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اشتغالزایى با استفاده از اینترنت اشیاء

خرابى دیوار دانشگاه
 بر سر دانشجویان اصفهانى

چند روز مانده به روز دانشــجو، دیوار یکى 
از دانشگاه هاى اصفهان(مؤسسه آموزش 
عالى ســپهر) بر سر دانشــجویان آن آوار 
مى شود. دانشجویان بى خبر از همه جا در 

حال یاد گیرى هستند که ناگهان... 
«حادثه آوار شــدن دیــوار کالس درس، 
روزیک شنبه در دانشگاه غیرانتفاعى سپهر 

اصفهان.»
«خوشــبختانه بعــداز شــنیدن صداى 
شــکاف هاى روى دیوار، استاد کالس را 
تعطیل مى کند ولحظاتى بعد دیوار فرو مى ریزد 

و کسى آسیب ندیده است!»

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه حوادث بخوانید

بازهم زور درآمدها به حقوق و دستمزد نرسیدآقاى مدیر، هکر تلگرام کارمند از آب درآمد
فرمانده انتظامى دزفول از دستگیرى مدیر شرکتى که تلگرام کارمند 

خود را هک کرده بود توسط پلیس فتا این شهرستان خبر داد.
سرهنگ على الهامى گفت: در پى شکایت یکى از شهروندان دزفولى 
مبنى بر هک شدن رمز ورود حساب تلگرام خود و دسترسى به تمامى 

گفتگوها و مخاطبین وى،...

 تراز عملیاتى بودجه جزئى است که گاهى با کسرى بودجه اشتباه گرفته 
شده و این شائبه ایجاد مى شــود که منفى بودن آن به معناى کسرى 
بودجه دولت در سال مالى است. این در حالى است که در  تراز عملیاتى، 
بحث درآمدها در بودجه مطرح است. البته نه درآمد ناشى از واگذارى 

دارایى هاى سرمایه اى (نفت)...

روایت 2 روز بحرانى در استان اصفهان
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دام براى متقاضیان بازنشستگى در اصفهان
9

اعتراض شدید
 صالحى به 
وزیر انرژى 
آمریکا 

حقوق ها 
10 درصد 
افزایش
خواهد یافت
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حاج صفى 
گرانقیمتى

 شایسته!
 

ا 
د 

ى ج
گرانقیمتى

 شایسته!
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ابعاد جدید حادثه قطع آب از زبان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  

جزئیات کالهبردارى 2 میلیارد تومانى از 80 نفر

4

سیدجواد لقمانى- شهردار کمشچه

شهردارى کمشچه در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 110 مورخ 
95/9/5 شوراى اسالمى شــهر از طریق برگزارى مناقصه نسبت به 
آسفالت معابر و کوچه هاى شهر با اعتبارى بالغ بر 000/ 500/000 ریال 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى لغایت 95/10/4 
همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به 

دفتر فنى شهردارى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 03145488030 

آگهى مناقصه نوبت  اول

نوبت  اول

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم کشور 
و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى از امالك خود با 
کاربرى هاى مسکونى، تجارى، کارگاهى و امتیاز بهره بردارى از مرکز معاینه فنى خودرو در شهر اردستان 
را از طریق مزایده عمومى و برابر شرایط و قوانین مالى شهردارى به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 95/09/24 جهت اطالع از 
شرایط برگزارى و شرکت در مزایده به شهردارى اردستان مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه انتشار آگهى به 

عهده برنده مزایده و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 
1- شانزده قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك شهرك بقیه ا... (مسکن مهر)- مرحله سوم 

2- سیزده قطعه زمین با کاربرى انبار و کارگاهى از امالك شرق جاده کمربندى اردستان- مرحله سوم 
3- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در  خیابان شهید فائق کوچه شهید فدائى- مرحله سوم 

4- هشت قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهرك امام حسن (ع)- مرحله دوم

آگهى مزایده

سیدمحمد هادى موسوى- شهردار اردستان  
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یکى از کارمندان ســابق CIA بعد از آنکه اقدام به لو 
دادن طرح و نقشه این نهاد براى ایجاد اخالل در برنامه 
هسته اى ایران به گزارشگر روزنامه نیویورك تایمز کرد، 
محکوم به سه سال و نیم زندان شد. نقشه CIA این بود 
که طرحى جعلى را عامدانه در اختیار ایران گذارد تا برنامه 
هسته اى ایران با اســتفاده از این طرح به توقف و نهایتًا 

شکست ختم شود.
به گزارش تابناك، «جفرى استرلینگ» که زمانى یکى 
از کارمندان رده باال در نهاد CIA بود، اکنون در زندان 
«فدرال کلورادو» پشت میله ها نشسته و اغلب وقت خود 
را صرف خواندن و نوشتن و کار در مرکز بازپرورى این 
زندان مى کند. اکنون حدود دو سال از زمانى که وى به 
جرم افشاى اســرار دولتى به یک خبرنگار محکوم شده 
است، مى گذرد اما استرلینگ 49 ساله بر این باور است که 
وى هیچ خطایى انجام نداده و بى گناه است. وى اکنون 
امیدوار است دادگاه فرجام خواهى که قرار است به زودى 

برگزار شود بى گناهى وى را ثابت کند.
سال گذشــته یک دادگاه فدرال طبق قانون جاسوسى 
آمریکا وى را به جرم افشاى مأموریت سرى CIA و در 
اختیار گذاشتن جزئیات آن به گزارشگر روزنامه نیویورك 
تایمز «جیمز رایزن» گناهکار شــناخت و محکوم کرد. 
قرار است امروز دادگاه فرجام خواهى مجدداً به اتهامات 

وى رسیدگى کند.
 CIA دادســتان وى را به عنوان یک کارمند ناراضى
معرفى کرد که براى بى اعتبار ســاختن این نهاد اقدام 
به افشاى طرحى ســرى براى توقف و ایجاد اخالل در 
برنامه هسته اى ایران کرده اســت. این طرح سرى که 
از سوى CIA طراحى شده بود، شامل استفاده از یک 
مأمور مخفى با نام مســتعار «مرلین» بوده است تا یک 
نقشه ناقص و جعلى را به دســت ایران برساند؛ به این 
امید که ایران سال ها زمان خود را وقف این نقشه کند و 
مشغول به ساخت تأسیسات و محصوالتى باشد که عمًال 

بى فایده بوده اند.

رایزن خبرنگار نیویورك تایمز این نقشه را در کتاب خود 
با نام State of War که در سال 2006 منتشر شده، 
افشا کرده است. وى در این کتاب به نقل از یک منبع آگاه 
نقل کرده که این طرح و نقشه یک طرح بى مالحظه و بى 
محتوا بوده است که در واقع به ایران براى توسعه سریع تر 

برنامه هسته اى این کشور کمک مى کرده است.
این امــر منجر به آن شــد که بالفاصله اســترلینگ با 
اتهاماتى در این زمینه مواجه شــود و مدعى العموم در 

الیحه محکومیت وى بیان کرده بود: اقدام اســترلینگ 
منجر به نابود شــدن این برنامه، در خطــر افتادن جان 
یک مأمور مخفى و خانواده وى و به خطر انداختن توان 
ایاالت متحده براى جلوگیرى از اشــاعه ســالح هاى 

هسته اى شده است.
اســترلینگ اما مى گوید، وى منبعى که رایزن از او نام 
برده، نیســت و رایزن نیز هیچگاه طى جلسه محاکمه 
براى شهادت حاضر نشــده اســت. وکیل استرلینگ 

مى گوید، احتماًال این افشاگرى از سوى یکى از مقامات 
کاخ سفید بوده، زیرا استرلینگ دغدغه ها و نگرانى هاى 
خود در مورد ایــن طرح را در ســال 2003 با تعدادى از 
مقامات آمریکایى در کمیته اطالعات سناى آمریکا در 

میان گذاشته بوده است.
وکالى وى بر این باور هســتند که شاکیان تنها به این 
دلیل اســترلینگ را محکوم کرده اند که داستان رایزن 
حماقت هاى CIA را در این طرح و نقشــه بازگو کرده 

اســت. «برى پوالك» یکى از وکالى وى در این باره 
مى گوید: «اگر رایزن در کتاب خود اقدام به تمجید از این 
برنامه مى کرد و مى گفت، به خوبى توانسته است برنامه 
هســته اى ایران را متوقف کند، فکر مى کنم هیچگاه 
ادعایى علیه آقاى استرلینگ مطرح نشده و وى محکوم 

به زندان نمى شد.»
محکومیت استرلینگ در سال 2018 به پایان مى رسد، 
ولى همسر وى بیان کرده است که اگر به رویه فعلى خود 
در زندان ادامه دهد به دلیل حسن رفتار در دسامبر سال 

آینده نیز مى تواند حکم آزادى خود را دریافت کند.

وکیــل مدافــع بانــک مســکن در پرونــده بابــک 
زنجانى مى گوید مقامــات قضائى ده بار بــه او گفتند

 اگر پول هــا را بیــاورد، تخفیف در مجــازات مى گیرد 
اما گــوش بابــک زنجانى بــه این حرف هــا بدهکار

 نبود و فکر مى کرد شوخى مى کنند و دادگاه فیلم بازى 
مى کند.

احمدى پور در گفتگو با تســنیم افزود: قاضى صلواتى 
دســت زنجانى را خواند و به او مهلت داد اما زنجانى هر 
بار چیز جدیــدى مى گفت. یک بار مى گفــت دو نفر از
مســئوالن بانکى که باید چــک را امضــا مى کردند 
نیســتند. یکبار مى گفت شــماره حســابى براى واریز 

پول هــا وجود نــدارد. وقتى هــم که بانــک مرکزى 
شماره حســاب داد، بهانه آورد که این شماره حساب ها 
قابلیت واریز وجه ندارند. مگر مى شــود بانک مرکزى 
شــماره حســابى بدهد که نشــود پول واریــز کرد؟

در اصل بابک زنجانى دنبال وقت کشى بود و یک دالر 
هم پس نیاورد.

وکیل مدافع بانک مســکن با بیان اینکه قانون با کسى 
شوخى ندارد افزود: بابک زنجانى اصًال حاضر نبود یک 
دالر هم پس بدهد و این هم کــه مى گفت بانک دارم، 
دروغ بود. یک دکان در مالزى داشت که پول آب و برق 

هم بدهکار بود.

رئیس سازمان انرژى اتمى در دیدار با وزیر انرژى آمریکا 
نسبت به تمدید قانون ایسا به شدت اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا، على اکبر صالحى رئیس سازمان انرژى 
اتمى کشورمان و «ارنســت مونیز» وزیر انرژى آمریکا 
که براى ســخنرانى در اجالس کنفرانــس بین المللى 
امنیت هسته اى که از پنجم تا نهم دسامبر توسط آژانس 
بین المللى انرژى اتمى برگزار مى شــود، در وین حضور 
دارند، عصر روز یک شــنبه با یکدیگر دیــدار و گفتگو 
کردند.معاون رئیــس جمهور در این دیدار با اشــاره به 
پایبندى کامل جمهورى اسالمى ایران به تمامى تعهدات 
برجامى خویش که به تأیید آژانس نیز رسیده، ضمن ابالغ 

شــدیدترین مراتب اعتراض ایران و ابراز نگرانى جدى 
نسبت به تمدید قانون موسوم به ایسا در کنگره آمریکا 
و تأکید بر حق جمهورى اسالمى براى هرگونه واکنش 
مقتضى، خواســتار پایبندى آمریکا به تعهدات برجامى 

خود خصوصاً جلوگیرى از اجرایى شدن این قانون شد. 
در این دیدار ارنست مونیز ضمن تأکید بر اینکه اعتراض 
ایران را به رئیس جمهور آمریکا منتقل خواهد کرد  گفت: 
دولت ایاالت متحده به برجام پایبند خواهد بود و رئیس 
جمهور این کشور با اســتفاده از اختیارات خود کماکان 
جلوى اجراى تمام بخش هایى از این قانون که مطابق با 

برجام نباید اجرا شوند را خواهد گرفت.

بابک زنجانى فکر مى کرد
 با او شوخى مى کنند!

اعتراض شدید صالحى به 
وزیر انرژى آمریکا 

فردا هم مى گویند 
انتخابات برگزار نشود

  ایلنا| حجت االسالم و المســلمین مازنى 
نماینده مــردم تهــران در مورد لغو کنســرت ها و 
سخنرانى ها گفت: آقایان تصمیم مى گیرند تعطیل 
کنند. اینکه یک صاحب تریبون از تریبونش استفاده 
کند و مانع انجام امر قانونى مى شود، باعث مى شود 
سنگ روى سنگ بند نشود. اگر یک امام جمعه بگوید 
کنسرت برگزار نشود، فردا یک نفر هم مى گوید من 

اجازه نمى هم انتخابات برگزار شود.

برنامه خطرناك داعش
 براى انگلستان

  جام نیوز | وبسایت اینترنشــنال بیزینس 
تایمز در گزارشى نوشت: اکنون هشدارهاى زیادى 
وجود دارد مبنى بر اینکه تروریست هاى داعشى از 
کشور هاى عراق و سوریه به انگلیس بازگشته اند و 
آنها در صدد هستند تا در برنامه هاى تخریبى خود در 
کشور انگلیس از بمب هاى شیمیایى و رادیولوژیکى 

و حتى از هواپیماهاى بدون سرنشین استفاده کنند.
اکنون با شکســت داعش در بیشتر شهرهاى عراق 
و ســوریه از جمله موصل و حلب، عــده زیادى از 
شهروندان انگلیسى که قبًال به داعش پیوسته بودند، 

به کشورشان بازگشته اند.

سکس اینترنتى
 رایج شده است

  تابناك | آیت ا... موحــدى کرمانى رئیس 
ســتاد امر به معروف و نهى از منکر اســتان تهران 
تصریح کرد: در فضاى مجازى شــاهد هستیم که 
بسیارى از دختران، عکس هاى برهنه اى از خودشان 
را منتشــر مى کنند که این امر سکس اینترنتى و تل 
سکس اســت که متأســفانه این امر در کشور رایج 
شده است.وى بیان کرد: متأســفانه از سوى برخى 
مسئوالن شــاهد خیانت در معرفى اینترنت شدیم. 
یعنى بسیارى از مسئوالن اینترنت را به خوبى معرفى 
نکردند و آثار منفى و مثبت آن را یکسان براى جامعه 
اعالم کرد ه اند درحالى که اینطور نیست و آثار منفى 

آن بسیار است. 

الریجانى از زاویه فرهنگ
   خبر آنالین | علــى الریجانى دیــروز در 
همایش ملى ســبک زندگى در هتــل الله تهران 
اظهار داشــت: امر و نهى کــردن در حوزه فرهنگ 
جواب نمى دهد و مســائل باید در مســیر خودش

درست شود.
رئیس مجلس افزود: حوزه فرهنگ به هر میزانى که 
مردمى شود به نفع ماست، فرهنگ جنسش مردمى 
اســت و نباید فرهنگ حکومتى باشد. حکومت باید 

هدایت نامرئى داشته باشد.
الریجانى افــزود: در حوزه دین نیــز نباید فرهنگ 
حکومتى شود، به طور مثال حوزه هاى علمیه نباید 
در دست حکومت باشند و باید در کنار مردم باشند که 

البته در ایران نیز اینگونه است.

محکومیت به 379 ماه حبس
شــعبه 117 دادگاه کیفرى 2 شــیراز،    ایلنا|
12 متهم پرونده مدلینگ شیراز را جمعًا به 379 ماه 
حبس، ممنوعیت خروج از کشور و اشتغال به برخى 

مشاغل محکوم کرد.
محمــود طــراوت روى در مورد متهمــان پرونده 
مدلینگ شــیراز گفت: این پرونــده 12 متهم دارد 
که هشــت نفر از آنها خانم و چهار نفر آقا هســتند 
که از ســوى رئیس شــعبه 117 دادگاه کیفرى 2 
شیراز، اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از 
طریق انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضاى 
مجازى، تشــویق و ترغیب مردم جامعه اســالمى 
به فســاد و فحشــا، برگزارى نمایشــگاه لباس از

طریــق ارائــه مدل هاى غربــى، مانکن شــدن 
و تبلیغ فرهنگ برهنگى غرب بــه متهمان تفهیم 

شده است.

توئیتر

رئیس دیوان محاسبات کشور  نشست خبرى در محل 
ساختمان دیوان محاسبات کشــور برگزار کرد. اهم 
اظهارات عادل آذر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان 

به این شرح است:

در گزارشــى که تقدیم مجلس شــد    *
مشخص گردید که از 93 هزار پرونده، 397 نفر حقوق 
مازاد دریافت مــى کرده اند که تحــت عنوان حقوق 
نامتعارف شــناخته مى شــوند. به عبارت بهتر سقف 
20 میلیون تومان حقوق متعارف در نظر گرفته شــد 
و مازاد آن به عنوان حقوق نامتعارف تعیین گردید که 
مبلغ کل این پرداخت هاى نامتعارف 23 میلیارد و 200 
میلیون تومان بود که باید به خزانه برگردد. یعنى دیوان 
محاسبات مشخص کرد که کل پولى که باید برگردد 

23 میلیارد و 200 میلیون تومان است.

ما در آن گــزارش وعــده دادیم که در   *
کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر در 40 روز موضوع 
دریافت هاى نامتعارف را بررسى و گزارش نهایى رابه 
مجلس بدهیم. زمانى که وارد بررسى جزئیات شدیم 
متوجه شدیم که موضوع پیچیده است و مدیران نکات 
و اعتراضاتى را مطــرح کردند.ما به عنوان یک مرجع 
مستقل، منصف وحرفه اى مى خواستیم عادالنه برخورد 

کنیم لذا شخصاً با تک تک آنها گفتگو کردیم و مبالغ به 
آنها ابالغ شد و در جلسات دو یا چند نفره این نکات به 

آنها گوشزد شده و جواب آنها را شنیدیم.

اگر بخواهیم درصــدى در نظر بگیریم   *
مبلغ پرداخت شــده معادل 92 درصد کل وجوهى است 
که باید پرداخت مى شد. متأسفانه ده نفر از 397 نفر با ما 
همکارى نکرده اند و مبلغ مازاد را برگشــت نداده اند. ما 
به التفاوت رقمى که گفته شد مربوط به این ده نفر است 
که عبارتند از مدیر عامل و یک نفــر از اعضاى هیئت 
مدیره بانک ملت، مدیر عامل و دو نفر از اعضاى هیئت 
مدیره ســابق و ســه نفر از اعضاى هیئت مدیره بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، مدیر عامل فعلى شــرکت 
مدیریت طرح هاى صنعتى و مدیر عامل سابق شرکت 
آلومینیوم المهدى. این افراد مبلغى معادل حدود دو میلیارد 
تومان از وجوه پرداخت هاى نامتعارف را به خود اختصاص 

داده اند و تاکنون هیچ رقمى را باز گشت نداده ا ند.

*  افــرادى بودند که بالفاصلــه مبالغ را 
برگرداندندو حتى چند نفر عالوه بر پس دادن پول ها، 
دو برابر آن را به خزانه پس دادند و علت آن را اینگونه 
بیان کردند که چون خمس و زکات مى دهیم دوست 
نداریم که یک ریال شائبه دار هم در زندگى مان باشد.

سرنوشت کارمندى که نقشه CIA را افشا کرد

نقشه اخالل در برنامه هسته اى ایران چگونه لو رفت؟ 

,,

«جفرى استرلینگ» 
که زمانى یکى از 
کارمندان رده باال در 
نهاد CIA بود، اکنون 
در زندان «فدرال 
کلورادو» پشت 
میله ها نشسته و 
اغلب وقت خود را 
صرف خواندن و 
نوشتن و کار در مرکز 
بازپرورى این زندان 
مى کند

 حقوق هاى نجومى را 
با محاسبه خمس و زکات بازگرداندند

رئیس مؤسسه امام خمینى(ره) تأکید کرد: افرادى که 
به خون شهدا خیانت کردند و با استفاده از آن به صندلى 
ریاست نشستند اما از اموال مردم حقوق نجومى دریافت 

کردند وجدان خود را به آتش کشیده اند.
به گزارش «انتخاب»، آیت ا... محمدتقى مصباح یزدى 
رئیس مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) در 
دیدار جمعى از فرماندهان نیروى انتظامى که در سالن 
اجتماعات این مؤسسه برگزار شد افزود: هدف از انقالب 
اسالمى اجراى احکام اســالمى است از این رو قوانین 
مجلس باید به تأیید شــوراى نگهبان برسد تا مغایر با 
اســالم نبوده و در چارچوب احکام اســالمى باشد اما 
متأسفانه وقتى موقع عمل مى شود انسان ها مى گویند 

که اسالم چه کارى به کارهاى دنیوى دارد.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم بــا بیان اینکه 
اطاعت از امر ولى فقیه بر اســاس آیات و روایات الزم 
است، اظهار داشت: در این زمینه برخى مى گویند مگر 
ولى فقیه کیست، ولى فقیه یک آخوند است و چه کسى 

گفته که باید دستور آن را عمل کنیم.
وى رکن و علت مشــروعیت حکومت را والیت فقیه 
دانست و ادامه داد: گاهى برخى مى گویند نماز، روزه و 
عزادارى بله اما سود بانکى و شروط معامالت ربطى به 
دین ندارد و مى گویند که آخوندها آن را درست کردند، 

وقتى ولى فقیه دستور مى دهد مى گویند که یک چیزى 
گفته و شاید اشتباه باشد، آیا چنین فکرهایى در جامعه 

وجود ندارد؟
آیت ا... مصباح یزدى با بیان اینکه اصل چنین تفکرى 
سکوالریســم نام دارد که به معناى جداکردن دین از 
کارها و زندگى است، ابراز داشت: این یعنى دین براى 
نماز و عبادت است اما بازار و مسائل دیگر زندگى ربطى 

به دین ندارد.
وى قائالن به دین، خداوند و قیامت را به دو دسته تقسیم 
و عنوان کرد: برخى مى گوینــد دین تنها براى عبادت 
و مسجد اســت و امور دنیوى نیازى به دین ندارد حاال 
دخترى هرگونه دوست دارد مى تواند بگردد، معامله اى 
مى کنند و مى گویند همه دنیا اینگونه است، در حکومت 
باید اسالم رعایت شود مى گویند در حکومت زرنگى و 
تدبیر مى خواهد، به این طرز فکر در اصطالح امروزى 

سکوالریسم مى گویند.
آیت ا... مصباح یزدى با بیان اینکه متأسفانه سیاست، 
تجارت، اقتصاد و صنعت را جزو دین نمى دانند، گفت: 
مهمترین مسئله این است که مى گویند سیاست ربطى 
به دین ندارد و وقتى بحث ارتباط با آمریکا مى شــود

مى گویند به دین ارتباط ندارد بلکه باید ببینیم مصلحت 
کار چیست.

وى افزود: امروز ریشه مفاســد اجتماعى در این است 
که حوزه دین را از حوزه دنیا جدا کرده و مى گویند این 
مســائل ربطى به دین ندارد، تا به ولى فقیه مى رســد 
مى گویند مردم رأى مى دهند و رئیس جمهور را تعیین 
مى کنند ولى فقیه چه صیغه اى اســت، این را آخوندها 
به نفع خود درست کردند وگرنه دین به سیاست، تنظیم 
امور اجتماعى و روابط بین الملل کارى ندارد؛ این مسئله 
باید براى یک بار حل شود که آیا دین شامل همه امور 

مى شود یا خیر.
رئیس مؤسســه امام خمینى(ره) با بیــان اینکه اگر در 
همه موارد باید از دین پیروى کنیــم در رأس کار باید 
کســى باشــد که دین را در همه ابعاد بشناســد، ابراز

 داشــت: در رأس حکومت بایــد ولى فقیه باشــد تا 
اسالم را بتواند در امور سیاســى هم پیاده کند، فقیهى 
که فقط عبایش را ســر مى کشــد و زیارت عاشــورا 
مى خواند و به خانه مى رود و بر مــى گردد به درد این 

کار نمى خورد.
وى اضافه کرد: وظیفه دینــى را در مّد «َوال الضالین»، 
سینه زنى و گریه کردن خالصه مى کنند حال چه کسى 
رئیس جمهور مى شود و آمریکا چه مى گوید به کسى 
ربطى ندارد، این تفکر خطرى است که آینده انقالب و 

اسالم را در جهان تهدید مى کند.

 آیت ا... محمدتقى مصباح یزدى:

وظیفه دینى را 
 در مّد 
«َوال الضالین»
خالصه کرده اند
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معاون مقابله و آمادگى سازمان مدیریت بحران کشور از 
نوسازى و مقاوم سازى بیش از 55 درصد از مدارس سراسر 
کشور خبر داد و اعالم کرد که موضوع ایمنى مدارس و 

مراکز آموزشى یکى از اولویت هاى این سازمان است.
مرتضى اکبرپور با بیان اینکه سازمان نوسازى مدارس 
مسئولیت مقاوم سازى مدارس را بر عهده دارد، ادامه داد:  
بر اساس اعالم این سازمان تاکنون بین 55 تا 60 درصد 
از مدارس کل کشــور نوســازى و مقاوم سازى شده اند 
و ما مشــکلى از نظر ایمنى در این مــدارس نمى بینیم، 
در این میان برخــى از مدارس نیز ایمنــى کافى را دارا 
هستند اما همچنان نسبت به باقى مدارس و میزان تاب 

آوریشــان در برابر حوادثى همچون زلزله، نگرانى هایى 
وجود دارد که امیدواریم به زودى ایــن نگرانى نیز رفع 
شــود که البته اقدامات قابل توجهى در این زمینه انجام

 شده است.
اکبرپور با تأکید بــر اینکه مدارس بایــد به محل امنى 
براى تجمع در هنگام بروز حوادث و بالیا تبدیل شــود 
گفت:  یکى از چشــم اندازها و اهداف ما این است که از 
مدارس به عنوان محلى امن براى اسکان حادثه دیدگان و 
دستگاه هاى امدادى در هنگام بحران ها و حوادث استفاده 
کنیم و به همین دلیل الزم اســت که مقاومت سازه اى 

مدارس باال و برابر استانداردهاى روز باشد.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سئوال 
که آثار بودجه در زندگى مردم چگونه خواهد بود گفت: 
متناسب با تورم حقوق بازنشستگان و شاغلین افزایش 
مى یابد لذا طبق الیحه بودجه سال96 حقوق شاغلین و 

کارمندان 10 درصد افزایش خواهد یافت.
محمدباقر نوبخت بــا بیان اینکه، یک بنــد ویژه براى 
برابرى حقوق بازنشستگان و شاغلین در الیحه بودجه 
سال 96 در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: دولت 
یازدهم به صورت مستمر اقدام به افزایش حقوق کرده 

است. 
وى با اشــاره به اینکه، براى امســال پیش بینى شده 

که نرخ تورم بین هفت هشــت درصد باشــد افزود: در 
سال 93 دریافتى هاى شــاغلین و به ویژه بازنشستگان 

عادالنه نبود.
نوبخت با بیان اینکه، طبق برنامه ششم توسعه اقدام به 
رفع نابرابرى در حقوق بازنشستگان و شاغلین خواهیم 
کرد، افزود: 40 هزار میلیــارد تومان براى صندوق هاى 
بازنشستگى در نظر گرفته شده اســت. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، سازمان برنامه و بودجه از 
محل جابه جایى ها 10 درصد مى تواند برخى از اقالم را 
افزایش دهد اضافه کرد: در رابطه با حقوق بازنشستگان 

عدالت باید رعایت شود.

حقوق ها 
10 درصد افزایش خواهد یافت

چند درصد از مدارس کشور 
در برابر زلزله مقاومند؟

استان هاى صدرنشین طالق
مدیرکل دفتــر ازدواج و تعالى خانواده وزارت ورزش 
و جوانان با بیان اینکه به زودى آموزش هاى رایگان 
پیش از ازدواج در سراســر کشــور آغاز مى شــود، 
گفت: تهران و البرز در هفت ماهه اول ســال جارى 
نیز مانند ســال گذشــته در آمار طالق صدر نشین 

هستند.
ناصر صبحى گفت: در هفت ماهه اول ســال جارى 
اســتان هاى تهران، البرز، قم، گیــالن و مازندران 
باالترین آمار طالق را داشــته  اند و هم اکنون حدود 
12 استان هستند که آمار طالق در آنها باالست و اگر 
بر اساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته بتوانیم آمار 
طالق در این استان ها را کنترل کنیم میزان طالق در 
کشــور از حالت نگران کننده بیرون مى آید و در این 
راســتا آموزش هاى رایگان را در نظر گرفتیم که با 

همکارى وزارت کشور برگزار خواهد شد. 

عدالت مدرسه هاى کپرى 
معاون عمرانى وزیر آموزش و پرورش آخرین وضعیت 
کالس هاى درس کپرى و خشــت و گلى کشور را 
تشریح کرد.مرتضى رئیسى در پاسخ به این پرسش 
که آیا مدارس کانکســى، کپرى و خشت و گلى در 
کشور وجود دارد، اظهار داشــت: وقتى خشکسالى 
در منطقه اى رخ مى دهــد، جا به جایى جمعیت اتفاق 

مى افتد و خیلى سریع جمعیت جا به جا مى شود.
وى با تأکید بر اینکه جابه جایى جمعیت باعث تداوم 
مشــکل وجود مدارس کپرى و خشت و گلى است، 
گفت: عدد این کالس ها باال نیســت و به استان ها 
اعالم کردیم به محض وجود و شناســایى کالس 
درس کپرى، ایــن کالس ها با مــدارس و کالس 

کانکسى جایگزین شود.

قورمه سبزى ستاره شد
سفره ایرانى در جشــنواره غذاى مینسک پایتخت 
بالروس بــا حضور بانوانــى از 40 کشــور از جمله 
جمهورى اسالمى ایران با مجموعه اى از سنتى ترین 

خوردنى هاى ایرانیان تاکنون بر پا شده است.
به گزارش ایرنا، بیشترین استقبال از غذاهاى ایرانى 
شامل فسنجان، قورمه سبزى با بیشترین خواستار، 
قیمه و همچنین زرشک پلو با مرغ مى شود که مراجعه 
کنندگان از آن استقبال مى کنند و براى سهولت کار 
نیز دستورهاى پخت آماده نیز در اختیار عالقه مندان 

قرار مى گیرد.

شترها پالك دار مى شوند
دبیر کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان 
و بلوچســتان گفت: طرح پالك دار کردن شــترها 
در این اســتان از روز شنبه آغاز شــده و قرار است 
در مرحله نخســت 35 هــزار نفر شــتر هویت دار 

شوند.
حضور شــبانه شــترها در برخى راه هاى ارتباطى 
سیستان و بلوچســتان تاکنون منجر به بروز حوادث 
رانندگى و تلفات و خسارت شده است و از آنجایى که 
شترها هیچ نشانه اى نداشتند امکان شناسایى مالکان 
آنها مقدور نبود، با پالك دار شــدن شترها عالوه بر 
دقت بیشتر مالکان شترها در نگهدارى از این حیوان 
اهلى، از بروز مشکالت متعدد از جمله قاچاق شتر نیز 

جلوگیرى مى شود.

قانون جدید درباره تلگرام
وزیر ارتباطات و فناورى  بیان داشت: در آخرین جلسه 
شورایعالى فضاى مجازى پیشــنهاد شد کسانى که 
در کانال هاى شــبکه هاى اجتماعــى از یک تعداد 
مشخص، عضو بیشــترى دارند و در این شبکه هاى 
اجتماعى فعالیت هاى خبــرى مى کنند،باید از یک 

مرجع مجوز بگیرند.
محمود واعظى در پاسخ به اینکه شبکه هاى اجتماعى 
با چه تعداد عضو مستلزم اخذ مجوز مى شوند، گفت: 
در جلســه شــورایعالى فضاى مجازى شبکه هاى 
اجتماعى باالى پنج هزار عضو مطرح شــد اما باید 
منتظر نظر کمیته وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى

 باشیم.

