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استفاده ابزارى ترامپ از کاخ سفیدآلودگى نفتى از اصفهان به سد کارون رسیدوضعیت عرضه محصوالت پرمصرف براى شب یلداچرا انتخابات ریاست جمهورى ایران براى روسیه اهمیت دارد؟ بین المللاقتصاداقتصادجهان نما

چالش مانکن به اصفهان 
رسید! 
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ماشین هاى هوشمند و بازتعریفى تازه از نقش کارکنان دانش محور

واحد پول ایران، «تومان» شد

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

باغبان افغان، ناجى دختر 14 ساله شدرد پاى تاریخ ایران درآفریقا
اهالى روســتاى بلوچى «کائوله» تانزانیا بر ایرانى بودنشــان تأکید 
دارند و خود را از نوادگان ســربازان بلوچى مى داننــد که عمانى ها 
در قرن 18 آنها را در این منطقه مســتقر کردند. آنها در کارنامه شان 
ساخت نخستین مدرســه تانزانیا و همچنین ســاخت بیمارستان را 

ثبت کردند.

 5 جوان، دختر نوجوانى را ربودند و با بستن دست و پایش در باغى او را 
هدف تعرض قرار دادند. مرد باغبان وقتى پسران متجاوز خوابیدند دختر 
14 ســاله را نجات داد .مأموران کالنترى 161 ابوذر تهران با مراجعه 
مردى در جریان ناپدید شــدن دختر 14 ساله اى به نام «سهیال» قرار 

گرفتند.

امروز و فردا هم آسمان به روى اصفهان مى بارد 
5

نامه «آبى» نمایندگان اصفهان به روحانى
5

ایران، بازارى امن براى 
سرمایه گذاران
 خارجى
 است

تکمیل مسیرهاى
 ایمن 
دوچرخه سوارى 
در اصفهان
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2 رسول غایب 
در اصفهان و تبریز!

امروزامروز

در اصفهان و تبریز!

7

پیش بینى بارش دوباره برف و باران در استانپیش بینى بارش دوباره برف و باران در استان

چند روز بعد از انتشار نامه نمایندگان خوزستان وچهارمحال به رئیس جمهور صورت گرفت

هیئت دولت در جلســه خود به ریاست حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانى،  به ادامه بررسى پیشنهادهاى 
کارگروه منتخب درخصوص «الیحــه بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران»  پرداخت و مواد دیگرى از این 

الیحه را به تصویب رساند.
 به گزارش ایسنا، براســاس موادى از این الیحه که به 

تصویب هیئت وزیران رســید، واحد پول ایران، تومان 
و برابر با 10 ریال  تعیین شد.  همچنین به بانک مرکزى 
اجازه داده مى شود که براى مدیریت ذخایر و دارایى ها، 
بدون اخذ مجوز، ثبت  سفارش، پرداخت حقوق ورودى 
و مالیات بر ارزش افزوده نســبت به ورود و صدور طال 

اقدام نماید. 

سالروز شهادت یازدهمین اختر آسمان امامت و والیت حضرت امام حسن عسکرى(ع) تسلیت باد

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: انواع سیم و کابل هاى مسى مازاد خود به شرح ذیل را باستناد 
قانون برگزارى مزایده و آئین نامه معامالت شرکت خود را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.

آگهى مزایده عمومى آگهى مزایده عمومى 
شماره شماره 95910079591007

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانروابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

موضوع مزایدهردیف
شماره 
مزایده

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

تاریخ برگزارى 
مزایده

ساعت 
برگزارى

مبلغ 
ضمانت نامه

1
فروش انواع سیم 
مسى اسقاط

10 صبح959100795/09/1895/09/2995/09/30
5 ٪  مبلغ 
پیشنهادى

2
فروش انواع 

کابل هاى مسى 
اسقاط

پیشنهاد دهندگان میتوانند اسناد مزایده را به شــرح فوق از طریق سایتهاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ 1395/09/29 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق 
شهرستان اصفهان طبقه همکف دبیرخانه شرکت تحویل یا ارسال نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید. پیشنهادات رسیده راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 

1395/09/30 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir                 1 - سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

       http://iets.mporg.ir      2 - سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir   3 - سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

4 - جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 300/000 ریال به حساب جارى سپهر  0103851178002 بانک صادرات شعبه میدان 
آزادى بنام شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان واریز و فیش نقدى مربوطه داخل پاکت قرار گیرد.

پیشنهاد دهنده جهت ردیف 1 موضوع مزایده باید تولید کننده سیم و کابل یا نماینده تولیدکننده باشد.
* به پیشنهادهاى فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود 

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت کنندگان در مزایده مى بایست یک روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مزایده گران مى باشد.
* کلیه هزینه هاى حمل و بارگیرى، مالیات، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و غیره به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده آزاد میباشد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
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انتقاد وزیر  سابق اطالعات از «دولتى ها»: 

نایب رئیس شوراى شهر تهران مى گوید: قالیباف قصدى 
براى ورود به انتخابات ریاست جمهورى ندارد و برخى 
اطرافیان وى عالقه مند بــه ورود او به عرصه انتخابات 

هستند.
به گزارش مهر، مرتضى طالیى افزود: البته بعضى اوقات 
برخى رفتارها از جانب دوســتان و گروه هاى سیاســى 
مصداق دوستى خاله خرسه است، اینجاست که برخى 
چون دوســت دارند آقاى قالیباف رئیس جمهور شود و 
مشکالت کشور حل شــود، نوعى حرف مى زنند و رفتار 
مى کنند که جامعه احساس کند آقاى قالیباف مى خواهد 
به پاســتور برود، از آن ســو گروه هاى سیاسى رقیب 

هم این موضوع را تبدیل به فرصت یا فشــار و تخریب 
مى کنند براى زیر سئوال بردن خدمات شهردارى. این 
شــکل طرح موضوع براى آقاى قالیبــاف آورده اى که 
ندارد هیچ، بلکه ریزش هم دارد. بنده با شــناخت دقیق 
و عمیقى که از ایشــان دارم با صراحت مى توانم بگویم 
که آقاى قالیباف به دنبال تصاحب هیچ مســئولیتى در 
کشور نیست. تشخیص بنده این است که اگر براى آقاى 
قالیباف تکلیفى باشد که باید کارى را انجام دهد، انجام 
مى دهد و خیلى فرقى نمى کند که این تکلیف خدمت در 
کدام بخش کشور است، از این منظر آقاى قالیباف را فرد 

تکلیف گرایى مى دانم.

وزیر امــور خارجه کشــورمان در نخســتین همایش 
تجارى ایران و ژاپن در توکیو با اشاره به روابط خوب و 
دیرینه تهران و توکیو، مؤسسات تجارى را موتور روابط 

اقتصادى دو کشور عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف گفت: به اعتقاد من 
ایران و ژاپن مشــترکات فراوانى دارند که مى تواند به 
توسعه روابط و مناســبات دوجانبه منجر شود. ظریف 
همچنین ایران را یکى از امن ترین کشورهاى منطقه نام 
برد که فرصت خوبى براى سرمایه گذاران خارجى است 

که بتوانند از بازار پرسود آن بهره مند شوند.
رئیس دســتگاه دیپلماســى ایران همچنین گفت که 

شرایط موجود، این فرصت خوب را براى تجار و صاحبان 
صنایع ژاپن فراهم کرده که مــى توانند از آن بهره مند 

شوند.
رئیس دستگاه دیپلماسى کشورمان همکارى دو کشور 
در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کشــور افغانستان را به 
عنوان یکى از محورهاى همکارى دو کشور نام برد که 

مى تواند در بخش هاى گوناگون گسترش یابد.
ظریف با تشریح دالیل امنیت باالى ایران براى سرمایه 
گذارى و تجارت در کشورمان، گفت که ایران امن ترین 
فرصت سرمایه گذارى براى تجارت ژاپن است و تهران 

این فرصت ها را براى عالقه مندان فراهم مى سازد.

طالیى: قالیباف قصد ورود به 
انتخابات ندارد

ایران، بازارى امن براى 
سرمایه گذاران خارجى است

دیدارى با پایدارى نداشتیم
حجت االسالم والمسـلمین غالمرضا    ایسنا|
مصباحى مقـدم سـخنگوى جامعـه روحانیت مبـارز  در 
پاسـخ به این پرسـش که آیا جامعه روحانیت دیدارى با 
جبهه پایدارى داشته اسـت یا نه، اظهار داشت: این خبر، 
خبر بسـیار عجیبى بود و ما نه دیدارى با جبهه پایدارى 
داشـته ایم و نه تاکنون قرارى در این زمینه داریم و هنوز 
نیز براى تعیین مصادیق کاندیداهاى اصولگرایان براى 
انتخابات ریاست جمهورى وارد بحث و گفتگو نشده ایم.

قصیده سرایى علیه ایران 
  ایسنا| شـبکه خبرى سـى.ان.ان در وبسایت 
خود نوشت: «"جمعه سویدى" شـاعر اماراتى در حضور 
شاه عربسـتان به خواندن قصیده اى سرتاسر توهین به 
ایران اقدام کرد.» روزنامه «جمهورى اسالمى» در این 
باره نوشت: «شاعر در این قصیده تحت عنوان "قصیده 
سلمان"، ضمن توهین شدید به ایران، شاه سعودى را مدح 

کرد و او را شمشیر حرمین نامید.»

بانک، زاده رباست
  تسنیم| نظریه پرداز بانکدارى اسالمى گفت: 
شگفت نیست که بانک،تسلیم اسالمى کردن نشده؛ چون 
بانک، زاده رباست؛ اگرکسى این حقیقت را نادیده بگیرد 
درگـذر زمـان آن را درخواهد یافت. حسـین صمصامى 
افزود: در پاکستان، بحرین، عربستان و جاهاى دیگر هم 
خواسته اند بانکدارى اسالمى راه بیاندازند اما خود مدیران 
برخى از بانک هاى اسالمى مهم هم همین را مى گویند 
که ما در بانکدارى بدون ربا به اندازه نامش پیش نرفته ایم. 
بانکدارى بدون ربا در هیچ کشـورى موفق نبوده است. 
دلیل واقعى این شرایط این است که ماهیت بانک، ربوى 
است و نمى توان عقود اسالمى را بر آن بار کرد؛ بنابر این، 

این طراحى اشتباه است.

هدیه بسیج به روحانى 
  ایلنا| در پایان مراسم بسیج دانشجویى دانشگاه 
تهران که با حضور محسـنى اژه اى برگزار شد دبیر این 
تشکل با انتقاد از رفتار امنیتى تیم حفاظت رئیس جمهور 
گفت: صبح امروز (سه شنبه) آقاى روحانى در همین سالن 
حضور داشتند و ما هم بنابر رسم مهمان نوازى خواستیم 
هدیه اى به ایشان تقدیم کنیم که تیم همراه رئیس جمهور 
نگذاشت؛ لذا از این فرصت استفاده مى کنیم و به ایشان 
از همین تریبون هدیه را تقدیم مى کنیم. وى سـپس با 
خواندن نامه اى خطاب به روحانى گفت: نظر به دغدغه 
شما در امور کنسـرت براى شما یک عدد بلیت کنسرت 
روز شنبه براى قسمت بالکن صندلى شماره 3 رزرو شده 
اسـت که بتوانید به تاالر وحدت بروید و از این کنسرت 

لذت ببرید.

مجسمه نتانیاهو سرنگون شد
  ایرنا| مجسـمه طالیـى «بنیامیـن نتانیاهو» 
نخست وزیر رژیم صهیونیستى یک ساعت پس از نصب 
در میدان رابیـن در مرکز تل آویو توسـط یـک یهودى 
سـرنگون شـد. بعد از آن مردم این مجسـمه را از مکان 
نصـب دور کردند. یهودیـان معتقدند که این مجسـمه 
شبیه رهبران سازمان هاى عربى ساخته شده است. یک 
هنرمند صهیونیست (در فلسطین اشغالى) این مجسمه را 
به رنگ طالیى ساخته و آن را در مرکز تل آویو نصب کرد.

آقاى شریعتمدارى! بس کنید
  خبر آنالین| روزنامه کیهان در شماره روز سه شنبه 
شـانزدهم آذرماه از برگزارى جشنواره اى با عنوان بهرام 
بیضایى انتقاد کـرده و برخى نکات را به این نویسـنده و 
کارگردان نسـبت داده بود که این اقـدام واکنش برخى 
از هنرمندان از جمله پرویز پرسـتویى را به همراه داشته 
است.پرستویى در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «آقاى 
شـریعتمدارى! شـما مى دانید راجع به چه کسـى حرف 
مى زنید؟ واقعاً چگونه به خودتان اجـازه مى دهید که در 
مورداستاد مسلم عرصه ادبیات و نمایش و مدافع فرهنگ 
پارسـى، اسـتاد بهرام بیضایى حرفى بزنید؟ شما بهتره 
به همان کار اصلـى خودتان بپردازید. بس کنید. اسـتاد 
بیضایى هر مرام و مسلکى دارد،بدانید از شما بهتر اسالم 

رامى شناسد.»

