابط نزدیک اقتصادى، مناسبات 

سیاسى و امنیتى» میان آمریکا و تایوان اشاره کردند.
چین، تایوان را یک استان جدایى طلب قلمداد مى کند. 
این کشور صدها موشک را به سوى جزیره تایوان نشانه 
رفته و تهدید کرده که در صورت لزوم با توســل به زور 

این جزیره را خواهد گرفت. تیم ترامپ همچنین گفت 
که رئیس جمهور منتخب آمریکا پیروزى «تساى اینگ 
ون» در انتخابات ماه ژانویه تایوان را تبریک گفته است. 
تساى 59 ساله که اولین رهبر زن تایوان است در رأس 
حزب دموکراتیک مترقى به یک پیروزى قاطع رسید. این 

حزب به طور سنتى حامى استقالل از چین بوده است.
«جیمى کارتر» رئیس جمهور آمریکا در سال 1979 با 
قطع روابط با تایوان بر سیاست «چین واحد» تأکید کرده 
بود و این تبدیل به سیاست رسمى آمریکا از آن زمان به 
بعد در قبال تایوان شد.با این حال آمریکا روابط غیررسمى 
دوستانه با تایوان را حفظ کرده و حتى به این منطقه سالح 
مى فروشد.دولت تساى اینگ ون سیاست «چین واحد» 
را نمى پذیرد؛ سیاســتى که مى گوید تایوان بخشى از 

چین است.

نتایج یک نظرسنجى 
چند ســاعت پس از 
اعالم رئیس جمهور 
فرانسه مبنى بر عدم 
کاندیداتــورى اش در 
انتخابات آتى ریاســت 
جمهورى نشان مى دهد که 
رأى دهندگان فرانسوى امیدوارند 
نخست وزیر فعلى این کشور را به عنوان 

نامزد ریاست جمهورى حزب سوسیالیست ببینند.
به گزارش خبر آنالین، «مانوئل والس» نخست وزیر فعلى فرانسه سیاستمدارى 
حامى تجارت است و همین امر بســیارى از رأى دهندگان چپ گرا را پس از رأى 
دادن به «فرانسوا اوالند» رئیس جمهور سوسیالیست این کشور در سال 2012 به 

طرفدارى از والس کشانده است.
تازه ترین نظرسنجى ها که از سوى مؤسسه «هریس اینتراکتیو» پس از آنکه  اوالند 
به صورت رسمى اعالم کرد که براى دور بعدى انتخابات ریاست جمهورى کاندیدا 
نخواهد شد صورت گرفت، نشان مى دهد که اکثریت پاسخ دهندگان ترجیح مى دهند 
والس در انتخابات اولیه حزب سوسیالیست که در ماه ژانویه برگزار خواهد شد، پیروز 
شود.24 درصد پاسخ دهندگان کاندیداتورى والس را انتخاب کرده اند در حالى که 14 
درصد دیگر «آرنود موتنبرگ» را به عنوان رقیب هم حزبى وى مناسب کاندیداتورى 
حزب سوسیالیست در انتخابات آتى ریاســت جمهورى فرانسه دانسته اند. شش 
کاندیداى دیگر نیز در این نظرسنجى به عنوان گزینه پیشنهاد شدند که 47 درصد 

پاسخ دهندگان پاسخ دادند که خواهان هیچیک از این هشت گزینه نیستند.
در میان پاسخ دهندگانى که خود را حامى چپ مى دانند والس با کسب 33 درصد آراء 
محبوب ترین گزینه و پس از آن موتنبرگ با 20 درصد در رده دوم قرار دارد. همچنین 
در میان پاسخ دهندگان حزب سوسیالیست 57 درصد افراد والس و 15 درصد دیگر 

موتنبرگ را انتخاب کرده اند.

  تابناك | به دنبال تحریم هاى جدید شــوراى 
امنیت سازمان ملل، ژاپن و کره جنوبى علیه کره شمالى، 
«کیم جونگ ایل» رهبر 
این کشــور کره جنوبى را 
در صورت بــروز جنگ و 
درگیرى، به حمله مرگبار 

تهدید کرد. 
رهبر کــره شــمالى این 
ســخنان را در حاشــیه 
برگزارى رزمایش توپخانه 
اى این کشور که از روز جمعه در مناطق مرزى مشترك 

دو کره آغاز شده است، اعالم کرد.    
خبرگزارى کره شمالى از قول کیم جونگ ایل آورده است، 
چنانچه جنگى رخ دهد، حمالتى مرگبار علیه نیروهاى 
کره جنوبى صورت مى گیرد که اراده آنها را در هم خواهد 
شکست.  رهبر کره شمالى تأکید کرد که در چنین نبردى 
زمین از وجود سربازان کره جنوبى محو شده و هیچ فردى 

از آنان از این معرکه جان سالم به در نخواهد برد.  
گزارش ها حاکى است، بخشى هایى از رزمایش گسترده 
واحدهاى توپخانه اى کره شمالى، عملیات شبیه سازى 
شده براى حمله به پایتخت هاى ژاپن و کره جنوبى بود 
که به همین منظور پنج منطقه مرزى در همین راستا مورد 

هدف قرار گرفته است.
گزارش هاى دریافتى نشــان مى دهد که شــمارى از 
واحدهاى توپخانه در شرایطى که کیم جونگ ایل رهبر 
کره شــمالى بر عملکرد آنها نظارت مى کرد،  عملیات 

تمرینى انجام مى داده اند.
حتى قبل از تحریم هاى یکجانبه اخیر کره جنوبى، ژاپن 
و قطعنامه شوراى امنیت؛ کره شمالى تهدید کرده بود که 

پایتخت کره جنوبى را با خاك یکسان خواهد کرد.
این کشور همچنین در بیانیه اى تحریم ها را غیرعادالنه 
توصیف کرده و افزوده است که تدابیر نظامى علیه آمریکا 

و کره و ژاپن را افزایش خواهد داد.