چرك نویس

,,
دبیرکل شورایعالى آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه از 
آسیب هاى جدى که امروز در نظام آموزشى وجود دارد، 
طوالنى بودن تعطیالت تابســتانى است، گفت: الیحه 
تغییر تقویم نظام آموزشى در وزارت آموزش و پرورش 

در دست تهیه است.
مهدى نوید ادهم در گفتگو با فارس در خصوص «تغییر 
تقویم نظام آموزشــى» اظهار داشت:  بر اساس مصوبه 
مجلس شوراى اسالمى، آغاز سال تحصیلى اول مهر و 
پایان آن اردیبهشت ماه است، ضمن اینکه خرداد ماه، 

فصل امتحانات است.
وى ادامه داد: این مصوبه باعث شــده است تا بعضى از 
تعطیلى هاى اجبارى مانند تعطیلى مدارس که بخاطر 
آلودگى هوا ایجاد مى شود، اشکاالتى در فرآیند یادگیرى 
دانش آمــوزان به وجــود آورد و باعــث کاهش زمان 

یادگیرى دانش آموزان شود.
نویدادهم با برشمردن دالیل موافقت آموزش و پرورش 
با تغییر مصوبه مجلس، افزود: بــه دالیل مختلف این 
وزارتخانه معتقد اســت که اگر این مصوبه تغییر کند، 

اثربخشى نظام آموزشى را افزایش خواهد داد.
دبیرکل شورایعالى آموزش و پرورش در تشریح دالیل 
این موضوع، یادآور شــد: یکى از آســیب هاى جدى 
که امروز در نظام آموزشــى وجود دارد، طوالنى بودن 
تعطیالت تابستانى است و در این ایام دانش آموز از نظر 

آموزشى و تربیتى آسیب مى بیند.
نویدادهم بیان داشــت:  با توجه به اینکه در کشــورى 
زندگى مى کنیــم که اقلیم هاى مختلــف آب و هوایى 
وجود دارد، پیشنهاد این است که با منعطف کردن زمان 
آموزش، مى تــوان از فرصت حضــور دانش آموزان در 

مدرسه استفاده بیشترى برد.
دبیرکل شــورایعالى آمــوزش و پــرورش در توضیح 
این موضوع تصریــح کرد: این موضوع بــه این معنى 
اســت که الزامًا در همه کشــور براى نمونه، اول مهر 
آغاز سال تحصیلى نباشــد و این را به اقتضاى شرایط 
اســتان ها شــناور کرد.وى اضافه کرد: پایان ســال 
تحصیلى نیز اردیبهشــت یــا خرداد نباشــد و در همه 
کشور در زمستان هاى ســرد و مناطق سردسیر، الزامًا 
دانش آموزان به مدرسه نروند و تعطیالت زمستانى براى 

آنها پیش بینى کرد.
نویدادهم گفت: به این دالیل وزارت آموزش و پرورش 
پیشنهاد داده است، با شناور کردن زمان آموزش، زمینه 
اســتفاده بهینه از فرصت آموزشــى فراهم آید که این 
موضوع، نیاز به تصویب در مجلس شوراى اسالمى دارد.

دبیرکل شــورای عالى آموزش و پرورش بــا بیان اینکه 
خوشــبختانه دولت این موضوع را تصویب کرده است، 
یادآور شد: این موضوع در قالب یک الیحه به مجلس 

شوراى اسالمى تقدیم مى شود.

براساس گزارش مسئول کمیته ویژه بررسى حادثه تصادف قطار سمنان،  مدارك جعلى 
بعد از حادثه ساخته شده از جمله دو تلفنگرام ها که بعد از حادثه و تقلبى است که جاى 

تأسف دارد.
به گزارش فارس، عضو هیئت رئیسه فراکسیون مستقالن والیى مجلس با بیان اینکه 
سیستم قطار سمنان در 18 ماه گذشــته چهار هزار خطا داشته است، گفت: بر اساس 
گزارش ارائه شده از سوى کمیته ویژه بررسى حادثه تصادف قطار سمنان، مسئوالن از 
کارخانجات اتوماسیون بازدید کردند، قرار دادهاى اتوماسیون مرور شد و از محل حادثه 
نیز بازدید میدانى صورت گرفت که بر این اساس مشخص شد که 50 ایستگاه از مرکز 

کنترل راه آهن تهران – مشهد CTC است.
غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى همچنین تصریح کرد: در گزارش عکسبردارى مسیر 
و حرکت آمده که ساعت 6و12دقیقه قطار تبریز- مشــهد وارد ایستگاه گرداب شده 
و6و14دقیقه از ایستگاه خارج مى شود و6و32دقیقه اطالع مى دهد که ترمزهاى آن یخ 
زده است و پس از رفع نقص مجدد حرکت خواهد کرد اما نکته حائز اهمیت این است 
که متصدى CTC تعویض مى شود و متصدى جدید از وضعیت قطار و ترمزهاى آن 

بى اطالع است.
جعفرزاده ایمن آبادى خاطرنشــان کرد: علیرغــم اینکه قطار با عبــور از چراغ قرمز 
ترمز کرده بود بــه او اجازه حرکت مى دهــد و ظرف 4 دقیقه با قطــار دیگر برخورد 
مى کند بر اســاس گزارش هــا قطار7و18دقیقــه حرکــت و7و22 دقیقه تصادف

 مى کند.

دولت در الیحه بودجه سال آینده شرایطى تقریباً برابر با 
آنچه در قانون بودجه امسال و همچنین سال گذشته 

براى خرید جریمه سربازى مشموالن تعیین کرده 
بود، قرار داده است.

بر اساس بند (ب) تبصره (11) الیحه بودجه سال 
آینده، دولت این مجوز را دارد تا کلیه مشموالن 

خدمت وظیفه عمومى را که بیش از هشت سال 
غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به 
صورت نقد و اقساط تا پایان سال 1396 معاف کند.

بر اساس این تبصره میزان جریمه مشموالن غایب براى صدور 
کارت معافیت نظام وظیفه بر اســاس مدرك تحصیلى از این قرار است، 

مشموالن زیر دیپلم ده میلیون تومان، دیپلم 15 میلیون تومان، فوق دیپلم 20 میلیون 
تومان، لیسانس 25 میلیون تومان، فوق لیسانس 30 میلیون تومان،  دکترا پزشکى 35 
میلیون تومان، دکترا غیرپزشکى 40 میلیون تومان و پزشکان متخصص و باالتر تا 50 

میلیون تومان باید براى خرید جریمه بپردازند.
این در حالى است که به ازاى هرسال غیبت مازاد بر هشت سال 10 درصد به مبلغ جریمه 

پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه یکسال محسوب مى شود.
همچنین براى مشموالن متأهل 5 درصد و براى مشموالن داراى فرزند به ازاى هر فرزند 

5  درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد.

 یوزپلنگ سریع ترین دونده جهان است که در سراشیبى 
انقراض قرار داشت و فقط دوگونه آسیایى وآفریقایى آن 
درجهان وجــود داردکه گونه آســیایى آن فقط در ایران 
زیســت مى کند که تا چند ســال پیش در ورطه نابودى 
کامل به ســر مى برد.به گزارش خبرگزارى صداوسیما؛ 
براین اساس 4 دسامبر سال 2000 مصادف با 14 آذرماه 
به عنوان روز جهانى یوزپلنگ نامگذارى شدتا دنیا متوجه 
اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند شود که در 30 سال 
گذشته، یوزهاى آســیایى همانند خویشاوندان نزدیک 
آفریقایى شان به دلیل از دست دادن زیستگاه  و طعمه در 
سراسر قلمروشان با کاهش جدى جمعیت مواجه بوده اند. 
هومن جوکار مدیر پروژه بین المللى حفاظت از یوزپلنگ 
آسیایى با اشاره به تعداد یوزهاى باقیمانده در کشور اظهار 
داشت: درحال حاضر حداقل 50 قالده یوز ایرانى در هفت 
استان ســمنان، یزد، کرمان، اصفهان، خراسان جنوبى، 
خراسان شمالى وخراسان رضوى زیست مى کنند که این 
تعداد تنها متعلق به مناطق حفاظت شده کشور که قابل 
سرشمارى وثبت است، مى باشد اما درمناطق آزاد کشور 

نیز یوزپلنگ یافت مى شود که آمار دقیقى وجود ندارد.
جوکار گفت: برخى ها بر این باورند چرا تاکنون آمار یوزها 
افزایش نیافته در واقع باید گفت در شرایط کنونى حفظ این 
تعداد بسیار مهم است اما ناگفته نماند براى حفظ وصیانت 

از این گونه در حال انقراض حمایت هاى دولت و سازمان 
هاى دولتى نقش بسزایى دارد چراکه ما باید جاده هایى که 
درگذرگاه زندگى یوز است را ایمن کنیم که همین موضوع 

نیازمند تأ مین اعتبار است.      

معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه 
به منظور پیشگیرى از سرقت خودروها، به دنبال نصب 

ردیاب ها بر روى خودروهاى در معرض سرقت است.
به گزارش مهر، بیش از 80 درصد خودروهاى ســرقتى 
مربوط به پنج نوع خودروى پراید، پژو 405، پرشیا، سمند 
و نیسان است که با توجه به نقص سیستم ایمنى در این 
خودروها، سارقان دسترسى راحت ترى به باز کردن قفل 
و سرقت خودرو دارند. در این میان خودروى پراید با توجه 
به قیمت و فراوانى یکى از بیشــترین خودروهاى مورد 
استفاده است که متأسفانه در زمره بیشترین خودروهاى 

سرقتى هم قرار دارد.
بر اساس آمارها بیشترین سرقت ها مربوط به خودروهایى 
با مدل 88 و پایین تر اســت که به هیچ وجه از سیستم 
ایمنى باالیى برخوردار نیســتند. با توجه به اینکه ایمنى 
پایین خودروها یکى از عوامل بسیار مهم در بروز سرقت 
خودرو است، معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم 
قضائیه به منظور پیشگیرى از وقوع جرم سرقت، به دنبال 
اجراى طرح پیشگیرى از سرقت است. در این طرح قرار 
است با نصب ردیاب بر روى خودرو، پیشگیرى از سرقت 

انجام شود. 
علیرضا ساورى مدیرکل پیشــگیرى هاى وضعى قوه 
قضائیه با اشاره به پرونده هاى تشــکیل شده در رابطه 
با ســرقت خودروها، گفت: متأســفانه بر اساس آمارها 
بیشترین سرقت ها مربوط به خودروهایى با مدل 88 و 
پایین تراســت که به هیچ وجه از سیستم ایمنى باالیى 

برخوردار نیستند. 
مدیرکل پیشــگیرى هاى وضعى معاونت اجتماعى قوه 
قضائیه با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزار فناورى نوین 
در کاهش و پیشگیرى از سرقت خودروها، گفت: با هدف 
کشف علمى جرم و منصرف سازى و ناتوان کردن عوامل 
و عناصر دخیل در سرقت خودروها، استفاده از این ابزار، 

امرى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.
وى از اجراى طرحى به منظور کاهش آمار سرقت خودرو 
و پیشگیرى از این جرم خبر داد و گفت: معاونت اجتماعى 
و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه به دنبال این است تا 
با هماهنگى و همکارى سایر دستگاه ها با بهره گیرى از 
فناورى هاى نوین و پیشرفته درباره کنترل، مهار و کاهش 

سرقت خودرو اقدام کند. 
مدیرکل پیشــگیرى هاى وضعى معاونــت اجتماعى و 

پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نصب طرح 
ردیاب بر روى خودروهاى مدل 88 و پایین تر به شــرط 
رضایت مالک خودرو، اظهار داشت: بهره گیرى از دستگاه 
ردیاب خودرو و نصب آن بــر روى خودروهاى تولیدى 
ســال ســاخت 1388 و قبل از آن قرار است به صورت 
پایلوت در اســتان هاى تهران، البرز،  خراسان رضوى،  

فارس،  اصفهان و کرمانشاه  اجرا شود. 
ساورى در پاسخ به این سئوال که هزینه اجراى طرح و 
نصب ردیاب در حال حاضر چقدر اســت، گفت: در حال 
حاضر به دنبــال کاهش هزینه هاى اجــراى این طرح 
هستیم چراکه نصب تراشــه ردیاب خودرو هم اکنون 
در مراکز خصوصى با هزینه هایى بین 250 تا 700 هزار 

تومان و همچنین تا یک میلیون تومان انجام مى شود. 
این مسئول قضائى افزود: با توجه به اینکه اغلب مالکان 
خودروهاى مذکور از اقشار متوسط هســتند، به دنبال 

کاهش هزینه ها تا صد هزار تومان هستیم. 
وى از انجــام مذاکره بــا نهادهاى مختلفــى از جمله 
شــهردارى ها خبر داد و افزود: بــراى اجراى این طرح 

نیاز به هماهنگى و همکارى ســایر دستگاه ها از جمله 
شهردارى،  بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران،  ناجا، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك و ســازمان امور 
مالیاتى وجود دارد. در حال حاضر هم در حال مذاکره با 
شهردارى ها به منظور تخصیص مکان براى اجراى طرح 

و یا نصب ردیاب همزمان با اجراى معاینه فنى هستیم. 
مدیرکل پیشگیرى هاى وضعى قوه قضائیه با تأ کید بر 
ضرورت همکارى دستگاه هاى مختلف در اجراى این 
طرح، گفت: در صورت انجام همکارى هاى بیشتر، این 

طرح تا پایان سال به طور نهایى انجام مى شود.

کاهش تعطیالت تابستانى، تغییر روز بازگشایى مدارس و تعطیالت زمستانى

تغییرات در تقویم نظام آموزشى
زندگى یوز ایرانى در 7 استان کشور

جعل مدارك پس از حادثه قطار سمنان !شرایط خرید جریمه سربازى اعالم شد

طرح قوه قضائیه براى کاهش سرقت

 نصب ردیاب 100 هزار تومانى 
روى خودروها

معاونت اجتماعى 
و پیشگیرى 
از وقوع جرم 
قوه قضائیه به 
دنبال این است 
تا با هماهنگى 
و همکارى سایر 
دستگاه ها با 
بهره گیرى از 
فناورى هاى 
نوین و پیشرفته 
درباره کنترل، 
مهار و کاهش 
سرقت خودرو 
اقدام کند 
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بررسى آثار 
«قنات زارچ» و «آقاى بیتى» 
چهارمیـن برنامـه «آن گاه داسـتان» بـا محوریـت 
بررسـى آثـار ارسـالى «قنـات زارچ» و «آقـاى 
بیتى» امروز سـه شـنبه 16 آذرماه برگزار مى شـود.

به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى-تفریحى 
شـهردارى اصفهان، دفتر تخصصى ادبیـات و زبان 
مرکـز آفرینش هـاى ادبـى قلمسـتان بـا برگـزارى 
نشست «آن گاه داستان» گاهى براى داستان خوانى 
در حوضخانـه زمینـه الزم بـراى گردهمایـى 
داستان نویسـان جـوان را فراهـم کـرده اسـت.
برنامـه «آن  گاه داسـتان» به صـورت دوهفته یکبار 
با حضور داسـتان نویسـان وعالقه مندان به داستان 
برگـزار مى شـود که دلیـل برگـزارى ایـن برنامه به 
صورت دوهفته یک بار این اسـت کـه افراد فرصت 
مطالعه داسـتان هاى مورد نظـر و نقد بـر روى آنان 

را داشته باشند.

 آموزش«ترسیم خط بنایى» 
مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل سازمان فرهنگى-
تفریحـى شـهردارى اصفهـان در راسـتاى اهـداف 
فرهنگى- آموزشـى خود بـه برگـزارى کارگاه هاى 

آموزشى اقدام کرده است.
ایـن کارگاه ویژه افرادى اسـت که با نـرم افزارهاى 
گرافیکـى آشـنایى داشـته باشـند کـه روزهـاى 
دوشـنبه هـر هفتـه از سـاعت 14 تـا 18 در محـل 
مرکز اصفهان شناسـى واقـع در خیابان اسـتاندارى 
روبه روى مـوزه هنرهـاى تزئینى برگزار مى شـود.
عالقه منـدان بـراى ثبـت نـام در ایـن کارگاه 
مى توانند به سـایت مرکـز اصفهان شناسـى و خانه 
ملل سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان 
بـه نشـانى http://www.cois.ir مراجعـه کـرده 
و یـا بـا شـماره 03132245184 تمـاس حاصـل

کنند.

 برگزارى همایش تحصیلى 
ویژه دختران رو به دریا 

فرهنگسراى نوجوان سازمان فرهنگى- تفریحى به 
برگزارى همایش تحصیلى ویـژه دختران رو به دریا 

اقدام کرده است.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، رئیـس فرهنگسـراى نوجوان 
با بیان این مطلـب گفت: برنامـه همایش تحصیلى 
با هـدف ارائـه بهتریـن روش هـاى اجرایـى جهت 
آماده سـازى دانش آموزان بـراى امتحانات ترم اول 
از سـوى فرهنگسـراى نوجوان برگزار خواهد شـد.

مزروعى اظهـار داشـت: ایـن برنامه ویـژه دختران 
طرح فرهنگـى- تفریحى رو بـه دریـا برنامه ریزى 
شـده کـه روز پنـج شـنبه 18 آذرمـاه از سـاعت 
15 تـا 17 در محـل فرهنگسـراى کوثـر برگـزار

 مى شود.
وى تصریـح کـرد: عالقه منـدان بـراى آشـنایى با 
برنامه هاى فرهنگسـراى نوجوان سازمان فرهنگى 
-تفریحى شـهردارى اصفهـان مى توانند با شـماره 

32304030 تماس حاصل کنند.

 ثبت نام رصد خانوادگى 
کویر ورزنه 

رصد خانوادگى کویر ورزنه از سوى مرکز نجوم ادیب 
سـازمان فرهنگى- تفریحـى شـهردارى اصفهان، 
23 آذرمـاه سـاعت 13و 30 دقیقه برگزار مى شـود 
که عالقه منـدان تاامـروز  16آذرماه فرصـت دارند 
جهت ثبت نام بـه مرکز نجوم ادیب واقـع در خیابان 
سـعادت آباد، جنـب ورزشـگاه امیـن مراجعـه کرده 
و یـا بـا شـماره 36683535 تمـاس حاصـل کنند.

کویـر خـارا (کویـر ورزنـه) در 100 کلیومتـرى 
شـرق اصفهـان و 150 کیلومتـرى غـرب یـزد در 
اسـتان اصفهـان قـرار دارد. ایـن کویـر از شـرق به 
تـاالب گاوخونى، از شـمال بـه شهرسـتان ورزنه و 
زاینـده رود، از جنـوب بـه حسـن آبـاد و از غـرب به 
محـور ارتباطـى حسـن آبـاد بـه ورزنـه محـدود

مى گردد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: با توجه به 
میزان بارندگى ها و تغییرات اقلیمى، مردم اصفهان در 

حوزه آب خویشتندارى بیشترى داشته باشند.
اسماعیل نجار اضافه کرد: ضرورى است که مسئوالن 
با اســتفاده از علم و تکنولوژى به روز نسبت به تأمین 
تجهیــزات اقــدام کنند و بــا نظارت صحیــح از این 
فناورى ها براى ایجاد آرامش در جامعه فعالیت داشــته 

باشند.
وى در خصــوص برنامه هاى این ســازمان براى حل 
مشــکل زاینده رود، اضافه کرد: آنچه مسلّم است این 
است که دولت یازدهم در خصوص زاینده رود بیشتر از 

دریاچه ارومیه کار کــرده و اعتبارات خوبى را نیز به این 
امر اختصاص داده است.

نجار اضافه کرد: ســال گذشــته مدیریت بحران 70 
میلیارد تومان براى تأمین خســارات کشاورزى استان 
اصفهان تخصیص داد که بیش از نیمــى از این اعتبار 

تخصیص یافت.
وى با بیان اینکه در کشــور صد میلیارد متر مکعب آب 
وجود دارد، اضافــه کرد: 3 درصد مخصوص شــرب، 
7 درصد مخصــوص صنعت وبقیه صرف کشــاورزى 
مى شــود که باید در این زمینــه آب مصرفى را کاهش 

دهیم.

معاون آمار و اطالعات ســازمان برنامه  و بودجه استان 
اصفهان گفت: طرح سرشمارى نفوس و مسکن در استان 

اصفهان با مشارکت 40 درصدى مردم خاتمه یافت.
محمدرضا لعلى با بیان اینکه سرشمارى نفوس و مسکن 
سال 95 در شرایط حســاس و بسیار سختى برگزار شد، 
افزود: در این مرحله از سرشــمارى براى نخستین بار از 

جمع آورى اینترنتى آمار و اطالعات استفاده شد.
معاون آمار و اطالعات ســازمان برنامه  و بودجه استان 
اصفهان گفت: سرشــمارى عمومى نفوس و مســکن 
یکى از بزرگ تریــن طرح هاى آمارى ملــى بود که در 
سراسر کشور و به  صورت همزمان به مرحله اجرا گذاشته 

شد و مجموعه وســیعى از اطالعات مورد نیاز را براى 
برنامه ریزى هاى کالن کشــور در سال هاى بعد فراهم 

مى آورد.
وى با اشاره به مشــارکت 40 درصدى مردم استان در 
سرشمارى نفوس و مســکن بیان داشت: توزیع بودجه 
به صورت متعادل، جمع آورى اطالعات براى واحدهاى 
مسکونى، سنجش قدمت مســکن ها، پیش بینى هاى 
جمعیتى براى برنامه ریزى فرهنگى و آموزشى بهتر در ده 
سال آتى، برنامه ریزى ساخت مدارس و توسعه در بخش 
بهداشــت و درمان و بافت جمعیت و ساختار جمعیت از 

نتایج این آمارگیرى سراسرى است.

اصفهانى ها خویشتندارى 
بیشترى داشته باشند

مشارکت 40 درصدى 
مردم استان در سرشمارى 

نخستین عمود پرواز آتش نشان و پلیس ترافیک کامًال ایرانى طى انجام 
مانورى به روى آسمان نصف جهان به پرواز در آمد.

محمدرضا نیلفروشان مدیر مرکز فناورى هاى نوین شهردارى اصفهان 
اظهار داشت: 80 درصد از عمود پروازى که  از آن رونمایى شد به وسیله 

مبتکران اصفهانى بومى سازى شده است.
وى افزود: به گفته کارشناسان، این وسـیله را مى توان به عنوان نمادى 
از دوران گذار مدیریت بحران سـنتى به سـمت مدیریت بحران مدرن 

دانست.
وى تصریح کرد: در بحران هایى که به نیروى امدادى آتش نشانى اعالم 
مى شـود، به طور میانگین 12 دقیقـه زمان مى برد تـا نیروهاى امدادى 
در محل حادثه حضور پیدا کنند، اما با اسـتفاده از ایـن عمود پرواز زمان 

امدادرسانى به حداقل کاهش مى یابد.
وى تأکید کرد: این نخسـتین عمود پرواز آتش نشـان و پلیس ترافیک 

کامًال ایرانى است که این پهباد «حورا» نام  گرفته است.

مدیر عامل انجمن دوسـتداران میراث فرهنگى نجـف آباد گفت: یک 
سنگ قبر با قدمت نزدیک به 300 سـال پیش به هنگام حفارى براى 

اجراى طرح فاضالب شهرى در نجف آباد کشف شد.
حسین نجفى پور افزود:  این سنگ قبر در حدود 300 سال قدمت دارد 
که پس از کشـف با همکارى شـهردارى نجـف آباد به خانـه تاریخى  

«مهرپرور» انتقال یافت. 
نجفى پور گفت: این سنگ قبر یک متر و چهل سـانتیمتر طول دارد و 

متعلق به شخصى به نام « سعید پهلوان» متوفى به سال 1142 هجرى 
قمرى است که براساس سنگ نوشته، این فرد یکى از افراد سرشناس 

دوران خود محسوب مى شده است.
مدیـر عامل انجمـن دوسـتداران میـراث فرهنگى نجف آبـاد، عرض 
سـنگ کشـف شـده را 40 سـانتیمتر اعالم کرد و افـزود: ارتفـاع این 
سنگ، 30 سانتیمتر است که نوشـته ها و اشـعار آن به سختى خوانده 

مى شود.  

نشست تخصصى گرافیک با عنوان مسئله خط (پروبلماتیک) با مرور 
سه پروژه  عملى خط در طراحى گرافیک، خط در طراحى لباس، خط و 

هنر معاصر برگزار مى شود.
به گزارش روابــط عمومى 
حوزه هنرى استان اصفهان، 
امیرمســعودحالج مدیرخانه 
گرافیک حوزه هنرى استان 
اصفهان با اشاره به برگزارى 
نشســت تخصصــى گپ و 
گرافیک در ســاعت 17 روز 
چهارشنبه 17 آذر95 در خانه 
هنرمندان اصفهــان گفت: 
این خانــه در ادامه برگزارى  
نشســت هــاى تخصصى 

طراحان گرافیک بــا حضور بهــرام حنفى و محمد فدایى نشســت 
تخصصى گرافیک را با محوریت خط برگزارمى کند.

وى ادامه داد: در نشست این روز محور محمدفدایى است که به ارائه 

آثار خود از طریق تصویــرى مى پردازد و پس از آن نیــز این آثار نقد 
و بررسى خواهد شد و ســپس جلسه پرسش و پاســخ انجام خواهد

گرفت.
حــالج خاطرنشــان کرد: 
بهرام حنفى از خوشنویسان 
مطرح کشــور مى باشند و در 
زمینه گرایش هاى نوین خط 
فعالیت داشــته اند و محمد 
فدایى از طراحــان گرافیک 
است که بیشتر کاربرد خط در 
زمینه هاى مختلف را تجربه 
کرده است و این دو هنرمند 
در این نشست حضور خواهند 

داشت.
گفتنى است، در روز بعد از این نشست (پنج شــنبه 18 آذرماه )95 نیز 
نشستى با همکارى خانه خط حوزه هنرى استان اصفهان و با حضور 

این دو هنرمند در خانه هنرمندان برگزار مى شود.

پرواز نخستین  «عمودپرواز آتش نشان» در آسمان نصف جهانبرگزارى نشست تخصصى گرافیک با عنوان مسئله خط  

سنگ قبر قدیمى در نجف آباد کشف شد

جمال نوروزباقرى
چند روز مانده به روز دانشجو، دیوار یکى از دانشگاه هاى 
اصفهان(مؤسسه آموزش عالى سپهر) بر سر دانشجویان 
آن آوار مى شود. دانشجویان بى خبر از همه جا در حال 

یاد گیرى هستند که ناگهان... 
«حادثه آوار شدن دیوار کالس درس، روزیک شنبه در 

دانشگاه غیرانتفاعى سپهر اصفهان.»
«خوشبختانه بعداز شــنیدن صداى شکاف هاى روى 
دیوار، اســتاد کالس را تعطیل مى کند ولحظاتى بعد 

دیوار فرو مى ریزد و کسى آسیب ندیده است!»
این جمالت در  ویدئویى بیان مى شود که در حال نشان 
دادن وضعیت دانشــجویان در یکى از دانشــگاه هاى 
خصوصى شهر است؛ دانشــگاهى که از زمان تأسیس 
تا امروز حرف و حدیث هاى فراوانى را با خود به همراه 

داشته است.
دختر دانشجو در حال فیلمبردارى از کالس است و روى 
فیلم مى گوید:«این وضعیت کالســمونه! خراب شده 

روسرمون. امنیتم نداریم توى کالس.»
دختر دیگرى  که او را در حــال فیلمبردارى مى بیند از 
او  مى پرســد «چکار مى کنى؟» و او پاسخ مى دهد: 
«مى خوام پخشــش کنم تا همه ببیننــد کجا درس 

مى خونیم !»
مسئوالن دانشــگاه بعد از مدتى مى رسند و با برخورد 
نامناســب همه را از کالس بیرون مى کنند. ویدئو این 
حادثه این روزها به عنوان نماد روز دانشجو در حال دست 
به دست شدن و چرخش در گوشــى هاى شهروندان 

اصفهانى و دیگر دانشجویان ایران است.   
روز دانشجو و خدماتى که به این دانشجویان ارائه شده 
در ذهن تک تک این افراد باقى مى ماند و آنها را نسبت 

به یک سئوال همیشه بى پاسخ قرار مى دهد؛ دانشگاه 
و مسئولین در قبال دانشجویان چه وظیفه اى برعهده 
دارند؟ گرفتن شهریه ویا تشکیل کالس هاى نیم بند 
و تدریس واحدهاى درســى که به مانند سالیان دورتر 
در دبســتان، راهنمایى و دبیرستان بال استفاده هستند 
و در آینده فــرد هیچگونه برخوردى بــا آنها نخواهد 

داشت؟ 
امروز روز دانشــجو ،پاسداشت افرادى است که تالش 
مى کنند نســبت به اتفاقات جامعه بى تفاوت نباشند و 
بى تفاوتى را عامل مرگ انسان ها مى دانند. دانشجو در 
جامعه مانند یک ستاره است؛ چه در هواى آفتابى و چه 

در هواى ابرى، ستاره نور دارد.
در این روز دانشــگاه هاى اســتان اصفهــان میزبان 
ســخنورانى اســت که در باب نقش دانشــجو سخن 
خواهند گفت. اما آیا نقش دانشــجو راتنها مى توان در 
کلمات نشان داد؟ چرا دانشجویان در جامعه نقش خود 
را به درستى ایفا نمى کنند؟ این علت نقص را کجا باید 
جستجو کرد؟  قوانین، مسئولین،مردم، فرد ویا عوامل 

دیگر در آن دخیل هستند؟
مسائل و مشکالت مختلفى در همه زمینه ها در اصفهان 
وجود دارد اما رســیدگى به آن صــورت نمى گیرد. آیا 
نمى توان از این قشــر و طبقه جامعه استفاده کرد؟ آیا 
نمى توان به وسیله آنها جهت رفع مشکالت اصفهان 

اقدام کرد؟ 
زاینده رود و دیگر مسائل زیست محیطى امروز درحالى 
به چالش هاى اساسى در شهر اصفهان تبدیل شده است 
که مسئوالن نســبت به آن بى تفاوت وگاهى مقطعى 
عمل مى کنند. اما زمانى که دانشجویان ورود پیدا مى 
کنند مسئولین اصفهان نسبت به این بیدارى   واکنش 

نشان مى دهند که متأسفانه در جهت منفى است، نه در 
جهت همکارى. 

سیاست در محافل دانشجویى مانند نمک است؛ در موقع 
صرف غذا، نبودنش غذا را بى مزه مى کند و بودنش اگر 
کنترل نشود غذا را شور مى کند پس بهتر است نمک را از 
روى میز آنها جمع کنیم! این نظر عده اى محدود است 
که مى گویند دانشجویان نباید درباب سیاست ورود پیدا 

کرده و نظرى بدهند.
دانشجو بزرگ شده تفکرى است که گاهى در کودکى 
سرکوب شده، گاهى در دوران بلوغ و نوجوانى طغیان 

کرده است.
دانشــجویان اصفهانى باید بتوانند در حوزه سیاســت 
مستقل عمل کنند. نمى توان گفت دانشجویان اصفهانى 
در این حوزه ضعیف عمل کرده انــد ویا...، اما مى توان 

گفت که در این باب باید نســبت به آنچه گفته وشنیده 
مى شود شناخت پیدا کرد تا بتوانند بر اساس اندیشه عمل 
کنند نه بر اساس احساسات و وابستگى عده اى به برخى 

از گرایش ها و احزاب سیاسى و منفعت هاى شخصى.
دانشجویان اصفهانى روز دانشجو را همراه با زاینده رود 
خشــک ، آلودگى هوا و یک مهمان تازه امسال جشن 

مى گیرند.