توئیتر

  انتخاب| المانیتور نوشــت: در تاریخ 29 نوامبر 
حسن روحانى رئیس جمهور ایران و «والدیمیر پوتین» 
رئیس جمهور روسیه یک مکالمه تلفنى داشتند که در 
طى آن روحانى به مبارزه با تروریسم در سوریه اشاره 
کرد که مستلزم همکارى بین مسکو و تهران است. این 
گفتگو چند روز پس از اعالم اینکه تهران اجازه استفاده 
از پایگاه هوایى همدان را به مســکو داده است اتفاق 
افتاد، رخدادى که مى توانــد افزایش همکارى بین دو 

کشور را در پى داشته باشد.
در همین حال، با توجه به تاریخ، جغرافیاى سیاســى و 
وضعیت فعلى دو کشور، روسیه به طور ویژه انتخابات 
آتى ریاســت جمهورى در ایران را رصد مى کند. این 
انتخابات ممکن اســت پیامدهاى قابل توجهى براى 

خاورمیانه و فراتر از آن داشته باشد.
پیش بینــى نتیجه انتخابات ایــران در این مرحله کار 
سختى را براى کارشناســان در پى خواهد داشت. اما 

چه چیزى باعث مى شــود هر گونه پیش بینى چالش 
برانگیز باشــد؟ به دلیل عدم وجود ساختار یک حزب 
رسمى در ایران، تقریبًا هر نامزد مستقل ممکن است در 
صحنه حاضر و پیروز شود. اگرچه معادالت سیاسى بین 
دو جریان سیاسى برجسته در ایران تقسیم شده است. 
حتى روحانى که گفته شده است متعلق به جریان جامعه 
روحانیت مبارز است، براى ریاست جمهورى به صورت 

مستقل با شعار «تدبیر و امید» وارد رقابت ها شد.
با این حــال، تحلیلگــران - از جمله در روســیه - با یک 
محیط سیاســى پیچیــده تر در ایــران روبه رو هســتند. 
جناح هاى سیاســى قدیمــى محبوبیت خود را از دســت 
داده اند و نیاز به یک گفتمان جدید به شدت احساس مى شود.
در این زمینه تحلیلگران روســیه در حال تالش براى 
پیش بینى نتایجى هســتند که براى رابطه مســکو با 
تهران معنى دار خواهد بود. به نظر مى رسد دو مسئله 

مهم وجود دارد. 

جنبه اول به سرچشــمه هاى تاریخى ایران و روسیه 
برمى گــردد. بنابرایــن، تهران عالقه منــد به ایجاد 
ائتالف هاى مختلف با روسیه براى مقابله با تهدیدات 
خارجى است. همکارى اخیر با روسیه در سوریه نشان 
دهنده این روند است. از سوى دیگر، همکارى با روسیه 
به عنوان یک قدرت بزرگ نظامى با حق وتو در شوراى 
امنیت سازمان ملل، به عنوان یک استراتژى عاقالنه 
و بلندمدت دیده مى شود، چراکه سیاست خارجى سال 

هاى اخیر روسیه مستقل از غرب است.
جنبه دوم به فرآیندهاى تصمیم گیرى در سیاست ایران 
بستگى دارد. ســخنان معاون رئیس مجلس مسعود 
پزشکیان در استفاده روســیه از پایگاه هوایى همدان 
به عنوان مثالى از چنین پیکربندى در قدرت اســت. 
پزشــکیان در مورد همکارى با روسیه گفت: «مسائل 
سیاسى و امنیتى از این نوع بیشتر مربوط به مقام معظم 
رهبرى و شوراى امنیت اســت و چنین اقداماتى بدون 

اجازه رهبرى غیر ممکن است. »
بنابراین کارشناســان مى توانند صرف نظر از نتیجه 
انتخابــات آتى در ایــران جهت گیرى کلــى تهران 
درمورد همــکارى بــا مســکو را تجزیــه و تحلیل 

کنند.
با وجود این، دولت ســهم خود را در سیاست خارجى 
دارد. مانند دولت روحانى که طرفدار بازسازى روابط با 
غرب است. بنابراین، در میان بحث هاى فراوان درمورد 
همکارى ایران و روسیه در حال حاضر فاقد محتواست. 
اما تنها تمایل روحانى نسبت به غرب عامل تأثیرگذار 
نیست. به احتمال زیاد، هر دو طرف به اندازه کافى براى 
کاهش محدودیت هاى تجارت دو جانبه انگیزه دارند. 
بنابراین در این مرحله جنبه هاى مختلف روابط تهران 

با مسکو باید در نظر گرفته شود.
در درجه اول، مى توان فرض کرد تا زمانى که روسیه 
همچنان رابطه رقابتى خود با ایاالت متحده را در مورد 

نفوذ در خاورمیانــه ادامه دهد و تا زمانى که مســکو 
در تــالش براى ارائــه امنیت بهتر در منطقه اســت، 
ایران بهتریــن گزینه براى همکارى اســت و حفظ و 
توانمندسازى این رابطه دو طرفه در اولویت خواهد بود.
دوم، به قدرت رسیدن شخصیتى از اردوگاه اصولگرایان 
مانند عزت ا... ضرغامى، محمد باقر قالیباف، غالمعلى 
حداد عادل، محمدرضا باهنر، احمد توکلى و هواداران 
جبهه پایدارى و یا کامران باقرى لنکرانى، پرویز فتاح 
و سعید جلیلى ممکن است به نفع روسیه تمام شود. در 
سوى دیگر اصالح طلبان مانند عارف به احتمال زیاد به 

سمت تعامل با غرب پیش خواهند رفت.
اما به نظر مى رســد تحلیل نهایى مسکو این باشد که 
فارغ از هر نتیجه اى که در این انتخابات حاصل شود، 
روابط با تهران روابطى مســتحکم خواهــد بود مگر 
آنکه شــاهد چرخش هایى بزرگ و اقداماتى انقالبى 

باشیم.

سایت تحلیلى المانیتور مطرح کرد

چرا انتخابات 
ریاست جمهورى ایران 

براى روسیه اهمیت دارد؟ 
روس ها معتقدند پیروزى قالیباف یا جلیلى در انتخابات 

به نفع مسکو تمام مى شود

قائم مقام ســخنگوى وزارت خارجه آمریــکا بار دیگر 
با تأکید بر اینکــه ایران به همه تعهــدات خود در قبال 
توافقنامه هسته اى عمل کرده و این توافقنامه براى همه 
طرفین آن منافعى را در برداشته گفت: به نفع همه طرفین 
اســت که برجام را حفظ کند.  «مارك تونر» قائم مقام 
سخنگوى وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبرى روز 
سه شنبه حفظ برجام را به نفع همه طرفین این توافقنامه 

جهانى دانست.
به گزارش ایرنا، در این نشست یکى از خبرنگاران با اشاره 
به اظهارات رئیس جمهور ایران که گفته است مانع از بین 
بردن این توافقنامه از سوى دولت آینده آمریکا خواهد شد 
از تونر پرسید که آیا رئیس جمهور ایران از چنین قدرت 
و اختیارى برخوردار است یا نه. تونر در پاسخ گفت مثل 
گذشته ترجیح مى دهد وارد مشاجرات لفظى با مسئولین 
دولت ایران نشود و اضافه کرد اینکه دولت بعدى آمریکا 
در برخورد با این توافقنامه جهانى چه شــیوه اى را پیش 

خواهدگرفت هنوز قابل پیش بینى نیست.
تونر افزود: گرچه این توافقنامه یک معاهده رسمى نیست 

و هریک از طرفین آن اگر بخواهند مى توانند آن را فسخ 
کنند و از آن کنار بروند اما ســئوال مهم این است که با 
توجه به توفیقى که برجام به همراه داشته چرا باید چنین 
کارى بکنند. وى اضافه کرد: ایران قدم هاى مهمى را در 
راستاى این توافقنامه برداشته است. قائم مقام سخنگوى 
وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه ترجیح مى دهد در 
مقام مجادله با ایران قرار نگیرد و این اظهارات به تقابل 
میان ایران و آمریکا تعبیر نشود بار دیگر تکرار کرد که این 
توافقنامه براى همه طرفین منافعى را در برداشته و از هر 

جهت به نفع آمریکاست که آن را حفظ کند.
وى در پاسخ به ســئوال خبرنگار دیگرى که از او پرسید 
آیا منظور رئیس جمهور ایران از این اظهارات این نیست 
که ایران با تکیه بر سایر طرفین این توافقنامه مى تواند 
از تأثیرگذارى هرگونه اقدامى از سوى آمریکا جلوگیرى 
کند گفت: از آنجا که این توافق صرفاً  یک توافق دوجانبه 
میان آمریکا و ایران نیست سایر طرفین حتى در صورت 
کنار رفتن یکى از طرفین مى تواننــد به اجراى مفاد آن 

ادامه بدهند.

رئیس اندیشکده یقین در مراسم روز 
دانشــجوى انجمن اسالمى مستقل 
دانشگاه تهران، با عذرخواهى از تأخیر 
براى حضور در مراســم گفت: آقاى 
رئیس جمهور امروز بــاز هم از بنده 
شکایت کردند. آقاى رئیس جمهور! 
افتضاح شکایت هاى تو دیگر در آمده 
و این نشان مى دهد که عصبانى ترین 
دولت، دولت فعلى است.  به گزارش 

تابناك حسن عباسى  ادامه داد: برجام 
لکه ننگى است که بر تاریخ مملکت 
نشسته اســت. امروز قرارداد ننگینى 
به نام کسى که در کسوت روحانیت 
بود، ثبت شد که از ترکمنچاى هم بدتر 
است. وى خطاب به آملى الریجانى 
گفت: براى حفظ جایگاه روحانیت و 
جایگاه نهاد ریاست جمهورى، شخص 
جنابعالــى باید روحانــى را به دادگاه 

بکشید؛ رئیس جمهورى که 49 تهمت 
و بى ادبى را حوالــه مخالفانش کرد. 
رئیس اندیشــکده یقین خاطرنشان 
کرد: آنها که دکترایشان را از انگلیس 
گرفتند، این مصیبت را براى مملکت 
آوردند. یادتان باشد هیچگاه به فارغ 
التحصیالن انگلیســى و آمریکایى 
اعتماد نکنید، حتى اگر در کســوت 

روحانیت بودند.

به نفع 
همه طرفین است که 
برجام را حفظ کنند

پاسخ آمریکا به سخنان 
حسن روحانى در روز دانشجو

وزیر  سابق اطالعات  با اشاره به اظهارات  رئیس جمهور 
در دانشگاه تهران گفت: در  مدت مذاکرات، رهبرى بارها 
به دولتمردان با فریاد گوشزد کردند که در مورد مذاکره 

عجله نکنید و به توان داخلى کشور روى آورید.
به گزارش تســنیم، حجت االســالم والمسلمین حیدر 
مصلحى در یادواره شــهداى کوى اندیشــه سارى با 
اشــاره به اینکه منافقــان کوردل در ایران اســالمى، 
18 هزار مســلمان این مرز و بوم را بــه خاك و خون 
کشــیدند، تصریح کرد: متأســفانه اکنون به واســطه 
رســوخ پروژه نفوذ، عده اى با شــنیدن واژه آمریکا و 
اروپا، آب در دهانشــان مى ریزد و وسوســه شیطانى 

مى شوند.
مصلحى با اشاره به نقض برجام از سوى استکبار جهانى 

و آمریکاى جنایتکار، گفت: متأســفانه به دلیل برخى 
نظرات واهى عده اى از دولتى ها، کشور2/5 سال معطل 

آنان شده بود.

وى با بیان اینکه در یکسال گذشته کنگره آمریکا، 81 
مصوبه تحریم جدید علیه ایران صادر کرده است، افزود: 
در این مدت رهبرى بارها به دولتمردان با فریاد گوشزد 
کردند که در مورد مذاکره عجله نکنید و به توان داخلى 
کشور روى آورید که متأ سفانه این فریادها مورد توجه 

برخى از این آقایان نبوده است.
مصلحى با اشاره به اینکه 30 درصد مشکالت اقتصادى 
کشــور ناشــى از تحریم هاست و باید کشــور به توان 
داخلى اتکا کند، تصریح کرد: در شرایطى کشور تحریم 
را مى گذراند که گمرکات کشــور و کــف خیابان ها از 
خودروهاى خارجى پر شده، پس مردم از دولت مى پرسند 
در شرایط تحریم و عدم رابطه با آمریکا این خودروهاى 

خارجى از کجا آمده است.

کشور 2/5 سال معطل آقایان شد

حمیدرضا ترقى عضو شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسالمى در گفتگو با خبرآنالین به طرح 
پیشنهادى آل اسحاق مبنى بر اینکه، 11 نفر از چهره هاى شاخص و متخصص اصولگرا، 
اصالح طلب و اعتدال دور هم جمع شــده و از بین خود یک نفر را انتخاب کنند و آن را در 
معرض رأى مردم قرار دهند اشاره کرده و در ارزیابى این پیشنهاد مى گوید: موافقم که افراد 
به صورت تیمى معرفى بشوند، یک نفر شاخص باشد و بقیه او را در ابعاد سیاسى، اقتصادى، 
فرهنگى و... یارى بکنند که مردم به او بر اساس مکمل هایش رأى بدهند. این مدل طرفدار 

زیادى در مجموعه اصولگرایان دارد.
اما او در پاسخ به این سئوال که آیا این مدل همنشینى چپ و راست به نوعى بازگشت و بهره 
بردارى جریانات سیاسى از مدل دولت آقاى روحانى نیست، گفت: نه آن مدل مدنظر من یا 
همان تیم کاندیدا، تنها به جبهه اصولگرایى اختصاص دارد، اینکه کاندیداى رئیس جمهورى 
به همراه معاونینش در افکار عمومى کشور مطرح شود و متفاوت از مدل دولت آقاى روحانى 
است.  «کدام کاندیداى اصولگرا در حال حاضر قدرت رأى آورى در مقابل آقاى روحانى دارد 
و مى تواند در فرصت کم باقیمانده سبد رأى اصولگراها را باال ببرد؟»، این سئوال دیگرى 
بود که عضو ارشد حزب مؤتلفه با گفتن اینکه همه نامزدهاى اصولگرا توانایى این موضوع 
را دارند بخاطر اینکه مهمترین رقیب آقاى روحانى عملکرد اوســت، ادامه داد: رقبا خیلى 

مشکلى ندارند. اصولگرایان در برابر رقیب قوى اى قرار ندارند و همه مى توانند در این رقابت 
به راحتى شرکت کرده و پیروز شوند. 