«نوربرت هوفر» به عنوان کاندیداى ریاست جمهورى 
راســت هاى افراطى در اتریش بخــت زیادى براى 
پیروزى در انتخابات  این کشــور داشــته و مى تواند 
تبدیل به اولین رئیس جمهور راســت افراطى اروپا از 

سال 1945 تاکنون شود.
به گزارش ایرنــا، در حالى که کمتــر از چهار هفته 
از پیروزى «دونالــد ترامپ» در انتخابات ریاســت 
جمهورى آمریــکا مى گــذرد و پنج مــاه پیش نیز 
انگلیســى ها رأى به خــروج از اتحادیــه اروپا دادند 
نظرســنجى ها نشــان مى دهند که نوربــرت هوفر 
کاندیداى ریاســت جمهورى راســت افراطى و ضد 
مهاجرت در اتریش با رقیب مســتقل و حامى محیط 
زیستش به نام «آلکساندر فان در بلن»، رقابتى شانه 

به شانه دارد.
اگرچه ریاست جمهورى در اتریش حالتى تشریفاتى 
دارد اما پیروزى هوفــر مى تواند یک اتفاق مهم براى 
احزاب راست افراطى در اروپا که سال آینده میالدى 
در کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان و هلند در انتخابات 

به رقابت مى پردازند، محسوب شود.
انتخابــات در اتریــش همزمــان با برگــزارى یک 
همه پرسى در ایتالیا بر سر یکسرى اصالحات قانون 
اساسى اســت که مى تواند پایان کار «ماتئو رنتزى» 

رئیس جمهور ایتالیا را رقم بزند.
در 11 ماه گذشته کمپین انتخابات ریاست جمهورى 
در اتریش با جنجال همراه بــود و برخى از مخالفان 
هوفر روى پوسترهاى او سبیل هیتلرى نقاشى کرده 
و مخالفان فان در بلن نیز چهره او را به شــکل سگ 

درآوردند.

هوفــر 45 ســاله در دور اول انتخابــات اتریــش 
در 24 آوریــل اول شــد و بــراى نخســتین بــار 
در تاریــخ اتریــش یــک کاندیــداى راســت 
افراطى توانســت کاندیداهاى دو حــزب میانه رو را 

شکست دهد.
هوفر در دور دوم این انتخابات در 25 ِمى گذشته تنها 
با 31 هزار رأى از فاندر بلن شکســت خورد اما حزب 
آزادى متعلق به هوفر توانست وقوع یکسرى خطاها 
را بهانه کــرده و موفق به تجدید برگــزارى دور دوم 
انتخابات شود. هوفر کسى است که دیدگاه هایى شبیه 
به ترامپ داشته و توانسته از نارضایتى فزاینده مردم 
از مسائل جهانى ســازى و چند فرهنگى به نفع خود 
اســتفاده کند هرچند که اتریش یکى از بزرگ ترین 

برنده هاى یک پارچه سازى اروپا بوده است.

  خبرگزارى صدا و سیما | کشورهاى عضو 
بلوك اقتصادى آمریکاى جنوبى (مرکوسور) ونزوئال را 

از این جمع اخراج کردند.
وزراى خارجــه آرژانتین، 
برزیل، پاراگوئه و اروگوئه، 
در بیانیه اى اعالم کردند 
عضویت ونزوئال، پنجمین 
کشور عضو این بلوك را به 

حالت تعلیق درآوردند.
دلیل این امر آن است که 

کاراکاس مقررات مرکوسور را نادیده گرفته است.
مرکوسور حدود 25 سال پیش با هدف تسهیل تجارت و 

هماهنگى اقتصادى میان کشورهاى عضو تشکیل شد.
ریاست دوره اى مرکوســور در مرداد امسال به ونزوئال 
رسید اما اعضاى دیگر نه  تنها این ریاست را قبول نکردند 

بلکه کاراکاس را تهدید به اخراج کردند.
آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه چندى پیش در بیانیه 
اى اعالم کردند: ونزوئال مقررات اساســى مرکوسور را 
به قوانین ملى خود اضافه نکرده اســت و درصورتى که 
این مقررات را تا فرصت تعیین  شده اعمال نکند، اخراج 

خواهد شد.

ونزوئال
از «مرکوسور» 

اخراج شد

تهدید حمله مرگبار 
رهبر کره شمالى 

اسپانیا رئیس شوراى 
امنیت سازمان ملل شد
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والدیمیر پوتین اعالم

کاندیداى راست افراطى اتریش در آستانه پیروزى

,,

هوفر کسى است که 
دیدگاه هایى شبیه به 
ترامپ داشته و توانسته 
از نارضایتى فزاینده 
مردم از مسائل جهانى 
سازى و چند فرهنگى به 
نفع خود استفاده کند

فرانسوى ها به دنبال کاندیداتورى والس

ترامپ، سنت 37 ساله  آمریکا را شکست

نگهبان شرکت، رئیس جمهور شد!    