در آستانه روز دانشجو و در دانشگاه سپهر اصفهان رخ داد

خرابى دیوار دانشگاه بر سر دانشجویان اصفهانى

به دنبال بارش باران طى روزهاى گذشته در سرشاخه هاى زاینده رود 
و با سیالبى شدن رودخانه در منطقه پل زمان خان و شدت زیاد باران، 
شـرکت آبفا اصفهان براى جلوگیرى از ورود گل و الى، دریچه هاى 
ورودى به تصفیه خانه باباشـیخعلى را به ناچار بست که این موضوع 
باعث کاهش فشـار و حتى قطعى آب در سـطح شـهر اصفهان طى 

روزهاى شنبه و یک شنبه شد.
به گزارش ایمنا، روز یک شنبه نیز روابط عمومى شرکت آبفاى استان 
اصفهان اعالم کرد به دلیل سـیالبى شـدن رودخانه زاینـده رود در 
باالدست و پیش از ورودى تصفیه خانه، شاهد باال رفتن کدورت آب 
شدیم و در این راستا مجبور به خارج کردن تصفیه خانه باباشیخعلى از 
مدار شدیم این موجب قطعى آب شرب اصفهانى ها در نقاط مختلف 

شهر است. حتى مخازن ذخیره آب شهر خالى شد.
در این خصوص مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان 
با بیان اینکه بعد از باال رفتن کـدورت آب به حدود 40 درصد به دلیل 
سیالبى شدن زاینده رود، حدود ساعت 16 روز یک شنبه تصفیه خانه 
باباشـیخعلى دوباره به طور کامل وارد مدار شد، بیان داشت: از همان 
سـاعت تا پایان شـب برخى از نقاط اصفهان دچار افت فشار آب و یا 
در ارتفاعات دچار قطعى آب بودند که این به دلیل پر شدن شبکه آب 
بود و از روز دوشـنبه وضعیت فشـار آب شـهر اصفهان بسیار خوب و 

نرمال است.
وى درباره اینکه اعالم شـد در این اتفاق مخازن ذخیره آب اصفهان 
خالى شده اسـت، افزود: از تصفیه خانه به طور معمول آب در مخازن 

شـهر اصفهان ذخیره مى شـود که به دنبال این اتفاق مخازن ذخیره 
آب اصفهان همان ساعات اولیه خالى شد و این موجب قطعى آب شد 
چراکه 60 درصد تصفیه خانه باباشیخعلى از مدار خارج شده بود و قادر 

به تصفیه آب به دلیل کدورت نبود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان تأکید کرد: با وارد 
مدار شدن تصفیه خانه باباشیخعلى منابع آبى اصفهان پر شد و ذخیره 

به وضعیت ایمن رسیده است.
وى در پاسخ به این سئوال که سال گذشـته در اصفهان چنین حادثه 
مشـابهى رخ داد و چرا براى جلوگیرى از این اتفاق تدابیر الزم اتخاذ 
نمى شـود، گفت: فاصله پایین سد زاینده رود با سـد چم آسمان زیاد 
نیست و اگر شدت بارش ها به گونه اى باشد که موجب سیالب شود 

این فاصله همین مشکالت را ایجاد مى کند.
امینى با اشـاره به اینکه سـد چم آسـمان آب مورد نیـاز تصفیه خانه 
باباشـیخعلى را تأمین مى کند، افزود: زمانى که کدورت آب به دلیل 
سـیالبى شـدن رودخانه زاینده رود باال رفت آب قابل ارسـال براى 

تصفیه به باباشیخعلى نیست.
وى در پاسخ به این سئوال که مسئول حل این مشکل کیست، گفت: 
متولى رفع این مشکل شرکت آب و فاضالب نیست چرا که مدیریت 
زاینده رود بر عهده شـرکت آب منطقه اى اصفهان است و ما تنها از 

نقطه اى که تونل به تصفیه خانه اصفهان منتهى مى شود را مدیریت 
مى کنیم.

مدیرعامل شـرکت آبفـاى اسـتان اصفهان تأکیـد کرد: اگـر دوباره 
رودخانه سیالبى شد با خروج تصفیه خانه باباشیخعلى از مدار همین 
اتفاق خواهـد افتاد و اصفهان دچار افت فشـار و قطعى آب مى شـود 
بنابراین شـرکت آب منطقه اى باید تدابیـر الزم را براى کاهش این 

معضل اتخاذ کند.
به گفته وى، تصفیه خانه باباشـیخعلى به 56 شـهر اسـتان آبرسانى 

مى کند.
امینى در خصوص اینکه چرا شـهرهاى کوچک کمتـر قطعى و افت 
فشار آب را احساس کردند، بیان داشت: منابع آبى شهرهاى کوچک 
پر بود و با توجه به جمعیت پایین آنها، کمتر افت فشـار آب ناشـى از 

خروج تصفیه خانه باباشیخعلى را احساس کردند.
وى تأکید کرد: با توجه به اینکـه منابع ذخیره آبى اصفهان جوابگوى 
جمعیت دو میلیـون نفرى آن نیسـت در عرض چند سـاعت مخازن 

اصفهان خالى شد و مردم با قطعى آب مواجه شدند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه با 
راه  اندازى سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ، سیالبى شدن زاینده 
رود منجر به قطعـى آب اصفهانى ها نمى شـود، تصریح کرد: اجراى 

پروژه سامانه دوم آبرسـانى اصفهان بزرگ باید تسریع یابد و اگر این 
سامانه راه اندازى شـود ما هیچگونه نگرانى بابت قطعى آب ناشى از 

حوادث نخواهیم داشت.
وى در ادامه در خصوص وضعیت کلى منابع آب شرب اصفهان، گفت: 
در حال حاضر در هیچ نقطه اى از اصفهان مشکلى در تأمین آب شرب 
نداریم و بارندگى هاى اخیر به خصوص در سرچشمه هاى کوهرنگ 

اندکى شرایط را بهبود داده است.
امینى با بیان اینکه با بارش هاى اخیر ورودى سد زاینده رود افزایش 
یافته اسـت، اظهار داشـت: تا چند روز قبل از بارندگى ها ذخیره سـد 
زاینـده رود حـدود 140 میلیـون متر مکعب بـود و براسـاس آخرین 
اطالعات ورودى سد زاینده رود به 70 مترمکعب در ثانیه رسیده است 

اما باید بارش ها تداوم داشته باشد.
وى بیان داشت: مطابق پیش بینى هاى هواشناسى بارش ها تا پایان 

آذر ماه تداوم خواهد داشت.
در  اصفهـان  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
خصـوص ذخایر چـاه هـاى فلمن نیـز، گفـت: زمانـى مى تـوان از 
چاه هاى فلمن برداشـت آب داشـت کـه رودخانه زاینـده رود ُپر آب

 باشد.
وى بـا ابراز تأسـف نسـبت بـه اینکه چـاه هـاى فلمن اکنـون هیچ 
ذخیره اى ندارد و به طور کامل از مدار خارج شده است، گفت: ذخیره 
چاه هاى فلمن در شـرایط عادى بیش از 3500 لیتـر در ثانیه بود که 

اکنون از مدار خارج شده است.

ابعاد جدید حادثه قطع آب از زبان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  

روایت 2 روز بحرانى در استان اصفهان
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سومین فراخوان عکس 
«کودکان محرم» 

رئیس بسـیج هنرمندان اسـتان اصفهان با اشـاره به 
حمایت بسیج از تولید آثار نمایشى فاخر گفت: سومین 
فراخوان عکس «کودکان محرم» در اصفهان برگزار 

مى شود.
حسـین الهى دوسـت اظهار داشـت: این فراخـوان با 
هدف ثبت نقش و حضور کودکان در مراسم عزادارى 
سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین(ع) 

برگزار مى شود.
رئیـس سـازمان بسـیج هنرمنـدان اسـتان اصفهان 
گفـت: عکاسـان مى تواننـد آثـار خـود را بـه همراه 
مشـخصات فـردى و شـماره تمـاس بـه آدرس
 info@kodakanmoharam.ir ایمیـل کـرده و یا 
بـه آدرس اصفهان، پـل آذر، انتهاى خیابـان توحید، 

مجموعه فرهنگى- هنرى فرشچیان ارسال کنند.

برپایى همایش فصلى شعر 
به ساعت اصفهان

خانه ادبیـات حوزه هنـرى اسـتان اصفهـان در نظر 
دارد تا در ادامـه برگزارى همایش هـاى فصلى خود، 
«هفتمین همایش فصلى شـعر به ساعت اصفهان» 

را برگزار کند.
براى شرکت در این همایش شـرط سنى وجود ندارد 
ضمـن اینکه آثـار در کلیـه قالـب هاى شـعرى و در 

موضوع آزاد پذیرفته مى شود.
عالقه منـدان مـى تواننـد حداکثر سـه اثر تـا تاریخ 
17 آذرمـاه بـه دبیرخانـه همایـش ارسـال نماینـد. 
عالقـه منـدان مـى توانند اشـعار خـود را به نشـانى

 be-saate-esfahan7@gmail.com و یـا آیدى 
 @Hamayeshefasliesfتلگرام همایش به نشانى

ارسال کنند.
همایش فصلى شـعر به سـاعت اصفهـان 25 آذرماه 
1395 سـاعت 17و30دقیقـه در تاالر سـوره برگزار 

خواهدشد.

عضویت 23 کودك زیر 2سال 
در کتابخانه هاى کاشان

رئیـس نهـاد کتابخانـه هـاى شهرسـتان کاشـان 
گفـت:23 کـودك زیـر دو سـال و هفت فرد مسـن 
باالى 75 سـال، عضو کتابخانه هاى این شهرستان 

هستند.
احسان محمدى اظهار داشت: 15 کتابخانه نهادى و 
شش کتابخانه مشـارکتى در این شهرستان 14 هزار 
عضو دارد کـه از این تعداد هشـت هزار نفـر از آنها را  

بانوان تشکیل مى دهند. 

قطعی و اختالل  تلفن در 
محدوده مرکز ولیعصر(عج)

بـه گـزارش اداره روابـط عمومـى مخابـرات منطقه 
اصفهان، به منظور انجام عملیـات کابل برگردان در 
محدوده مرکز گلستان امروز منطقه محدود به شهرك 
ولیعصر(عج) دچار قطعی و اختالل در تلفن گردیده و 

تعدادي از شماره ها تغییر خواهد یافت.

مناسب سازى معابر 
چهارباغ پایین تا یک ماه آینده  

مدیر منطقه یک شـهردارى اصفهان افزود: مناسب 
سـازى معابر خیابـان چهاربـاغ پایین با اعتبـار 400 

میلیون ریال ظرف یک ماه آینده تکمیل مى شود.
حمید عصارزادگان اظهار داشت: مناسب سازى معابر 
منطقه براى تردد روان معلوالن و جانبازان در دستور 

کار قرار گرفت.
وى افزود: در این راسـتا مناسب سـازى معابر خیابان 
چهاربـاغ پاییـن حدفاصل خیابان شـهدا تـا چهارراه 

تختى در دست انجام است.
مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه 
این پروژه تاکنون 80 درصد پیشـرفت داشـته است، 
عنوان کرد: مناسـب سـازى معابر خیابان چهارباغ با 
اعتبار 400 میلیون ریال ظرف یک ماه آینده تکمیل 

مى شود.

خبر

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شــهردارى اصفهان گفت: شــهروندان براى بازدید از 
بیست و سومین نمایشگاه گل و گیاه تا جمعه هفته جارى 

مى توانند به بازار همدانیان مراجعه کنند.
اصغرکشــاورز راد اظهار داشت: جشــنواره گل و گیاه 
هر ســاله به منظور ایجاد روحیه نشــاط و شادابی در 
شهر، افزایش فرهنگ اســتفاده از گل و گیاه، آشنایى 
با مزایاى آن و تأثیرات روحى و روانى اســتفاده از این 
منبع خــدادادى و همچنین حمایــت از تولیدکنندگان 
گل و گیــاه از ســوى شــهردارى اصفهــان برگزار 

مى شود.

وى به فضاســازى محیط بازار با المان هاى گل آرایى 
شــده مرتبط با کودکان و نوجوانان اشاره و عنوان کرد: 
15 هزارگلدان از گل هاى آپارتمانى به همراه بروشــور 
روش نگهدارى و 15 هزارگلدان رنگى با بروشور روش 
تعویض گلدان در نمایشگاه گل و گیاه به دانش آموزان 

اهدا مى شود.
وى خاطرنشان کرد: این جشنواره تا پایان هفته جارى 
در محل بازار گل و گیاه واقــع در خیابان جى، خیابان 
همدانیان برگزار مى شــود و شــهروندان مى توانند از 
ســاعت 8 تا 13 و 14 تا 20 براى بازدید بــه این بازار 

مراجعه کنند.

رئیــس مرکز بهداشــت اســتان اصفهــان گفت: در 
هفته ملــى اطالع رســانى ایدز، اتوبوس هاى ســیار 
ســالمت به همــت شــهردارى اصفهــان آموزش، 
اطلالع رســانى و تست ایدز در ســطح اصفهان انجام 

مى دهند.
رضا خدیوى اظهار داشت: این اتوبوس ها از روز شنبه تا 
جمعه در سطح شهر اصفهان به ارائه خدمات مى پردازند 
که مهمترین کار آنها انجام آزمایش رپید ایدز و آموزش 

و مشاوره ایدز است. 
وى در خصوص برنامه این اتوبوس ها عنوان کرد: این 
اتوبوس ها روز سه شــنبه(امروز) در میدان جمهورى 

و چهاربــاغ عباســى، روز چهارشــنبه(فردا) در میدان 
آزادى و خانه اصفهان، روز پنج شــنبه در سى و سه پل 
و پل خواجو و روز جمعه در کوه صفه مســتقر خواهند 

بود.
وى با اشاره به اینکه مبتالیان به ایدز در جامعه عمومًا 
یا در هنگام اهــداى خون و یــا در محل دیــده بانى 
زندان ها شناسایى مى شدند و یا داوطلبانه براى آزمایش 
به مراکز مراجعه مى کنند، گفت: امــا این موارد راهى 

براى شناسایى تمام بیماران نیست.
وى افزود: از زمانى که شخص به ویروس مبتال مى شود 

تا زمان تشخیص چندماه طول مى کشد.

اتوبوس هاى سیار
تست HIV انجام مى دهند

نمایشگاه گل و گیاه 
تا پایان هفته برپاست

معاون شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: در پى اجراى 
سیاست هاى اقتصاد مقاومتى و به منظور حمایت از صنایع 
داخلى سنگ آهن و گندله مورد نیاز فوالد مبارکه از داخل 

کشور به صورت کامل از داخل کشور تأمین مى شود.
مهدى توالییـان اظهار داشـت: به طور کلـى در بخش 
قطعـات از ابتـداى امسـال تاکنـون 89 درصـد مبلـغ 
سفارشات خرید فوالد مبارکه به ارزش بیش از 34 هزار 
میلیارد ریال از داخل کشور تأمین مى شود که این میزان 
در مقایسه با سال قبل یک درصد رشد را نشان مى دهند.
وى افـزود: بخش عمـده ایـن مبلـغ مربوط بـه تأمین 

مواد اولیه و انرژى مورد نیاز شـرکت، مشـتمل بر گروه 
سـنگ آهن و گندله و سایر اقالم اسـت که در مقایسه با 
سال هاى 93 و 94 رشد چشمگیرى از نظر تأمین از داخل 

نسبت به خرید خارج داشته است.
معاون شرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه گروه 
سنگ آهن شـامل کنسـانتره و گندله اسـت، افزود: در 
حال حاضر مواد نامبرده از معـادن گل گهر، بافق، زرند، 
سنگان و سیرجان تهیه مى شود در حالى که پیش از این 
بخشـى از این نیاز از کشـورهاى بحرین و هند تأمین و 

خریدارى مى شد.

دبیر نخستین جشنواره ملى فیلم کوتاه مستند زنده رود 
از اعالم اسـامى اعضاى هیئت انتخاب و هیئت داوران 

این جشنواره خبر داد.
رضا دهقان اظهار داشـت: از هنرمندان بنام کشـور و به 

ویژه شهر اصفهان براى این بخش استفاده شده است.
وى اضافـه کـرد: بـر این اسـاس آقایـان رضـا مهیمن 
(مستندساز اصفهانى)، سـید محمد طباطبایى(مسئول 
دفتر انجمن سـینماى جوانان ایران در اصفهان)، فرهاد 
بردبار(داسـتان نویس)، فرشـاد احمدى(مستندسـاز) و 
مجتبى رضوى به عنوان اعضاى هیئت انتخاب نخستین 

جشنواره ملى فیلم کوتاه مستند زنده رود انتخاب شده اند.
وى در ادامه با بیان اینکه هیئت داوران نخستین جشنواره 
ملى فیلم کوتاه مسـتند زنده رود نیز از برجسـته ترین و 
بنام ترین اسـاتید حوزه سـینما و مستند کشـور انتخاب 
شده اند، اضافه کرد: از این رو سید مهدى طباطبایى نژاد 
(مدیرعامل مرکز گسترش سـینماى مستند و تجربى)، 
محمد حسین لطیفى (کارگردان و تهیه کننده)، شادمهر 
راستین(فیلمنامه نویس و سینماگر)، کوهیار کالرى(مدیر 
فیلمبردارى) و خشایار محمود آبادى (مستندساز) اعضاى 

هیئت داوران این جشنواره را تشکیل مى دهند.

ساسان اکبرزاده
در مراســمى ویژه، با حضور قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
و اســتاندار اصفهان از پنج صادرکننده نمونه اســتان در کشور و 23 
صادرکننده نمونه اســتانى و چهار جوان صادرکننده استان در سال 95 

تجلیل شد.
قائم مقام وزیر صنعــت، معدن و تجارت در این مراســم با قدردانى از 
برگزارکنندگان گفــت: آنچه امروز در آیین تجلیــل از صادرکنندگان 
نمونه اســتان اصفهان در تــاالر اتــاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان دیدم عشــق به عمران و آبادانى کشور در بدنه 
بخش خصوصى اســت و قطعًا ما به عنوان مســئوالن، بیش از پیش 
احساس مسئولیت کرده و مسائل مربوط به صادرات را پیگیر خواهیم

 بود.
مجتبى خسروتاج افزود: از همه شما فعاالن اقتصادى و صادرکنندگان 
عزیز دعوت مى کنم تا به هر میزان که نسبت به عملکردمان در سازمان 
توســعه تجارت ایران نقد دارید ما را نقد کنید و این بزرگ ترین نعمت 
براى ما و کشــور اســت که بیش از پیش بدانیم صادرات نیازمند چه 

حمایت هایى است. 
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران که پس از شــنیدن سخنان 
صادرکنندگان، ســخن مى گفــت ادامه داد: 100 درصد با ســخنان 
صادرکنندگان موافقم و آماده همه گونه همکارى با فعاالن اقتصادى و 

صادرکنندگان هستیم. 
وى با اشاره به مطالبات صادرکنندگان از مسئوالن کشور گفت: کاهش 
هزینه هاى بانکى، کاهش هزینه لجســتیک صادرات، ســاماندهى 
هزینه هاى حمل و نقل، تســهیل در ورود موقت مواد اولیه، مذاکرات 
دوجانبه و چندجانبه، روابط بانکى با کشــورهاى همسایه، ایجاد عزم 
ملى براى توسعه صادرات، استرداد مالیات ارزش افزوده و... از مطالبات 

صادرکنندگان مى باشد.
خسروتاج گفت: نرخ تسهیالت بانکى براى صادرات باید از 18 درصد 
به 11 درصد برسد و براى رقابتى شــدن باید هزینه هاى لجستیک به 

خصوص هزینه هاى بندرى کاهش یابد. 
وى با تأکید بر امضاى موافقتنامه تجارت ترجیحى و تجارت آزاد براى 
کشورهاى هدف گفت: کار بسیار سختى است ولى امضاى موافقتنامه 

تجارت ترجیحى و تجارت آزاد باید با حفظ منافع ملى پیگیرى شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بودجه این سازمان در سال جارى 
را 400 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: تا امروز هیچ وجهى به سازمان 
توسعه تجارت ایران واریز نشده، ولى قرار است 30 درصد بودجه معادل 

120 میلیارد تومان به زودى به حساب سازمان واریز گردد.

■■■
اســتاندار اصفهان نیز در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه اســتان 
اصفهان در ســال 95 گفت: زمانى که روابط دو کشور ترکیه و روسیه 
گل آلود شده بود امید بیشترى براى صادرات جمهورى اسالمى ایران 
فراهم شد و استان اصفهان یکى از استان هایى بود که براى صادرات 

آن حساب باز کرده بودند.
رسول زرگرپور در ادامه افزود: پس از مدتى در کمیسیون توسعه صادرات 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهــان در مورد صدور 
محصوالت استان سئوال کردم که گفته شد متأسفانه هیچ اقدامى انجام 

نشده و زیرساخت ها مهیا نبوده است.
وى خاطرنشــان کرد: این اقدامات را باید بخــش خصوصى به ویژه 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى انجام دهد و البته دولت هم 

حمایت کند.
استاندار بیان کســرى ها و آسیب شناسى از ســوى رئیس کمیسیون 
تجارت و خدمات اتاق اصفهان را باعث دلگرمى دانست و گفت: اینکه 

در این آیین صادرات آسیب شناسى شد و راهکار ارائه گردید براى من 
خوشایند بود.

وى با بیان اینکه آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان، امسال با 
دوسال گذشته تفاوت داشت افزود: امسال و در سالى که اقتصاد مقاومتى، 
اقدام و عمل نامگذارى شده، فرصت طالیى براى صادرات استان بوده 
و مى توان ریل واردات را به ریل صــادرات تبدیل کرد، بنابراین باید از 
این شرایط حداکثر استفاده صورت گیرد و رتبه نهم استان اصفهان در 

صادرات را که در شأن این استان نیست ترقى داد.
■■■

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان نیز گفت: 
صادرکنندگان استان اصفهان باتوجه به شرایط بسیار سخت، در صادرات 
فعال هستند و اتاق اصفهان نیز بیشترین همت خود را نسبت به جوانان 

صادرکننده دارد.
عبدالوهاب سهل آبادى افزود: ما همواره هزینه هاى نمایشگاهى خارج 
از کشور را پرداخت نموده ایم و اگر تولید در کشور موفق باشد صادرات 

موفق خواهد بود.
وى در ادامه افزود: با تســهیالتى که امروز بانک به فعاالن اقتصادى 
مى دهد مطمئن باشید نمى توانیم رقابت کنیم. بنابراین از دولت انتظار 

است به فعاالن اقتصادى براى صادرات کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان صادرکنندگان 
را بهترین سیاستگذاران براى امور صادراتى دانست و گفت: اتاق اصفهان 
همواره در خدمت فعاالن و تولید کننــدگان و صادرکنندگان بوده و ما 

آمادگى داریم هزینه ایده هاى شما را بپردازیم.
■■■

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم در خصوص 
معیارهاى انتخاب صادرکننده نمونه گفــت: درآمد حاصل از صادرات، 
حفظ بازارها، مهارت هاى تخصصى و... از معیارهاى صادرکننده نمونه 

بود.
اسرافیل احمدیه افزود: از بین 52 صادرکننده، 23 صادرکننده نمونه استان 

و پنج صادرکننده نمونه ملى و چهار صادرکننده جوان انتخاب شدند.
■■■

رئیس کمیســیون تجارت و خدمات اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان نیز با تشریح فعالیت هاى اثربخش این کمیسیون 
براى فعاالن اقتصادى گفت: ما در اســتان اصفهان باید روى خدمات 
تمرکز کنیم که مهمترین آن صادرات است و در این راستا بهره گیرى از 
ظرفیت ها و رونق اقتصادى باید در دستور کار مدیریت استان قرار گیرد.

مسعود گلشیرازى مى گوید: در برنامه ششم توسعه قرار است ظرفیت 
صادرات صنایع دستى از 350 میلیون دالر به یک میلیارد دالر برسد که 

این مهم نیازمند برنامه ریزى است. 
وى با تأکید بر ایجاد شــرکت هــاى مدیریت صــادرات گفت: ما در 
کمیسیون تجارت و خدمات اتاق اصفهان، همه امکانات را صرف کمک 
به ایجاد و راه اندازى شرکت مدیریت صادرات مى کنیم و سند راهبردى 
توسعه تجارت استان نیز در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 

اصفهان تهیه شد.
در ادامه این آییــن چندتن از صادرکننــدگان نمونه اســتان با بیان 

نقطه نظرات و پیشنهادات، راهکارهاى الزم را ارائه دادند.
در پایان این مراســم ویژه، از پنج صادرکننده نمونه ملى اســتان، 23 
صادرکننده نمونه استان، چهار صادرکننده جوان در سال جارى با اهداى 

لوح و تندیس قدردانى شد.
همچنین 11 شــرکت صادرکننده استان، در ســال جارى قابل تقدیر 
شناخته شده و معرفى شدند و اداره گمرکات استان اصفهان نیز به عنوان 

دستگاه خادم شناخته شد. 

 استاندار در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه:

رتبه اصفهان در صادرات در شأن استان نیست 

 نوزدهمین نمایشگاه تخصصى– صادراتى فرش دستباف 
در محل نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در 
پل شهرستان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

گشایش یافت.
در این نمایشگاه 152 تولید کننده و دست اندرکار بازار فرش 
از اسـتان هاى اصفهان، تهران، فارس، آذربایجان شرقى، 
اردبیل، قم، کرمان، یزد، چهار محال و بختیارى، کردستان 

و گلستان حضور دارند.
نفیس ترین فرش هاى دستباف کرك و ابریشم اصفهان، 
فرش نایین، فرش تمام ابریشم قم، انواع گبه و گلیم، چرم 
فرش، فـرش بیجار، قالـى هاى روسـتایى و عشـایرى با 

رنگ هاى 100 در صد گیاهى و گلیم فرش هاى بختیارى 
از جمله تولیدات هنرمندانه اى اسـت که طى شش روز در 

این نمایشگاه عرضه مى شود.
درگستره 9 هزار متر مربع سالن هاى این نمایشگاه عالوه 
بر ارائه تازه ترین آثار و محصوالت تولید شده فرش دستباف 
استان هاى مختلف کشـور، فعالیت هاى مرتبط با بافت و 
طراحى فرش دسـتباف توسـط انجمن طراحان و نقاشان 

فرش دستباف اصفهان به نمایش گذاشته شده است.
عالقه مندان، متخصصان و دسـت انـدرکاران این هنر-

صنعت مى توانند تا روز جمعه  هر روز از ساعت 15تا 22 از 
آخرین دستاوردهاى هنرمندان قالیباف دیدن کنند.

نشـتى خط لوله 30 اینچ مارون به اصفهان در محدوده 
شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیارى با 

اقدام به موقع منطقه اصفهان کنترل شد.
مجتبى بشارتیان مدیر شـرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقـه اصفهان گفت: نشـتى این خط کـه در پى 
بارندگى هاى مداوم و احتمال رانش زمین در این منطقه 
صورت گرفت با اقدام رئیس مرکز انتقال نفت شهید جبار 

زارع گندمکار، در ساعات اولیه شناسایى شد.
به گفته وى، با اعزام به موقع نیروهاى عملیاتى، تعمیرات 
خط، HSE، حراست و بهره بردار، خط انتقال متوقف و با 
بستن شیرهاى منتهى به محل حادثه، بالفاصله اقدامات 

الزم در شرایط اضطرارى صورت گرفت و وضع نشتى، 
مدیریت و بدون هیچگونه حادثه اى مهار شد.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 
گفت: نفت خام موجود در این خـط لوله با رعایت نکات 

ایمنى و زیست محیطى در حال تخلیه است.
خط لوله مارون – اصفهان با انتقال روزانه بیش از 500 
میلیون بشکه نفت خام یکى از مهمترین خطوط انتقال 
نفت خام کشـور اسـت که با تأمین خوراك پاالیشـگاه 
اصفهان و بخشـى از خـوراك پاالیشـگاه هاى تهران و 
تبریز، نقـش مهمى در تأمین سـوخت مورد نیاز کشـور 

ایفا مى کند.

گشایش نمایشگاه تخصصى – صادراتى 
فرش دستباف در اصفهان

 نفت خام خط لوله مارون - اصفهان 
در حال تخلیه است

همایش کشـورى شـعر آیینـى «هفتـاد و دو خط 
اشک» در شـهر اصفهان برگزار مى شود و همین 
مسئله باعث شده تا اصفهان از وجود شاعران برتر 

کشورى به مدت دو روز بهره مند شود.
به گزارش ایمنـا،  اما خبرى که باعث خوشـحالى 
شاعران جوان اصفهانى شده حضور شاعر توانمند 
کشور، شهرام شکیباست که اجراى برنامه همایش 
شعر آیینى «هفتاد و دو خط اشک» را بر عهده دارد.
از آنجایـى کـه شـکیبا را همـواره در برنامه هاى 
طنزى چون «قند پهلـو» دیده ایم، شـاید حضور 
او به عنوان یک شـاعر آیینى در این مراسـم جاى 

تعجب داشته باشد.
ولى این نکته قابل بیان است که شهرام شکیبا در 
کنار اشعار طنزى که سروده، اشعار زیادى در رثاى 
اهل بیت(ع) دارد و خیلى از دوستان شکیبا او را یک 

شاعر آیینى مى دانند تا یک شاعر طنزپرداز.

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: با توجه به قدمت زیاد اکثر فضاى آموزشى 
استان اصفهان، در مجموع 30درصد آنها فرسوده 

بوده و نیاز به بازسازى دارند.
مسعود حمیدى افزود: استان اصفهان داراى شش 
هزار واحد آموزشى است که بسیارى از آنها نیاز به 

مرمت و بازسازى دارند.
وى با بیـان اینکه وضعیـت اقتصادى در کشـور 
مطلوب نیسـت تصریح کرد: آمـوزش و پرورش 
اسـتان اعتبار الزم جهت نوسـازى این فضاها را 
در اختیار ندارند و مـى طلبد خیران، اولیاى دانش 
آموزان و دیگر ارگان ها در این رابطه با آموزش و 

پرورش همکارى کنند.

«شهرام شکیبا» 
به اصفهان مى آید

معرفى داوران جشنواره فیلم کوتاه زنده رود   تأمین نیاز فوالد مبارکه از داخل کشور 

 فرسودگى 30 درصد از  
فضاى آموزشى استان 
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ویترین

حداکثر قیمت  زعفران چقدر است؟
عضو شــوراى ملى زعفران در خصوص زمان اتمام 
برداشت زعفران گفت: طبق روال همه ساله برداشت 
طالى سرخ در برخى نقاط گرمسیرى تا ده روز آینده 

به پایان مى رسد.
على حسینى با اشاره به قیمت زعفران در بازار گفت: 
در شــرایط فعلى نرخ زعفران به سبب سرمازدگى و 
نبود برنامه ریزى براى فروش همچنان باالست به 
طورى که هرکیلو زعفران حداقل با قیمت پنج میلیون 

و حداکثر شش میلیون تومان به فروش مى رسد.

عبور کش ور از خط قرمز آب
قائم مقام وزیر نیرو گفت: کشور با مصرف بیش از 80 
درصد منابع آب تجدیدپذیر، از خط قرمز جهانى عبور 
کرده که بخشى از آن بخاطر محدودیت هاى اقلیمى 
و بخشى دیگر نا هماهنگى و جزیره اى عمل کردن 

متولیان است.
ســتار محمودى افزود: راهکارهاى بســیارى براى 
کاهش معضالت موجود در زمینه آب در کشور مطرح 
شــده که مهمترین آن، با هم و در کنــار هم در نظر 

گرفتن آب، انرژى، غذا و اقتصاد است.
آب تجدیدپذیر آبى است که در حوزه زمانى معین از 
طریق چرخه هاى هیدرولوژیک یک منطقه تجدید 
مى شود و شامل نهرها،  مخازن و سفره هاى آب ناشى 
از نزوالت آسمانى،  روان آب ها و  آب هاى زیرزمینى 

شارژ شده است.