ترقى درباره شانس رأى آورى چهره هایى چون قالیباف در صورت کاندیداتورى خصوصًا 
بعد از ماجراى امالك نجومى یا ناشناخته بودن کاندیداهاى احتمالى دیگر چون ضرغامى 
و فتاح هم گفت: همه کسانى که در مظان رقابت هستند چنین ظرفیتى را کم و بیش دارند، 
چون موقعیت آقاى روحانى کامًال تضعیف شده است. افراد جدیدى هم شانس مساوى با 
دیگران دارند. اصل این است که آن فردى که مى خواهد بیاید گفتمانى را که مورد قبول 
مردم است را تبیین کند. با توجه به اینکه رقیب، زیاد رقیب قوى اى  نیست، فرقى براى افراد 

شرکت کننده نخواهد داشت.
ترقى احتمال حضور وزراى احمدى نژاد به نمایندگى از وى را رد کرد و گفت: فکر نمى کنم 

کسى از وزراى آقاى احمدى نژاد بخواهد به نمایندگى از ایشان در انتخابات شرکت کند.

حمیدرضا ترقى پاسخ مى دهد

کدام کاندیداى اصولگرا شانس 
رأى آورى مقابل روحانى را دارد؟

حسن عباسى: روحانى باید دادگاهى شود!
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یک مقــام مســئول وزارت بهداشــت گفــت: فیلم 
منتشــر شــده چالش مانکن در اتاق عمل ســاختگى 
بــوده و مــوارد غیرعــادى در ایــن فیلم به چشــم

 مى خورد.
یک مقام مسئول وزارت بهداشت در رابطه با فیلم منتشر 
شــده در اتاق عمل با عنوان چالش مانکن به جام جم 
آنالین گفت: در حال بررســى این موضوع هستیم و در 
صورت دریافت اطالعات جدیــد و صحت واقعى بودن 
این فیلم برخوردهاى قانونى و الزم را در این زمینه انجام 

مى دهیم.
وى در ادامه بیان کــرد: در اینجا ما امــکان مى دهیم 

اصًال فعل چالش مانکن رخ نداده باشــد و با یکســرى 
از نرم افــزار هاى موجود این فیلم را تهیه کرده باشــند 
اما خالفى که بى شــک در اینجا رخ داده فیلمبردارى 
غیرقانونى از اتاق عمل اســت که در صــورت متوجه 
شــدن بیمارســتانى که این فیلم در آنجا ضبط شــده 
برخوردهــاى الزم و قانونــى را در این زمینــه انجام

 مى دهیم.
بــه گفتــه این مقــام مســئول  فیلم منتشــر شــده 
چالــش مانکــن در اتــاق عمــل ســاختگى بــوده 
و مــوارد غیرعــادى در ایــن فیلــم بــه چشــم 

مى خورد. 

کارشناس سازمان هواشناسى کشور از ورود موج بارشى 
به نیمه شمالى کشــور خبر داد و گفت: 14 استان نیمه 
شمالى کشور در روزهاى پنج شنبه(امروز)، جمعه و شنبه 

دچار کوالك، برف، باران و کاهش دما مى شوند.
امین حسین نقشینه گفت:  سیستم بارشى جدیدى از روز 
پنج شنبه(امروز) وارد کشور خواهد شد و رفته رفته نیمه 
شمالى را در بر مى گیرد؛ این سیستم بارشى که همراه با 
کاهش دما خواهد بود موجب خواهد شد تا 14 استان نیمه 
شمالى کشور در روزهاى پنج شنبه، جمعه و شنبه دچار 

کوالك، برف، باران و کاهش دما شوند.
وى افزود: شدت بارش هاى این سیستم بارشى که با خود 

کاهش 7 تا 10درجه اى دما را به دنبال دارد در روزهاى پنج 
شنبه و جمعه به روى  شمال کشور، سواحل دریاى خزر، 
شمال غرب، دامنه هاى جنوبى البرز و رفته رفته شمال 

شرق کشور خواهد بود.
نقشینه تصریح کرد: اســتان هاى زنجان، قزوین، البرز، 
تهران، مرکزى، قم، سمنان، خراسان شمالى، خراسان 
رضوى، مازندران، گلستان، گیالن و آذربایجان غربى و 
شرقى تحت تأثیر سیستم بارشى که از روز پنج شنبه وارد 
مى شود، قرار مى گیرند. وى اظهار داشت: احتمال افت 
شدید دما و برخى مشکالت ناشى از بارش برف و کاهش 

دما در استان هاى شمالى دور از انتظار نیست. 

جمعه برفى 
براى 14 استان کشور

واکنش وزارت بهداشت به 
فیلم چالش مانکن اتاق عمل

گازگرفتگى در غسالخانه!
گاز گرفتگى در غســالخانه اى در کرمان پنج همراه 
مرده را راهى بیمارســتان کرد. مســئول اورژانس 
شهرستان کوهبنان از شهرستان هاى استان کرمان 
گفت: روز سه شنبه بخارى غسالخانه دودکش نداشته 
و تجمع همراهان میت، باعث انسداد تمامى مجارى 

ورود هوا به داخل شده است.
وى ادامه داد: خوشبختانه با حضور به موقع اورژانس و 
اعزام پنج فرد مسموم شده به بیمارستان، همگى جان 

سالم به در برده و در حال مداوا هستند.

هاون کوبیدن مردمى 
فتحعلى اویسى با اشاره به اینکه هم اکنون مشغول 
انجام ساخت و ساز است، گفت: دوست داشتن مردم تا 

به حال براى ما فایده اى نداشته است.
بازیگر عرصه تلویزیون وسینما در بخش دیگرى از 
صحبت هاى خود با اشــاره به اینکه مردم خواستار 
حضورش در آثار مختلف هســتند، خاطر نشان کرد: 
مردم ما را دوست دارند اما دوست داشتن آنها براى ما 
فایده اى نداشته و مانند آب را در هاون کوبیدن است.

کاهش زنانه ساعت کارى 
بر اساس مصوبه دوم شــهریورماه مجلس شوراى 
اسالمى مقرر شد ساعات کار هفتگى بانوان شاغل 
داراى شرایط خاص اعم از رسمى، پیمانى و قراردادى 
که موظف به 44 ســاعت کار در هفته هستند به 36 
ســاعت در هفته با دریافت حقوق و مزایاى چهل و 

چهار ساعت کاهش یابد.
قانــون کاهش ســاعات کار بانوان داراى شــرایط 
خاص، پس از تأیید شوراى نگهبان، مهرماه از سوى 
رئیس جمهور به «مرکز امور زنان و خانواده ریاست 
جمهورى» و «سازمان ادارى و استخدامى کشور» 

ابالغ شد.

سوء تغذیه ایرانى 
دبیر اجرایى هفدهمین کنگره بین المللى تغذیه انترال 
و پرنترال آسیا گفت: 70درصد مردم کشورمان دچار 

سوء تغذیه از دو نوع کم خورى یا پرخورى هستند.
 مهدى شادنوش افزود: سوء تغذیه، فقط کم خورى 
نیســت بلکه به پرخورى نیز اطالق مى شــود و به 
طور یقین میزان افراد بــا وزن طبیعى در جامعه کم 

شده است.
وى اضافه کرد: متأسفانه رفتن به رستوران و استفاده 
از فســت فودها (غذاهاى آماده) یکــى از تفریحات 
جامعه شده است درحالى که تغذیه سالم مردم یکى از 

دغدغه هاى نظام سالمت به شمار مى آید.

شاخص سالمت با ازدواج 
معاون فنى دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى گفت: 
اکنون12/5میلیون نفر جوان مجرد در کشور در سن 
ازدواج هستند اما به دالیل مختلف ازدواج خود را به 

تأخیر مى اندازند. 
محمــد اســالمى افــزود: پرهیــز از ازدواج افت 
شاخص هاى سالمت را در جامعه رقم مى زند لذا باید 
در این زمینه اطالع رسانى الزم اجتماعى صورت گیرد.

وى افزود: تمایل بــه ازدواج در بیــن هر دو جنس 
دختران و پسران وجود دارد هرچند به طور طبیعى این 

تمایل در دختران بیشتر است.

الگوبردارى از شلوارکردى
یک کارشناس حوزه لباس اقوام گفت: ایرانى ها یکى از 
کامل ترین الگوهاى لباس را داشته اند، مثًال شلوار کردى 
و بلوچى یکى از زیباترین الگوهایى هستند که طراحان 
لباس در خارج از کشــور از آنها الگوبردارى مى کنند. 
طراحان خارجى بارها با مدرنیزه کردن این شلوارها، در 

شوهاى لباس از آنها استفاده مى کنند.
فاطمه بهرامى اظهار داشت: شلوار کردى در 300 سال 
اخیر، هیچ تغییرى نکرده است، به ویژه پارچه هاى آن. ما 
حتى در شال هاى ترکمنى هم هیچ تغییرى در طرح و 
پارچه نمى بینیم. اقوام ترکمن، نقشه هاى مدرن و جدید 

را نمى پذیرند. 

چرك نویس اهالى روستاى بلوچى «کائوله» تانزانیا بر ایرانى بودنشان 
تأکید دارند و خود را از نوادگان سربازان بلوچى مى دانند 
که عمانى هــا در قرن 18 آنها را در این منطقه مســتقر 
کردند. آنها در کارنامه شــان ســاخت نخستین مدرسه 

تانزانیا و همچنین ساخت بیمارستان را ثبت کردند.
به گزارش تسنیم، مرتضى رضوانفر عضو هیئت علمى 
پژوهشــگاه میراث فرهنگى و گردشــگرى که براى 
مطالعات پژوهشى در تانزانیا به سر مى برد در مأموریت به 
سایت تاریخى کائوله (دولت شهر شیرازى) در این کشور 
گزارش و تصاویرى در خصوص ایــن منطقه و آداب و 

رسوم اهالى آن ارسال کرده است.
در این گزارش آمده است، محوطه شهر تاریخى کائوله 
یکى از مهمترین سایت هاى تاریخى تانزانیاست که در 
سال 1964 میالدى در فهرســت آثار تاریخى تانزانیا به 
ثبت رسیده و مورد حفاظت (هرچند ابتدایى) قرار گرفته 
اســت. کائوله امروزه به شکل یک روســتا و ذیل  شهر 

«باگامایو» در64 کیلومترى دارالسالم قرار دارد.
شــهر بندرى کائوله در قرن ســیزدهم میالدى توسط 
گروهى از شیرازى هاى مهاجر و به عنوان یک حکومت 
محلى تأسیس شــد و نزدیک به چهار قرن بندر مهمى 

براى صدور کاال به سراسر جهان بوده است.
آنچــه از این دولت شــهر باقى مانده تعــداد معدودى 
ساختمان تخریب شده اســت که در میان این خرابه ها 
مى توان به بقایاى دو مســجد که محراب و چند دیوار 
از آن باقى مانده، 22 قبر که عمدتــًا به افراد دیوانى و یا 
روحانیون عالیرتبه تعلق دارد، پایه ها و دیوارهاى کوتاهى 
از یک بنا که احتماًال مدرسه و بناى مسکونى بوده و یک 
چاه آب که اتاقکى در کنار آن ســاخته شده، اشاره کرد. 
سالم ترین قسمت این محوطه مربوط به همین اتاقک 
است که در کنار چاه آب قرار دارد و احتماًال قداستى است 
که اهالى براى این چاه قائل بودند. اهالى منطقه آب این 
چاه را داراى خــواص معجزه آســا مى دانند و حتى هم 
اکنون نیز از نقاط مختلف تانزانیا براى استفاده از این آب 

به کائوله مى آیند.
این چاه در فاصله حدوداً 50 مترى دریا قرار دارد اما داراى 
آب شیرین و قابل آشامیدن است و همچنین در تمام ایام 
ســال داراى حجم ثابتى اســت. مردم معتقدند این آب 
شفابخش است و معجزات زیادى براى آن بیان مى کنند. 
بناهاى این محوطه تمامًا از سنگ هاى مرجانى ساخته 
شده و شبیه به معمارى مابقى آثار شیرازى ها در سواحل 
شرق آفریقاست. از دو مســجد موجود در این محوطه، 
مسجد جنوبى داراى قدمت بیشترى است و در تزئینات 

آن، مهارت بیشترى به کار رفته است.

رضوانفر در گزارش خود مى افزایــد: به گفته راهنماى 
ســایت، برخى از باســتان شناسان براســاس تعدادى 
از کشــفیات معتقدند قدمت این مســجد بــه پیش از 
دولت شــهر مى رســد و احتماًال در قرن هفتم توسط 
گروهى از شــیرازى ها بنا شــده که در اینصورت باید 
گفت این مســجد، مى تواند قدیمى ترین مســجد در 
شــرق آفریقا باشــد. در قســمت دیوار جنوبى مسجد 
پلکانى وجــود دارد کــه به احتمــال زیاد بــه عنوان 
محــل اذان گفتن از آن اســتفاده مى شــده اســت. 
چندین مقبره در محوطه وجود دارد که برخى از آنها داراى 
ستون هاى بلندى اســت و برخى نیز داراى دیواره هاى 
کنگره دار، محل هایى روى دیوار مقبره ها تعبیه شده که 

ظاهراً محل نصب اشیاى خاصى بوده است.