بر اســاس الیحه بودجــه 1396، احتمــال افزایش 
5درصدى نرخ بنزین و سایر فرآورده هاى نفتى در سال 

آینده وجود دارد.
در بنــد (د) تبصره یک الیحه بودجه آمــده که وزارت 
نفت مکلف اســت نسبت به نوســازى و توسعه شبکه 
خطــوط لوله انتقــال نفت خــام و میعانــات گازى و 
فــرآورده هاى نفتــى اقدام کنــد و منابع مــورد نیاز 
را از محــل افزایــش 5 درصــد بــه قیمت هــر لیتر 
فرآورده هاى نفتى شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، 
نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کرده و پس 
از واریز به خزانه دارى کل کشور تا سقف 15 هزار ریال 

به مصرف برساند. 
مهدى امید معینى مشاور مؤسسه مطالعات بین المللى 
انرژى گفت: احتمــال افزایش قیمت بنزین و ســایر 
فرآورده هاى  نفتى در بند مذکور در سال آینده وجود دارد 
مگر اینکه اعالم شود نیازى به نوسازى در بخش هاى 

مربوطه وجود ندارد.
به گفته وى، 5 درصد رقم بزرگى نیســت که در طول 
سال به قیمت فرآورده ها اضافه شود و ممکن است این 
افزایش قیمت به صورت یکجا صورت گیرد. براى مثال 
اگر بنزین لیترى هزار تومان باشد 6 درصد آن 50 تومان 

خواهد بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: موفقیت 
اپراتورهاى مجازى در گرو ارائه خدمات نوین از ســوى 
آنهاســت و آنها بدون نوآورى قطعًا محکوم به شکست 

خواهند بود. 
صادق عباسى شاهکوه عنوان کرد: براى اپراتورهایى که 
داراى نوآورى بوده و خدمات جدید ارائه کنند قطعًا جاى 

کار وجود دارد .
اپراتور مجازى شبکه تلفن همراه  یک نوع اپراتور تلفنى 
است که خود عمًال داراى امکانات فیزیکى الیه دسترسى 

براى ارسال مکالمات و داده ها نیست. 
این نوع اپراتور با بســتن قرارداد با یــک اپراتور دیگر 

که داراى امکانــات فیزیکى براى ارســال مکالمات و 
داده هاســت، این خدمات را به صورت عمده خریدارى 
مى کند، ســپس با نشــان تجارى و برند خود اقدام به 
فــروش خدمات تلفن همــراه، در بازار خرده فروشــى 

مى کند.
 در ایــران تاکنون 24 شــرکت براى فعالیــت در این 
حــوزه موفق بــه دریافــت موافقت اصولى شــده اند
 اما در زمینه عقد قرارداد با اپراتورهاى تلفن همراه تاکنون 
تنها یک شرکت به نتیجه رســیده و اینگونه وعده داده 
است که ســیمکارت هاى خود را تا پایان آذر ماه واگذار 

مى کند.

احتمال افزایش قیمت بنزین 
در سال آینده

هشدار به 
اپراتورهاى مجازى موبایل

حصر  وراثت
خانم زهرا شاه پورى ارانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـــاره 11089 بـه شـرح دادخواست به کالسه 70/95 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرادعلى شاه پورى ارانى 
بشناســنامه 1000 در تاریخ 92/04/31  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- رضا شاه پورى  فرزند مرادعلى، ش.ش 13128 ت.ت 1347 صادره از آبادان (پسر متوفى) 
2- محمدرضا شاه پورى ارانى فرزند مرادعلى، ش.ش 494 ت.ت 1350 صادره از آبادان (پسر متوفى) 3- روح 
اله شاه پورى ارانى فرزند مرادعلى، ش.ش 31250 ت.ت 1359 صادره از نجف آباد (پسر متوفى) 4- فاطمه 
شــاه پورى ارانى فرزند مرادعلى، ش.ش 157 ت.ت 1354 صادره از آبادان (دختر متوفى) 5- زهرا شاه پورى 
ارانى فرزند مرادعلى، ش.ش 11089 ت.ت 1367 صادره از نجف آباد (دختر متوفى) 6- صدیقه شــاه پورى 
فرزند حسین، ش.ش 11 ت.ت 1325 صادره از تیران (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 797 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/9/405
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95/ 241 خواهان جمال بکرانى باالیى با وکالت حسین محمدیان و مریم رضاپور 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت بهرام حسن پور چرمهینى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز 
دوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانى جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نما ید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:27436 شعبه 

45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/407
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 95-  1521 ش 5 خواهان علیرضا اکبرى نژاد با وکالت 1- حســین محمدیان 
2- مهرى نمازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا شمس حسن هندویى تقدیم نموده است،وقت 
رسیدگی براي روز دوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:27433 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/408

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالســه 95- 1520 خواهان مهدى عباسى با وکالت 1- حســین محمدیان 2- مهرى 
نمازیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ناصر حقیقى تقدیم نموده اســت،وقت رســیدگی براي روز 
دوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب 
تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مى شود. م الف:27432 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/409
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 95-718 خواهان محمد سپیانى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت عفت 
عندلیب تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي  مورخه 1395/10/19ساعت 5 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروي مدرســه نیلی پور- جنب ساختمان صبا-پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 27626 شعبه42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان(مجتمع شماره 

یک)/9/410
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950842 ش 9 ح خواهان آقاى جواد صفرى با وکالت آقاى محمدیان دادخواستى 
مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت آقاى هاشــم آلبوغبیش تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگى براى روز شنبه 
مورخ 95/10/18 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهــان  برابر ماده73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه 
و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف: 27623 شعبه نهم حقوقى شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

(مجتمع شماره دو)/9/411
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 95- 776 خواهان حمید خلیلى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد 
حسن پور- پیرعلى چراغى تقدیم نموده اســت،وقت رســیدگی براي روز مورخ 95/10/18 ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده اســت.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماییــد.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی،ابالغ شــده تلقــی و تصمیم 
مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مى شود. م الف:27650 شعبه 39  حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/9/412
ابالغ وقت رسیدگی

775/95- 95/9/6  درخصوص پرونده کالسه 94- 775 خواهان حمید خلیلى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت محمدرضا زرتابى تقدیم نموده است،وقت رســیدگی براي روز مورخ 95/10/18 ساعت 3/30 عصر 
تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى 

شود. م الف:27648 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/413
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95/ 1569 خواهان ناصر قپانچى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 
محمد جعفرزاد  رفیعى مقدم تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 95/10/21 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانى جنب بیمه ایران- مجتمع 
شــماره یک اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذمى شود. م الف:27620 شعبه 45 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/416
ابالغ وقت رسیدگی

درخصــوص پرونده کالســه 95/ 1567 خواهان ناصــر قپانچى دادخواســتی مبنی بــر مطالبه وجه چک 
به طرفیت شــکراله اعظمیان تقدیم نموده اســت،وقت رســیدگی براي روز سه شــنبه مورخ 95/10/21 
ســاعت 8 صبح تعیین گردیده اســت.با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان 
مراتــب در جراید منتشــر، تــا خوانده قبــل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقــع در خیابان محتشــم 
کاشــانى جنب بیمه ایران- مجتمع شــماره یک اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم 
را اخذ نماید.در صــورت عدم حضور وقت رســیدگی،ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ
 مى شود. م الف:27627 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/417

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 717/95 خواهان اعظم شریفى نیا دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت عفت 
عندلیب تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي مورخه 1395/10/19ساعت 4:30 عصر تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروي مدرســه نیلی پور- جنب ساختمان صبا-پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 27628 شعبه42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان(مجتمع شماره 

یک)/9/418
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 723/95 خواهان مهدى روحانى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت عفت 
عندلیب تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز مورخه 95/10/19 ساعت 5:45  تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروي مدرســه نیلی پور- جنب ساختمان صبا-پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 27631 شعبه42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان(مجتمع شماره 

یک)/9/419
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 95-719 خواهان سپیده هفت تن دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت عفت 
عندلیب تقدیم نموده است.وقت رســیدگی براي  مورخه 95/10/19 ســاعت 5:30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروي مدرســه نیلی پور- جنب ساختمان صبا-پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 27630 شعبه42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/9/420
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 744/95 ش ح 2- 1395/9/11 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: خدیجه کمرانى دادخواستى 
به خواســته الزام خواندگان به مطالبه مبلغ 7/862/000 ریال به طرفیت خوانده نادره شریفى به شوراى حل 
اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 744/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 95/10/16 ساعت 8 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 مى گردد که از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و 
در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 
(افزایش خواسته در صورتجلسه اول به مبلغ هفده میلیون و هفتصد و چهل هزار و چهارصد و سى و سه تومان 
به خوانده ابالغ گردد/) م الف: 2695 شــعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/9/497
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002127000056/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500090 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000022 بدینوســیله بــه خانم زهــرا فرهادى فرزند حبیب اله به شــماره شناســنامه 
976 صــادره از شــهرضا و شــماره ملــى 1198991976 متولــد 1337/09/24 که طبــق آدرس متن 
قرارداد به نشــانى: شــهرضا خیابان امیرکبیــر فرعى 17 پــالك 20 و طبق آدرس اعالمــى در تقاضانامه 
صدور اجرائیه به نشــانى: شهرضا سروســتان فاز 4 مجتمع مســکونى ســتایش 2 واحد 3 که برابر گزارش

 مأمور اداره پســت در آدرس هاى مذکور مورد شناســائى واقع نگردیده اید ابالغ مى گردد؛ براســاس قرارداد 
شــماره 3- 734375- 36- 1603 مورخ 1392/11/27 تنظیمى در بانک ســرمایه شــعبه شــهرضا آقاى 
آرمان امیرى مبلغ دویســت میلیون ریال از تســهیالت بانک مذکور اســتفاده که به علــت عدم پرداخت و 
بنا به درخواست بانک ســرمایه شــعبه شــهرضا (بســتانکار پرونده) اجرائیه به مبلغ یکصد و پنجاه و یک

 میلیــون و پانصد هــزار ریــال بابت اصل طلــب و خســارت تاخیــر تادیه تــا تاریــخ 1395/04/22 از 
این تاریخ به بعــد روزانه مبلغ چهــل و دو هزار و یکصــد و نود و یک ریــال به آن اضافه میگــردد صادر و 
تحت شــماره بایگانى 9500090 در واحد اجراى اســناد رســمى شــهرضا در جریان رســیدگى میباشد 
لذا به اســتناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اســناد رســمى مصــوب 1387 مراتب یکنوبــت در روزنامه 
نصف جهان چــاپ اصفهان جهــت ابالغ به شــما درج و منتشــر میگردد و ظــرف مــدت ده روز پس از 
انتشــار آگهى عملیات اجرائــى جریان خواهد یافت. م الف: 518 واحد اجراي اســناد رســمی شهرســتان 

شهرضا/9/512

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1395/09/302486- 1395/9/6 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره: 265 فرعى از 3- اصلى بخش یک ثبتى شهرضا ذیل ثبت 3347 در صفحه 346 دفتر امالك 
جلد 19 دفتر امالك به نام على جلى صادر و بموجب سند شماره 85732- 79/11/29 دفتر 4- شهرضا مقدار 
یکدانگ و نیم آنرا به مرضیه براهیمى اصســداق نموده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
95091871119737- 95/8/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 2717- 
95/8/15 به گواهى دفترخانه 347 شهرضا رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به علت جابجائى/ 
سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه 
کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 520  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا /9/514

ابالغ
شماره صادره: 1395/09/302674 – 1395/9/6 نظر به اینکه اشرف آقاسى فرزند  مالک سى و چهار حبه و 
یکدوم حبه مشاع از 72 حبه از ششدانگ باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن از پالك 5850 فرعى از یک اصلى واقع 
در ابنیه بخش یک ثبتى شهرضا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت طى درخواست 
وارده به شماره 950918711088618 مورخه 95/7/28 خواستار پرداخت بهاء یک- هشتم اعیانى از ششدانگ 
پالك فوق الذکر گردیده اند که بهاء مقدار مذکور طبق ثبت دفتر امالك به نام محترم آبادى شهرضا میباشد لذا 
در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت موضوع جهت ارزیابى یک هشتم اعیانى پالك 
فوق توسط کارشناس رسمى دادگسترى طى شماره 290162-95/8/5 به کانون کارشناسان رسمى استان 
اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طى نامه شــماره 112/11830/01 مورخه 95/8/23 با ارسال گزارش 
ارزیابى کارشناس مربوطه بها یک هشــتم اعیانى پالك فوق الذکر طبق گزارش ازریابى مذکور کال به مبلغ 
هفتصد و پنجاه هزار ریال ارزیابى شده که مبلغ مذکور توسط متقاضى طى فیش شماره 9522128171728468 
– 95/8/29 به حساب 2171320316006 سپرده این اداره به نام مالک بها واریز شده است که در اجراى تبصره 
یک ماده 105 مراتب یک نوبت آگهى میشود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به این اداره مراجعه نماید و در 
صورتیکه مدعى تضییع حقى از خود میباشد میبایســت ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهى به دادگاه 
صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نماید هرگاه ظرف مهلت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه 
نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء باستناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول گواهى طرح 
دعوى در مدت مذکور حذف بهاء اعیانى مقدار فوق الذکر مو کول به صدور حکم قضائى میباشد.م الف:  519 

موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/9/516
مزایده

شماره درخواست: 9510463723500027 شــماره پرونده:9309983723201022 شماره بایگانى شعبه: 
950255 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 950255 اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اموال 
آقاى عبداله راسخ و غالمرضا جمالى را که دستور فروش آن طى دادنامه 95099973723200286 – 95/2/22 
صادره از شعبه دوم دادگاه عمومى مبارکه صادر گردیده است به مشخصات زیر را از طریق مزایده بتاریخ روز 
دوشنبه مورخ 95/9/29 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت 
پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند 
و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مورد مزایده را به حســاب مذکور واریز و قبوض آن 
را تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر  هزینه هاى مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى 
احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده اجراى احکام حقوقى شعبه دوم دادگسترى مبارکه مال مورد مزایده 
عبارت است از شش دانگ یک دستگاه کامیون به شماره انتظامى 391 ع 38 ایران 43 سیستم ولوو تیپ اف 12 
مدل سال 1990 میالدى رنگ سبز روغنى 6 سیلندر 3 محور 10 چرخ با شماره موتور 179314 و شماره شاسى 
358767 فاقد کفى، کامیون کشــنده داراى اطاق فابریک ضربه نخورده است شیشه جلو ترك خوردگى دارد 
پیستون جلو و چپ و قسمت جلو فایبرگالس آن شکسته نیاز به تعویض و ترمیم دارد اطاق در نقاطى خش و 
رنگ پریدگى دارد موتور و گیربکس و شاسى آن سالم به نظر رسید تودوزى آن در حد متوسط الستیکها با بهره 
دهى 55 درصد با توجه به نوع کامیون کشنده و مدل آن و وضعیت ظاهرى و فنى آن با در نظر گرفتن کارایى 
کشنده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/550/000/000 ریال (یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون 
ریال) ارزیابى و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد.م الف:95/581  اجراى احکام شعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان مبارکه/9/518
مزایده

شماره درخواست: 9510463759600040 شــماره پرونده: 9209980350100311 شماره بایگانى شعبه: 
950105 در پرونده کالســه فوق و به موجب دادنامــه صادره از شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
محکوم علیه محسن صفاریه فرزند حسین به پرداخت 4/000/000/000 ریال در حق حمید صفاریه محکوم 
گردیده و محکوم علیه اقدام به توقیف پالك زیر نموده که ملک توسط کارشناس رسمى دادگسترى کارشناسى 
شده است و مصون از اعتراض باقیمانده است.صورت اموال مورد مزایده پالك ثبی ت 412/168 بخش 16 ثبت 
اصفهان مفروز از 12 اصلى به آدرس جاده اصفهان به سمت شاهین شهر روبروى پاالیشگاه نبش ف شماره 
26 شهرك محمود آباد که به صورت زمینى محصور میباشــد داراى موقعیت دو نبش و دیوار کشى اجرى و 
درب فلزى به سمت خ 26 و بلوار آزادگان. داراى انبارى شمال ملک و 5 مغازه در سمت خ 26 و تعدادى مغازه 
با دفتر جرثقیل هجرت ملک داراى سند شماره 088644 ریال مى باشد مساحت کل ملک 10000 متر میباشد 
و مساحت مشاعى فوق جهت فروش دو هزار متر که با در نظر گرفتن موقعیت مکانى 4/000/000/00 ریال 
ارزیابى شده است. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان:1395/9/28 ساعت 9:30 لغایت 10:30 
مکان شعبه اول اجراى احکام  مدنى دادگسترى شاهین شهر  محل بازدید: آدرس فوق الذکر با هماهنگى این 
اجرا مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 2171290277002 واریز نماید و در صورت موافقت این اجرا حداکثر تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر 5 روز قبل 
از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز مزایده 
درخواست کتبى خود را جهت شرکت در مزایده ارائه دهند. م الف: 1326 اجراي احکام شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقی شاهین شهر و میمه/9/623

تحدید حدود عمومى
آگهى تحدید حدود عمومى ابنیه و امالك واقع در حوزه ثبتى 

اردستان بخش هفده ثبت اصفهان 
پیرو آگهى هاى نوبتى و به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك تحدید حدود 
امالك واقع در قریه موغار 62  اصلى دهستان گرمسیر اردستان بخش هفده ثبت 

اصفهان و شماره هاى فرعى زیر به شرح ذیل صورت مى گیرد: 
944- اداره محتــرم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 

وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف 
947- اداره محتــرم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 

وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف
948- اداره محتــرم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 

وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف
در روز یک شنبه 1395/10/7 

966- اداره محتــرم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 
وطن خواه اردستان ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف

967- اداره محتــرم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 
وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف

969- اداره محتــرم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 
وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف

1000- اداره محترم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 
وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف

در روز دوشنبه مورخه 1395/10/7 
1155- اداره محترم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 

وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف
1175- اداره محترم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 

وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف- 
1176- اداره محترم اوقاف و امور خیریه اردســتانى بنمایندگى حاج ســیدمهدى 

وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف
1183- اداره محترم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 

وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف
در روز سه شنبه مورخه 1395/10/9 

1197- اداره محترم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 
وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف

1200- اداره محترم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 
وطن خواه اردستانى ششدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف

1783- اداره محترم اوقاف و امور خیریه اردســتان بنمایندگى حاج ســیدمهدى 
وطن خواه اردستانى ششــدانگ قطعه ملک مزروعى از موقوفات شیخ عارف الزم 
بذکر پالك مرقوم قبًال 1028 و 1026 بوده که در راســتاى استانداردسازى تبدیل 

گردیده 
در روز پنج شنبه 1395/10/11 

تحدید حدود امالك فوق به ترتیب از ساعت 9 صبح در تاریخهاى قید شده در آگهى 
در محل انجام خواهد شد. لذا از صاحبان امالك و مجاورین آنها بدینوسیله دعوت 
میشود که در ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان 
امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 
قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طریق مجاورین تحدید حدود خواهد 
شد و اعتراض مجاورین و صاحبان امالك و کسانى که در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس و تحدید حدود ظرف مدت 
30 روز پذیرفته خواهد شــد. م  الف: 335 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان اردستان/9/640

صدور مجوز واردات چوب گردو و نارون از آمریکا تعجب 
کارشناسان را بر انگیخته است.

سازمان توسعه تجارت شرایط قرنطینه اى واردات چوب 
گردو و نارون تراش خورده از آمریکا را به ســازمان هاى 
صنعت، معدن و تجارت اســتان هاى کشور ابالغ کرد. 
بر این اساس واردات این محصوالت از آمریکا با رعایت 
شرایط قرنطینه اى به کشــور آزاد و این امر به گمرکات 

کشور اعالم شد.
صدور مجوز واردات چوب از کشور آمریکا موجب تعجب 
کارشناسان شده اســت به گونه اى که عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسالمى در این باره 
اظهار داشــت: دربرابر تصمیــم واردات چوب از آمریکا 
نمى توان ساکت ماند. جبار کوچکى نژاد گفت: به دلیل 
مسائل پیش آمده و عدم پایبندى آمریکایى ها به تعهدات 
برجام، واردات هر گونه کاال از این کشور باید ممنوع شود.

همچنین تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
نیز در این باره اظهار داشت: با وجود پیگیرى هاى صورت 
گرفته از وزارت صنعت سازمان توسعه تجارت و وزارت 
کشــاورزى درباره واردات چوب از آمریکا پاسخى قاطع 
داده نشــده و مى توان گفت که هیچگونه دلیلى براى 

واردات وجود ندارد.

 تراز عملیاتى بودجه جزئى است که گاهى با کسرى بودجه 
اشتباه گرفته شده و این شائبه ایجاد مى شود که منفى بودن 
آن به معناى کسرى بودجه دولت در سال مالى است. این 
در حالى است که در  تراز عملیاتى، بحث درآمدها در بودجه 
مطرح است. البته نه درآمد ناشى از واگذارى دارایى هاى 
سرمایه اى (نفت) و یا واگذارى دارایى هاى مالى(واگذارى 
سهام شرکت هاى دولتى و انتشار اوراق). موضوع در تراز 
عملیاتى مربوط بــه درآمدهاى گنجانده شــده در منابع 
عمومى است. این در حالى است که منابع عمومى دولت 
را درآمدها به اضافه منابع ناشــى از واگذارى دارایى هاى 
سرمایه اى و دارایى هاى مالى تشکیل مى دهد و باید این سه 

بخش با یکدیگر هزینه هاى دولت را تأمین کنند.
اما موضوع اینجاســت که در تراز عملیاتــى، درآمدها با 
مجموع اعتبارات هزینــه اى دولت مورد مقایســه قرار 
مى گیرد. درآمدها از دو بخش مالیات با سهم بیش از 70 
درصدى و سایر درآمدها تشکیل شده و اعتبارات هزینه را 
نیز عمدتاً و تا بیش از 80 درصد، حقوق و دستمزد پرداختى 

دولت به کارکنان شامل مى شود.
بر این اســاس وقتى تراز عملیاتى منفى مى شــود که 
درآمدهاى دولت نتواند هزینه هــاى جارى آن را به طور 
کامل پاســخ دهد و  باید براى تأمین کسرى آن به سراغ 

درآمدهاى ناشى از فروش نفت برود.
این در حالى است که مقایســه ارقام درآمدى و هزینه اى 
دولت در الیحه بودجه سال آینده نشان از تراز منفى 77 
هزار میلیارد تومانى عملیاتى دارد که این رقم نسبت تراز 

منفى 56 هزار میلیاردى قانون بودجه امسال تا 20 هزار 
میلیارد تومان رشد داشته و تراز منفى تر شده است.

در الیحه بودجه سال بعد، دولت از منابع 320 هزار میلیارد 
تومانى منابع عمومى خود تا 236 هزار میلیارد تومان را به 
اعتبارات جارى  اختصاص داده است. در مقابل درآمدهاى 
آن 159 هزار میلیارد تومان است که 113 هزار میلیارد آن را 
مالیات و 49 هزار میلیارد را سایر درآمدها تشکیل داده است. 
در این شــرایط درآمدها نمى تواند حدود 77 هزار میلیارد 
تومان از اعتبارات جارى دولت را پوشش داده و باید عمدتًا 

از محل درآمدهاى نفتى تأمین شود آنهم در شرایطى که 
درآمدهاى ناشى از واگذارى دارایى هاى سرمایه اى نیز در 
بودجه سال 1396 با رشد همراه بود و تا 111 هزار میلیارد 

تومان از محل نفت افزایش یافته است.
منفى بودن تراز عملیاتى در شــرایطى در روندى منفى 
پیش مى رود که در قانون برنامه پنجم توســعه بر صفر 
شدن آن تأکید شده تا بودجه به سمت کاهش وابستگى 
به درآمدهاى نفتى پیش رفته و از سویى دیگر درآمدهاى 
کسب شــده از نفت و واگذارى دارایى هاى مالى در مسیر 

بودجه هاى عمرانى قرار گیــرد. چراکه هزینه هاى باالى 
حقوق و دســتمزد عمده درآمدهاى دولت در بخش هاى 
نفتى را در خود هضــم کرده و موجب شــده تا اعتبارات 
عمرانى هر ساله در بودجه اگر هم رقمى باال دارد از عملکرد 
پایینى برخوردار باشــد. در الیحه بودجه سال بعد از 320 
هزار میلیارد تومان منابع عمومى 236 هزار میلیارد تومان 
به اعتبارات جارى و تنها 60 هزار میلیارد تومان به بودجه 

عمرانى اختصاص داده شده است.

تراز مالى دولت، 20 هزار میلیارد تومان منفى تر شد

بازهم زور درآمدها به حقوق و دستمزد نرسید
مجوز واردات چوب از آمریکا!

,,

وقتى تراز عملیاتى 
منفى مى شود که 
درآمدهاى دولت 
نتواند هزینه هاى 
جارى آن را به طور 
کامل پاسخ دهد 
و  باید براى تأمین 
کسرى آن به سراغ 
درآمدهاى ناشى از 
فروش نفت برود
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 از هفته آینده  برمى گردم
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفـت: به احتمال زیاد 
از هفته آینده تمریناتم را آغـاز خواهم کرد ولى هنوز 
مشـخص نیسـت چه زمانى بتوانم بـراى ذوب آهن 

بازى کنم.
قاسـم حدادى فـر در گفتگویـى در مـورد آخریـن 
وضعیـت مصدومیتش اظهار داشـت: حـدوداً دو ماه 
اسـت که در کرمان با رضا امینى زاد مربى بدنسازى 
ذوب آهن تمریـن مى کنم و مراحل درمانـم به دوره 
بدنسازى رسیده است. از هفته آینده هم به اصفهان 

برمى گردم.
وى ادامه داد: به احتمـال زیاد از هفتـه آینده کم کم 
تمریناتـم را بـا تیم شـروع خواهـم کرد ولـى هنوز 
مشخص نیست که چه زمانى بتوانم براى ذوب آهن 

بازى کنم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در مورد نتایج اخیر این 
تیم در لیـگ برتر و جام حذفى گفت: مـا تیم جوان و 
در عین حال با تجربه و خوبى داریم و این تیم در چند 
هفته اخیر شایسـتگى خودش را نشان داده است که 
امیدوارم در لیگ، جام حذفى و لیگ قهرمانان آسـیا 
این روند ادامه داشته باشد و به موفقیت هاى بیشترى 

دست پیدا کند.

خطِر قطر!
امضاى قـرارداد با سـروش رفیعی مهمتریـن پروژه 
نقل و انتقاالتـى در باشـگاه هاي مختلـف لیگ برتر 
است. سروش در ابتداي فصل نیز موردتوجه چند تیم 
قرار داشت اما براي سپري کردن دوران سربازي باید 
حداقل تا نیم فصل در باشـگاه تراکتورسازى ماندگار 
مى شـد. پرسـپولیس، اسـتقالل و فوالد خوزستان، 
بارها بـه جذب این فوتبالیسـت فانتزى ابـراز تمایل 
کرده اند و تراکتورسازى نیز عالقه زیادى به حفظ او 

دارد. 
تصمیـم سـروش در محاصـره خواسـتگارها، یکى 
از جذاب ترین ماجراهـاى پنجره نقـل و انتقاالت را 
مى سـازد. حاال شـنیده مى شود چند باشـگاه قطرى 
نیز براى خرید او صف کشـیده اند و هافبک شـماره 
17 تراکتورسـازى مشـغول بررسـى پیشـنهاد ایـن 
تیم هاست تا شاید در آینده اى نزدیک، مسیرى را برود 
که مدتى قبل مرتضـى پورعلى گنجى انتخاب کرده 

بود.

  حاشیه ساز، گرانقیمت و 
حاال ضعیف

 بازیکن موردعالقـه قلعه نویى و مظلومـى که بارها 
بین رختکن سرخابى هاى تبریز و تهران درحال رفت 
و آمد بوده تابستان امسال هم توانست نظر قلعه نویى 

را براى حضور در تراکتورسازى جلب کند. 
قلعه نویى که سـروش رفیعى جوان و محمد نورى با 
تجربه را در پست جاسم کرار در اختیار داشت تصمیم 
گرفت بـار دیگر این هافبـک پرحاشـیه عراقى را به 

تبریز ببرد.
به نظر مى رسـد دیگر خرید کرار به یک کرى خوانى 
بیـن امیرخـان و پرویـز مظلومـى تبدیـل شـده 
باشـد. هرکـدام از ایـن دو مربـى به دفعـات تالش 
کرده اند تا از کرار یک بازیکن بى حاشـیه بسـازند اما 
هربار با حاشیه هایى بزرگ تر از دفعه قبل، این بازیکن 

از لیست دو تیم کنار گذاشته شده است. 
او که تـا قبـل از ایـن فصل با وجـود حاشـیه هایش 
توانسـته بود عملکـرد فنى قابـل قبولـى را در ایران 
داشـته باشـد، امسـال از نظر فنى هم افت فاحشـى 
داشـته و به عنوان گران ترین بازیکن تراکتورسازى 
هفته هاسـت که در ترکیـب اصلى این تیـم هم قرار 

نمى گیرد. 
کرار که تا هفته ششـم جزو 11 مرد اصلى قلعه نویى 
بود بعد از تعویـض برابر ذوب آهن دیگـر در ترکیب 
ثابت تراکتور قـرار نگرفت و به جز بـازى هفته دهم 
برابر گسترش همه بازى ها را از روى نیمکت شروع 

کرده است. 
عملکرد او بـه خصـوص در دو هفته اخیـر انتقادات 
فراوانى را در پى داشته است. او هفته قبل و در حضور 
20 دقیقـه اى تنها چند درگیـرى بـا داور و بازیکنان 
حریف ثبت کـرد که یـک کارت زرد هـم برایش به 

همراه داشت.  

تایم اوت

سرپرست تیم سپاهان اعتقاد دارد این تیم در این فصل 
بیشــتر از هر تیم دیگرى از اشــتباهات داورى متضرر 

شده است. 
مهدى اخوان در گفتگویى در خصوص شرایط این تیم 
گفت: خدا را شکر در حال حاضر اوضاع تیم خوب است. 
بعد از بازى با گســترش فوالد، تیم تمرینات مناسبى را 
پشت سر گذاشته و همه بازیکنان وضعیت خوبى دارند. 
متأسفانه هفته گذشته با اینکه مستحق شکست نبودیم 
اما مقابل گسترش فوالد مغلوب شدیم. با این حال همه 
بازیکنان براى دیدار این هفته برابر صبا آماده هســتند 
و بســیار امیدواریم که بتوانیم در این بــازى 3 امتیاز را 

کسب کنیم.
سرپرست تیم سپاهان در مورد بازى هفته گذشته این تیم 
برابر گسترش فوالد تبریز نیز اظهار داشت: من دوست 
ندارم در مورد داورى صحبــت کنم اما باید بگویم آقاى 
ترکى به اشــتباه یک پنالتى براى گسترش گرفت که 
همان اشتباه نتیجه بازى را تغییر داد. در کل در چند هفته 
گذشته اشتباهات داورى بیشتر از هر تیم دیگرى به ضرر 
سپاهان بوده و به همین دلیل هم به سازمان لیگ نامه 
نوشته ایم. قبول داریم اشتباه داورى هم جزئى از فوتبال 
است اما باید شرایط به نحوى باشد که این اشتباهات به 

حداقل برسد.

ورزشــگاه یادگار امــام(ره) تبریز با گذشــت حدود 
شــش مــاه از آغــاز عملیــات ترمیم چمــن هنوز 
آماده نشــده و بــه نظــر مى رســد مــدت زیادى 
هــم بــراى آمــاده شــدنش زمــان الزم باشــد. 
مســئله مهمى کــه باعث نگرانــى فوتبالدوســتان 
تبریزى شــده، زمــان افتتاح این ورزشــگاه اســت. 
مســئوالن مربوطه از افتتاح ورزشــگاه تا نیم فصل 
خبر مى دهند امــا با توجه به عــدم تحقق وعده هاى 
قبلى و اخبارى که هــر از گاهى در فضــاى مجازى 
منتشــر مى شــود، این نگرانى وجود دارد که یادگار 
به نیم فصــل دوم رقابت هاى لیگ برتر نیز نرســد. 

حال این ســئوال پیش مى آید که اگر واقعًا ورزشگاه 
اختصاصى تراکتور وجود نداشــت و یا آماده میزبانى از 
لیگ برتر نمى شد، بازى هاى این تیم و ماشین سازى 
در کجا انجام مى شد؟ آن هم در شرایطى که گسترش 
فوالد حاضر نشد ورزشــگاه بنیان دیزل را در اختیار دو 
تیم دیگر تبریزى قرار دهد. حــاال هم خیلى ها نگران 
وضعیت بزرگ ترین اســتادیوم آذربایجان هســتند. 

امیر قلعه نویى هفته هــا پیش ابراز امیدوارى کرده بود 
که یادگار مانند نقش جهان نشود ولى ظاهراً مسیرى که 
در بازسازى این ورزشگاه در پیش گرفته شده، شباهت 

زیادى به نقش جهان اصفهان دارد.

بالى «نقش جهان» 
بر سر «یادگار» هم مى آید؟

از داورى 
متضرر شدیم

ورزشگاه امجدیه تهران، پنج شنبه 25 اسفندماه 1356
تاج تهران 1

هادى نراقى(دقیقه17)
ذوب آهن 3

منصور ابراهیم زاده(دقیقه35)، علیرضا شوقى(دقیقه85) 
و محمود یزدخواستى(دقیقه87)

ترکیب تاج تهران: حجت ا... خاکســار تهرانى، حســن 
نظرى (کاپیتان)، مصطفى مسلمى، رضا رجبى (از دقیقه 

73 محرم عاشرى)، جهانگیر 
کوثــرى (از دقیقــه 65 اصغر 
حاجیلو)، شاهرخ مطیعى، سعید 
مراغه چیان، ایرج دانایى فرد، 
هادى نراقــى، پرویز مظلومى 
و مسعود مژدهى (از نیمه دوم 

مائیس میناسیان) . 
 مربى: جکیچ. 

ترکیب ذوب آهــن اصفهان: 
محمدرضا کربکندى (کاپیتان)، 
صفــوى، محمد احمــدزاده، 
غالمرضا دوکچــى، حبیب ا... 
مکوندى، محمود یزدخواستى، 
مجید توتونچــى (از دقیقه 73 
حسن حاج رســولیها)، مختار 
بابائــى، عبدالعلــى چنگیز (از 
دقیقــه 73 احمدرضا خیاطى)، 
منصور ابراهیــم زاده و علیرضا 

شوقى. 
 مربى: لیادین. 

داور: رضــا حیــدرى با کمک 
باغبانى و رضوى. 

تماشاگر: بیش از 22 هزار نفر.
زدن ســه گل، آن هــم در 
خانــه حریــف کار آســانى 
نیســت. به خصوص که تعداد 
گل هاى سایر هشت دیدار هفته 

به سختى از تعداد انگشتان دســت تجاوز نمى کند  اما 
شاگردان لیادین به این مهم دست یافتند و تاج تهران در 

هفته سوم در خانه خود شکست خورد . 
در دیدار رفت جام پیش از آن نیز ذوب آهن با یک گل تاج 

را در امجدیه مغلوب کرده بود. این بار دو تیم بدون دو ملى 
پوش خود به میدان آمدند . ذوب آهن على شجاعى را در 
خدمت نداشت و آندرانیک اسکندریان هم غایب بزرگ 

تاج تهران بود . 
...تاج که اغلب لحظات نیمــه اول را از آن خود کرده بود  
با گل نراقى پیش افتاد تا تصور کند که در این دیدار یک 
پیروزى آسان را به دست مى آورد. اما ابراهیم زاده آن را به 
تساوى کشاند و در نیمه دوم دو تیم تا حدودى برابر بودند. 
در این دیدار ضربه هاى کشنده 
و مرگبار ذوب آهن درســت به 
هدف مى نشست. در این بازى 
پربرخــورد که رضــا رجبى نیز 
مصدوم شــد و با برانــکارد به  
بیرون برده شــد، داورى قاطع 
رضا حیدرى جالب توجه بود. او  
بخاطر برخوردها و وقت هایى 
که تلف شد، درست پنج دقیقه 
وقت اضافــى گرفت که به نظر 
مى رسید تصمیمى درست بوده 
باشــد. هنوز پنج دقیقه از بازى 
نگذشته بود که علیرضا شوقى 
در جلوى دروازه تاج شــوتى زد 
که به پاى کوثرى برخورد کرد و 
به کرنر رفت. پس از این حمالت 
ذوب آهن، تاج کم کم به میدان 
مسلط شد و حمالتى را بر روى 
دروازه تیم اصفهانى تدارك دید 

و البته به نتیجه هم رسید.
توپى را که از چپ به روى دروازه 
ذوب آهن آمد ، پرویز مظلومى 
به ســمت دروازه شوت کرد که 
به دفاع خورد و در جلوى دروازه 
ذوب آهن هادى نراقى حاضر و 
آماده بود تا با بغــل پا توپ را به 
داخل دروازه بفرستد . ذوب آهن 
بعد از این گل به قصد تالفى به سوى دروازه تاج حمله ور 
شد و ابراهیم زاده از سمت راســت فرار کرد و توپ را به 
جلوى محوطه جریمه برد . مختار بابائى سررسید و توپ 
را شلیک کرد ، ابتدا اوت بلند بیژن صفوى توسط مدافعان 

تاج به کرنر رفت و بعد از آنکه این کرنر دوباره تکرار شد 
(مژدهى توپ را به کرنر فرستاد) توپ به روى دروازه آمد 
که دفاع آن را دفع کرد. اما چنگیز و سرانجام مختار روى 
آن اثر گذاشتند و ابراهیم زاده در حالى که توى هوا بود به 

شکلى جالب و زیبا توپ را وارد دروازه تاج کرد ... 
در آخرین دقیقه نیمه اول پرویز مظلومى شوت برگردانى 
زد که به بــاالى دروازه ذوب آهن رفت . با آغاز نیمه دوم 
سرمربى تاج، مانیس میناسیان را به جاى مسعود مژدهى 
به زمین فرســتاد تا خط حمله تقویت شــده و با توان و 

نیرویى بیشتر بتواند دروازه حریف را باز کند . 
دو دقیقه از نیمه دوم نگذشته بودکه ایرج دانائى فرد ضربه 
کاشته اى را نواخت که سعید مراغه چیان به طرف توپ 
شیرجه رفت اما ضربه ســر او توپ را از کنار دروازه عبور 
داد و یک دقیقه بعد مشــت کربکندى خطر را از دروازه 
ذوب آهن دور کرد . به تالفى این حمله ، یزدخواســتى 
روى شوت کاشــته از راه دور، هنر خود را نشان داد و این 
مقدماتى براى گل بعدى ذوب آهن بود و وى با شــوتى 
تماشایى دروازه تاج را گشــود.  ایرج دانائى فرد که یکى 
از بهترین هاى تاج در این بازى بود از جناح راست با چند 
پاس خوب از طرف یارانش راهى دروازه شد اما چشمان 
او چند بازیکن تاج را که منتظر تــوپ بودند ، ندید و خود 
شــوتى کرد که کربکندى با عکس العملى عالى توپ را 
مشت کرد و مائیس هم کار ایرج را تکرار کرد و در دقیقه 
65 از گوش راست همه را جا گذاشت . اما شوت او هم  زوزه 
کشان به موازات  تیرك افقى راه خارج از چهارچوب را در 

پیش گرفت . 
اینها نشانه هایى از برترى و فشار تاج براى جبران بود تا 
اینکه در دقیقه 75 نوبت ذوب آهن رسید و  تا حمالتى را 
بر روى دروازه آبى ها طراحى نماید. حمالتى که البته با 
بى دقتى نتوانست به سرانجام برسد. ذوب آهن قبل از گل 

دوم خود دو تعویض داشت و این تعویض ها بسیار براى 
این تیم خوش ُیمن بود.

گل دوم ذوب آهن اینطور به دســت آمد که ازجناح چپ 
ضربه آزادى را یزدخواستى به روى دروازه تاج فرستاد که 
دفاع آبى ها توپ را پس فرستاد . اما یزدخواستى یک بار 
دیگر توپ را شــلیک کرد که به دفاع تاج برخورد کرد و 
شوقى از داخل 18 قدم زاویه خالى را هدف گرفت و دروازه 

میزبان به زیبایى باز شد . 
تاج که باور نمى کرد دروازه اش باز شده ، خود را جمع و 
جور کرد تا این گل را جواب دهد اما در دقیقه 87 خاکسار 
سومین توپ را هم درون دروازه اش دید . توپى که به روى 
خط دفاعى تاج آمده بود،  توسط مختار بابائى هافک چپ 
ذوب آهن کنترل شد و خیلى ســریع آن را براى یارانش 
به زیبایى ارسال کرد و این یزدخواستى بود که با شوتى 
تماشایى و  فوق العاده گل سوم تیمش را به ثبت رساند . 
شوت او هیچ  حرفى باقى نگذاشت تا ذوب آهن تیزهوشى 

و برترى خود را به رقیب تهرانى دیکته کند...
 تاج که شکست را باور نداشت دست بردار نبود و با شوت 
مظلومى بخت خود را آزمود اما کربکندى دروازه بان ذوب 
آهن که مثل خیلى از دیدارهاى دیگر روز موفقى را داشت 

با مشت هایش توپ را دور کرد . 
با این پیروزى ، ذوب آهن در طول ســه هفته صاحب 5 
امتیاز شد اما تاج بعد از دو هفته پیروزى، رنگ شکست را 
دید . در این دیدار ایرج دانائى فرد و هادى نراقى از تاج و 
محمدرضا کربکندى، علیرضا شوقى، محمد احمدزاده و 
منصور ابراهیم زاده بازیکنان خوب و شایسته میدان بودند. 
ضمن اینکه غالمرضا دوکچى کــه در طول جام پنجم 
تخت جمشید در محرومیت به سر مى برد بازگشتى دوباره 
داشت و در پست على شــجاعى در دفاع پوششى بازى 

کرد . 

صداى هواداران

 خوشحال 
از بازگشت قاسم

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه هــا و تحلیل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پســت 
الکترونیک info@nesfejahan.net ارســال 
نمایید. این ســتون نیم نگاهى نیــز به کامنت 
هاى هواداران فوتبــال به ویژه  دوســتداران 
ســپاهان و ذوب آهــن در صفحــات مجازى 

دارد.

■  بازگشت قاسم حدادى فر بهترین خبر ممکن 
براى ذوب آهن و البته همه اصفهانى هاســت. 
پس از خداحافظى محرم نوید کیا، مردانى مانند 
حدادى فر و حاج صفى نمایندگان دفاع از حیثیت 
فوتبال اصفهان هستند و حاال با بازگشت قاسم، 
شــرایط براى ذوب آهــن بهتر و بهتــر خواهد 

شد.

■  احســان برگشــت تا به تیمى که رشــد و 
پیشــرفت خود را بــه آن مدیون اســت یارى 
رســاند. ما هواداران هیچگاه تعصب احسان را 
فراموش نمى کنیم و  به نظر ما او پس از محرم 
نوید کیا، شایســته ترین گزینه بــراى کاپیتانى 
سپاهان عزیزمان اســت.  امیدواریم که سپاهان 
بــا او بتواند بــه روزهــاى خوب خود دســت 

یابد.

■  مســعود حســن زاده بازیکن فــوق العاده 
شایسته اى بود که متأســفانه  در حال فراموش 
شدن اســت. بعد از تمام اتفاقاتى که در یکسال 
گذشــته بــا یحیــى گل محمــدى در اردوى 
ذوب آهــن تجربــه کــرد در نهایت به ســایپا 
پیوســت و ذوب آهن راضى شــد تا این ستاره  
تأثیر گذار را از دست بدهد.پس از خروج مسعود 
از جمع تیــم اصفهانى، افت فاحشــى متوجه او 
شــد و این انتقال منجــر به خاموشــى یکى از 
ســتاره هاى آینده دار فوتبال ایران شــد که در 
این بین باید دید مقصر چه کســى اســت. اى 
کاش مى شــد تا او بار دیگر به فوتبال اصفهان 

بازگردد.

■  تیم سپاهان فعًال در جایگاه دهم قرار دارد. با 
توجه به تغییراتى که داشته و اینکه 30 درصد از 
بودجه باشگاه کم شده است چاره اى نبود تا ویسى 
تیم خود را با قیمت هاى پایین تر ببندد و نتایجى 
که گرفته شاید مطابق میل هواداران نباشد. ولى 
باید هواداران این موضوع را بپذیرند که با بودجه 
15 میلیاردى تیم براى قهرمانى بسته نشده است. 
در جام حذفى هم براى ســپاهان شــرایط بدى 
حاکم  نیست و شــاید این مســیر براى گرفتن 
سهمیه بهتر باشد. در مجموع تیمى که بسته شده 

در حد قهرمانى نیست .
 

■  ذوب آهــن این روزهــا فوق العــاده بازى 
مــى کنــد. ذوب آهن در چند ســال گذشــته 
جوانگرایى خوبى داشــته و االن این تیم در اوج 
هماهنگى و آمادگى اســت و همین باعث شده 
که ذوب آهن زیبا و جذاب بــازى کند. تغییرات 
در ذوب آهن بر خالف اینکــه در برخى تیم ها 
جواب منفى مى دهد، اثرات خوبى داشــته است 
و فکر مى کنم کــه مجتبى حســینى  تا هفته 
پایانى مى تواند براى قهرمانى لیگ برتر مبارزه 

کند.

■  هــادى عقیلى با ایــن همه ادعاى ســابقه 
در ســپاهان، از تیمــى که آن را تیــم محبوب 
خود مى نامد شــکایت کــرده اســت! آن هم 
بخاطر مســائل مالى. این همه ســال بهترین 
ردادهــا را در ســپاهان بســت و آن  ا ر ق
سال هایى که ســپاهان در مخمصه بود و همه 
ســتارگان از این تیم رفتند، او هم بــا قرادادى 
عالى به قطر رفت و ســپاهان را تنها گذاشــت. 
آقــاى عقیلــى، اى کاش الکى ژســت تعصب 

نمى گرفتى!

فوتبال اصفهان در جام تخت جمشید

ذوب آهن، تاج را به 
خاك و خون کشید!

بررسى عملکرد گران ترین بازیکنان 6 تیم لیگ برتر

حاج صفى 
گرانقیمتــــى  شایسته!

 در فصل نقل و انتقاالت، 
بازیکنانى بــا مبالغى عجیب و 
نجومى با تیم هاى خود قرارداد 
بستند. البته مبلغ باالى قرارداد 
بعضى از آنها قابل درك است 
اما بیشتر این ستاره ها به اندازه 
هزینه اى که براى شان صرف شد 
کارکــرد نداشــتند. در این گزارش 
عملکــرد گران تریــن بازیکنان 16 
تیم لیگ برترى را بررســى کرده ایم. 
براى مبلــغ قراردادها هم بــه آنچه در 
سایت ســازمان لیگ اعالم شــده استناد 

کرده ایم:
اســتقالل تهران: مهدى رحمتى، خســرو 
حیدرى، امیــد ابراهیمى و هرایــر مکویان 
با قراردادهایى به مبلغ یــک میلیارد و 200 

میلیون تومان گران ترین بازیکنان اســتقالل هستند. 
عملکرد آنها اما بر خالف مبلغ یکسان قراردادهاى شان، 
کامًال متفاوت اســت. رحمتى طبق روال سال هاى 
اخیــر یکــى از بهترین هاى اســتقالل اســت. 
ابراهیمى هم اگرچه از دوران اوج خود فاصله دارد

 امــا از ارکان اصلى ترکیب اســتقالل اســت. 
خســرو حیدرى اگرچه بــه دلیــل مصدومیت 
بازى هــاى زیــادى را از دســت داده امــا هرگاه 
در زمین بــوده، مؤثر بــازى کرده اســت. مکویان اما 
بــا مدافــع مطمئن فصــل گذشــته فاصلــه زیادى 
دارد. در مجمــوع شــاید فقــط مهــدى رحمتى به 
اندازه مبلغ قــراردادش بــراى اســتقالل مؤثر بوده 

است.
پرســپولیس: علیرضــا بیرانوند، محســن مســلمان، 
وحید امیــرى و امید عالیشــاه بــا قراردادهاى 950 
میلیونــى گران ترین بازیکنان پرســپولیس هســتند. 
به جز عالیشــاه، ســه بازیکن دیگر در این فصل عالى 
کار کرده اند و نشــان داده انــد که اســتحقاق چنین 
قراردادى را داشته اند. عالیشــاه هم البته ضعیف ظاهر 
نشــده اما به اندازه این ســه بازیکن درخشش نداشته

 است.
تراکتورســازى: جاســم کرار عراقى با یــک میلیارد و 
120 میلیون تومان گران ترین بازیکن تراکتورســازان 
اســت. او هم انتظارات را البته از لحــاظ فنى برآورده 

نکــرده اســت و قلعه نویــى از او رضایــت نــدارد.
 البتــه از لحاظ اخالقى کــرار همان کرار همیشــگى 
اســت و بداخالقى هاى خاص خــودش را دارد. او در 
این فصــل یــک گل زده و دو پــاس گل داده که این 
آمار او تــا هفتــه چهــارم اســت و بعــد از آن کرار 
کار خاصــى بــراى تراکتورســازى انجــام نــداده 

است.
ذوب آهــن: گران تریــن بازیکــن ذوب آهن قاســم 
حدادى فر اســت که قــراردادش یک میلیــارد و 430 
میلیون تومان اســت. حدادى فر اما در تمرینات پیش 
فصل ربــاط صلیبى پاره کــرد و هنوز بــراى تیمش 
به میدان نرفته اســت. بعــد از او مهــدى رجب زاده با 
990 میلیون تومــان گران ترین بازیکن ذوب اســت 
که البته عملکرد درخشــان او در این فصل جاى هیچ 
حرف و حدیثى دربــاره رقم قرارداد او باقى نگذاشــته

 است.
ســپاهان: مطابق انتظار احســان حاج صفى با قرارداد 
یــک میلیــارد و 400 میلیــون تومانــى گران ترین 
بازیکن طالیى پوشــان اصفهان اســت. او تا اینجاى 
کار جزو بهترین و مؤثرترین بازیکنــان تیمش بوده و 
شایســته لقب عنوان گران ترین بازیکن ســپاهان هم 

هست.
نفت تهران: ســقف قراردادهاى تیم نفت 550 میلیون 
تومان است و چهار بازیکن این تیم یعنى ایمان مبعلى، 
علیرضا عــزت کرامت، وحیــد حمدى نــژاد و میالد 
فخرالدینى چنیــن قراردادى دارند. هــر چهار بازیکن 
خوب کار کرده اند و مســتحق چنین قراردادى بوده اند. 
به خصوص ایمان مبعلى که جزو چند بازیکن برتر این 

فصل هم هست.

حاج ص
گرانقیمتــــى

 در فصل نقل و انتقاالت، 
بازیکنانى بــا مبالغى عجیب و 
نجومى با تیم هاى خود قرارداد 
بستند. البته مبلغ باالى قرارداد 
بعضى از آنها قابل درك است 
اما بیشتر این ستاره ها به اندازه 
هزینه اى که براى شان صرف شد 
کارکــرد نداشــتند. در این گزارش 
16 6عملکــرد گرانتریــن بازیکنان
تیم لیگ برترى را بررســى کرده ایم.

براى مبلــغ قراردادها هم بــه آنچه در 
سایت ســازمان لیگ اعالم شــده استناد 

کرده ایم:
اســتقالل تهران: مهدى رحمتى، خســرو 
حیدرى، امیــد ابراهیمى و هرایــر مکویان 
200 مبلغ یــک میلیارد و با قراردادهایى به
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 تاج که شکست را 
باور نداشت دست 
بردار نبود و با 
شوت مظلومى بخت 
خود را آزمود اما 
کربکندى 
دروازه بان 
ذوب آهن که مثل 
خیلى از دیدارهاى 
دیگر روز موفقى را 
داشت با 
مشت هایش توپ 
را دور کرد

,,



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

خــدا در وعده هاى خود راســتگو، و برتر از آن اســت 
که بر بندگان ســتم روا دارد، میان مخلوقات به عدل و 
داد رفتار کرد  و در اجراى احکام عادالنه فرمان داد، 
حادث بودن اشیاء، گواه بر ازلیت او  و ناتوانى پدیده ها، 

موال على (ع)دلیل قدرت بى مانند اوست.

حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر 

شهردارى رضوانشــهر به استناد مصوبه 186 شــوراى محترم اسالمى شهر 
رضوانشهر در نظر دارد نسبت به فروش تعداد محدودى پالك از امالك خود 
واقع در خیابان هاتف را از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه مالى 
شهرداریها، براساس قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید. از متقاضیان دعوت 
میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در مزایده و اخذ 
اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 95/09/28 به واحد امور قراردادها این 
شهردارى مراجعه نمایند، این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و 

هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى تجدید مزایده نوبت دوم

نوبت دوم

حجت اله کارگران- شهردار رضوانشهرحجت اله کارگران- شهردار رضوانشهر

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شــماره 369 شوراى محترم اسالمى 
شهر رضوانشهر در نظر دارد نســبت به فروش تعداد یک پالك از امالك خود 
واقع در خیابان هاتف را از طریق مزایده عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه مالى 
شهرداریها، براساس قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید. از متقاضیان دعوت 
میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در مزایده و اخذ 
اوراق، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 95/09/28 به واحد امور قراردادها این 
شهردارى مراجعه نمایند، این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و 

هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده

هجدهمین مانور سراسرى زلزله  با شعار
« مدرسه ایمن،جامعه تاب آور»

 در مدارس استان اصفهان برگزار شد

  هجدهمیــن مانور زلزله و ایمنــى با عنوان 
«مدرسه ایمن،جامعه تاب آور» دیروز دوشنبه همزمان با سراسر 

کشور در مدارس اصفهان برگزار شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در مراسم اجراى این مانور که در مدرسه دخترانه 

حضرت ولى عصر ارغوانیه برگزار شد گفت: این مانور با هماهنگى سازمان ها و ارگان هاى استان 
و با هدف آموزش نحوه پناه گیرى صحیح به دانش آموزان در مواقع زلزله برگزار شد.

منصور شیشه فروش افزود: بیش از پنج هزار نفر از عوامل آموزش و پرورش در این عملیات با مجموعه مدیریت 
بحران استان همکارى کردند.

وى اظهار کرد: از ویژگى هاى مانور امروز، ورود ساکنان محله هاى اطراف این مدرسه بصورت افتخارى براى فراگیرى 
نحوه پناه گیرى در برابر زلزله است.

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان یادآورى کرد: امسال اعتبارات مناسبى براى بازسازى و ایمن سازى مدارس در اختیار آموزش 
و پرورش استان گذاشته شده است.

وى همچنین از برنامه هاى دیگر مدیریت بحران استان براى آموزش شهروندان در مواقع زلزله به آموزش ساکنان 200 محله در شهر 
اصفهان اشاره کرد.وى یادآورى کرد: جمعیت هالل احمر استان هم طرح خاصى را براى آموزش خانواده ها در مقابله با اتفاقات و 
حوادث غیرمترقبه در نظر گرفته است. شیشه فروش همچنین به تشکیل شوراى ایمنى در همه  مدارس استان خبر داد.هجدهمین 
مانور سراسرى زلزله و ایمنى با شعار محورى «مدرسه ایمن،جامعه تاب آور» و با هدف آشنایى دانش آموزان با زلزله و خطرات 
آن، کاهش خسارات ناشى از زلزله بوسیله ارتقاء فرهنگ خودامدادى و دگرامدادى، ایجاد و ارتقاى مهارت هاى فردى و جمعى 

دانش آموزان و واکنش صحیح و سریع در برابر زلزله، با بصدا درآمدن زنگ زلزله و ایمنى در مدارس اصفهان برگزار شد.
با حضور مسئوالن و با مشارکت حوزه معاونت امداد و نجات وجمعیت هالل این مراسم بطور ویژه و 

اصفهان، اداره کل آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزى، مدیریت احمر شهرستان 
بحران استاندارى و سایر دستگاه هاى مرتبط در مدرسه دخترانه 

حضرت ولى عصر ارغوانیه برگزار شد.
این مانور همزمان با مدارس اصفهان در سایر مدارس 

شهرســتان هاى مختلف اســتان اصفهان نیز 
برگزار شد.

ى
دانش آموزان و واکنش صحیح و سریع در برابر زلزله، با بصدا درآمدن زنگ

با حضور مسئوالن و با مشارکتحاین مراسم بطور ویژه و 
اصفهان، اداره کل آموزشواحمر شهرستان 

بحران استاندارى و سایر
حضرت ولى عصر ارغ
این مانور همزمان با مد
شهرســتان هاى مختل

برگزار شد.

نوبت دوم

سیدجواد لقمانى- شهردار کمشچه سیدجواد لقمانى- شهردار کمشچه 

شهردارى کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 101 مورخ 
95/5/13 شوراى اسالمى شهر از طریق برگزارى مزایده نسبت 
به فروش تعدادى از پالك هاى کارگاهى در مجتمع کارگاهى شهر 
کمشچه اقدام نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى 
لغایت 95/9/29 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد 

شرکت در مزایده به دفتر فنى شهردارى مراجعه نمایند.
شماره تماس: 45488030

**آگهى مزایده مرحله دوم **

معاون پرورشى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در این مانور سراسرى عنوان کرد: باید بدانیم که طبیعت معلم انسانها 
است. بشر مى تواند با نگرش مثبت و جهت دهنده براى خالقیت و استفاده بهینه از امکانات طبیعت بهره ببرد. البته توجه کنیم که در کنار این امکانات 

رفاهى طبیعت برخوردهاى خشنى هم دارد.
وى گفت: هنگامى به حادثه زلزله منجیل و بم که در منطقه کرمان اتفاق افتاد بیندیشیم، مبرهن است که در این حوادث قربانیان زیادى را داشتیم و  

در این مسیر طبیعت روى دیگر سکه است و به انسان تفهیم مى کند که پیوسته حوادث ناگوار غیر مترقبه وجود دارد.
محمد جواد احمدى با اشاره به اهمیت کسب تجربه هاى بشر از سختى و نامالیمات طبیعت، اذعان کرد: سختى ها و نامالیمات طبیعت به انسان 
مى فهماند که عالوه بر کسب تجربه ها، باید از استعداد، تجربه و هم اندیشى انسانهاى صاحب نظر براى برخوردارى از آینده اى بهتر و برنامه ریزى 

دقیق تر استفاده کند تا با کاهش تلفات انسانى و آسیب ها روبه شویم.
نگاه جمعى و کاهش آسیب هاى بشرى 

معاون پرورشى آموزش و پرورش اداره کل استان اصفهان خاطرنشان کرد: هنگامى که حادثه اى در جامعه اتفاق مى افتد، نماد دیگر این امر تجمع 
همه انسانها و کمک به اشخاص حادثه دیده است. دستیابى به این امر مهم نیازمند نگاه جمعى، حرکت و تصمیم جمعى است تا با کاهش دردها و 
آسیب هاى بشرى در جامعه روبه رو شویم. امیدواریم که با تجمع همه کانون ها و سازمانها در وقوع حوادث غیرمترقبه اى که در طبیعت به وجود 

مى آید کاهش تلفات و آسیب ها را در آینده داشته باشیم و انجام این فریضه سرلوحه کارمان باشد.
به گفته احمدى؛ نگاه جمعى، حرکت و تصمیم گیرى براى منافع، آسیب هاى بشرى را کم مى کند و این نشاندهنده اهمیت جان افراد بشرى در 
جامعه است. هنگامى که شأن انسان مطرح است، در وقوع حوادث طبیعى همانند زلزله شاهدیم که  مرز جغرافیایى حل مى شود و براى حل مسئله 

و کاهش تلفات انسانى کشورها به کشور آسیب دیده نیروى کمک مى فرستند و این نگاه بین المللى است.
نگاهى که به انسان ها اثبات مى کند تمرکز در نقطه آسیب دیده توجه به جان انسان ها است که نجات آنها و اهمیت شأن انسانى و بشریت در محور 

قرار مى گیرد، این موارد درس هایى است که بشر در برخورد با طبیعت و حوادث آموزش مى بیند .
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فرمانده انتظامى دزفول از دستگیرى مدیر شرکتى که تلگرام کارمند خود را هک کرده بود توسط پلیس فتا این     خبر آنالین |
شهرستان خبر داد.

سرهنگ على الهامى گفت: در پى شکایت یکى از شهروندان دزفولى مبنى بر هک شدن رمز ورود حساب تلگرام خود و 
دسترسى به تمامى گفتگوها و مخاطبین وى، رسیدگى به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا این شهرستان 

قرار گرفت.
فرمانده انتظامى شهرستان دزفول افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از انجام تحقیقات فنى و پلیسى، متهم را 

شناسایى و پس از هماهنگى با مقامات قضائى وى را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وى در ادامه اظهار داشت: متهم دستگیر شده در بازجویى هاى فنى پلیس و با مشاهده مدارك مستدل و 

انکارناپذیر، لب به اعتراف گشود و بیان کرد شاکى در شرکت بنده کار مى کند که در فرصتى مناسب گوشى وى 
را دراختیار گرفتم و کد فعالسازى تلگرامش را یادداشت کردم و سپس روى گوشى خود فعال کردم.
وى افزود: متهم دستگیر شده انگیزه خود را اذیت کردن و دسترسى به اطالعات شاکى عنوان کرد.

فرماندهى انتظامى شهرستان دزفول در پایان ضمن اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائى از شهروندان عزیز تقاضا 
کرد، به منظور پیشگیرى از سوء استفاده افراد سودجو حتمًا روى گوشى هاى تلفن همراه خود رمز گذاشته و از آن غافل نشوند.

چهل تکه

  فارس| زنى که بیشــترین فرزند را در طول تاریخ به 
دنیا آورده یک زن روس اســت که در قرن هجدهم میالدى 

زندگى مى کرده.
یک زن روس با به دنیا آوردن 69 فرزند رکورد بیشترین زایمان 

در طول تاریخ را از آن خود کرده است.
وى که یک زن روس و همسر یک کشاورز بوده است در قرن 

هجدهم میالدى زندگى مى کرد.
وى 27 زایمان داشته است که 16 زایمان وى دوقلو بوده اند و 
چهار زایمان وى نیز چهار قلو بودند. هفت زایمان این زن نیز 

سه قلو بودند.
همه فرزندان این زن و خود وى از سالمت کامل برخوردار بوده 

و تنها دو پسر وى در هنگام به دنیا آمدن مرده بودند.

محققان به تازگى موفق به کشف جنازه    تسنیم|
مومیایى شده اند که به گفته کارشناسان متعلق به دو هزار 
سال پیش است. جنازه «بانو داى» یکى از شخصیت هاى 

مهم و سرشناس زمان خود بود.
حاال پس از حدود دوهزارو500 ســال ایــن جنازه پس از 
کشف در آرامگاهش موشکافى شــد تا مورد شناسایى قرار 
گیرد. محققان متوجه شدند که برخى از قسمت هاى بدن 
مانند پوست منعطف، موهاى سر، مژه و استخوانى که هنوز 
قابلیت خم شدن دارد از جمله قسمت هاى سالمى است که 
هنوز در این جنازه به چشم مى خورد. همچنین قسمت هاى 
داخلى بدن هنوز از بین نرفته و حتى گروه خونى A نیز براى 
این جنازه قابل تشــخیص بوده و گفته مى شود که آخرین 

خوردنى این خانم خربزه بوده است.