عضو هیئــت علمى پژوهشــگاه میــراث فرهنگى و 
گردشــگرى ایران در ادامه گزارش خود مى نویسد: بر 
اساس مشاهده چند قبر در روستاى بلوچى مى توان گفت 
اشیاى یاد شده باید کاســه هاى سرامیکى و رنگى بوده 
باشد که احتماًال براى تزئین مقبره استفاده مى شده است. 
تمام قبرها داراى کتیبه هاى سنگى و یا گلى بوده است 
که نام، تاریخ فوت و منصب متوفى را مشخص مى کند 
که، نمونه ایــن کتیبه ها در روســتاى بلوچى کائوله تا 
سال ها استفاده شده و به نظر مى رسد ادامه سنت دیرین 
شیرازى هاســت. مقبره هاى منــاره دار مربوط به افراد 
دیوانى و خانواده ســلطنتى بوده که براساس موقعیت 

هریک از افراد، بلندى و تزئینات مقابر تغییر کرده است.
این پژوهشگر در گزارش خود مى افزاید: براساس گفته 

راهنماى سایت، بلندترین ستون، متعلق به قبر «شیخ 
على بن جمعه» اســت؛ وى حاکم و پادشــاه حکومت 
شــیرازى ها در کائوله بوده و طبق کتیبه اى که قبًال بر 
روى دیوار مقبره نصب بوده در سن 55 سالگى و در سال 
1270 هجرى فوت شده است.  در ضلع غربى محوطه، 
پایه هاى بناى نسبتاً بزرگى وجود دارد که ساختار مدرسه 

و همچنین یک بناى مسکونى را نشان مى دهد.
براســاس گفته اهالى، کلمــه کائوله بــه معناى «برو 
ببین» اســت که ظاهراً کنایه از نشــان دادن عظمت 
شــهر کائوله در گذشته بوده است. شــهر کائوله بعد از 
قرن شانزدهم به مرور متروك شــد تا اینکه مجدداً در 
قرن 18 مــورد توجه عمانى ها قــرار گرفت. عمانى ها 
لشکرى از سربازان بلوچ ایرانى را در این منطقه مستقر 

کردند که فرزنــدان آنها هنوز در این منطقه ســکونت
 دارند.

رضوانفر در پایان مى نویســد: در گفتگویى که با ســه 
تن از اهالى روســتاى بلوچى در کائوله داشــتم، مردم 
منطقه، خــود را از نــوادگان ایــن ســربازان بلوچى 
مى داننــد و به ایرانــى بودن خــود تأکیــد مى کنند. 
بلوچ هــاى منطقه طــى تاریــخ، خدمات زیــادى در 
حــوزه فعالیت هاى فرهنگى، مذهبــى و تجارى انجام 

داده اند.

اهالى روستایى در تانزانیا خود را ایرانى مى دانند

رد پاى تاریخ ایران درآفریقا

عبدالرضــا رحمانــى فضلى در بیســت و هشــتمین 
جلســه ســتاد اربعیــن بــا قدردانــى از نمایندگان 
دستگاه هاى اجرایى براى برگزارى سفر معنوى اربعین 
به اولویت هاى برنامه هاى ســال آینده مراسم اربعین 
پرداخت و افزود: مردمى برگزار شدن مراسم اربعین از 
اولویت هاى مراسم اربعین براى سال آینده است و ما به 
عنوان دولت و حاکمیت باید تسهیل کننده این امر باشیم.

وى گفت: برقرارى امنیت نیز یکى دیگر از اولویت هاى 
برنامه ها در مراسم اربعین سال آینده است.

وزیر کشور با بیان اینکه سازماندهى و حرکت کاروانى 
زوار در استان ها از دیگر اولویت هاى ما براى اربعین 

سال آینده است گفت: امسال براى این امر تالش شد 
اما به صورت کامل انجام نشد . 

وى رفع مشــکل ویزا براى اربعین سال 96 را از دیگر 
برنامه ها خواند و گفت: امسال لغو روادید با مخالفت 
دولت عــراق روبه رو شــد ولى درصدد آن هســتیم 
که براى ســال آینده این موضوع را الاقل به شــکل 
مانیفســتى(گروهى) تا حدودى حــل کنیم.رحمانى 
فضلى به آمادگى کامل مرز خســروى نیز اشاره کرد 
و گفت: درصددیم اگر ســال آینــده امنیت کامل در 
شــرق عراق برقرار شــود از این مرز براى تردد زوار 

استفاده شود.

اربعین سال آینده باید مردمى برگزار شود

وزیر بهداشت سوئد به عنوان یکى از جوان ترین وزراى 
دنیا که الحق و االنصاف ویژگى مدیریتى اش نیز در بدن 
روى فرم  اش چشم نوازى مى کند؛ راز سالمت مردمان 
بلوند سرزمین اش را در حمایت بیمه ها توصیف مى کند.

خبرگزارى تســنیم با«اســتروم» گفتگویــى درباره 
شــرایط بیمه و درمان در ســوئد انجام داده که مطالعه 
پاســخ هاى این وزیــر جوان به ســئواالت تســنیم 
قطعًا بــراى خوانندگان ایرانى خالــى از لطف نخواهد 

بود.
آیا این درســت اســت که عنوان 
مى شود در کشورهاى اسکاندیناوى 
همچون ســوئد مردم نیــازى به 
پس انداز براى هزینه هاى درمان و 

بازنشستگى ندارند؟                                  
در حوزه درمان کسى در ســوئد نیاز ندارد که پس انداز 
کند، زیرا بیمه اى داریم که هزینه ها را پوشش مى دهد 
ولى در حوزه بازنشســتگى کمى موضوع متفاوت است 
زیرا مســتمرى ها از دو طریق مالیات و همچنین دولت 
پرداخت مى شــود و در این حوزه مسلمًا پس اندازهایى 
براى دوران بازنشســتگى انجام مى شود ولى در زمینه 

درمان به هیچ عنوان نیاز نیست.
در حوزه «بهداشت و سالمت» کشور 
سوئد براى کودکان و سالمندان روند 
تسهیالت روانشناس و پرستار به چه 

صورت است؟ 
براى این دو موضوع مراکزى جهت نگهدارى افراد داریم 
تا از خانواده ها در این زمینه حمایت شــود، به خصوص 
براى خانواده هاى نیازمند و در این مراکز چکاپ کامل 
از این گروه ها صورت مى پذیرد و براى بچه ها نیز تا سن 
پنج ســالگى این معاینات صورت مى پذیرد. البته براى 
هر کودك و سالمندى روانشناس و پرستار مخصوص 
نداریم ولى این کارها و اقدامات با گســتردگى زیاد در 
حوزه بهداشت انجام مى شود تا از بیمارى هاى روان در 

سوئد جلوگیرى به عمل آید.

پزشک خانواده در ســوئد چگونه 
اجرا مى شود و اصًال دغدغه درمانى 

و بهداشتى دارید؟
پزشک خانواده در ســوئد اجرا مى شــود ولى دغدغه 
نیز داریم. مثًال باید همچنان سیســتم پزشک خانواده 
کشورمان را کارآمدتر کنیم و سیســتم را به روزرسانى 
کنیم که براى این کار نیاز به پزشکان عمومى بیشترى 

داریم.
ســوئدى ها از بیمه هاى خصوصــى که در 
ایران به بیمه تکمیلى معروف است استفاده 

مى کنند؟
بیمه خصوصى خیر، اصالً نیاز نیســت، چون «بیمه»  
ســوئد نیازهاى مردم را به صورتى پوشــش مى دهد 
که نیازى بــه بیمــه خصوصى نباشــد، زیــرا براى 
هزینه هاى درمان از مالیات ها بســیار استفاده مى شود. 
بنابراین بیشــتر اهداف سیستم سالمت ســوئد با این 
پشــتیبانى ها به ســمت افزایش مراقبت ها و بهداشت 
اولیه ســوق پیدا کرده اســت تا بیمار کمترى داشــته

 باشیم.

گفتگو با وزیر بهداشت یکى از سالم ترین کشورهاى دنیا

خبرگزارى تسنیم، در گزارشى به بررسى چرایى تعطیل سوئدى ها براى هزینه درمان پس انداز نمى کنند
نشدن هشتم ربیع االول امسال، ســالروز شهادت امام 
حسن عسکرى(ع) و آغاز والیت امام عصر(عج) پرداخته 
است.در این گزارش آمده است نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى در جلسه علنى روز دوشنبه(13 اردیبهشت) و در 
جریان بررسى مواد الحاقى الیحه تنظیم بخشى از احکام 
برنامه هاى توسعه کشور، ماده الحاقى 38 این الیحه را 

تصویب کردند.
طبق ماده 38 الیحه تنظیم بخشى از احکام برنامه هاى 
توسعه کشــور، هشــتم ربیع االول، ســالروز شهادت 
حضرت امام حسن عسکرى(ع) و آغاز والیت حضرت 
ولیعصر(عج) به   عنوان تعطیل رســمى در تقویم کشور 

تعیین شده است.

مصوبات مجلــس چه زمانــى «قانون» 
مى شود؟

روند شکل گیرى قانون در نظام جمهورى اسالمى ایران 
طبق قانون اساسى به این شکل است که دولت و مجلس 
طرح ها و لوایحى را به هیئت رئیسه پارلمان ارائه مى کنند 
و پس از بررســى آنها در کمیســیون هاى تخصصى و 
جلســات علنى بهارســتان، این طرح ها و لوایح با رأى 
اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب مى رسد و به منظور 

انطباق آن با موازین شرع و قانون اساسى از سوى مجلس 
به شوراى نگهبان ارسال مى شود.

براســاس این گــزارش، چنانچــه شــوراى نگهبان 
مصوبــات مجلــس را مغایــر موازین شــرع و قانون 
اساســى ندانــد، رئیس مجلــس مصوبــات پارلمان 
را جهت اجرا و قانونى شــدن، بــه رئیس جمهور ابالغ 

مى کند. 

ماجــراى تعطیلى «هشــتم ربیع االول» 
چیست؟

مصوبات مجلس شوراى اســالمى در صورتى قانونى 
اســت که به تأیید شوراى نگهبان نیز رســیده باشد، از 
این رو به دلیل اینکه الیحه احــکام دائمى برنامه هاى 
توسعه کشور هنوز در شــوراى نگهبان در حال بررسى 
است و این شورا درباره آن اظهارنظر نکرده، هنوز تعطیلى 
رسمى هشتم ربیع  االول که امسال با «18 آذر» مصادف 
شــده، قانونى نشــده، بنابراین امروز «18 آذر» تعطیل

 نیست.
پیش  تر، عباسعلى کدخدایى سخنگوى شوراى نگهبان 
از بررسى تعطیلى و یا غیر تعطیلى 18 آذر در این شورا خبر 
داده و گفته بود که «شوراى نگهبان به زودى نظرش را 

در این باره اعالم مى کند».

گرچه آمار دقیقى از فعالیت شبکه هاى اجتماعى در 
ایران موجود نیست اما بررسى ها حاکى از آن است 
که شبکه هاى اجتماعى مانند تبیان، کلوب، فیس 
نما، فارس توئیتر، هم میهن و افسران در رده هاى 
نخست پرطرفدارترین شبکه هاى بومى قرار دارند و 
هریک داراى چند ده هزار کاربر هستند؛ حتى یکى از 
این شبکه ها مدعى شده که شش میلیون کاربر دارد. 
با وجود این، در حوزه پیام رسان هاى موبایلى شبکه 

بومى با کاربر قابل توجه دیده نمى شود.
این درحالى است که شــبکه هاى اجتماعى و پیام 
رسان هاى خارجى هر یک چندین میلیون کاربر در 
ایران دارند و باوجودى که بخش عمده اى از اهداف 
این شبکه ها با اهداف ملى ما ســازگارى ندارد اما 
کاربران ایرانى اقبال زیادى به این شبکه ها نشان 

مى دهند.
آمارى که پیش از این از ســوى مرکز ملى فضاى 
مجازى ارائه شده نشان مى دهد که براى مثال در 
شبکه اجتماعى تلگرام بالغ بر صد هزار کانال توسط 
ایرانى ها ایجاد شده و در طول یک شبانه روز بیش 
از یک میلیون و 200 هزار مطلب در فضاى کانال 
تلگرام تولید مى شود. در همین حال به طور متوسط 
هر مطلب حدود 500 هزار بار در روز دیده مى شود 
و برخى از کانال ها بیش از یک میلیون عضو دارند.

در مورد فعالیت کاربران ایرانى در شبکه اجتماعى 
اینستاگرام نیز اوضاع به همین نحو است. ایرانى ها 
چندین میلیون فالوئر در صفحات اینستاگرام دارند و 
بسیارى از این صفحات در ظرف 24 ساعت بیش از 
دو تا سه هزار کامنت به خود اختصاص مى دهند و 
حتى شاهد آن هستیم که برخى اخبار در این شبکه 
که حتى جزو اولین هاى شــبکه هــاى اجتماعى 

نیست، بیش از صد تا 150 هزار الیک مى خورد.
این درحالى است که این شبکه هاى پرطرفدار در 
ایران، در رده هاى اول شــبکه هاى پرطرفدار دنیا 

قرار ندارند.

چرا «امروز» تعطیل اعالم نشد؟ شبکه هاى پیام رسان 
بومى، محبوب نیستند

,,

 تمام قبرها داراى 
کتیبه هاى سنگى و 
یا گلى بوده است 
که نام، تاریخ فوت 
و منصب متوفى 
را مشخص مى 
کند که، نمونه 
این کتیبه ها در 
روستاى بلوچى 
کائوله تا سال ها 
استفاده شده و 
به نظر مى رسد 
ادامه سنت دیرین 
شیرازى هاست
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تعیین سرپرست دفتر 
آستان قدس رضوى اصفهان

مراسم افتتاح نمایندگى آستان قدس استان اصفهان و 
تودیع و معارفه سرپرست این دفتر برگزار شد.

در این مراسم حسـین آذین به عنوان سرپرست دفتر 
آسـتان قدس رضوى در اصفهان معرفى شـد. وى در 

گذشته معاون سیاسى استاندارى اصفهان بود. 