  باشگاه خبرنگاران جوان | «وى لونگ» عکاس 
28 ساله مالزیایى در ژاپن با دختر مورد عالقه اش آشنا شد. او بهار 
سال جارى در شهر فوکوشیما مشغول عکاسى بود که کیف پولش 
را گم کرد. پس از آن براى اینکه چاره اى بیاندیشد به فروشگاهى 
رفت تا از Wi-Fiآنجا استفاده کند که با «مارتا» آشنا شد. مارتا، 24 
ساله اهل بلغارستان در همان فروشگاه مشغول به کار بود و به او 
کمک زیادى کرد. پس از چند ماه آشنایى جوان مالزیایى تصمیم 
گرفت از مارتا، دختر مورد عالقه اش خواستگارى کند. براى همین 
ایده جالبى به ذهنش رســید. او به همراه دوست فیلمبردارش به 
چین سفر کرد و روى بلندترین پل جهان به ارتفاع 570 متر که در 
کشور چین قرار دارد رفت. و در حالى که روى یک جرثقیل ایستاده 
بود با پالکارد پیشنهاد ازدواج که در دســت داشت از دختر مورد 

عالقه اش خواستگارى کرد.

خطرناك ترین خواستگارى جهانجنازه اى که پس از2000 سال پیدا شدزنى که 69 فرزند به دنیا آورد 030201

,, متهم که اهل یکى از استان هاى 
جنوبى کشور است داراى مدرك 
تحصیلى پنجم ابتدایى بوده از سال 
89 با جعل ده ها نام و عنوان مختلف 
براى خود مدارك شناسایى فراهم 
کرده و فعالیت تبهکارانه خود را به 
صورت رسمى آغاز کرده است

جزئیات کالهبردارى 2 میلیارد تومانى از 80 نفر

دام براى متقاضیان بازنشستگى 
در اصفهان

سط پلیس فتا این 

خود و 
ن 

ضا 
غافل نشوند.

تحصیلى
89 با جعل
براى خ
کرده و
صو

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى یک کالهبردار حرفه اى که با جعل مدارك، بیش از 
20 میلیارد ریال از 80 متقاضى بازنشستگى کالهبردارى کرده بود، خبر داد.

 به گزارش مهر، سردار عبدالرضا آقاخانى گفت: چندى پیش شهروندى به یکى از کالنترى هاى 
شهرســتان نجف آباد مراجعه و عنوان کرد که فردى تحت عنوان کارگزار بیمه با تنظیم قرارداد 

صورى در قبال دریافت مبلغ 15 میلیون تومان به 
وى متعهد شده که سنوات پرداخت بیمه 20 ساله 
او را تا سقف 30 سال به اداره بیمه پرداخت و وى 
را بازنشسته کند اما این فرد پس از دریافت وجوه 

متوارى شده و به هیچکدام 
از تعهداتــش عمــل 

نکرده است.

وى افــزود: بالفاصله پــس از اظهارات 
مالباختــه پرونــده بــه اداره جعــل و 
کالهبردارى پلیس آگاهى ارجاع شــد 
و کارآگاهان به صــورت ویژه موضوع 
را مورد بررسى قرار دادند که در جریان 
رســیدگى نیــز 20 نفر از 
افرادى که توســط متهم 
مورد کالهبــردارى قرار 
گرفته بودند نیــز به پلیس 
آگاهــى اســتان مراجعــه و 

یتى  با این مضمون را اعالم کردند.شکا
سردار آقاخانى گفت: در تحقیقات صورت گرفته 
مشخص شــد متهم که اهل یکى از استان 
هاى جنوبى کشــور اســت داراى مدرك 
تحصیلى پنجم ابتدایى بوده از سال 89 با 
جعل ده ها نام و عنوان مختلف براى 
خود مدارك شناسایى فراهم کرده و 
فعالیت تبهکارانه خود را به صورت 

رسمى آغاز کرده است.
این مقام انتظامى ادامه داد: این 
کالهبردار حرفه اى با استفاده از 
مهرهاى جعلى توانسته بود شش 
شــرکت تجارى را در اداره ثبت 

شرکت ها به نام خود ثبت کند و همچنین با اســتفاده از مهرهاى جعلى خود را کارگزار و کارمند 
بیمه، فردى مهم و مالک چندین شــرکت، کارگاه و صاحب نفوذ در اداره کار به افراد و کارکنان 

بیمه معرفى کند.
وى در خصــوص نحوه کالهبــردارى متهم اظهار داشــت: این فرد، متقاضیان بازنشســتگى 
را جلوى شــعبات بیمه تأمیــن اجتماعى در 
شهرستان هاى زرین شهر، نجف آباد، اصفهان 
و... تعقیب و پس از اطالع از مشــکل آنان با 
تنظیم قرارداد افــراد را متقاعد مى کرد که از 
طریق شرکت هاى خود نســبت به باقیمانده 
ســنوات بیمه اى آنان تا سقف 30 سال اقدام 

مى کند.
 وى ادامه داد: متهم با ترفندهاى خاص اقدام 
به جلب اعتماد طعمه هاى خود کرده مبالغى 
باالى صــد میلیون ریال را بــه بهانه جریمه 
تعیین شده از سوى اداره بیمه از طریق کارت 
به کارت، چــک و به صورت دســتى از آنان 

دریافت و سپس با تعویض خط و گوشى موبایل خود را مخفى مى کرد.
سردار آقاخانى با بیان اینکه استفاده از نام هاى جعلى و چهره هاى متفاوت توسط متهم، دستگیرى 
وى را با مشکل مواجه ساخته بود گفت: سرانجام پس از چندین ماه تالش شبانه روزى کارآگاهان، 
مخفیگاه این کالهبردار در یکى از محله هاى شــهر اصفهان شناسایى و طى هماهنگى با مقام 
قضائى در عملیاتى غافلگیرانه دســتگیر و در بازرســى از محل نیز تعداد 20 عــدد مهر جعلى، 
پرونده ها، اسناد و مدارك اخذشــده از مالباختگان، تعدادى فرم هاى خام مربوط به ادارات بیمه، 

کار و امور اجتماعى و بیش از 15 جلد کتب حقوقى کشف شد.
وى افزود: متهم در تحقیقات صورت گرفته به صراحت به کالهبردارى از متقاضیان بازنشستگى 

و همچنین جعل مهرهاى ادارات و شرکت هاى مختلف اعتراف کرد.
این مقام مســئول، با بیان اینکه در مجمــوع 20 میلیارد ریال کالهبردارى توســط فرد مذکور 
صورت گرفته بود تأکید کرد: تاکنون 80 نفر از افرادى که توســط متهم مورد کالهبردارى قرار 
گرفته اند از شهرستان هاى مختلف استان و همچنین استان هاى دیگر کشور شناسایى شدند که 
با مسدود شدن تمامى حساب ها و توقیف اموال و امالك متهم تالش براى بازگرداندن وجوه به 

مالباختگان ادامه دارد.
وى، آگاهى کامل متهم از قانون بازنشستگى، فن بیان باالى متهم در اداى مطالب و عملى نمودن 
نقشه هاى خود به صورت حرفه اى، طمع ورزى مالباختگان و وسوسه بازنشستگى با وعده حقوق 
هاى باالى 40 میلیون ریــال، قانونى جلوه دادن اقدامات مجرمانــه و ارتباط راحت با کارمندان 
ادارات و دسترسى به پرونده هاى اشخاص را از جمله دالیل موفقیت این کالهبردار در کارهاى 

تبهکارى خود عنوان کرد.
سردار آقاخانى اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائى استان تحویل و با صدور 
قرار روانه زندان شد اما پرونده وى براى کشف ابعاد دیگر این کالهبردارى باز بوده و رسیدگى به 
آن همچنان ادامه دارد و افراد دیگرى که به این شیوه از آنان کالهبردارى شده مى توانند به پلیس 

آگاهى استان اصفهان مراجعه کنند.

سقوط یک دستگاه کامیونت ایسوزو از 
پل غدیر اصفهان

آقاى مدیر، هکر تلگرام کارمند
 از آب درآمد

  ایرنا | یک دستگاه کامیونت ایسوزو از پل غدیر شهر اصفهان سقوط کرد که خوشبختانه تلفات جانى نداشت.
روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان اعالم کرد: این حادثه ساعت 10 و 22 دقیقه صبح روز شنبه هفته جارى 

به سامانه 125 اعالم شد و به سرعت ستاد فرماندهى تیم ایستگاه شماره 5 ، مدیر و افسران کشیک و اورژانس شهرى به محل حادثه اعزام 
شدند.  مدیر منطقه 2 عملیاتى آتش نشانى اصفهان در این باره گفت: کامیونت ایسوزو پس از انحراف از مسیر اصلى به گاردریل هاى کنارى پل 

غدیر برخورد و پس از آن به پایین پل سقوط کرد.
سرآتشیار ماشاءا... سلطانى با اشاره به اینکه نیروهاى عملیاتى به سرعت شهروندان را از محل خطر دور کردند، افزود: پس از ایمن سازى محل، 

کامیونت به وسیله جرثقیل به کنار خیابان منتقل شد.
وى در مورد وضعیت سرنشینان این کامیونت خاطرنشان کرد: راننده و دیگر سرنشین کامیونت توسط نیروهاى اورژانس اصفهان به بیمارستان 

منتقل شدند. وى افزود: علت حادثه توسط کارشناسان راهور در دست بررسى است.

  ایسنا| معاون دانشجویى دانشگاه تهران با اشاره 
به خبرى با عنوان «مرگ عجیب یک دانشجوى دانشگاه 
تهران»، ضمن تکذیب انتساب این دانشجو به دانشگاه 

تهران، توضیحاتى در این زمینه ارائه کرد.
دکتر حسن به نژاد انتساب دانشجوى فوت شده به این 
دانشگاه را تکذیب کرد و گفت: دانشجوى فوت شده فارغ 
التحصیل دانشگاه شهید بهشتى بوده و علت مرگ وى 

در دست بررسى است.
وى در ادامه اظهار داشت: دانشــجوى فوت شده فارغ 

التحصیل رشته مشاوره خانواده دانشگاه شهید بهشتى 
و ساکن یکى از خوابگاه هاى خصوصى واقع در خیابان 
بهار تهران بود که بامداد روز شنبه 13 آذر ماه سال جارى 

به دالیل نامعلومى فوت شد.
وى در ادامــه تصریح کرد: علت فوت این دانشــجو در 
پزشک قانونى در دست بررسى است و هنوز دلیل واقعى 

مرگ وى اعالم نشده است.
در متن خبرى با عنوان «مرگ عجیب یک دانشــجوى 
دانشگاه تهران» که در شبکه هاى اجتماعى منتشر شد، 

آمده است: «خبر کشف جسد پسر جوانى در یک خوابگاه 
خصوصى دانشجویى در محدوده استحفاظى کالنترى 
107 فلسطین از سوى مأموران انتظامى این کالنترى 
به سجاد منافى آذر بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم 
شد. روى سر متوفى نایلونى کشیده بود و بررسى اولیه در 
رابطه با علت فوت پسر جوان احتمال مصرف موادمخدر 
از ســوى وى و در نهایت مرگ او را قوت داد، همچنین 
مشخص شد هنگام فوت پسر جوان، هم اتاقى هاى او در 

اتاق حضور نداشته اند.»

مرگ عجیب یک دانشجوى دانشگاه تهران

دانشجوى فوت شده 
فارغ التحصیل رشته 
مشاوره خانواده 
دانشگاه شهید بهشتى و 
ساکن یکى از خوابگاه هاى 
خصوصى واقع در خیابان 
بهار تهران بود که بامداد 
روز شنبه 13 آذر ماه سال 
جارى به دالیل نامعلومى 
فوت شد

کودك پنــج ماهه اى بــه دلیل گیــر کردن 
هســته لیمو شــیرین داخل گلویــش، جان 

باخت.
به گزارش تسنیم، ظهر روز شنبه هفته جارى 
مأموران کالنترى 124 قلهــک در تهران در 
تماس با قاضى ایلخانــى، بازپرس ویژه قتل 
تهران، خبر مرگ کودك پنج ماهه اى را اعالم 

کردند.
بنابر اعالم مأموران کالنترى، یک هسته لیمو 

شــیرین در گلوى این کودك پنــج ماهه گیر 
کرده بود و والدین کودك او را به بیمارســتان 
منتقل کردند امــا تالش بــراى نجات جان 
کــودك بى اثر مانــد و او جانش را از دســت

 داد.
سرانجام با دستور بازپرس امور جنایى تهران، 
جسد کودك پنج ماهه براى بررسى علت دقیق 
فوت به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات 

درباره این پرونده ادامه دارد.

«هسته لیموشیرین» «هسته لیموشیرین» 
جان کودك جان کودك 55 ماهه  ماهه 

را گرفترا گرفت
بابایى مدیرکل زندان هاى استان سیستان    میزان |
و بلوچســتان به بیان توضیحاتى در رابطه با خبر فرار سه 
زندانى از زندان  زاهدان پرداخت و با رد برخى ادعاهاى مطرح 
شده اظهار داشت: هیچ محکوم به اعدام یا قصاص از زندان  
زاهدان فرار نکرده اســت و زندان زاهدان حفاظت امنیتى 
باالیى دارد. وى در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: 
جمعه شب گذشته حوالى ساعت 7و30 دقیقه، سه نوجوان از 
کانون اصالح و تربیت که مکان نگهدارى اطفال و نوجوانان 
معارض با قانون 9 تا 18 ساله است فرار  مى کنند. مدیرکل 
زندان هاى سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این سه نوجوان 
متهم بوده و هیچگونه محکومیتى نداشته اند، گفت: این افراد 
در مظان اتهام هستند و هنوز حکمى در رابطه با آنها صادر 

نشده است.
بابایى با اشــاره به اینکه کانون اصــالح و تربیت در کلیه 
کشور مقررات و آیین نامه خاص خود را دارد و به کارگیرى 
سالح در آن ممنوع اســت، خاطرنشان کرد: اقدامات الزم 
براى دستگیرى این سه نوجوان معارض با قانون به کمک 
دستگاه هاى قضائى، اطالعاتى و انتظامى صورت گرفته و 
محل اختفاى این متهمان فرارى در حال شناسایى است و 
در اسرع وقت نسبت به دستگیرى این متهمان و استرداد آنها 

به کانون اقدام مى شود.

هیچ محکوم اعدامى از زندان  
زاهدان فرار نکرده است
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

با هدست Gear VR سامسونگ 
بر ترس تان غلبه کنید!

نصف جهــان سامســونگ قصد دارد که با استفاده از 
فناورى واقعیت مجازى (Virtual Reality) و هدست 
گیــر وى آر (Gear VR) به کمک افــرادى بیاید که 
با هراس هایى همچــون ترس از ارتفــاع و ترس از 
صحبت کردن با دیگران مواجه هســتند. در همین 
BeFear-» راســتا ، سامســونگ کمپینى با عنوان
less»به معناى «نترس باش!» را راه اندازى کرده و از 

دو اپلیکیشن اختصاصى مرتبط با این امر براى هدست 
گیر وى آر رونمایى کرده است. اولین اپلیکیشن واقعیت 
مجازى سامسونگ مربوط به مقابله با ترس از ارتفاع 
مى شود و دومین اپلیکیشن مربوط به مقابله با ترس 
از صبحت کردن با دیگران است. در اپلیکیشنى که به 
منظور مقابله با ترس از ارتفاع طراحى شده، کاربر در 
محیط هاى مختلفى با ارتفاع زیاد قرار مى گیرد و بدین 

صورت با ترس درونى خود مقابله مى کند.
 این اپلیکیشن داراى سطوح سختى متنوعى است و 
براى استفاده از مرحله دشوار آن باید حتماً مراحل آسان 
و متوسط آن را پشت س بگذارید.اپلیکیشن اختصاصى 
مقابله با ترس از ارتفاع هدست واقعیت مجازى گیر وى 
آر یک باالبر شبیه سازى شده را هم ارائه مى کند که با 
استفاده از آن به نوعى محدوده ترس از ارتفاع اشخاص 

مشخص مى شود. 
اما اپلیکیشن دوم سامسونگ به منظور مقابله با هراس 
صحبت کردن با دیگــران در محیط هاى اجتماعى 
طراحى شده است. در این برنامه شــما مى توانید به 
گفتگوهاى فردى در حاالت مختلف کارى یا روزمره 

بپردازید.

اپلیکیشن ساده و عالى 
یادآورى کارها براى اندروید

نصف جهان   To Do Reminder Premium  نسخه 
پرمیوم و پولى یکى از بهترین و ساده ترین برنامه هاى 
اطالع رســانى و یادآورى کارها براى دستگاه هاى 
اندرویدى است. با نصب To Do Reminder برروى 
موبایل و یا تبلت اندرویدى خود دیگر نیاز نیست هیچ 
چیزى را به خاطر بسپارید! شاید شما نیز کارهایى را 
که باید در طول روز و حتى روزهاى آتى انجام دهید را 
در حافظه خود ثبت مى کنید و به دلیل مشغولیت هاى 
فراوان برخى از آن هــا را فراموش مى کنید و در این 
میان به یک ابزار عالى براى ذخیره آسان تر کارها نیاز 
داشته باشید؛ برنامه To Do Reminder این امکان را 
در اختیار شما قرار مى دهد که کارهاى روزانه را با متن 
و یا زبان خود ثبت نمایید و دیگر به طور همیشگى با 

فراموش کردن کارها خداحافظى کنید!
برخى از  قابلیت هاى این اَپ اندرویدى:

* امکان اضافه کردن سریع و ساده یادآورها.
* تنظیم یادآور با تکرار روزانه، هفنگى، ماهانه و غیره.

* امکان تنظیــم متن تبریک تولد دوســتان براى 
ارسال خودکار.

سال 2017 منتظر نخستین 
اسمارت فون نوکیا باشید

نصف جهان بعــد از این که نوکیا اعــالم کرد دوباره 
به صنعت تولید گوشى هاى هوشــمند باز مى گردد؛ 
جزئیات بیشــترى در این زمینه از سوى این شرکت 
 Nokia منتشر شــد.قرار است اســمارت فون هاى
Android اوایل سال آینده میالدى وارد بازار شوند 

و شایعه شــده که اولین بار در مراسم کنگره جهانى 
موبایــل (MWC) 2017 شــاهد رونمایــى از این 

محصوالت خواهیم بود.
نوکیــا موفق شــده قــرارداد صــدور مجــوز با
HMD Global را نهایى کند و به این ترتیب مى تواند 

از این نام نمادین اســتفاده و آن را روى گوشى هاى 
خود حک کند.

پــس از نهایــى شــدن ایــن قــرارداد؛ برخى از 
اســمارت فون هاى جدید نوکیا به سایت رسمى این 

شرکت اضافه شده است.

نصف جهان مدیر وب معادل کلمه انگلیسى Webmaster در انگلیسى اســت که به مدیر یک وب سایت گفته 
مى شود. وبسایت «مدیر وب» با هدف رشد کیفى در کســب و کارهاى اینترنتى ایران و همچنین توسعه روند فروش 
و بازاریابى اینترنتى راه اندازى شده است و تا رســیدن به این مهم تالش خواهد کرد. مباحث اصلى مدیر وب در زمینه 
بازاریابى اینترنتى و راه اندازى کسب و کارهاى آنالین مى باشد و با تهیه محتواى اختصاصى تصویرى سعى در ایجاد 
آموزش هاى با سطح کیفیت جهانى دارد.خدماتى که در جلسات مشاوره خصوصى مدیر وب ارائه مى شوند به شرح زیر 
است:تحلیل وب سایت شما به طور دقیق و تخصصى.ارائه راهکارهاى پیاده سازى پروژه هاى آنالین.بررسى UI سایت 
و ارائه راهکارهاى رفع مشکل.تحلیل فرآیند هاى سایت براى افزایش کارایى و فروش بیشتر.بررسى مشتریان و نحوه 
بازاریابى سایت.ارائه راهکارهاى مبتنى بر وب براى افزایش فروش.بررسى UX سایت و ارایه پیشنهادات کاربردى.

تحلیل ایده و ایده یابى براى شروع کسب و کار اینترنتى.ارائه راهکارهاى تخصصى تبلیغات در گوگل.بررسى وضعیت 
سئو سایت و ارایه راهکارهاى بهبود سئو.تحلیل سیستم بازاریابى ایمیلى و بهبود ایمیل مارکتینگ.تحلیل شبکه هاى 

http://modireweb.com :اجتماعى و بهبود سوشیال مارکتینگ.وب آدرس

نصف جهان  F1 2016  بازى جدید مســابقات اتومبیلرانى فرمول یک براى اندروید است. در F1 2016 تمرکز 
سازنده القاى تجربه نزدیک به حال و هواى رانندگان فرمول یک دارد و خبرى از صحنه هاى جذاب، برخوردهاى 
نفس گیر، سرعت هاى دیوانه وار و دریفت کشیدن نیســت! باید مانند یک راننده  حرفه اى به طور مداوم با پدال 
هاى گاز و ترمز در کنار فرمان بازى کنید و همچنین حواســتان به میزان مصرف سوخت، وضعیت الستیک ها و 
 Career ،داراى بخش هاى مختلف اســت که البته روند همه  آنها یکسان است F1 2016 .ارتباط با گاراژ باشد
و Championship بخش هاى اصلى این بازى به حســاب مى آیند که شباهت زیادى با هم دارند و تنها تفاوت 
 Championship و رقابت با یکى از رانندگان فعلى مسابقات در Career آنها رانندگى با شخصیت ساختگى در
اســت! در بازى همه چیز قابل تنظیم است از سفارشى سازى شــخصیت اصلى و ماشــین ها بگیرید تا قوانین 
مربوط به بازى که تجربه اى کم نظیر از

بازى هاى مســابقات فرمول یک را 
برایتان به ارمغان مى آورد! 

معرفى محصول

نصف جهــان دســتبند Gear Fit 2 سامسونگ از بدنه 
سیلیکونى تشکیل شــده و به یک صفحه نمایش 1,5 
اینچى نوع ســوپر آمولد با وضــوح تصویر 432×216 
پیکسل مجهز اســت.وزن Gear Fit 2 حدود 22 گرم 
است و دســتگاه از پردازنده اى دوهســته اى، رم 512 
مگابایتى و حافظه داخلى چهار گیگابایتى بهره مى برد. 
بهره مندى این دستبند از پردازنده قدرتمند دوهسته اى 
و رم 512 مگابایتى اختصاصى، ســبب شده است که 
قابلیت هاى آن در مقایسه با سایر دستبندهاى هوشمند، 

دقیق تر و سریع تر شود.
سامســونگ دســتبند Gear Fit 2 خود را به صورت 
ضدآب و ضدگرد و غبار طراحى کرده است. این دستبند 
از استاندارد ضدآب IP68 پشتیبانى مى کند که به کمک 
آن 30 دقیقه در عمق 1,5 متــرى زیر آب دوام خواهد 
داشت. با این حال توصیه مى شود که از پوشیدن دستبند 
در محیط هاى نظیر اســتخر، دریا و سایر محیط هاى 

این چنینى اجتناب شــود. Gear Fit 2 با دستگاه هاى 
مجهز به سیســتم عامل اندروید 4,4 و باالتر و رم 1,5 
گیگابایتى سازگارى دارد، اما با محصوالت آى او اس و 
ویندوزفون ها سازگار نیست. بنابراین اگر از محصوالت 
آى او اســى اپــل اســتفاده مى کنید، خرید دســتبند

 Gear Fit 2 را فراموش کنید.
این دســتبند هوشــمند به سنســورهاى ارتفاع سنج، 
شتاب ســنج، ضربان قلب، فشارسنج و قطب نما مجهز 
است و از سنسور GPS داخلى و قدرتمندى بهره مى برد. 
ارتباط این محصول با گوشى اندرویدى از طریق اتصال 
بلوتوث برقرار مى شود. صفحه نمایش لمسى دستبند 
Gear Fit 2 سامسونگ این امکان را در اختیار کاربر قرار 
مى دهد تا شخصى سازى هاى خاصى را روى آن اعمال 
کند. دســتورات مدنظر از طریق لمس آرام و کشیدن 

انگشت روى نمایشگر آن اعمال مى شوند.
باطرى Gear Fit 2 ظرفیت 200 میلى آمپر ساعتى دارد 

و حدود سه روز دوام مى آورد. با توجه به صفحه نمایش 
لمسى این دســتبند، پردازنده و قابلیت هاى متنوع آن، 
توان شــارژدهى باطرى در این محصول در مقایسه با 
سایر دستبندهاى هوشمند، کمتر است. عملیات شارژ 
مجدد باطرى ایــن محصول به صورت بى ســیم و با 
اســتفاده از داك اختصاصى که براى آن طراحى شده 
اســت، انجام مى شــود و این روند در حدود 40 دقیقه 

تکمیل خواهد شد.
بدون تردید، Gear Fit 2 سامسونگ هم اکنون یکى از 
بهترین دستبندهاى هوشمند موجود در بازار است. این 
دستبند با دو اپلیکیشن قدرتمند Samsung Gear و 
GearFit2Plugin ســازگارى دارد و اطالعات بسیار 

جالبى از وضعیت جسمانى کاربر ارائه مى کند. هم اکنون 
Gear Fit 2 بــا قیمتى در حــدود 200 دالر در برخى 

بازارهاى جهانى عرضه شــده و یافتن آن در بازارهاى 
داخلى به دلیل محبوبیت زیاد، کمى دشوار است. 
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راهکارى براى کسب و 
کارهاى آنالین

بازى مسابقات 
فرمول یک 2016 
اندروید 

 
راه  حل تازه فیس بوك 

براى مقابله با اخبار جعلى
با انتشــار گســترده اخبار جعلى در    فارس |
فیس بوك که مشکالت زیادى براى این شرکت در 
ایام برگزارى انتخابات ریاست جمهورى ایجاد کرد، 
مدیران آن راه حلى تازه براى مشکل مذکور یافته اند.

فیس بوك قصد دارد بخشــى جداگانه براى نمایش 
اخبار منتخب خود ایجاد کند و در آن تنها اخبار موثق 

و واقعى را منعکس کند.
محتواى این بخش با همکارى ناشران اخبار موثق 
و حرفه اى و ســایت هاى خبرى شناخته شده تامین 
مى شود و امکان نشر اخبار سایت هاى تقلبى و شناخته 
نشده در آن وجود ندارد. البته قرار است در آینده براى 
پاالیش اخبار ارســالى کاربران و جلوگیرى از قرار 
گرفتن اخبار جعلى در بخــش روندهاى خبرى هم 

تمهیداتى اندیشیده شود.
اخبار مورد تایید فیس بوك در بخشــى موســوم به 
Collections گنجانــده مى شــوند و در آن اخبار 

اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و ... رسانه هاى مشهور 
درج مى شوند.

فیس بوك همچنین به دنبال شکایت حقوقى از برخى 
سایت هاى منتشرکننده اخبار تقلبى و افراد فعال دراین 
زمینه است و قرار است شکایت از آنها را در روزهاى 

آینده تقدیم دادگاه کند.

نوآورى جدید اپل به حفظ 
محیط زیست کمک مى کند

نصف جهان وقتى صحبت از نوآورى مى شود شرکت 
اپل جزء ســردمداران آن به شمار مى رود. سال آینده 
میالدى دهمین سالگرد تولید گوشى آیفون است و از 
چند ماه پیش همه درباره مشخصات گوشى آینده این 

شرکت صحبت مى کنند.
اما در چنــد روز گذشــته؛ اپل یک پتنــت جدید را 
به نام خود ثبت کرده که در آن یک حســگر محیط 
زیستى در بخش بلندگوى اســمارت فون قرار داده

 مى شود. 
بخشى از این سنسور در مجاورت محیط قرار مى گیرد 
و قادر است از مواد موجود نمونه گیرى کند و از طرفى 
به دلیل قرار گرفتن در داخل گوشى از محافظت الزم 

برخوردار است.
در بخش بلندگو یک دیافراگم قرار مى گیرد و از آن 
براى جذب، دریافت و خروج نمونه هایى مانند آب و 

هوا  استفاده مى کند.
عالوه بر این؛ اپل به مجموعه اى از اجزا که مى توانند 
در این سنسور مورد اســتفاده قرار گیرند اشاره کرده 

است.
 از جملــه مــواردى کــه مى تــوان به آن اشــاره 
کــرد سنســورهاى اکســیژن؛ مــواد بیولوژیکى؛

حرارتى؛ دى اکسید کربن و منواکسید کربن؛ اوزون؛ 
رطوبت؛ گازهاى مختلف و بســیارى مــوارد دیگر 

هستند.