آغاز پروژه مرمت
 امامزاده ابراهیم(ع)  

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 اصفهان گفت: 
همزمان با دهه وقف، پروژه مرمت امامزاده ابراهیم(ع) 

اطشاران اصفهان آغاز شد.
حجت االسالم و المسلمین محمد هادى روح االمینى 
اظهار داشت: این پروژه شامل مرمت، تزئینات داخلى 
رواق این امامزاده عظیم الشـأن و همچنین بازسازى 

درب هاى چوبى و فلزى این امامزاده مى شود.
وى افزود: این پروژه به مدت دو ماه به طول مى انجامد 
که هزینه اجراى آن نیز 150 میلیون ریال برآورد شده و 

از محل جمع آورى نذورات تأمین مى شود.

نورپردازى زیرگذرهاى 
 اقارب پرست و مفتح

مدیرعامل سـازمان زیباسـازى شـهردارى اصفهان 
اعالم کرد: زیرگذرهاى شهیدان اقارب پرست و مفتح 
از زیرگذرهاى حلقه سـوم ترافیکى شـهر با همکارى 

منطقه 13 شهردارى اصفهان نورپردازى شد.
مهـدى بقایى اظهـار داشـت: زیباسـازى بدنـه بتنى 
زیرگذرهاى حلقه سـوم ترافیکى شـهر در دستور کار 

سازمان زیباسازى قرار دارد.
وى افزود:در نورپردازى زیرگذر شـهید اقارب پرسـت 
140 عدد و در نورپردازى زیرگذر شهید مفتح نیز 196 
المپ LED اسـتفاده شـده اسـت که مصرف انرژى 

کمى دارند.
وى بیان کرد: براساس طرح تهیه شده، در آینده نزدیک 
بحث هنر شهرى نیز در این دو زیرگذر اجرا خواهد شد.

 انتقال نفت به پاالیشگاه 
اصفهان از سرگرفته شد

با تالش متخصصان شـرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران - منطقه اصفهان، پس از 80 ساعت توقف، 
عملیات انتقال نفت از میدان نفتى مارون خوزستان به 

پاالیشگاه اصفهان از سر گرفته شد.
مجتبى بشارتیان مدیر این شـرکت اعالم کرد: با 80 
ساعت کار شـبانه روزى کارکنان این شرکت و ترمیم 
قسمت آسیب دیده خط لوله، عملیات انتقال نفت خام 
از خط لولـه 30 اینچ مارون خوزسـتان به پاالیشـگاه 

اصفهان از سرگرفته شد.
وى دربـاره دلیل قطع انتقال نفت گفـت: بر اثر لغزش 
و رانش زمین ناشى از بارندگى 48 ساعته در محدوده 
شهرسـتان اردل اسـتان چهارمحال و بختیارى، خط 

مذکور دچار پارگى شده بود.

مجتمع هاى ساختمانى 
اصفهان هوشمند مى شود

مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: الزم 
است که از فناورى هاى فیبر نورى در صنعت ساختمان 
استفاده شود و به سـمت هوشمندسازى مجتمع هاى 

ساختمانى برویم.
حسین کشایى اظهار داشت: نظام مهندسى ساختمان 
ما باید همراه وهمگام با فناورى روز، خود را به جلو ببرند 
زیرا اتوماسـیون و فناورى در ساختمان باعث امنیت و 

آسایش مى شود.
وى بیـان داشـت: ما بایـد به طـرف هوشمندسـازى 
ساختمان برویم نه لوکس شدن آنها زیرا ساختمان ها 

باید برند و شناسنامه دار شود.
 کشایى به استفاده از فناورى هاى فیبر نورى در صنعت 
ساختمان اشـاره کرد و بیان داشـت: باید هرچه زودتر 
زیر ساخت هوشمندسازى مجتمع هاى ساختمانى در 

اصفهان فراهم شود.

ریئس شوراى اسالمى استان اصفهان گفت: روستاهاى 
استان به شدت در معرض کاهش جمعیت و در نهایت 

تخلیه کامل قرار گرفته اند.
عبدا... کیانى افزود: تبعات ناشى از خالى شدن روستاها 
از جمعیت و غیرفعال شــدن آنها از لحــاظ اقتصادى، 
فرهنگى، اجتماعى، زیســت محیطى، میراثى و امنیتى 
مى تواند باعث بروز مشــکالت فراوان در داخل استان 

و کشور شود.
وى هشدار داد: روستاها، امروزه در حال احتضارند و اگر 
برنامه ریزى صحیحى صورت نگیرد، از آنها در دهه هاى 
آینده اثرى نخواهد ماند و این موضوع به معنى نابودى 

کامل نظام تولید کشاورزى در استان و کشور خواهد بود.
کیانى اعالم کرد: با اســتناد به آمار موجــود، توجه به 
روستاها بیشتر در بخش عمرانى از قبیل آب، برق، تلفن 
و... صورت گرفته که نســبتًا در این زمینه به وضعیت 
مناسبى رســیده اند اما درباره بهبود وضعیت اقتصادى، 
افزایش درآمد و بیمه هاى تأمین اجتماعى آنها توفیقى 

حاصل نشده است.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان گفت: روستاییان 
به دلیل نظام معیوب کشــاورزى  به شــهرها مهاجرت 
مى کنند تا شاید در حاشیه نظام خدمات شهر از امکانات 

برخوردار شوند.

مدیر کل بیمه ایران اســتان اصفهان گفت: ســه هزار 
میلیارد ریال بابت خسارت از سوى بیمه ایران در هفت 
ماهه امســال به بیمه گذاران در این اســتان پرداخت 

شده است.
مجتبى آخوندى اظهار داشــت: بیشــترین حجم این 
خسارت ها بابت بیمه شــخص ثالث، بدنه و پس از آن 

بیمه هاى تکمیلى درمان بوده است.
وى افزود: حجم این پرداخت ها در مقایســه با همین 
مدت در سال گذشــته در حدود 10 درصد رشد داشته 

است.
آخوندى خاطرنشــان کرد: در استان اصفهان 15 شعبه 

مستقل و 570 نمایندگى وظیفه ارائه خدمات بیمه اى به 
مردم این استان را بر عهده دارند.

مدیر کل بیمه ایران اســتان اصفهان همچنین گفت: 
این اســتان به علت برخوردارى از واحدهاى صنعتى و 
تولیدى فراوان رتبه دوم حق بیمه را در کشور در اختیار 

دارد.
وى میزان خســارت پرداختى به بیمه گذاران در سال 
گذشته در استان اصفهان را پنج هزار میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: با وجودى که رشــد حق بیمه در کشور 10 
درصد بود اما این استان رشد 25 درصدى را در حق بیمه 

کسب کرد.

روستاهاى استان 
در حال تخلیه کامل است

پرداخت 3000 میلیارد خسارت 
به بیمه گذاران استان 

جمعــى از کارگــران کارخانه پلــى اکریل 
اصفهان روز ســه شــنبه پرداخت شش ماه 

حقوق معوقه خود را خواستار شدند.
به گزارش ایرنا، این کارگــران با حضور در 
مقابل درب پلى اکریل از مدیران این کارخانه 
و مسئوالن خواستند به مشکالت معیشتى 
ناشى از پرداخت نشدن حقوق آنان رسیدگى 

کنند. 
ایــن کارگران تأکیــد کردند کــه پرداخت 
نشدن حقوق آنها از شش ماه گذشته تاکنون 
مشــکل هــاى معیشــتى زیــادى براى 

خانواده هایشان ایجاد کرده است.
با این حال، تعدادى از اعضاى هیئت اجرایى 
جدید کارخانه، در جمع کارگران حضور یافتند 
و در بــاره پرداخت حقوق معوقــه آنها قول 

مساعد دادند.
پیش از این نیز کارکنان شرکت پلى اکریل 
اصفهان با حضور مقابل استاندارى اصفهان، 
فرماندارى مبارکه و دفتر مرکزى این شرکت 
واقع در خیابان آبشــار اصفهان، رسیدگى به 
مشکالت این شرکت را خواستار شده بودند. 

کارگران پلى اکریل
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: حقوق مى خواهند

به دنبال فراهم شدن زمینه مشارکت مستقیم شهروندان 
نجف آبادى در اجراى پروژه شبکه جمع آورى فاضالب، 
دولت نیز در بدترین شرایط بودجه اى کشور نزدیک به 

130 میلیارد ریالى بدین کار 
اختصاص داده که با استفاده 
از آن عــالوه بــر تکمیل و 
افتتاح تصفیه خانه، نزدیک 
بــه 100کیلومتــر لوله نیز 

خریدارى شده است.
  هاشم امینى اظهار داشت: 
با وجود گذشــت 17 سال از 
کلنگزنى پــروژه فاضالب 
نجف آباد، تنها 26 کیلومتر 
از مجمــوع شــبکه 500 
کیلومترى این شهر به مرحله 
اجرا رسیده بود ولى در طرح 

جدید براى بیش از 180 کیلومتــر عقد قرارداد صورت 
گرفته و کار لوله گذارى آغاز شده است.

وى از اختصاص پساب تصفیه خانه فاضالب به آبیارى 
فضاى ســبز و ارزش افزوده 30 تــا 50 میلیون ریال 
منازل داراى انشــعاب به عنوان بخشــى از امتیازات 

اجراى متفاوت شبکه فاضالب نجف آباد نام برد و بیان 
داشت: در صورت ادامه روند قبل و تکیه صرف بر منابع 
دولتى، پیش بینى مى شــد تکمیل شــبکه جمع آورى 
فاضالب نجف آباد در حدود صدســال دیگر نیز طول 

بکشد .
مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضالب استان خاطرنشان 
کرد: با اعالم اختیارى بودن 
خرید انشعاب فاضالب ، روند 
مشارکت مردم کند شده به 
طورى که در حــال حاضر 
علیرغم صــرف هزینه اى 
سنگین جهت اجراى خطوط 
اصلى، استقبال چندانى براى 
اتصــال به شــبکه صورت 
نمى گیرد که این امر پروژه 
را با مشــکالت جدى مالى 

مواجه خواهد کرد.
امینى افزود: عدم افزایش تعرفه اشتراك آب و فاضالب 
در دو ســال اخیر و بهبود ســرعت ترمیم ترانشه ها با 
واگذارى این وظیفه به پیمانــکار مجرى پروژه از دیگر 

نقاط قوت پروژه محسوب مى شوند. 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان با تأکید 
برممنوعیت فعالیت مسافربرهاى شخصى در سطح شهر 
و هدایت آنها به آژانس هاى تاکسى تلفنى، گفت: جابه 
جایى مســافر بدون مجوز خالف قانون است و پلیس 
راهنمایى و رانندگى نیز با مسافربرهاى شخصى متخلف 

برخورد قاطع مى کند.
حسین جعفرى افزود: خودروهاى شخصى مى توانند در 
آژانس هاى تاکسى تلفنى فعالیت داشته باشند و نسبت 

به حمل و نقل مسافر در این آژانس ها اقدام کنند.
وى افزود: براى فعالیت در آژانس هاى تاکسى نیز هویت 
خودرو و راننده باید احراز و پس از اخذ مجوز، فعالیت در 

این راستا انجام شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان تأکید 
کرد: متأسفانه بعضى از خودروها بدون اینکه مجوزى 
از سازمان تاکسیرانى داشــته باشند اقدام به جابه جایى 
مسافر در سطح شهر مى کنند، که این اقدام خالف قانون 
اســت و پلیس راهنمایى و رانندگى نیز با مسافربرهاى 
شــخصى متخلف برخورد قاطع کرده و اعمال قانون 

خواهد کرد.
جعفرى مراحل اخذ مجوز براى فعالیت در آژانس هاى 
تاکســى را مراجعه به سازمان تاکســیرانى شهردارى 
اصفهان و سپس انجام مراحل اماکن و تشخیص هویت 
اعالم کرد و گفت: البته خودرو هم باید از نظر معاینه فنى 

مورد بازنگرى قرار گیرد. 

جمال نوروزباقرى

برخى واکنش هاى انسان طبیعى است و برخى واکنش هاى 
انســان غیر ارادى اســت. واکنش هاى طبیعى به آن دسته از 
عواملى گفته مى شود که انسان در برخورد با آنها آمادگى کامل 
را داشته و گاهى نسبت به آن آگاهى نیز دارد پس در مواجهه با 
آن واکنش طبیعى صورت مى گیرد. اما واکنش هاى غیر ارادى 
دیگر دست خود انسان نیست و با یک اتفاق و عاملى چه درونى 

وچه بیرونى  خودرا بروز مى دهد.
در سطح شهر اصفهان عواملى وجود دارد که انسان را مجبور 
به واکنش غیر ارادى مى کند. با دیدن صحنه اى و یا شنیدن و 
کسب اطالع از خبرى به ناگاه طرف، ثابت در جاى خود باقى 
مى ماند و در همان حالت مى ماند. یا به عبارتى دیگر ناخواسته 
در چالش این روزها یــا به عبارتى چالــش مانکن به صورت 

خودجوش شرکت مى کند.
چالش مانکن این روزها ســر از همه جــا در آورده حتى اتاق 
عمل و حین زایمــان طبیعى و ایــن روزهــا در اصفهان نیز 
شــاهد اجراى این چالش بزرگ آن هم به صورت غیر ارادى 
وناخواســته هســتیم. نمونه تازه ایــن چالــش در چایخانه 
«چاه حــج میرزا» اصفهان برگزار شــد کــه جماعتى در دود 
قلیون و شــیرینى چاى نبــات، گیج و ویج خشکشــان زده 

بود.
بیشتر از ده روز تا شب یلدا نمانده که شهروندان در حال تدارك 
برنامه اى براى آن شب هســتند؛ عده اى فکر مى کنند با این 
وضعیت هوا نکند ســرما بخورند وعده اى نتوانند سرزده، سر 
بزنند! عده اى دیگر فکر مى کنند اگر آن شب برق برود، چگونه 
ممکن اســت فامیل هاى نََسبى و ســببى به خانه آنها بیایند. 
اینجورى فکر مى کنند، نیســتند مى روند! برخــى دیگر نیز 
مى گویند از صبح آن روز برویم خانــه یکى تا دیگران زحمت 

آمد و رفتن نکشند!

ایــن خود ایجــاد یک چالش وســیع تــر از چالــش مانکن 
مى کند چون باید در موقعیت زمانــى طوالنى تر ثابت بمانید. 
درســت مانند همین چند روز پیش که باران آمد اما آب نیامد. 
کســى نیز خبر نداد تا ملتى در این شــهر گرفتار کف حمام و 
سرویس بهداشتى نشوند وطى دقایق و ســاعت ها در آنجا با 

خود، چالش مانکن را برگزار نکنند!
اما از موضوع اصلى دور نشــویم یعنى همان شب دراز سال؛ 
شما تصور کنید شــهروندان قصد خرید آجیل داشته باشند اما 
نه جیب اجازه خرید مى دهد و نــه پا جرأت رفتن پیدا مى کند. 
همانجا چند دقیقه اى پشــت شیشــه فقط به قیمت ها خیره 
مى شوند. چالش مانکن در اصفهان در حال برگزارى است آن 
هم با قیمت هایى که هر روز در حال باال رفتن اســت و کسى 

نمى تواند جلوى آن را بگیرد.
انگار این چالش در همین شهر متولد شده زیرا این ثابت ماندن 
مردم آن هم در موقعیت هایى که هیچ فردى حتى تصورش را 
هم نمى کند براى مردم اصفهان عادى شده است. از مشکالت 
فرهنگى-شــهرى گرفته تا جدیدترین اتفاق آن یعنى مراجعه 
مأموران آب با دستگاه کارتخوان به درب منازل اصفهانى ها که 
لطفًا قبض خود را همراه با کارت بیاورید و گرنه خودمان پول 

آن را نقد مى کنیم!
در این حالت اســت که شــهروندان اصفهان کــه قبل از آن 
با دیدن برگه هاى قبض، ثابت در محل خشــک مى شــدند 
امروز با دیــدن همزمــان مأمور همــراه با دســتگاه، دیگر 
آب بدنــش خشــک مــى شــود وناخواســته بــه صورت 
یک جاندار «تاکســیدرمى» خشــک شــده، بــى حرکت 

مى ماند.
چالش مانکن در اصفهان فقط مربــوط به یک موضوع یا خبر 
نیست و هر روز مردم این شهر ، بى خبر از آنچه بدانند در چالش 

مانکن شرکت مى کنند.

رئیس شـوراى اسـالمى روسـتاى ازان بخش میمـه در خصـوص برگزارى 
نخستین جشـنواره زعفران و گردشگرى روسـتاى ازان در 19 آذرماه،  گفت: 
اقتصاد مقاومتى در کشـور بدون توجه به اقتصاد کشـاورزى توسعه نمى یابد، 
بدین منظور یکـى از اهداف اصلى از برگزارى جشـنواره زعفـران ازان ترویج 
جایگزینى کشت این محصول کم آبخواه به جاى محصوالت کشاورزى با نیاز 

آبى زیاد و نیز ارتقاى سطح کیفى و کّمى زعفران ازان مى باشد.
محمدرضا ابراهیمى در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد فضاي نشاط و روحیه بخش 
بین کشـاورزان و اهالى روسـتاها افزود: جلب توجه مسـئوالن به مشـکالت 
و معضالت این قشـر و اخذ همـکارى در جهت رفع مشـکالت عدیده اى که 
گریبانگیر کشاورزان در روستاها مى باشـد از دیگر اهدافى است که با برپایى 
این جشـنواره دنبال مى شـود. عالوه بر این با توجه به اینکه روسـتاى ازان از 
نگاه گردشگرى و بوم گردى یکى از نقاط بکر و دیدنى بخش میمه محسوب 

مى شود جلب گردشگر داخلى و خارجى نیز در این برنامه دیده شده است.
وى معرفى هرچه بیشتر امامزاده سید صالحه خاتون (س)در سطح شهرستان 
شاهین شهرومیمه و استان اصفهان، معرفى و تجلیل از کشاورزان برتر زعفران 
کار روستا، معرفى تاریخ و فرهنگ روستاى ازان به عنوان یکى از قدیمى ترین 
روستاهاى اسـتان اصفهان، معرفى زعفران ازان در اسـتان اصفهان و ایران و 

کل جهان و همچنین شناساندن استعداد ها و توانایى هاى این رشته را از دیگر 
اهداف این جشنواره برشمرد. 

رئیس شوراى اسالمى روستاى ازان با اشـاره به سطح زیرکشت محصوالت 
کشاورزى در روستاى ازان تصریح کرد: زمین هاى کشاورزى قابل کشت در 
روستاى ازان به سه بخش تقسیم مى شود، بخشى براى کشت زعفران، بخشى 
براى گل محمدى و باقیمانده جهت محصوالتى مانند جو، گندم، بادام، زرشک 
و... مدنظر قرار گرفته شده که بر اساس برآوردى که سال گذشته با همکارى 
جهاد کشاورزى به منظور بیمه زمین ها انجام داده شـد، بالغ بر 80 هکتار زیر 
کشت زعفران مى باشـد ولى به دلیل خرده مالکى بودن این کشت به صورت 
پراکنده انجام مى شـود که با این حال تولید زعفران ازان سـاالنه بالغ بر 250 

کیلوگرم رسیده است.
دبیر نخستین جشـنواره زعفران و گردشـگرى روستاى ازان سـابقه 48 ساله 
کشـت زعفران در روسـتاى ازان را مهم دانست و خاطرنشـان کرد: به منظور 
اسـتفاده بهینه از خاك و منابع آبى روسـتاى ازان در موضوع کشـت مکانیزه 
زعفران شرکتى تأسیس شده تا با همکارى مسـئوالن قطعه زمینى از طریق 
مسـتثنیات در اختیار  کشاورزان قرار گیرد و کشـت زعفران و گل محمدى به 
صورت مکانیزه شـروع شـود که در این بین یارى و همراهى بیشتر مسئوالن 

را مى طلبد.
ابراهیمـى اظهـار داشـت: محصـول زعفـران ازان از نـوع مرغـوب اسـت. 
بخاطـر خـاك حاصلخیـزى کـه منطقـه میمـه دارد و بخاطـر آب خوبى که 
از قنـوات این منطقـه اسـتحصال مى شـود زعفران به دسـت آمـده کیفیت 
خیلى خوبى دارد تا جایـى که با زعفران قائنـات هم رقابتـى دارد. در حقیقت 
زعفـران و گل محمـدى، روسـتاى ازان را در بخـش میمه مشـهور کـرده تا 
جایى که به مـرور زمـان در دیگر نقـاط بخش میمه هم کشـت ایـن دو نوع 
محصول کشـاورزى توسـعه پیدا کـرده اسـت. بر اسـاس آنالیـزى که روى 

زعفـران ازان انجـام شـده درصـد خلـوص آن بـاالى 86 درصد اسـت 
و از لحـاظ عطـر و بو بسـیار برتـر از دیگـر محصـوالت موجـود در بازار 

است.
وى افزود: ثبـت برند زعفـران ازان از جملـه مهمترین اهداف برگـزارى این 
جشنواره است که همه ما در کنار موضوع گردشگرى و بوم گردى به آن توجه 

ویژه داریم.در واقع بخش میمه مى تواند با داشتن مکان هاى طبیعى 
بکر و خوب یک منطقه مناسـب براى گردشـگرى باشـد.در کنار 

قنات هاى مزدآباد میمه و قنات وزوان این منطقه قابلیت تبدیل 
به منطقه گردشگرى و جذب توریست را دارد. 

از طنز تا واقعیت

چالش مانکن به اصفهان رسید! 
  نبود خط هوایى مستقیم 

چالشى بزرگ براى 
اصفهان 

رئیس کمیسـیون حمایـت از سـرمایه گذارى اتاق 
بازرگانى اصفهان بـا انتقاد از نبود یـک خط هوایى 
مستقیم از اصفهان، گفت: تعداد پروازهاى اصفهان 
به اسـتان هاى مجاور اندك اسـت کـه در صورت 
افزایش پروازهاى داخلى و خارجى، اقتصاد اصفهان 

رشد خواهد کرد.
قاسـمعلى جبـارى در خصـوص سـالروز جهانـى 
هواپیمایى و شرایط این صنعت در استان، با اشاره به 
اینکه اصفهان براى توسعه نیازمند رفت و آمد بیشتر 
خطوط هوایى است، اظهار داشـت: متأسفانه هنوز 
بعد از سـال ها فعالیت، یک خط هوایى مسـتقیم از 

اصفهان وجود ندارد.
وى با تأکید بـر اینکـه امکانات و زیرسـاخت هاى 
فرودگاه اصفهان باید اصالح شـود، افزود: فرودگاه 
شـهید بهشـتى اصفهان نیازمند سـاخت و تجهیز 
ترمینال جدید هوایـى و پارکینـگ هواپیمایى و در 

کنار آن ساخت هتل است.
رئیس کمیسـیون حمایـت از سـرمایه گذارى اتاق 
بازرگانـى اصفهان بـا بیان اینکـه ما اکنـون براى 
پروازهـاى داخلـى خـود دچـار کمبـود هسـتیم و 
دسترسـى هوایى آسـان بـه اصفهان وجـود ندارد، 
تصریح کرد: تعداد پروازهاى اصفهان به استان هاى 
مجاور اندك است که در صورت افزایش پروازهاى 
داخلى و خارجى، اقتصاد اصفهان رشد خواهد کرد.

وى با انتقـاد از اینکـه هنـوز ایرالین ثابتـى به نام 
اصفهان وجود ندارد، تأکید کرد: وجود ایرالین ثابت 
در اصفهان موجب رشـد صنعت هوایى و بازرگانى 

هوایى در استان مى شود.
جبـارى همچنین به کارگوترمینال اصفهان اشـاره 
کرد و افزود: با وجود فراهم شـدن زیرساخت هاى 
آن، متأسفانه به دالیل مختلفى هنوز پروازهاى آن 
برقرار نشـده و هیچکدام از خطوط هوایى براى راه 

اندازى کارگو از آن پشتیبانى نکرده اند.
به گفته رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه گذارى 
اتاق بازرگانى اصفهان، اکنون پرواز مستقیم وین- 
اصفهان و پرواز آسـیاایرالین برقرار شـد همچنین 
قرار اسـت پروازهاى ایرتیش ایر به اصفهان برقرار 

شوند.
وى افزود: عالوه بر این با کشورهاى دیگر از جمله 
فرانسـه براى برقرارى پروازهاى مسـتقیم مذاکره 
کرده ایـم و احتمال دارد پـرواز مسـتقیم پاریس – 

اصفهان نیز برقرار شود.
میمه هم کشـت ایـن دو نوع

 بر اسـاس آنالیـزى که روى 
6 بـاالى86 درصد اسـت 
صـوالتموجـود در بازار 

مترین اهداف برگـزارى این 
بوم گردى به آن توجه  رى و

کان هاى طبیعى
ى باشـد.در کنار 

بلیت تبدیل

–کرده ایـم و احتمال دارد پـرواز مسـتقیم پاریس –

اصفهان نیز برقرار شود.

همزمان با برگزارى جشنواره زعفران و گردشگرى در 19 آذر اعالم شد

برداشت ساالنه 250 کیلوگرم زعفران در روستاى ازان

برخورد قاطع با مسافربرهاى شخصى شهر  کمک 13 میلیاردى دولت به فاضالب نجف آباد
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رونمایى از پوستر
آیت ا... مظاهرى در قم

از پوسـتر کنگره نکوداشـت آیـت ا... مظاهـرى در قم 
رونمایى شـد. حجت االسالم و المسـلمین حبیب رضا 
ارزانـى مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى اسـتان 
اصفهـان در  نشسـت مطبوعاتـى کنگـره نکوداشـت 
آیـت ا... مظاهرى گفت: ایشـان 21 سـال اسـت که در 
اصفهـان زندگـى مى کننـد و در ایـن مدت بـا فعالیت 
علمى و تربیتى جان تازه اى به حوزه هاى علمیه، مراکز 
مشـاوره اى دینى، مرکز مدیریت حوزه هـاى علمیه و 
مؤسسه هاى خیریه دادند و روح اخالق را در بین مردم 

دمیده اند.
رئیس سـتاد کنگـره نکوداشـت آیـت ا...  مظاهـرى با 
اشـاره به اقدام هـاى صـورت گرفتـه بـراى برگزارى 
کنگره ایـن عالم فقیـه گفـت: در این کنگـره 36 جلد 
از آثـار و تمبـر یادبـود آیـت ا...مظاهـرى رونمایـى 

مى شود.
وى افزود: یک اثر سه جلدى با موضوع زندگینامه آیت 
ا... مظاهرى، مقاالتى در خصوص شـخصیت علمى و 
اخالقى و مقـاالت در حوزه هاى مختلف اهدا شـده به 

ایشان تهیه شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمى اسـتان اصفهان با 
اشـاره به ترجمه کتاب اخالق آیت ا... مظاهرى به زبان 
انگلیسى گفت: ایشان 40 فضیلت اخالقى را بیان کرده 
است که از این تعداد 24 فضیلت را ترجمه کرده ایم که 
مورد کاربرد قشرهاى مختلف مردم در سایر کشورهاى 

جهان است.
وى افزود: توصیه هاى ایشان بسیار حکیمانه و در حوزه 
اخالق داراى مکتب و نظریه است، از این رو در این حوزه 
هفت جلد کتاب اخالقى را بر اساس تعالیم اسالمى تهیه 

و منتشر کرده است.
حجـت االسـالم والمسـلمین ارزانى گفـت: آیـت ا... 
مظاهـرى از تبلیـغ دین نیـز حمایـت ویـژه اى دارند و 

تأکیدهایى در این حوزه براى طلبه ها ارائه کرده است.
وى، به آثار این عالم فرزانه در حوزه والیت فقیه اشـاره 
کرد و گفت: ایشان سه اثر در این حوزه تألیف و نکاتى را 
بیان کرده است، ضمن اینکه به تدریس والیت فقیه در 

حوزه هاى علمیه نیز پرداخته است.
حجت االسالم والمسلمین ارزانى، تفسیر قرآن، ارتباط 
گسترده با قشرهاى مختلف مردم و اقامه نماز در مساجد 
مختلف را از دیگر ویژگى هاى اخالقى این فقیه برشمرد.
رئیس ستاد کنگره نکوداشت آیت ا...  مظاهرى با اشاره به 
بعد اخالقى این عالم گفت: ایشان الگویى ویژه در حوزه 
اخالق و اخالص است، از این رو هر گروه و شخص را با 

هر نوع نگاه سیاسى و علمى مورد تکریم قرار مى دهد.