کلیک

فناورانه

اشتغالزایى با استفاده از اینترنت اشیاء
معاون فناورى مرکز ملى فضاى مجازى،    ایسنا|
اینترنت اشیاء را فناورى مدرنى دانست که در آن براى هر 
موجودى اعم از انسان، حیوان و یا اشیاء، قابلیت ارسال داده 

از طریق شبکه هاى ارتباطى، فراهم مى شود.
عباس آسوشه اظهار کرد: در این فناورى، اشیاء پیرامون 
ما قادرند از محیــط اطراف خود داده هــاى مفیدى را از 
طریق حسگرهاى مختلف جمع آورى کرده و آنها را براى 
پردازش و اتخاذ تصمیمات الزم به یک سیستم مرکزى 

منتقل کنند.
معاون فنــاورى مرکز ملى فضاى مجــازى تاکید کرد: 
اینترنت اشیاء که از آن به عنوان «انقالب صنعتى جدید» 
نیز یاد مى شــود، به دلیل تغییرى که در شــیوه زندگى، 
کار، سرگرمى و مسافرت مردم وغیره ایجاد کرده است، 
تعامالت بین دولت ها و دنیاى پیرامونشــان را با دنیاى 

مجازى و تکنولوژى، دگرگون مى سازد.
وى افزود: مدیریت هوشــمند حمل و نقل، بهداشت و 
سالمت، کشاورزى، انرژى، صنایع دفاعى، صنعت بیمه، 
صنایع نفت و گاز، معادن، شهرها و اماکن عمومى، امور 
بانکى، هتلدارى و هزاران کاربــرد دیگر، مهر تأییدى بر 

اهمیت اینترنت اشیاء است.
آسوشه با اشاره به اینکه اینترنت اشیاء براى نخستین بار 

در سال 1999 توسط «کوین اشتون» مورد استفاده قرار 
گرفت، اظهار کرد: عبارت اینترنت اشیاء، جهانى را توصیف 
مى کند که در آن هر چیزى، از جمله اشیاء بى جان، براى 
خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه 

دهند تا آنها را سازماندهى و مدیریت کنند.
وى اضافه کرد: در واقع، فناورى اینترنت اشــیا، دریافت، 
ذخیره سازى و ارسال اطالعات از محیط به منظور تحلیل 
آنها و در نهایت ارائه خدمات بهتر و هوشــمندتر به کاربر 
نهایى است، یا به عبارتى اینترنت اشــیاء را مى توان به 
عنوان تکامل بُعدى از اینترنت دانســت کــه به عنوان 
یک جهش بزرگ، توانایى جمــع آورى، تحلیل و توزیع

داده ها را داراست.
معاون فناورى مرکز ملى فضاى مجــازى، تعاملى که 
اینترنت اشیاء بین عناصر و اشیاء متنوع ایجاد کرده است 
را مورد توجه قرار داد و گفت: فناورى هاى اینترنت اشیاء 
مختص یک صنعت و یا زنجیره  تأمین خاصى نیستند و این 
موضوع روابط پیچیده اى را باعث مى شوند که تعداد زیاد 
بازیگران آن، از زمره این روابط است و مى توان با استفاده 
از مفهوم اکوسیستم اینترنت اشیاء، این شرایط پیچیده را 

سامان بخشید.
وى اضافــه کــرد: به عنــوان نمونــه، اکوسیســتم 

پیشنهادى شــرکت IDC براى اینترنت اشیاء عبارتند از
دســتگاه ها، اتصاالت، پلتفرم ها، برنامه هاى کاربردى، 
تجزیه و تحلیل  داده  ها، حریم خصوصى و امنیت، خدمات 
و ســرویس ها به مصرف کننده، حکومــت- دولت ویا 

سرمایه گذارى.
آسوشه با تأکید بر اینکه اینترنت اشیاء، ارتباطات ماشین 
به ماشین، وب فیزیکى و فناورى هاى متعدد شبکه هاى 
ارتباطى و تکنولوژى هاى تجمیع و تحلیل داده ها، عمًال 
یک هدف ثابت را دنبال مى کنند، گفت: هدف، بکارگیرى 
هوشــمند داده هاى تولیدى از ابزارهاى متصل به شبکه 
و سابقه قبلى اتصال آنها، با هدف ارائه سرویس بهتر به 

مشتریان انتهایى است.
وى افزود: معمارى اصلى این ســرویس ها را مى توان به 
بخش هاى سخت افزار، شبکه مخابراتى ارتباطى، بستر 
ابرى و برنامه هاى کاربردى تقسیم بندى کرد که هر کدام 

نقش به سزایى در این فناورى ایفا مى کنند.
معاون فناورى مرکز ملى فضاى مجازى با اشاره به اینکه 
استفاده از خدمات متنوع اینترنت اشیاء، کاربر نهایى را با 
مشکل مواجه مى کند، اظهار داشت: با توجه به اکوسیستم 
اینترنت اشیاء و تعدد سازمان هاى بین المللى و نهادهاى 
فعال در این حوزه و به تبع آن وجود استانداردهاى مختلف 

و متعدد در بخش هایى همچون ارتباطات بیسیم، فنى، 
کاربرد و کیفیت سرویس، مى بایست استاندارد واحدى 
ایجاد شود تا حریم خصوصى و امنیت تجهیزات و ارتباطات 

را بیش از پیش تضمین کند.
آسوشه، تضمین امنیت سرویس ها و کاربردهاى اینترنت را 
فاکتور بسیار مهمى در ایجاد اعتماد در کاربران و بکارگیرى 
این بستر دانست و اظهار کرد: مبناى ارائه سرویس هاى 
هوشــمندتر در اینترنت اشــیاء، جمــع آورى، تجمیع و 
پردازش داده اســت و حجم زیاداتصــاالت و پردازش 
داده ها و تجهیزات متصل به اینترنــت، در کاربردهاى 
مبتنى بر اینترنت اشیاء، احتمال آسیپ پذیرى هاى امنیتى 
را بیشتر مى کند، بنابراین تضمین امنیت در سرویس ها و 
محصوالت اینترنت اشیاء، جزء اولویت هاى توسعه این 

حوزه است.
معاون فناورى مرکز ملى فضــاى مجازى، توجه جدى 
برخى از کشــورها از جمله چین، آمریــکا، کره جنوبى، 
انگلیس و هند به اینترنت اشــیاء را مورد اشاره قرارداد و 
گفت: بسیارى از پروژه هاى منطقه اروپا نیز حاکى از ورود 
به حوزه اینترنت اشیاء و تکنولوژى ها و دانش هاى مرتبط 
با آن بوده و در این راســتا چشــم اندازهایى نیز براى آن 

تدوین شده است.

دستبند Gear Fit 2 سامسونگ 

ن مربوط به بازى که تجربه اى کم
بازى هاى مســابقات فرمول

برایتان به ارمغان مى آورد! 
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ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 470/95 شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى دهاقان مطروحه مابین حامد اسماعیلیان به 
طرفیت امید گرجى مرغملکى به خواسته انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره پالك 64219- 555 چون 
براى روز 95/10/22 ساعت 4/5 عصر تعیین وقت گردیده است و خوانده آقاى امید گرجى مجهول المکان مى باشد، 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب براى یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ضمن شرکت در جلسه رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را از دفتر شورا اخذ نماید، ضمناً در صورت عدم 
حضور، شورا وفق مقررات اتخاذ تصمیم مى نماید. م الف: 95/192 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

دهاقان (مجتمع شماره یک)/9/231
حصر وراثت

موسى جلیلى بابادى داراي شناسنامه شماره 384 به شرح دادخواست به کالسه 1098/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهناز رضائى میرقائد بشناســنامه 2875 در تاریخ 1395/5/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ساغر جلیلى بابادى ش ملى 
1080614087، 2- امیرمحمد جلیلى بابادى ش ملى 1080797122،  3- آرمین جلیلى بابادى ش ملى 1081242396 
(فرزندان متوفى) 4- موسى جلیلى بابادى ش.ش 384 (همســر متوفى) 5- خانم جان رضائى میرقائد ش.ش 410 
(مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2641 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/253
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002003000652/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9501278/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000163 بدینوسیله به آقایان 1- جواد کریمى نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1331/06/03 شماره ملى: 
1287631460 شماره شناسنامه: 957 به نشانى: اصفهان خیابان اردیبهشت کوچه نشاط انگیز پالك 4 و 2- عبدالرسول 
مطیعى دهنوى نام پدر: نعمت اله تاریخ تولد: 1317/02/11 شــماره ملى: 1284339106 شــماره شناسنامه: 78 به 
نشانى: اصفهان میدان جمهورى جنب مسجد شفیعى ابالغ مى شود که بانک پارسیان به استناد قرارداد بانکى شماره 
2003/400/4510244/2- 90/10/18 جهت وصول مبلــغ 20/645/218/616 ریال تا تاریخ 95/5/26 به انضمام 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9501278 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/7/1 مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف 
جهان از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 26842 اسدى 

رئیس اداره اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/9/261
مزایده 

اجراى احکام شعبه یک دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 940255 ج 1 محکوم له محمدرضا 
زارعى علیه آقاى حسین سجاد جلسه ى مزایده اى در روز یکشنبه مورخ 95/10/5 ساعت 8 تا 9 صبح در محل اجراى 
احکام شعبه یک دادگاه عمومى حقوقى اصفهان واقع در خیابان نیکبخت جنب بیمه پارسیان طبقه 4 جهت فروش یک 
قطعه زمین جلوى هتل پل جنب هتل پارك به پالك ثبتى 4836/1 بخش 5 اصفهان واقع در اصفهان سى و سه پل ابتداى 
بلوار آیینه خانه جنب هتل پل برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک به نشانى فوق بازدید نمایند.

ضمناً میزان بدهى خوانده 3/163/010/572 ریال مى باشد که بمیزان 1/4459 حبه از 3/6 حبه از 72 حبه پالك 4836/1 
بخش 5 ثبت اصفهان مى باشد.مزایده از قیمت پایه آغاز و برنده کسى است که حداقل 10٪ مبلغ ارزیابى شده را به حساب 
سپرده 217129210008 واریز کرده باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.نظریه کارشناسان یک قطعه زمین جلوى هتل پل 
و جنب هتل پارك که در حال حاضر به صورت پارکینگ استفاده مى شود با مشخصات ثبتى به صورت زیر: شماره چاپى 
134704 شماره ملک 4836/1 شماره ثبت 222469 صفحه 550 دفتر امالك 1201 بخش ثبت 5 مالک حسین سجاد 
میزان ملک 3/6 مشاع از 72 که با توجه به اوراق موجود در پرونده شهردارى پس از گذربندى ها مساحت موجود از پالك 
مزبور مالکیت آقاى حسین سجاد از این پالك برابر 3/5  3 حبه مشاع از 72 حبه و برابر پنج درصد مساحت ملک  مزبور 
معادل 31/5 متر مربع به صورت مشاع که پایه مزایده به مبلغ 7/875/000 ریال ( هر متر مربع 250/000/000 ریال) 

برآورد شده است.م الف: 26907 اجراى احکام شعبه یک دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/284
حصر وراثت

حمید صفرى جالل آبادى داراي شناسنامه شماره 571 به شرح دادخواست به کالسه 1121/95 ش ح/14  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد صفرى جالل آبادى 
بشناسنامه 26 در تاریخ 95/7/20  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- حمید صفرى جالل آبادى به ش.ش 571 ، 2- على صفرى جالل آبادى به ش.ش 4362 (پسران 
متوفى) 3- معصومه صفرى جالل آبادى به ش.ش 66 ،  4- الهام صفرى جالل آبادى به ش.ش 2169 (دختران 
متوفى) 5- زهرا نظرپور نجف آبادى به ش.ش 33 (همسر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 2683 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/357

ابالغ راى
کالسه پرونده: 258/95 ش ح 1 شماره دادنامه تاریخ رسیدگى 95/8/1 مرجع رسیدگى شعبه اول شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان اعظم ناصرى نشانى یزدانشهر خ 19 غربى نگارستان روبروى مدرسه دبستان عدالت 
پالك 26 کد پستى: 67381- 85199 خوانده: وهاب یاقوت زاده به نشانى خوزستان –آغاجارى- کوى شهید 
چمران- جنب سینماى ارشاد پالك 49 کد پستى 63719 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید.راى قاضى شورا در خصوص دادخواست خانم اعظم ناصرى فرزند خان بابا 
به طرفیت آقاى وهاب یاقوت زاده فرزند على مبنى بر مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 95/3/1 لغایت صدور حکم و 
همچنین نفقه آتیه فرزند مشترك از تاریخ ثبت دادخواست که با توجه به رونوشت شناسنامه وجود علقه زوجیت 
بین  طرفین محرز و مسلم مى باشد لذا با توجه به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ واقعى  و اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگى و جلب نظر اعضا شوراى حل اختالف شــعبه اول، شورا خواسته خواهان را حمل بر صحت 
دانسته و با استناد به مواد 1106، 1107، 1115، 1199،1115 قانون مدنى، خوانده را به پرداخت ماهیانه مبلغ 
سیصد و سى هزار تومان به عنوان نفقه معوقه از تاریخ 95/3/1 الى 95/8/1 و همچنین نفقه آتیه فرزند مشترك 
از تاریخ 95/3/4 ماهیانه مبلغ یکصد و هفتاد هزار تومان تحت عنوان اصل خواسته در حق خواهان محکوم مى 
نماید راى صادره غیابى ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در  شورا و ظرف بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 2681 شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/9/359
فقدان سند مالکیت

شــماره: 951218641131150- 1395/9/7 ورثه خانم مریم پور آذر نجف آبادى فرزند حسن به استناد دو 
برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رســمًا گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت یک ربع دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك شــماره 1/16 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 331 
دفتر 100 ذیل ثبت 14934/791 و سند مالکیت 702351 که 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 جابجایى مفقود شده  است چون 
درخواست صدور المثنی ســند 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 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: 2680 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/9/360
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973730200422 شماره پرونده: 9409983730201044 شماره بایگانی شعبه: 941055 
خواهان: بانک انصار با نمایندگى محمود کربى با وکالت آقاى محمدعلى رضایى برزانى فرزند اصغر به نشانى: 
اصفهان- اصفهان- اصفهان خ جابر انصارى خ 5 آذر کــوى کاج، خواندگان: 1- خانم راحیل احمدى بابادى 
فرزند على 2- آقاى روزبه مردانى ولندانى فرزند خسرو همگى به نشانى: مجهول المکان، خواسته ها : 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک، دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
دادگاه: در خصوص دعوى خواهان بانک انصار با وکالت آقاى محمدعلى رضایى بطرفیت خواندگان 1- روزبه 
مردانى ولندانى فرزند خسرو 2- راحیل احمدى بابادى فرزند على به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و نود میلیون 
ریال بابت یک فقره چک به شرح متن دادخواست به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه دادگاه 
نظر به بقاء  اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده داشته و 
حکایت از اشتغال ذمه وى داشته و نظر به اینکه خوانده دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول و ابراز نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشــته و دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار 
باقیمانده است و با تمسک به اصل اســتصحاب لذا دعوى مطروحه را موجه و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 
522- 519- 515- 502- 198 قانون آیین دادرســى در امور مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5/651/000 ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام 
اجراى حکم که در هنگام اجراى حکم محاسبه میگردد و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مینماید. راي صادره نسبت به خوانده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان و نسبت به 
سایرین ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر استان میباشد. م 

الف: 2674 خانى رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان نجف آباد/9/361
حصر وراثت

مجتبى فقهى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 786 به شــرح دادخواست به کالسه 1119/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو چهارده معصومى نجف آبادى 
بشناسنامه 428 در تاریخ 1395/8/2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- مجتبى فقهى نجف آبادى ش.ش 786،  2- مهدى فقهى نجف آبادى ش.ش 24058، 3- زهرا 
فقهى نجف آبادى ش.ش 10979، 4- اشــرف فقهى نجف آبادى ش.ش 141 (فرزندان متوفى) 5- خدیجه 
حاج ابوالقاسمى نجف آبادى ش.ش 4655 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

2679 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/362
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973630100893 شماره پرونده: 9509983630100244 شماره بایگانى شعبه: 950249 
خواهان بانک انصار به نمایندگى محمود کربى با وکالت آقاى محمد على رضایى برزانى فرزند اصغر به نشانى 
اصفهان خ بزرگمهر ابتداى خ آراسته مجتمع تندیس طبقه سوم واحد 34 خواندگان: 1- آقاى اکبر براتى فرزند 
حسن به نشانى اصفهان – تیران و کرون – هومان- خ امام خمینى- پالك 41 ، 2- آقاى احمدرضا حیدرى 
فرزند رضا به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ضمن اعالم ختم رسیدگى بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید.راى دادگاه  در خصوص دادخواست بانک 
انصار با وکالت آقاى محمدعلى رضایى بطرفیت آقایان 1- اکبر براتى فرزند حسن 2- احمدرضا حیدرى فرزند 
رضا مبنى بر مطالبه مبلغ 235000000 ریال بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه و بابت یک فقره چک به 
شماره 48/146942/1522 مورخ 94/9/10 عهده بانک ملت با این توضیح که خوانده ردیف اول صادر کننده 
و خوانده ردیف دوم ضامن مى باشــد دادگاه با توجه به محتویات پرونده، وجود اصول اسناد در ید خواهان که 
داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد و خوانده دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه ارائه ننموده است  لذا ادعاى 
خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 515 و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى خوانده 
را به پرداخت مبلغ 235000000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 7355000 ریال به عنوان هزینه دادرسى 
و ابطال تمبر و همچنین حق الوکاله طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزى از تاریخ 
سررســید چک تا زمان وصول در حق خواهان محکوم مى نماید راى صادره غیابــى و ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد.م الف: 2675محمدى جرقویه اى رئیس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان تیران 

و کرون /9/365
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973730301210 شماره پرونده: 9409983730302114 شماره بایگانی شعبه: 942133 
خواهان: خانم زهرا مومنى موگوئى فرزند براتعلى به نشــانى: نجف آباد یزدانشهر قسمت دوم خ اول غربى ك 
ولیعصر پ 4، خوانده: آقاى اکبر عطشانى نیا فرزند سعید به نشــانى: نجف آباد ویالشهر خ منتظرى شرقى خ 
سوسن 1، خواسته ها : 1- مطالبه خسارات دادرســى 2- مطالبه نفقه معوقه، دادگاه با بررسى محتویات پرونده 

ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست خانم 
زهرا مومنى به طرفیت اکبر عطشانى نیا، به خواسته مطالبه نفقه معوقه زوجه از تاریخ 93/11/6 لغایت صدور 
حکم همچنین تعیین نفقه حال و آتیه به انضمام خیارات دادرسى، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمى خواهان 
و اظهارات زوجه در جلسه دادرســى با توجه به مفاد دادخواســت تقدیمى خواهان و اظهارات زوجه در جلسه 
دادرســى که تا تاریخ 94/2/1 داراى روابط معمول بوده اند و پس از آن همسرش منزل را ترك کرده است و با 
عنایت به احراز علقه زوجیت دائم فى مابین خواهان و خوانده حسب رونوشت سند نکاحیه ضمیمه دادخواست و 
با لحاظ صورتجلسه تعیین نفقه این شعبه مستنداً به ماده 1114 قانون مدنى و 198 و 519 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به الزام زوج به پرداخت ماهیانه 330/000 تومان براى ســال 94 و 340/000 تومان براى ســال 
95  از تاریخ 94/2/1 لغایت صدور حکم 95/4/31 به انضمام هزینه دادرســى وفق تعرفه قانونى و نیز تعیین 
ارشادى نفقه حال و آتى زوجه به نحو ماهیانه 340/000 تومان براى سال 95 با افزایش سالیانه وفق شاخص 
تورم بانک مرکزى که مطالبه آن مستلزم طرح دعوى على حده اســت صادر و اعالم مینماید. و در خصوص 
مطالبه نفقه از 93/11/6 لغایت 94/2/1 با توجه به اظهارات زوجه و این که ظاهر بر پرداخت است، مستنداً به 
ماده 197 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم میگردد. رأى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2673 گرامى دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقى 

شهرستان نجف آباد/9/366
مزایده

در پرونده کالســه 940741  اجرایى و به موجب دادنامه 0060-950 صادره از شــعبه اول عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى محسن على عسگرى فرزند احمد قلى محکوم است به پرداخت 509586000 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 22500000 ریال نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگستري منتخب آقاي حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. یکباب واحد تجارى واقع در 
مجتمع تجارى شیخ بهائى داراى 10/89 متر مربع عرصه و 10/89 متر مربع اعیانى طبقه اول واحد 324 فاقد 
سند تفکیکى و با حق استفاده از راهروها- پله هاى برقى و آسانسور و پارکینگ و سایر مشاعات بارزش جمعا 
2014650000 ریال که میزان مالکیت محکوم علیه اجرایى 7/993 حبه بمبلغ 223/654/131 ریال محاسبه 
گردیده که موضوع مزایده مى باشــد.  که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین به نظریه کارشناسى، 
اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/9/29 ساعت 12 صبح و در همان محل 
اجراى احکام حقوقى 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 مال/ اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م 

الف: 2669  اجراي احکام حقوقی دادگسترى نجف آباد/9/368
اجراییه

شــماره: 433/95 ش ح 2 بــه موجب راي شــماره 620 تاریــخ 95/6/16 حوزه دوم حقوقى شــوراي حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیهــم: مهران- شــهرام- کامران همگى 
قهرمانى به نشــانى مجهول المکان محکوم هســتند به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 1/925/000 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید 
93/4/30 لغایت اجراى حکــم و همچنین محکوم علیه ها محکــوم به پرداخت مبلــغ 4/500/000 ریال 
به عنوان نیم عشــر دولتى مى باشد.مشــخصات محکوم له: مجتبى سفرى به نشــانى نجف آباد – خ امام

- خ بوستان جنوبى- کوى شــهید حبیب الهى پالك 3 با وکالت آقاى مجتبى حقیقى.  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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 2664 شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/369
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103730205407 شــماره پرونده: 9509983730200494 شــماره بایگانی شعبه: 
950495 خواهان  علیرضا حیدرى زفره دادخواســتی به طرفیت خوانــدگان ابوالفضل ایکدرباصیرى و احمد 
قیدرلو به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسى تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 
واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9509983730200494 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/25 
و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان احمد قیدرلو و ابوالفضل ایکدرباصیرى 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2658 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نجف آباد/9/370
مزایده

در پرونده کالسه 940662  اجرایى و بموجب دادنامه 940662 صادره از شعبه اول عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى محسن براتى فرزند تقى به محکوم است به پرداخت 1/510/211/068 ریال بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 69/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت که از طریق اجراي احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد ذیل توقیف و توسط هیئت کارشناس 
رسمى دادگستري منتخب آقاي اسداله غیور شرح ذیل ارزیابی گردیده است. ردیف: 1- شرح جنس: رنگ فورى 
ریف- قیمت واحد به ریال: 100000- تعداد: 77 کیلو- مبلغ به ریال: 7700000،  2- مایه رنگ نیم کیلویى 
ریف- 30000- 34 عدد- 1020000، 3- مایه رنگ ربع کیلویى- 20000- 307 عدد- 6140000، 4- رنگ 
روغنى خوشــه- 80000- 299 کیلو- 23920000، 5- رنگ براق حاوى- 50000- 68 کیلو- 3400000، 
6- رنگ استخرى خوشــه- 120000- 19 کیلو- 2280000، 7- استر طوســى اتومبیل- 150000- 33 
کیلو- 4950000، 8- اســتر طوســى برتــر- 50000- 20 کیلــو- 1000000، 9- رنگ فــورى اتومبیل 
سهند- 120000- 9 کیلو- 1080000، 10- ســیلر و کیلر ریف- 70000 10 کیلو- 700000، 11- سیلر و 
کیلر خوشه- 70000- 9 کیلو- 630000، 12- رنگ فلروســنت روغنى- 150000- 12 کیلو- 1800000، 
13- حاوى رنگ بــراق- 70000- 43 کیلــو- 3010000، 14- روغــن جال یک لیتــرى- 50000- 9 
کیلو- 450000، 15- رنگ کوره اى شــالیز- 120000- 49 کیلو- 5880000،  16- اخرایى فورى شالیز- 
80000- 30 کیلــو- 2400000، 17- رنگ نیم بــراق- 80000- 46 کیلــو- 3680000، 18- مایه رنگ 
پالســتیکى- 50000- 18 کیلو- 900000، 19- رنگ روغنى براق- 80000- 12 کیلو- 960000،  جمع 
منقول: 74050000، 22- بتونه قرمز فــورى تام- 90000- 12 کیلــو- 1080000، 23- رنگ پاك کن 
ریف- 30000- 11 عدد- 330000، 24- رنگ نیم کیلویى پــگاه- 30000- 6 عدد- 180000، 25- مایه 
رنگ پالستیک- 30000- 94 عدد- 2820000، 26- تینر روغنى 4 لیترى- 220000- 12 عدد- 2640000، 
27- اکریلیک نیم براق- 20000- 2 گالن- 40000، 28- رنگ روغنــى براق 25 کیلویى- 500000- 16 
عدد- 8000000 ، 29- ضد زنگ اخرا 4 کیلو- 150000- 18 گالن- 2700000، 30- ضد زنگ طوسى اخرا 
4 کیلو- 180000- 4 گالن- 720000، 31- رنگ خوشه براق 4 لیترى- 300000- 13 گالن- 3900000، 
32- رنگ روغنى بــراق- 200000- 39 گالن- 7800000، 33- رنگ اپوکســى 4 کیلویى- 550000- 4 
گالن- 2200000، 34- رنگ نیم براق شالیز- 50000- 47 کیلو- 2350000، 35- بتونه روغنى- 40000- 24 
کیلو- 960000، 36- اکریلیک ریف براق- 280000- 14 گالن- 3920000، 37- آســترى طوسى صادق 
کمالى- 60000- 24 کیلو- 1440000، 38- آسترى طوسى برتر- 180000- 3 گالن- 540000، 39- روغن 
جال خوشه 4 کیلویى- 180000- 3 گالن- 540000، 1- ضد زنگ طوسى- 50000- 17 کیلو- 850000 ، 
2- ضد زنگ اخرا- 50000- 3 کیلو- 150000، 3- وارنیش ویژه- 50000- 10 کیلو- 500000، 4- پوش 
رنگ روغنى- 150000- 22 کیلو- 3300000، 5- روغن جال 2 لیترى- 50000- 26 کیلو- 1300000، 6- 
اخرایى آلکیدى- 80000- 75 کیلو- 6000000، 7- اسپرى رنگ مخلوط- 40000- 385 عدد- 15400000، 
8- اسپرى ضد زنگ- 40000- 18 عدد- 720000، 9- اسپرى داشبورتى- 40000- 45 عدد- 1800000، 
10- قلم مــو 5. 2- 50000- 97 عدد- 4850000، 11- مغلویــز 12*3- 80000- 42 عدد- 3360000، 
12- مغلویز 15*5- 100000- 17 عدد- 1700000، 13- مغلویــز 14*4- 90000- 7 عدد- 630000، 
14- قلم مو سرى- 200000- 2 بسته- 400000، 15- قلم مو آرین 2- 30000- 5 عدد- 150000، 16- قلم 
مو سحر 2- 32000- 9 عدد- 288000، 17- قلم مو 5. 1 صدرا- 30000- 4 عدد- 120000- 18- قلم مو 
4  ارین- 30000- 4 عدد- 420000، 19- قلم مو سحر- 30000- 6 عدد- 180000، 20- سمباده دیسکى 
بزرگ- 10000- 109 عدد- 1090000، 21- سمباده دیسکى مینى- 50000- 52 عدد- 260000، جمع به 
ریال: 43468000- 22- سمباده رولى آهن- 150000- 50 متر- 750000، 23- رنگ فورى شالیز- 90000- 
15 کیلو- 1350000، 24- سمباده بوســن آب- 10000- 1250 برگ- 12500000، 25- ضد زنگ امید 4 
کیلویى- 200000- 5 گالن- 1000000، 26- رنگ آلومینیومى 4 کیلویى- 200000- 1 گالن- 200000، 
27- رنگ روغنى بــراق 4 کیلویى- 300000- 40 گالن- 126000000، 28- رنگ پلى اســتر 4 کیلویى- 
300000- 13 عدد 3900000، 29- مواد پلى استر- 40000- 11 عدد- 440000، 30- سیلر و کیلر فورى 
4 کیلویى- 200000- 33 گالن- 6600000، 31- رنگ روغنى 4 کیلو- 200000- 22 گالن- 4400000، 
32- رنگ پالستیکى طال 12 کیلویى 50000 ، 44 عدد- 3200000،   33- رنگ پالستیکى ریف 720 (12 
کیلو) 50000- 30 عدد- 1500000، 34- اسان پوش نجات- 30000- 35 عدد- 1050000، 90308000 
نود میلیون و سیصد و هشــت هزار ریال، 1- رنگ نیم براق- 80000- 46 کیلو- 3680000، 1- مایه رنگ 
پالستیکى- 50000- 18 کیلو- 900000، 1- رنگ روغنى براق- 80000- 12 کیلو- 960000، 2- رنگ 
نیم پالستیک- 50000- 25 کیلو- 1250000، 2- رنگ آســترى- 50000- 18 کیلو- 900000، جمع به 
ریال: 74050000، 37- آسترى طوسى صادق کمالى- 60000- 24 کیلو- 1440000، 38- آسترى طوسى 
برتر- 180000- 3 گالن- 540000، 39- روغن جال خوشــه 4 کیلویــى- 180000- 3 گالن- 540000، 
40- رنگ اســترى ورامین- 180000- 11 گالــن- 1980000، 41- رنگ روغنى مــات- 280000- 5 
گالن- 1400000، جمع به ریال: 119590000، 4- شاپن مشــکى 4 کیلو- 30000- 10 گالن- 300000، 
4- رنگ پالســتیکى حاوى- 180000- 41 عــدد- 7380000، 4- روغن جال دو لیتــرى- 90000- 12 
عدد- 1080000، 4- رنگ روغنى نیم براق 25 کیلو- 900000- 7 عدد- 6300000، 4- رنگ پالستیک 12 
کیلویى- 300000- 77 گالن- 15400000، 4- مایه رنگ پالستیک- 20000- 24 عدد- 480000، 4- تینر 
فورى 12 ریف- 200000- 20 گالن- 4000000، 4- پرایمر 4 کیلویى- 200000- 36 گالن- 7200000، 
5- کیلر پایه آب- 180000- 32 گالن- 5760000، 5- روغن زیرکار- 100000- 4 عدد- 400000، 5- مایه 
رنگ ربع کیلو- 20000- 23 عدد- 460000، 5- اخرا صنعتى 4 کیلو- 780000- 1 عدد- 180000، 5- رنگ 
نیم براق- 180000- 2 عدد- 360000، 5- رنگ پالســتیکى 12 کیلــو- 220000- 1 حلب- 220000، 
5- رنگ حاوى- 220000- 1 حلب- 220000، جمع منقول: 175880000، 61- شاپن مشکى 4 کیلویى- 
160000- 1 عدد- 160000، 62- رنگ اکرولیک 4 کیلویى- 350000- 1 گالن- 350000، 63- رنگ نیم 
پالستیک- 300000- 1 عدد- 300000، 64- ضد زنگ طوسى- 200000- 1 عدد- 200000، 65- رنگ 
روغنى سفید- 300000- 9 گالن- 2700000، 66- رنگ جدولى 25 کیلو- 1000000- 18 عدد- 18000000 
، 197590000 یکصد و نــود و هفت میلیون و پانصد و نــود هزار ریال، 16- قلم مو ســحر 2- 32000- 9 
عدد- 288000، 17- قلم مو 5. 1 صدرا- 30000- 4 عــدد- 120000، 18- قلم مو 4  ارین- 30000- 14 
عدد- 420000، 19- قلم مو سحر- 30000- 6 عدد- 180000، 20- سمباده دیسکى بزرگ- 10000- 109 
عدد- 1090000، 21- سمباده دسیکى مینى- 50000- 52 عدد- 260000، جمع به ریال: 43468000 که با 
توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق شعبه اول 
حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/9/28 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام دادگاه 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 ضمنًا  خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده 

از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2672  اجراي احکام شعبه اول دادگاه حقوقی نجف آباد/9/371
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/302420- 1395/9/6 آقاى امیرحسین ابراهیمى آقاگلى فرزند رضا بموجب درخواست وارده 
به شــماره 951218641059083 مورخ 1395/07/04 و به استناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 1081/127 واقع در قطعه هشت 
نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان  که در صفحه 29 دفتر 409 امالك ذیل ثبت 135636 بنام سعید محمدیان 
فرزند علیرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق سند انتقال قطعى 41800 مورخ 1385/06/23 دفترخانه 66 
ویالشهر به نامبرده انتقال و طى سند شماره 41802 مورخ 1385/6/23 دفترخانه 66 ویالشهر در رهن بانک 
کشاورزى قرار گرفته و معامله دیگرى هم انجام نشده است.  نحوه گم شدن یا از بین رفتن: در اثر اسباب کشى 
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: 2671 زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/9/372 
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003000551/1 شــماره بایگانی پرونده: 9501064/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000104 بدین وسیله به خانم بهاره نقى زاده فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 6753 و 
بتول عامرى فرزند محمود شماره شناسنامه 1 و محمدحسین نقى زاده فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 41241 
همگى ساکن اصفهان خیابان جابر انصارى کوى ال محمد پالك 20 و آقاى امیراحمد عامرى فرزند حسین 
شناسنامه شماره 3820 ساکن اصفهان ابتداى اتوبان چمران مقابل بانک سپه چمران کدپستى 8149776641 
و شرکت پروتئین پخش اسپادانا به شماره ثبت 26262 به نشــانى اصفهان خیابان حکیم نظامى جنب کوچه 
سنگتراشها پالك 200 ابالغ مى شود که بانک پارسیان شــعبه دکتر نوربخش به استناد قرارداد بانکى شماره 
2003/300/17143017/2 مورخ 88/5/8 جهت وصول مبلغ 3/000/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 
810/000/000 ریال بابت سود و مبلغ 6/809/248/644 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/5/26 و 
مبلغ 3/444/658 ریال بابت ذمه روزانه از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9501064 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/6/20 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد 