حضور وزیر ارشاد در مراسم 
نکوداشت آیت ا... مظاهرى

معاون فرهنگى و تبلیغى دفتر تبلیغات اسـالمى حوزه 
علمیه قم گفـت: در این کنگـره وزیر فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمى و همچنین  آیت ا... مقتدایى، آیت ا... استادى و  
حجت االسالم و المسلمین واعظى رئیس دفتر تبلیغات 

اسالمى سخنرانى خواهند کرد.
حجت االسالم و المسلمین سعید روستاآزاد گفت: تجلیل 
از آیت ا... مظاهرى اهمیت بسیارى دارد و این تجلیل به 
عنوان تجلیل از شخصیتى اسـت که سال ها عمر خود 
را در راسـتاى ارتقاى معنویت و همچنین نشر دانش و 

تربیت طالب صرف کرده است.

 برگزارى بزرگ ترین  
نکوداشت فخر استان

استاندار اصفهان گفت: کنگره نکوداشت مرجع عالیقدر 
جهان تشـیع حضرت آیـت ا... مظاهرى بـزرگ ترین 
رویدادى اسـت که در ارتباط با نکوداشت مفاخر استان 
برگزار مى شود و باید در بهترین شـرایط و در باالترین 

سطح برگزار شود.
رسـول زرگرپـور اظهار داشـت: برگـزارى ایـن کنگره 
کار بسـیار بزرگـى اسـت و بـزرگ تریـن رویـدادى 
اسـت که در ارتباط با نکوداشـت مفاخر اسـتان برگزار 

مى شود.
وى با تأکید بر اینکه این کنگره باید در شأن شخصیت 
بزرگوار آیت ا... مظاهرى برگزار شود، افزود: ایشان خود 
قائل به برگزارى مراسم نکوداشت نیستند و این کنگره 
در حقیقت تحت عنوان رونمایى از آثار این مرجع عالیقدر 

برگزار مى شود.

یادواره آیت ا... مظاهرى

شــهردار اصفهان بــا بیــان اینکه مســیرهاى ایمن 
دوچرخه ســوارى در اصفهان به زودى تکمیل مى شود، 
گفت: هدف از طراحى این مســیرهاى پیوسته و ایمن، 
کاهش استفاده از خودروهاى شخصى و برخوردارى از 

هواى سالم در اصفهان است.
مهدى جمالى نژاد با بیان اینکه بــه منظور روى آوردن 
شــهروندان اصفهانى بــه دوچرخه ســوارى اقدامات 
متعددى در دستور کار شهردارى قرار دارد، اظهار داشت: 
زیرساخت ها و مسیرهاى پیوسته  و ایمن در سطح شهر 
اصفهان براى دوچرخه ســوارى در نظر گرفته شــده تا 
مردم در رفاه، آســایش و امنیت از این طرح اســتفاده 

کنند.
وى کاهش استفاده از خودروهاى شخصى را در کاهش 
آلودگى هوا مؤثر دانســت، گفت: هدف از طراحى این 
مسیرهاى پیوسته و ایمن در راستاى تردد شهروندان و 
تشویق آنان به استفاده از دوچرخه سوارى بوده تا از میزان 
تردد خودروهاى شخصى کاسته شده و گامى در کاهش 

آلودگى هوا برداشته شود.
شهردار اصفهان بیان داشــت: طراحى شبکه یکپارچه 
دوچرخه ســوارى در همه نقاط شــهر اصفهان صورت 
گرفته و در حال حاضر، تمرکز ما بر مناطق مرکزى شهر و 

پیوسته کردن مسیرهاى موجود است.

رئیــس اداره مرتــع اداره کل منابــع طبیعــى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان با اشــاره به ورود عشایر 
قشالقى به اســتان اصفهان گفت: ســاالنه 216 تن 
علوفه براى دام این عشــایر در اســتان اصفهان تولید 

مى شود.
ابراهیم مسائلى با اشاره به اینکه استان اصفهان داراى 
بیش از شش میلیون و 300 هزار هکتار مرتع با قابلیت 
چراى دام است، اظهار داشــت: از این میزان، مساحتى 
حدود چهار میلیــون و 500 هزار هکتــار آن را مراتع 

قشالقى تشکیل داده است.
وى با اشاره به آغاز فصل ســرما و کوچ عشایر به نقاط 

گرمسیر و به ویژه از مناطق غرب و جنوب استان اصفهان 
به استان هاى بوشهر، فارس و خوزستان، اضافه کرد: از 
این رو در حال حاضر شاهد ورود عشــایر قشالقى به 

استان اصفهان هستیم.
رئیس اداره مرتــع اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان با بیان اینکه عشایر قشالقى از ابتداى 
آبان ماه به استان اصفهان وارد شده و تا پایان سال نیز 
ماندگار هســتند، اضافه کرد: براى این امر 112 طرح 
مرتع دارى در بیــش از چهار میلیون هکتــار از مراتع 
اســتان اصفهان آماده شــده و در اختیار عشــایر قرار 

گرفته است.

چراى قشالقى در 
مراتع استان اصفهان آغاز شد

تکمیل مسیرهاى ایمن 
دوچرخه سوارى در اصفهان

ساسان اکبرزاده

بیست و سومین دوساالنه جایزه کتاب اصفهان با تجلیل از برگزیدگان و خادمان فرهنگ مکتوب با 
حضور معاون فرهنگى وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى و استاندار اصفهان برگزار شد.

معاون فرهنگى وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى در این مراسـم کـه با حضور جمعى از مسـئوالن، 
اندیشمندان، فرهیختگان حوزه کتاب و... در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان برگزار 
شده بود گفت: استان اصفهان استانى است که اسالم، تشیع، ایران و شاید جهان به آن مدیون است. 

سید عباس صالحى با تشریح مکاتب مختلف افزود: نقاط مختلفى از جهان در تمدن بشر سهیم بوده 
و در پویش انسانى تأثیرگذار بوده اند اما در این میان، اصفهان نگینى است که مى درخشد و جاودانه 

خواهد بود.
وى ادامه داد: اصفهان در حیطه هاى مختلف، مکتب آفرین بوده و مکاتب فلسفى، فقهى، نگارگرى، 
نقاشى، معمارى و شهرسازى، مکتب اصفهان در این شهر زائیده شد بنابراین باید قدر خود را بدانید و 

این افتخار بزرگى است. 
معاون فرهنگى وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى با بیان اینکه برگزارى جایزه کتاب اصفهان اتصال به 
پیشینه هاى این شهر است گفت: کتاب مبدأ و عصاره تمدن و پیشینه تمدن سازى بوده و در حقیقت 

کتاب، رسانه تمدن است.
صالحى از اتفاقات خوب حوزه کتاب در دهه اخیر در کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته ما جشن 
تولید یک میلیون عنوان کتاب را در خانه کتاب برگزار کردیم که البته 600 هزار عنوان چاپ اول و 400 

هزار عنوان چاپ مجدد بود و براى اولین بار تولید کتاب بعد از انقالب به یک میلیون عنوان رسید .
وى خاطرنشان کرد: در سال گذشته، 80 هزار و 246 عنوان کتاب در کشور تولید شد که از نظر کّمى آمار 
بدى نیست. این در حالى است که قبل از انقالب، در سال حداکثر چهار هزار عنوان کتاب چاپ مى شد. 
بنابراین استعداد تولید کتاب در بعد کّمى و کیفى امروز ارتقا یافته و باتوجه به جهش علمى کشور در سه 

دهه اخیر، تولید کتاب به رقم افتخارآمیزى رسیده است.
معاون فرهنگى وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى تأکید کرد: ما همه نوع کتاب داریم و مشکالت هم وجود 

دارد اما دیدن نقطه هاى ضعف نباید کار ما را به انکار نقاط قوت بکشاند.
صالحى با بیان اینکه در حوزه فرهنگ، باید به آمایش نیز توجه شود گفت: ما در تولید 80 هزار عنوان 
کتاب در سال گذشته، در راستاى آمایش در عناوین حرکت کرده و علوم عملى با 13 هزار و 211 عنوان، 
ادبیات با ده هزار و 762 عنـوان، کودك با ده هزار و 477 عنوان، دین بـا 9 هزار و 542 عنوان و علوم 

اجتماعى با 9 هزار و ده عنوان کتاب به ترتیب پنج موضوع نخست ما بوده اند.
وى به حوزه تیراژ هم اشـاره کرد و گفت: در حوزه تیراژ کتاب هم به تعادل نسبى رسیده و در آمایش 

جغرافیایى کتاب، تحرك داشته ایم.
■■■

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان هم به عنوان میزبان این مراسم گفت: بر این باورم 
که کتاب و کتابخوانى در توسعه فرهنگ و تمدن بشرى، جایگاه ویژه اى دارد.

حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى افزود: سال گذشته جایزه کتاب اصفهان برگزار نشد و 
امسال ما آن را در قالب دوساالنه برگزار کردیم تا عالقه مندان خود ثبت نام وکتاب خود را در صورت 

تمایل براى ما ارسال کنند و کتاب داورى شود.
وى در ادامه عنوان کرد: امسال 508 اثر به دبیرخانه ارسال و پس از داورى، نفرات برگزیده معرفى شدند 

و داورى ها نیز به عهده خانه کتاب گذاشته شده بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان اظهار داشت: همه کسانى که براى اصفهان کتاب 
نوشته، یا اصفهانى بوده و یا در مورد اصفهان کتاب نوشته اند در این دوساالنه مى توانستند شرکت 

کنند.
وى با بیان اینکه در حوزه توسعه کتابخوانى نیز فعالیت هاى خوبى انجام شده است، افزود: خوشبختانه 
در معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، اعتبارات عادالنه بین استان ها تقسیم شده ولى 

تقاضا داریم باتوجه به جمعیت، بیش از گذشته به استان اصفهان توجه شود.
حجت االسالم والمسلمین ارزانى گفت: در سال گذشته در حوزه نشر کتاب، هزار و 700 عنوان مجوز 
نشر گرفتند و امسـال نیز به هزار و 200 عنوان کتاب تاکنون مجوز نشر داده شـده، که امید است تا 
پایان سـال جارى این میزان به دو هزار عنوان کتاب برسد و ما بعد از تهران، قم و مشهد رتبه چهارم 

در تعداد کتاب را داریم. 

با حضور معاون وزیر ارشاد؛

خادمان فرهنگ مکتوب اصفهان تجلیل شدند

نصف جهــان  به فاصله چند روز بعد از انتشــار نامــه مجمع نمایندگان 
استان هاى خوزستان و چهارمحال و بختیارى به رئیس جمهور که طى آن 
خواستار ابطال به قول آنها «مصوبه محرمانه هیئت دولت درباره انتقال آب 
به اصفهان» شده بودند، مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز دست به کار 

نوشتن نامه براى رئیس جمهور شد.
اوایل همین هفته بود که موضوع نامه نگارى نمایندگان استان خوزستان و 
استان چهارمحال در مجلس به حسن روحانى در رسانه ها مطرح شد. این 
نامه اشاره به جلسه 12 آبان سال جارى هیئت وزیران داشت که مطابق با 
مفاد این نامه، در آن جلسه مصوب شده بود «وزارت نیرو باید پس از ارزیابى 
اعتبار مورد نظر و تأمین آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با اولویت 
نسبت به تکمیل و اجراى طرح تونل سوم کوهرنگ و انتقال آب بهشت 
آباد به حوضه زاینده رود اقدام نمایند.» گفته مى شــد که تمام مصوبات 

این جلسه در طبقه بندى اطالعات به عنوان محرمانه لحاظ شده است.
نمایندگان خوزستان و چهارمحال در نامه خود، انتقال آب به اصفهان را 
«غیرکارشناسى و غیرمنطقى و خیانت بزرگ به مردم مظلوم خوزستان 
و چهارمحال و بختیارى» خوانده بودند که از دیدگاه آنها «چالش هاى 

زیست محیطى و نابودى این استان ها را دربر خواهد داشت.»