یافت. م الف: 27294  اسدى رئیس اداره اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/9/373
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002004000115/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9500240/2 شــماره ابالغیه: 
139505102004002633 بدینوســیله به آقاي على اکبر زیبائى بدهکار پرونده کالسه 9500240 ساکن: 
ملک شهر خیابان مفتح بن بست توحید پالك 10 که برابر گزارش مامور مربوطه نشانى فوق مورد شناسایى واقع 
نگردیده  ابالغ می گردد که برابر سند رهنى شماره 151213- 82/4/4 تنظیمى در دفترخانه شماره 7  اصفهان، 
بستانکار به نشانى فوق مبادرت به صدور اجرائیه کالســه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 89/920/000 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 227/632/020 ریال بابت سود بدهکار مى باشید که خسارت تاخیر تادیه (ذمه روزانه) 
نیز از 94/11/28 تا روز پرداخت مبلغ 49/271 ریال طبق مفاد سند رهنى به آن اضافه مى گردد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت اطالع 
شما درج و منتشر و پس از انتشــار آگهى در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب مى گردد چنانچه ظرف مدت 
ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34  اصالحى قانون ثبت مصــوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 
86/11/29 نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامى مورد وثیقه 
(محل اجراى طرح قطعه زمین به مســاحت 15000 مترمربع از اراضى ملى پالك شماره 62 واقع در اردره از 
توابع شهرستان گلپایگان که به موجب اجاره نامه شماره 146350- 78/3/17 دفتر 56  اصفهان از طرف وزارت 
جهاد سازندگى به قائم مقامى دولت در اختیار بدهکار قرار گرفته به انضمام ساختمانها و مستحدثات موجود در 
محل اجراى طرح و تأسیسات و ماشین آالت مرغدارى) و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت 
ارزیابى و با برگزارى مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد شد و جز آگهى مزایده 

آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 27296  اداره اجراي اسناد رسمی اصفهان/9/375
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/2756/26- 95/9/4 آقاي حامد فخرى فرزند مرادحسین به وکالت از طرف آقاى وحید اقدس 
منفردى فرزند محمدحسین باستناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی است سند مالکیت خود به شماره 799993  را که به میزان ششدانگ 301/63405  از ششدانگ به شماره 
پالك ثبتى 301/63405 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 568 دفتر 682  
ذیل ثبت 155170 بنام على حاجى هاشــمى فرزند اصغر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 
13893 مورخ 93/8/15 دفترخانه 408 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده 
 و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. توضیحًا مورد ثبت بموجب وکالتنامه شماره 15715- 
95/8/9 دفتر 222 کرمان مى باشد. م الف: 27416 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/9/376

حصر وراثت
عظیمه رضوى دهکردى به شناسنامه شماره 13 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 494/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ابراهیم زاده درشوریان 
به شناسنامه شماره 2797 در تاریخ 1395/7/9 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- عظیمه 
رضوى دهکردى فرزند محمود شماره شناسنامه 13 نسبت با متوفى (همسر) 2- محمد زاده درشوریان فرزند 
ابراهیم شماره شناسنامه 6-227334-228 نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1343 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/384 
احضار

شــماره نامه: 9510113641801032 شــماره پرونده:9409983641802007 شــماره بایگانى شــعبه: 
942151آگهى احضار متهم آقاى مجید غفارى فرزند منصور بدینوسیله به جنابعالى ابالغ میگردد آقاى محمد 
عزیزى فرزند فرامرز شــکایتى علیه شــما دایر بر تصادف جرحى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه دوم 
دادیارى دادسراى لنجان به کالســه 942151 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالن و درخواست شاکى به 
لحاظ مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 115 قانون آیین دادرسى در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهى در این شعبه حاضر شــوید و ضمن اعالن آدرس جدید خود از موضوع شکایت به طور کامل مطلع 
شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.م الف:788 شعبه دوم دادیارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/9/396 
حصر وراثت

آقاى اردشیر محمدى چمطاقى داراي شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کالسه 169/95 از این دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حلیمه محمدى چمطاقى بشناسنامه 
6 درتاریخ 95/06/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- اردشیر محمدى چمطاقى ت.ت 48  ش.ش 13 (فرزند متوفى) .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 805 شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف باغبهادران (مجتمع شماره یک)/9/397
ابالغ راي

شماره پرونده: 357/95 شــماره دادنامه: 757- 95/7/30 مرجع رسیدگی: شعبه ســوم حقوقى شوراي حل 
اختالف لنجان، خواهان: اقاى مهدى صالحى به نشانی: فوالدشــهر- محله ب1- ساختمان صدف ورودى 
372 پ 11، خواندگان: 1- غالمحســین نوروزى 2- خانم ناهید روحى هر دو به نشــانی: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه،  گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی اعضاء 
ختم رســیدگی را  اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رأي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دعوى 
اقاى مهدى صالحى فرزند حسین على بطرفیت 1- غالمحسین نوروزى 2- خانم ناهید روحى فرزند محمد 
تقاضاى الزام خواندگان به انتقال سند رسمى یک دســتگاه خودروى سوارى پراید به شماره انتظامى 529 ب 
59  ایران 79 به انضمام خسارات دادرســی با این توضیح که خواهان مدعى اســت به موجب قرارداد عادى 
91/10/22 خودروى موصوف را از خوانده ردیف اول خریدارى نموده است و سند خودرو نیز به نام خواندگان 
ردیف دوم مى باشد لکن با وصف  انجام تعهدات خود از جمله پرداخت بخشى از ثمن معامله خواندگان از انتقال 
سند رسمى خودرو خوددارى مى نماید. شــورا با عنایت به محتویات پرونده تصویر مصدق سند عادى حکایت 
از خرید خودرو و توسط خواهان از خوانده ردیف اول و احراز روابط معامالتى (بیع صحیح و قانونى) از صاحب 
سند رســمى خودرو به خریدار نهایى (خواهان) و با عنایت به پاسخ اســتعالم صورت گرفته از راهور مبنى بر 
مالکیت رسمى خوانده ردیف دوم و اینکه نسبت به ادعاى خواهان دفاع موجهى به عمل نیامده است. نتیجتًا 
خواسته خواهان ثابت تشــخیص و به لحاظ انکه انتقال سند رســمى خودرو از بایع به مشترى جزء توابع بیع 
مى باشد. مســتنداً به مواد 219 و 220 و 338 قانون مدنی خوانده ردیف دوم را به انتقال سند رسمى خودرو به 
نام خواهان با حضور در یکى از دفاتر رســمى ثبت اســناد در ازاء تودیع مبلغ دو میلیون ریال بابت مابقى ثمن 
معامله توسط خواهان به حســاب سپرده دادگســترى بابت مابقى وجه طلب خوانده ردیف اول صادر و اعالم 
مى نماید و دعوى خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول و نیز در خصوص مطالبه خســارات دادرســى نظر به 
اینکه خواهان تاکنون دلیلى بر علم و آگاهى خوانده ردیف دوم از مالک و متصرف خودرو بودن خواهان و ایضا 
امتناع خوانده ردیف دوم از انتقال اســناد با وصف علم و اطالع از وضعیــت مالکیت خودرو موصوف و مطالبه 
خواهان باشد ارائه نگردیده. مستنداً به ماده 84 قانون ایین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان در این قسمت 
صادر و اعالم میگردد. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و ســپس از ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. 

م الف: 804 منصورى قاضى شعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/9/398
 حصروراثت

خانم بهناز کالئى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1011 بـه شـرح دادخواست به کالسه 89/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیاوش الیاسى بشناسنامه 838 در تاریخ 
95/05/06  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عادل 
الیاسى فرزند سیاوش، ش.ش 5100221410 ت.ت 1379 صادره از شاهین شهر و میمه (پسر متوفى) 2- انیس 
الیاسى فرزند سیاوش ، ش.ش 1960414399 ت.ت 1373 صادره از مسجد سلیمان (دختر متوفى) 3- بهناز 
کالئى فرزند غالمرضا، ش.ش 1011 ت.ت 1349 صادره از مســجد سلیمان (همسر متوفى) و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 802 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/9/399

ابالغ راى
شماره پرونده: 920/94 – شماره دادنامه: 429- 95/4/31 مرجع رســیدگى: شعبه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: هرمز محمودى برام فرزند غالم با وکالت الیاس مرادى- نشــانى- زرین شــهر خ 
کاشــانى دفتر وکالت الیاس مرادى خوانده: احمد قربانى فرزند نوروزعلى- نشانى: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه چک گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا در خصوص دادخواست آقاى 
هرمز محمودى برام فرزند غالم با وکالت الیاس مرادى به طرفیت آقاى احمد قربانى فرزند نوروزعلى خواسته 
مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان وجه یک فقره چک به شــماره 297337- 94/8/1 عهده بانک ملى 
و سررسید مورخ 1394/8/1 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خســارت دادرسى، شورا نظر به شرح دادخواست 
تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و اینکه 
مستندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از ســوى خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در ید خواهان 
ظهور در مدیونیت خوانده فرق دارد و اینکه خوانده در قبال دعوى خواهان دفاعى بعمل نیاورده است و با توجه 
به نظریه مشورتى اعضا ى شورا با استصحاب بقاى دین خواسته را ثابت و با استناد به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمو مى و انقالب در امور مدنى و ماده 2 واحده 
قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان اصل خواســته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى که بر اســاس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از 
سوى بانک مرکزى  جمهورى اسالمى ایران محاســبه مى شود و مبلغ ششصد و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرســى و تمبر ضمائم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ  قابل واخواهى در این شورا سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشــد. م الف: 801 منصورى قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان(زرین شهر)/9/400
حصر وراثت

ابوالقاسم شمس مورکانى داراي شناسنامه شماره 1089 به شرح دادخواست به کالسه 168/95  از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان برجعلى شمس مورکانى بشناسنامه 9 
درتاریخ 95/8/9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- تهمینه 

شمس مورکانى ش.ش 17 (فرزند متوفى) 2- عوضعلى شــمس مورکانى به ش.ش 65918 (فرزند متوفى) 
3- حمزه على شــمس مورکانى به ش.ش 25 (فرزند متوفى) 4- مریم شمس مورکانى به ش.ش 14 (فرزند 
متوفى) 5- احمدرضا شمس مورکانى به ش.ش 10 (فرزند متوفى) 6- غالمحسین شمس مورکانى به ش.ش 
1123 (فرزند متوفى) 7- ابوالقاسم شمس مورکانى به ش.ش 1089 (فرزند متوفى) 8- عبداله شمس مورکانى 
به ش.ش 1122 (فرزند متوفى) 9- حجت اله شــمس مورکانى به ش.ش 566 (فرزند متوفى) 10- امیدعلى 
شمس مورکانى به ش.ش 215 (فرزند متوفى) 11- گل طال طاهرى مورکانى به ش.ش 50 (همسر متوفى). 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 799 هدایتى رئیس  شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف باغبهادران (مجتمع شماره یک)/9/401

حصر وراثت
آقاى کاظم جعفرى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 574 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 91/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان تقى جعفرى ریزى بشناسنامه 
66 در تاریخ 95/05/18  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منح صر اســت 
به: 1- على محمد جعفرى ریزى فرزند تقى ، ش.ش 1 ت.ت 1344 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- کاظم 
جعفرى فرزند تقى ، ش.ش 574 ت.ت 1356 صادره از لنجان (پسر متوفى)3- مریم جعفرى ریزى فرزند تقى 
، ش.ش 1 ت.ت 1350 صادره از لنجان (دختر متوفــى) 4- معصومه جعفرى فرزند تقى ، ش.ش 208 ت.ت 
1351 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- حبیب اله جعفرى فرزند تقــى ، ش.ش 169 ت.ت 1346 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 796 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/9/402
حصر  وراثت

آقاى حسین موحمدى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1271322757 بـه شـرح دادخواست به کالسه 111/95 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى موحمدى بشناسنامه 
80 در تاریخ 95/08/22  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- حســین موحمدى فرزند مهدى، ش.ش 1271322757 ت.ت 1371 صادره از اصفهان(پسر متوفى) 
2- صدیقه امانى بنى  فرزند خیراله ، ش.ش 3 ت.ت 1349 صادره از شهرکرد(همســر متوفى) و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 795 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/9/403

فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1395/18/300672- 1395/9/1 نظر به اینکه آقاى حسین مبشرى فرزند تقى و خانم بهناز 
مبشرى فرزند باقر هرکدام مالک سه دانگ مشاع به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسماً گواهى شده مدعى هستند که اسناد مالکیت آنها از ششدانگ یکباب خانه پالك 333 فرعى از 107  اصلى 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 241 دفتر 23 و صفحه 520 دفتر 55  امالك ذیل ثبت 
3476 و 5197 به نام نامبردگان ثبت و اسناد مالکیت به شماره هاى 075451 و 589997 صادر و تسلیم گردیده و 
سپس به موجب خالصه معامله شماره 65565 مورخ 1392/06/25 دفتر اسناد رسمى 27 زرین شهر شش دانگ 
پالك فوق در رهن بانک مسکن زرین شهر قرار گرفته است و تاکنون فک رهن نگردیده است و معامله دیگرى 
انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبردگان درخواست صدور سند مالکیت المثنی پالك 
فوق را نموده اند، طبق ماده 120- اصالحى آیین نامه قانون ثبــت، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون 
ثبت، مراتب آگهی مى شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك 
مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله 
ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 793  

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان(زرین شهر)/9/404
احضار

شــماره نامه: 9510113732200467 شــماره پرونده: 9509983732201101 شــماره بایگانی شــعبه: 
951148 آگهى احضار متهم در خصوص پرونده کالســه 951148 شعبه ســوم دادیارى دادسراى عمومى 
و انقــالب نجف آباد موضوع شــکایت مریم شــکراللهى فرزند: على بــه طرفیت حســین بابلخانى فرزند: 
مرتضى مبنى بر تــرك انفاق با توجه بــه اینکه متهم حســین بابلخانى مجهول المکان مى باشــد لذا طبق 
قانون آئین دادرســى کیفرى، یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج تا بدینوســیله به متهم 
مذکور ابالغ مى گردد تا خود را روز دوشــنبه مورخ 1395/11/11 ساعت 10 جهت رســیدگى به اتهام خود 
حاضر شــود و در صورت عدم حضور و ارائــه الیحه اقدام به صــدور تصمیم خواهد گردیــد. در ضمن حق 
داشــتن وکیل نیز به متهم تفهیم مى گردد. م الف: 2670 شــعبه سوم دادیارى دادســراي عمومی و انقالب 

شهرستان نجف آباد /9/367
مزایده

در پرونــده کالســه 950485 ح3  اجرایــى و به موجــب دادنامــه95/3/6 - 603-950 صادره از شــعبه 
ســوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى داود درســتى فرزند حســن محکوم اســت به پرداخت 
20 مثقــال طالى ســاخته و پرداخته و 60 عدد ســکه تمــام بهار آزادى بابــت محکوم بــه و هزینه هاى 
دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلــغ 200/000 ریال نیم عشــر دولتی در حق صنــدوق دولت که از

 طریق اجــراي احکام مدنــى شهرســتان نجف آبــاد اموال ذیل توقیف و توســط کارشــناس رســمى 
دادگســتري منتخب آقــاي محمدعلى معین به شــرح ذیــل ارزیابی گردیده اســت. طبقــه دوم از یک 
باب منزل مسکونى واقع در نجف آباد،خ منتظرى شمالى، خ هشــت بهشت، خ ابوذر، کوچه مشتاق بن بست 
مشتاق نهم، پالك 5، کدپســتى 58474-85149 با زیربناى 105 متر مربع در حد سفتکارى با سقف تیرچه 
بلوك با سهم انشعابات و قدرالســهم از عرصه و حیاط ســازى و راه پله و نصف زیرزمین به مساحت 10/50 
متر مربع که ســهم ســند آن معادل 181 هزارم حبه از پالك 887 و 5/3 حبه از پــالك 888 و 213 هزارم 
حبه از 72 حبه ششــدانگ پالك 889 به مبلــغ 922/100/000 ریال برآورد و ارزیابــى گردیده.که با توجه 
به مراتب فــوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شــده از طریق اجراي 
احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/9/29 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام  به فروش میرســد، 
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 نســبت 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: 2677  اجراي احکام شعبه سوم دادگاه 

حقوقی نجف آباد/9/363

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510100353706505 شماره پرونده: 9409980365601586 
شماره بایگانى شعبه: 951003 شاکى عبداله نظرى دادخواستى به طرفیت متهم 
حکمت اله مرادى به خواسته ایراد صدمه بدنى غیر عمدى بر اثر تصادف رانندگى 
با وصف بدون گواهینامه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شــعبه 111 دادگاه کیفرى دو شهراصفهان(111 جزایى سابق) 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 343 ارجاع و به کالســه 9409980365601586 
ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/10/18 و ســاعت 9 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواســت شــاکى و به تجویز ماده 174 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از 
نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فــوق جهت جهت 
رسیدگى حاضر گردد .م الف: 27607 شــعبه 111 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(111 جزایى سابق)/9/415

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100353103209 شماره پرونده: 9509980362000606 
شماره بایگانی شعبه: 951091 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محمدعلى عسگرى 
فرزند اصغر به نشــانى: اصفهان خ امام خمینى خ رهنان خ شــریف شرقى ك 51 
عارف آخر کوچه سمت چپ منزل اصغر على عسگرى، تاریخ حضور: 1395/10/19 
یکشــنبه ســاعت: 8:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 349، علت حضور: در 
خصوص شکایت علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى به اتهام تولید فروش و 
نگهدارى 1900 لیتر مشروب الکلى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 26929 شعبه 

105 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (105 جزایى سابق)/9/298

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100354505356 شماره پرونده: 9509980354500148 
شماره بایگانی شعبه: 950889 شاکى رسول رحمتى حسین آبادى دادخواستى به 
طرفیت متهم احسان سلیمانى و اکبر عزیزى و مرضیه قدم دزفولى و مجید سلیمانى 
کیا و احمد پویا و امیررضا میرطالیى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
222  ارجاع و به کالسه 9509980354500148 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/10/21 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 26956 شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (119 جزایى سابق)/9/287
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نام خانم کریموا 
با اتهام فساد گره 
خورده است. زمانى 
ابعاد فعالیت هاى 
او از تجارت و 
سیاست تا مد و 
موسیقى پاپ را در 
بر مى گرفت. بعدها 
اتهام فساد بر 
منافع تجارى قابل 
مالحظه اش سایه 
افکند

  مهر | «اسالم کریموف» پسر «گلناره کریموا»، 
که زمانى قدرتمندترین زن ازبکســتان بود، خواســتار 

افشاى محل اقامت مادرش شده است.
گلناره کریموا، فرزند رئیس جمهورى سابق ازبکستان 

است که از سال 2014 از نظرها ناپدید شده است.
اســالم کریموف که همنام پدربزرگش اســت، در یک 
مصاحبه اختصاصى با BBC، بــا رد گزارش هاى اخیر 
درباره مرگ مادرش، ســرویس امنیتى ازبکستان را به 

نگهداشتن او در حبس متهم کرده است.
خانم کریموا زمانى جانشــین بالقوه پدرش شــناخته 
مى شد. اما بیش از دو سال پیش در پى «خصومت هاى 

خانوادگى» از نظرها ناپدید شد.
نام خانم کریموا با اتهام فساد گره خورده است. زمانى ابعاد 
فعالیت هاى او از تجارت و سیاست تا مد و موسیقى پاپ را 
در بر مى گرفت. بعدها اتهام فساد بر منافع تجارى قابل 

مالحظه اش سایه افکند.
پسر او، که در لندن زندگى مى کند، گفت که کریموا در 
یک «خانه دو تا ســه اتاقه» در مرکز تاشکند نگهدارى 

مى شود.
او گفت نگهداشــتن طوالنى مدت بدون ارتباط با خارج 

روى سالمت مادرش اثر گذاشته است.
او افزود: «گزارش ها در مورد بســترى بودن مادرم در 
بیمارستان روانى نادرست است و او از لحاظ روانى سالم 
اســت. اما مطمئنم هر فردى که بدون توجه به حقوق 
اساسى خود دو سه سال منزوى باشد، به توجه پزشکى 

محتاج خواهد شد.»
گلناره کریموا با طراحى مد، راه اندازى نشــان تجارتى 

جواهرات و ضبط ویدئوهاى موســیقى پاپ چهره بین 
المللى ازبکستان شد. او پست دیپلماتیک و منافع تجارى 

قابل توجهى داشت.
اما نام او سه ســال پیش در تحقیقات رشوه و پولشویى 
توسط دادستان هاى سوئیس و ســوئد مطرح شد. پاى 

این تحقیقات به ایاالت متحده آمریکا هم کشیده شد.
چندى پس ازآن، وجود شکاف عمیق در درون خانواده 
ریاست جمهورى رسانه اى شد. فعالیت هاى خانم کریموا 
به سرعت مهار شد، از جمله حساب هاى او در شبکه هاى 
اجتماعى که از طریق آنها، او حمالت آشکار به دستگاه 

امنیتى ازبکستان را شروع کرده بود.
پسرش مى گوید اس ان بى، ســرویس قدرتمند امنیتى 
ازبکستان، مســئول حصر و جلوگیرى از دسترسى به او 
و دریافت اطالعات درباره اتفاقات بعدى اســت: «من 
نمى فهمم چگونه در قرن 21 آنهــا نمى توانند به یک 
سئوال ساده پاسخ بدهند: گلناره کجا است؟» او مى گوید: 
«بازداشــت خانگى، براى چه؟ بــراى چه مدت؟ تحت 
نظارت کى؟ باید به این ســئوال هاى ســاده پاسخ داده 

شود.»
کریموف کوچک مى گوید مى خواهد وضعیت مادرش 
به طور رسمى مشخص شود: «در حال حاضر شایعاتى 
وجود دارد که او مرده اســت، اما آیا مرده اســت؟ بدون 
اعالم رســمى، هیچکس حتى نمى تواند این چیزها را 

بررسى کند.»
اســالم کریموف مى گوید او هیچ ارتباط مســتقیمى با 
مادرش ندارد اما از طریق خواهرش «ایمان»، که هنوز 

در ازبکستان است، از حال مادرش با خبر مى شود.

هنگامى که پدربزرگشان، رئیس جمهورى ازبکستان، در 
ماه سپتامبر درگذشت، نه نوه همنامش اسالم کریموف 
کوچک نه خواهر او و نه مادرش در مراسم خاکسپارى او 

حضور نداشتند.
غیبت آنها در این مراسم در کشورى که روابط خانوادگى 
اهمیت زیادى دارد، اتفاقى غیرمعمول بود. اما اســالم 
کریموف کوچک مى گوید از حضــور خواهر و مادرش 
جلوگیرى شده و او خود نتوانســته خطر سفر به کشور 

را قبول کند.
او مى گوید: «من مى خواستم بروم اما مى دانستم که اگر 
به مراسم خاکسپارى بروم نمى توانم برگردم. آنها براى 

محدود ساختن فعالیت و صداى ما، هر سه را باید در دست 
داشته باشند.»

با این حال، او امیدوار است که انتخابات ریاست جمهورى 
که در4 دسامبر(روز یک شــنبه) برگزار شد، باعث تغییر 
شود: «رئیس جمهور موقت فعلى و نخست وزیر فرصتى 
منحصر به فرد براى جلوگیرى از ایــن جنون دارد تا به 
آنچه اس ان بى (ســرویس امنیتى) موجبش شده پایان 
دهد و به خود مشروعیت ببخشد زیرا همه مردم به سوى 
او چشم دوخته اند و فکر مى کنند او چه کار خواهد کرد. 
من فکر نمى کنم ما کار بدى در حق او کرده باشیم که او 

از مادر من متنفر باشد.»

تا کنون چند نشانه دیده شده که وضع ازبکستان پس از 
انتخابات تغییر خواهد کرد؛ 

اسالم کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان، همواره 
متهم بود که به شیوه استبدادى کشــور را اداره کرده و 
مخالفان سیاسى و مسلمانان ناراضى را در زندان شکنجه 
کرده بود. همچنین در زمان حکومت او اســتفاده از کار 
اجبارى درفصل برداشت پنبه انتقادهاى شدید بین المللى 

را بر انگیخته بود.
کریموف جوان مى گوید براى مدرن کردن کشــور باید 

بعضى چیزها تغییر داده شود.
مادر او نیز از منتقدان نقض حقوق بشر در ازبکستان بود. 

اما منتقدانش مى گویند او تنها هنگامى صدا بلند کرد که 
ستاره اش در حال غروب بود و خود «قربانى نقض حقوق 

بشر» شده بود.
پسر او به برخوردارى از امتیازات و مزایاى بزرگ شدن به 
عنوان بخشى از خانواده ریاست جمهورى اعتراف مى کند 
اما مى گوید چند سال گذشته «جهنم» و همچنین براى 
او «درس بزرگ زندگى» بود که او را تشنه زندگى عادى 
کرد: «من فقط مى خواهم خانواده ام را ببینم، من فقط 
مى خواهم مادرو خواهرم را ببینم. مى خواهم سینما بروم، 

در خیابان ها بگردم، ساده ترین چیزها را مى خواهم.» 

  ایرنا | «استیون هاوکینگ» فیزیکدان و کیهان 
شناس انگلیسى هشدار داد: ما در خطرناك ترین مقطع 

تاریخ بشرى زندگى مى کنیم.
هاوکینگ در هشــدار خود تأکید کرد که ظهور «دونالد 
ترامپ» و رأى انگلیســى ها به خروج کشورشــان از 
«اتحادیه اروپا»، در خطرناك ترین برهه تاریخ بشرى 

رخ داده است.
وى که اســتاد دانشــگاه کمبریج در انگلیس اســت، 
در ســرمقاله روزنامــه «گاردیــن» نوشــت: تغییــر 
جهت گیرى هاى سیاسى نشان مى دهد که اکثر مردم 
از وضعیت موجود ناراضى هستند و احساس مى کنند که 

رهبرانشان از آنها دست کشیده اند.
هاوکینگ افــزود: همه قبول دارند کــه وقتى دوره اى 
مغفول بماند و از آن صحبت نشود، این دوره آراء و مواضع 
خود را براى رد توصیه و رهنمود کارشناسان و نخبگان 
پیدا مى کند. امروز بیش از هر زمان دیگرى به همکارى 

نیاز داریم. 
این دانشمند انگلیســى خاطر نشــان کرد: «جهان با 
چالش هاى فلج کننده اى» مانند تغییرات آب و هوایى، 
تولید مواد غذایى، آلودگى بیش از حد، بیمارى هاى همه 
گیر و اسیدى شدن اقیانوس ها روبه رو است. همه این 
موارد یادآور این نکته است که ما در خطرناك ترین برهه 

توسعه بشرى قرار گرفته ایم .

وى گفت: مى توانیم بر این چالش ها فایق آییم و من به 
این مسئله خوش بین هستم، اما این امر مستلزم آن است 
که نخبگان، از لندن تا هاروارد، از کمبریج تا هالیوود، از 
گذشته درس بگیرند. در حال حاضر ما فناورى نابود کردن 
کره زمین را که در آن زندگى مى کنیم، در اختیار داریم 
اما تاکنون، قابلیت و امکان نجات آن را ایجاد نکرده ایم. 
شاید چند صد سال دیگر در میان ستارگان محله هاى 

مسکونى انسانى داشته باشیم ولى در حال حاضر تنها یک 
کره زمین داریم و براى حفاظت از آن باید همکارى کنیم.

هاوکینگ قبًال نیز درباره ترامــپ گفته بود، محبوبیت 
وى برایم بسیار عجیب و معادالتم را به هم ریخته است.

وى از ترامپ به عنوان «عوام فریبى» یاد کرده بود که 
همیشه به فکر منافع خودش است.

  ایسنا| ایتالیا اصالح قانون اساسى را به رفراندوم 
گذاشــته و در اتریش رئیس جمهورى تازه اى انتخاب 
مى شود و این در حالى است که اتحادیه اروپا از به قدرت 

رسیدن راستگرایان پوپولیست نگران است.
هم در رفراندوم براى اصالح قانون اساسى در ایتالیا و هم 
در انتخابات ریاست جمهورى در اتریش، احتمال به قدرت 
رسیدن جناح هاى راستگرا باالست. مدافعان اتحادیه اروپا 
با نگرانى اوضاع را در دو کشور عضو دنبال مى کنند اما کار 

زیادى از دستشان ساخته نیست.
در اتریش این خطر هست که به جاى «الکساندر فان در 
بلن»، از حزب سبزها، «نوربرت هوفر» نامزد حزب فدرال 
با گرایش دست راســتى، در مقام ریاست جمهورى قرار 
گیرد. این مقام بیشتر حالت تشریفاتى دارد و پیامدهاى 

زیادى نمى تواند داشته باشد.
خطر در ایتالیــا اما بزرگ تر اســت؛ «ماتئــو رنتزى» 
نخســت وزیر ایتالیا اعالم کرده در صورتى که رفراندوم 
اصالحات رأى کافى نیاورد، استعفا خواهد کرد. استعفاى 
او به معناى بن بستى سیاسى اســت که الجرم موجب 
تقویت راســتگرایانى خواهد شــد که با اتحادیه اروپا 
دشمنى مى ورزند.دولت ایتالیا به شدت مقروض است و 
بانک هایش بحران زده هستند؛ اعتباراتى به ارزش 360 
میلیارد یورو روى دست بانک ها مانده است. از همین رو 

بازارهاى مالى اروپا طى روزهاى گذشته شاهد نوساناتى 
شدید بودند. از همین حاال در میان کارشناسان و برخى از 
رسانه ها گمانه زنى درباره خروج ایتالیا از حوزه ارزى یورو 
گسترش یافته است. حتى برخى از ایتالکسیت (خروج 
ایتالیا از اتحادیــه اروپا) ســخن مى گویند.با این حال، 
بحران سیاسى تنها دالیل اقتصادى ندارد. با کناره گیرى 
رنتزى جنبش اعتراضى «5 ســتاره» به رهبرى «بپه 
گریلو» کمدین محبوب پیشــین مى تواند به قوى ترین 
جناح سیاسى تبدیل شود. او نسبت به اتحادیه اروپا نظر 

مثبتى ندارد.

اتحادیه اروپا موفق شد با مشوق هاى مالى و برنامه هاى 
اصالحاتى گســترده از خــروج یونــان از منطقه یورو 
جلوگیرى کند اما در برابر رأى دهنــدگان ایتالیایى این 
حربه ها کارآمد نخواهند بود.در اروپا از سیاســت رنتزى 
انتقاد مى شود. او از سویى همه پرســى را به پاسخ ساده 
«آرى» یا «نه» خالصه کرد و از سوى دیگر به آن جنبه 
شــخصى داد. به این ترتیب او در عمــل راه را به روى 
پوپولیست هاى راستگرا باز کرد. صاحبنظران عقیده دارند 
که رنتزى به جاى درس گیرى از اشتباه «دیوید کامرون» 

در انگلیس درست همان خطا را تکرار کرد.

نگرانى اتحادیه اروپا از انتخابات در اتریش و ایتالیا

زندگى در خطرناك ترین دوره تاریخ بشرى

پسر گلناره کریموا:

به جهان نشان بدهید که 
,,مادرم زنده است

شر کت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان 
موضوع مناقصه: عملیات اجرایى نصب اسپیسر بین فازى روى خطوط 63 کیلوولت تحت پوشش شرکت برق 

منطقه اى اصفهان 
شــرط ورود: دارا بودن گواهى نامه صالحیت پیمانکارى معتبر، با حداقل رتبه 5 نیرو از ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزى کشور 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز وجه نقد، به حساب سیبا 2175090204008 

به مبلغ 325/000/000 ریال در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان 
نحوه دریافــت و تحویل اســناد مناقصــه: کلیــه مراحل برگــزارى مناقصــه از دریافــت و تحویل 
اســناد تا مبادله قــرارداد، با مراجعه به "ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت (ســتاد)" به آدرس

www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 021-27313131، 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 – تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى 

کارى با شماره 36269948- 031) 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 95/09/16 لغایت ساعت 16 بعدازظهر روز 

یک شنبه مورخ 95/09/28 
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات مناقصه بایستى حداکثر تا 
ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 95/10/11 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه فیزیکى 
آن تا موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/10/13- سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان 
شرایط مناقصه: 

* به پیشنهادهائى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل 
شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید 
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آگهى مناقصه عمومى 
یک مرحله اى شماره 950/1003 

(شماره 200951188000009 در سامانه ستاد)

م الف: 7619روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

نوبت  اول