پاسخ نمایندگان اصفهان
حاال بعد از گذشت چند روز از ارسال آن نامه به رئیس جمهور، نمایندگان 
اصفهان هم نامه اى با محوریت همان موضوعى که مورد حساســیت 
نمایندگان خوزســتان بود براى حسن روحانى ارســال کرده و خواستار 
آن شده اند تا رئیس جمهور موافقت مقام معظم رهبرى را براى برداشته 
شدن مبلغ یک میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملى به منظور اجراى 
طرح هاى انتقال آب به اصفهان (کارون 3 و بهشت آباد) جلب نمایند. متن 

کامل این نامه که دیروز منتشر شد به شرح زیر است: 
«همانگونه که مستحضرید استان اصفهان با بیش از پنج میلیون جمعیت 
و مهاجرپذیرى باال از اســتان هاى همجوار، استقرار صنایع کارشناسى 
نشده از گذشته تا به حال از جمله فوالد، ذوب آهن و... خشکسالى هاى 
سنوات اخیر و تصمیمات بعضاً نادرست در خصوص مدیریت منابع آب با 
مشکالت و پیامدهاى منفى همچون بیکارى کشاورزان و دامداران حوضه 
آبریز زاینده رود و بروز مشکالت اجتماعى، احراز رتبه بیمارى MS و رتبه 
سوم سرطان در کشور، آلودگى شدید هوا و موارد مشابه روبه رو است. رفع 

بیکارى و ایجاد امنیت شغلى ساکنان استان و باالخص حوضه زاینده رود 
به عنوان مهمترین مشکل وابسته به جارى بودن آب در بستر زاینده رود 
از سراب تا تاالب گاوخونى مى باشد. یکى از راهکارهاى حل این معضل 
و جارى شدن آب در زاینده رود و برگرداندن حقابه کشاورزان حوضه آبریز 
زاینده رود که همواره و به خصوص در سفر استانى ریاست محترم جمهور 
به استان اصفهان مورد تأکید جنابعالى قرار گرفت، پروژه هاى سد و تونل 
بهشت آباد و سد و تونل کوهرنگ 3 است که اجراى پروژه مورد تأکید مقام 
معظم رهبرى و دولت محترم قرار گرفته ولیکن علیرغم ضرورت به دالیل 

مختلف تاکنون اجرایى نشده است. 
لذا ما نمایندگان مردم شــریف و شهید پرور اســتان اصفهان براى حل 
ریشه اى این معضالت و بنا به خواســته مردم غیور و انقالبى استان و 
خانواده معظم شهدا و ایثارگران و باتوجه به موافقت شفاهى مقام معظم 
رهبرى با این پیشنهاد در دیدار خصوصى مســئولین استان اصفهان با 
معظم له به مناسبت 25 آبان استدعا داریم دستور فرمایید پیشنهاد برداشت 
مبلغ یک میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملى براى اجراى این پروژه 
و احیاى زاینده رود و تاالب گاوخونى از سوى دولت خدمت مقام معظم 
رهبرى ارسال و ان شــاءا... با موافقت ایشــان و حرکت جهادى دولت 
محترم در تخصیص اعتبار این انتظار بحق مردم انقالبى استان اصفهان 

عملیاتى شود.

سئوال بزرگ
ارسال نامه نمایندگان اصفهان و خوزستان و چهارمحال و بختیارى به 
پاســتور، حاال رئیس جمهور را با این چالش مواجه کــرده که باید براى 
پاسخ به این نامه ها چه سیاستى را پى ریزى کند که شائبه حمایت از یک 
استان در آن به چشم نیاید. آیا حسن روحانى در آستانه انتخابات ریاست 
جمهورى با تصمیمى که خواهد گرفت حاضر مى شود خودش را از چند 
میلیون رأى مردم یکى از سه اســتان خوزستان، اصفهان یا چهارمحال 
وبختیارى محروم کند؟ آیا مصوبه 12 آبان هیئت دولت ملغى اعالم خواهد 
شد یا یک میلیارد دالر براى احیاى اصفهان اختصاص خواهد یافت؟ شاید 
هم نه آن مصوبه ملغى شود و نه بودجه اضافه به طرح هاى انتقال آب در 
استان اصفهان اختصاص یابد بلکه تصمیم رئیس جمهور به اجراى همان 
مصوبه 12 آبان باشــد که در این صورت باز هم اصفهانى ها برنده نامه 

نگارى نمایندگان سه استان با پاستور خواهند بود.

از سه شنبه شــب دماى حداقل تمام مناطق اســتان براى اولین بار در 
سال جارى به زیر صفر رســید به طورى که دماى شــهر اصفهان در 
سردترین ساعات به 1- درجه سانتیگراد، شهررضا و بوئین میاندشت با 
دماى 9- درجه سانتیگراد ســردترین نقاط استان در 24 ساعت منتهى 
به چهارشنبه بودند . از سوى دیگر خوانسار با دماى 8- درجه  سانتیگراد 
و سمیرم و فریدونشهر با  دماى 7-درجه سانتیگراد به ترتیب کمترین 

دماها را داشتند.
به گزارش ایمنا، ساناز جعفرى کارشــناس ارشد پیش بینى هوا گفت: 
تحلیل نقشه  هاى هواشناســى بیانگر گذر موج ناپایدار بر روى استان 

اصفهان بود.
وى افزود:  این موج ناپایــدار به صورت افزایش ابــر، بارش باران و  
وزش باد بوده و شاهد بیشــترین بارندگى در فریدونشهر به میزان 24 
میلیمتر، داران 20 میلیمتر، بوئین میاندشــت 11/5 میلیمتر، علویجه 
11/4میلیمتر، دهق8/4میلیمتر، فرودگاه شــهید بهشتى 7میلیمتر، 
نجف آباد6/8میلیمتر، زرین شهر4/9میلیمتر، میمه 4میلیمتر، مبارکه 
4 میلیمتر، شهرستان اصفهان 3 میلیمتر، نطنز2/2 میلیمتر، کبود آباد 

0/9میلیمتر، اردستان 0/7میلیمتر و گلپایگان 0/2میلیمتر بوده ایم.
جعفرى عنوان کرد: بر این اساس به تدریج از اواخر روز پنج شنبه (امروز)  
و جمعه (فردا) شاهد موج ناپایدار دیگرى خواهیم بود که این وضعیت 
جوى به  صورت بارش برف و باران براى مناطق غرب و شمال استان 

پیش بینى مى شود.
بیشینه دماى هوا در 24 ســاعت آینده در اکثر مناطق استان به ویژه 
مناطق غربى 2الى4 درجه کاهش و کمینه 1تا3 درجه افزایش خواهد 

داشت.
شاخص کیفی هواي اصفهان نیز دیروز در شرایط سالم قرارداشت.

بارش برف فریدن و فریدونشهر را سفیدپوش کرد
در پى ورود سامانه بارشى به کشــور، بارش برف و باران تمامى نقاط 

شهرستان هاى فریدن و فریدونشهر را فرا گرفت.
بارش در شهر فریدونشــهر و ارتفاعات آن شهرستان به  صورت برف 
و در شــهر داران به  صورت باران بود، ضمن آنکه بارش در ارتفاعات 

شهرستان فریدن نیز به  صورت برف گزارش  شد.
بارش بــاران و برف باعــث لغزنده شــدن محورهــاى مواصالتى 
غرب اســتان و آب گرفتگى معابر در این شــهرها و روســتاها شده

 است.
در همین راستا مرکز مدیریت کنترل راه هاى اداره کل راهدارى و حمل  
و نقل جاده اى اســتان اصفهان از لغزنده بودن محورهاى مواصالتى 
شهرستان هاى فریدن و فریدونشــهر خبر داد و از رانندگان خواست 
تا با رعایت نــکات ایمنى، با ســرعت مطمئنه به مســیر خود ادامه 

دهند.

دبیر ستاد معاینه فنی خودرو شــهردارى اصفهان گفت: 80 درصد 
آلودگی هوا به علت خودروهاي متحرك و موتورسیکلت ها در شهر 
است و در این راستا، مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروها در سال 

جاري، 15 درصد افزایش یافته است.
جمشید جمشیدیان اظهار داشــت: با توجه به شدت آلودگی هوا و 
مشکالت ناشــی از آن، مراجعات به مراکز معاینه فنی خودروها در 

سال جاري 15 درصد افزایش یافته است.
وي ادامــه داد: هرچه شــدت عمل پلیــس راهــور در برخورد با 
خودروهاي دودزا در معابر بیشتر شــود، نمود آن را در مراکز معاینه 

فنی خواهیم دید.
دبیر ستاد معاینه فنی خودرو شهردارى اصفهان تصریح کرد: هنوز 
طرح مقابله با کاهش آلودگی هوا تحت عنوان «L.E.Z»از سوي 

شورایعالی ترافیک کشور به نهادهاي اجرایی ابالغ نشده است. 
وي افزود: با وجود این، طرح جامع کاهش آلودگی هواي اصفهان 

در اصفهان به اجرا درآمده است.
جمشیدیان یادآورشد: در این راســتا پنج دستگاه سنجش و پایش 
آلودگی هوا نیز خریداري شده و در حال نصب در نقاط مختلف شهر 

هستند و به زودي از آنها بهره برداري می شود. 

یک پزشک خّیر با حضور در محروم ترین روستاهاى خور و بیابانک، 
اهالى این روستاها را به صورت رایگان معاینه کرد.

این پزشــک متخصص خانواده گفت: تاکنون در روستاهاى مصر و 
عروســان کوره گز خور و بیابانک اقدام به معاینه رایگان مردم و ارائه 

خدمات درمانى و مشاوره براى آنها کرده ایم. 
دکتر پروانه میرزایى اظهار داشت: این کار را به دلیل عالقه شخصى از 
روستاهاى مازندران آغاز کردم و در تمام سفرها، پسرم و شوهرم نیز مرا 

همراهى مى کنند. 
وى با بیان اینکه هزینه داروهاى توزیع شــده از خیریه هاى درمانى 
دریافت مى شود، گفت: کمک رسانى به خانواده هاى بى بضاعت، اجراى 
برنامه هاى درمان رایگان بیماران، آموزش در بخش بهداشت به ویژه 
پیشگیرى از بیمارى هاى غیر واگیر، معرفى مناطق گردشگرى، دیدنى 
و خاص در مناطق مختلف کشور از طریق شبکه هاى اجتماعى و جذب 

کمک هاى مردمى براى افراد محروم از جمله اهداف این طرح است. 
وى ادامه داد: این طرح تاکنون در روستاهاى مهرآباد و قورتان،مصر 
و عروســان کوره گز در اســتان اصفهــان، میمند درشهرســتان 
شهربابک،دهوج درشهرستان بافت، رفسنجان، راور و شهداد در استان 

کرمان و طبس، انجام شده است. 

چند روز بعد از انتشار نامه نمایندگان خوزستان و چهارمحال به رئیس جمهور صورت گرفت

نامه «آبى» نمایندگان اصفهان به روحانى

پیش بینى بارش دوباره  برف و باران در استان

امروز و فردا هم آسمان به روى اصفهان مى بارد  افزایش 15درصدى مراجعات 
به مراکز معاینه فنى 

معاینه رایگان در 
محروم ترین روستاهاى خور 
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ویترین

آغاز دور جدید ثبت نام 
سهام عدالت

پرونده سهام عدالت چند وقتى است که با اعالم دولت 
مبنى بر پرداخت سود از ســال آینده به مشموالن، 
وارد مرحله جدیدى شده است. در واقع دولت اعالم 
کرده است که دیگر قرار نیســت از سال آینده سود 
ســهام عدالت را متعلق بــه خود بدانــد؛ بلکه قرار 
است این ســود به مشموالن ســهام عدالت تعلق

یابد.  
حال اما على طیب نیا وزیر امــور اقتصادى و دارایى 
در بخشنامه اى اعالم کرده است که دولت، بررسى 
امکان برخوردارى افراد واجد شــرایطى که تاکنون 
مشمول طرح توزیع سهام عدالت نشده اند را در دستور 

کار قرار داده است.

افزایش قیمت گل 
به دلیل سرمازدگى

رئیس اتحادیه فروشــندگان گل از افزایش ســى 
چهــل درصدى قیمــت گل به دلیل ســرماى هوا 
خبــر داد و گفت: بــراى رونــق و متعادل شــدن 
قیمت ها نیــاز اســت که دولــت در تأمیــن مواد 
اولیــه بــه باغــداران و تولیدکننــدگان کمــک 

کند.
اکبر شاهرخى اظهارداشــت: چند روزى است که به 
دلیل سرد شدن هوا و ســرمازدگى، حجم زیادى از 
گل ها آســیب دیده اند که باغداران را غافلگیر کرده 
است و همه گل هاى کشت آزاد تقریبًا آسیب دیده اند 
و گل هاى گلخانه اى هم به دلیل اینکه گازوئیل شان 

یخ زده بود، آسیب دیده اند.

معاون شرکت پخش فرآوردهاى نفتى ایران گفت: انبارها 
و مخازن سوخت در استان ها و شهرهاى مختلف کشور 
براى تأمین سوخت زمستانى ذخیره کافى دارند و دراین 

زمینه نگرانى نداریم .
امیر وکیل زاده اظهار داشت: دو میلیارد و 500 میلیون لیتر 
نفت گاز، افزون بر یک میلیارد لیتر بنزین و افزون بر 800 
میلیون لیتر نفت سفید در مخازن کشور ذخیره شده است 

که نیازهاى روزانه مصرف کنندگان را تأمین مى کند. 
وى با بیان اینکه وضعیت ذخیره سازى در کشور مطلوب 
اســت، افزود: همه اســتان ها از ذخیره کافى سوخت 

زمستانى بهره مند هستند. 

وکیل زاده بیان داشــت: پاالیشــگاه هاى استان هاى 
هرمزگان، اصفهان، تهران، مرکزى ، فارس، آذربایجان 
شرقى و سایر پاالیشگاه ها تأمین کننده اصلى سوخت 
در کشور هستند و سوخت زمستانى 31 استان را تأمین

 مى کنند. 
وى با بیــان اینکه اگر یک اســتان داراى پاالیشــگاه 
نباشــد اختاللــى در تأمین ســوخت زمســتانى آن 
به وجود نمــى آید گفــت: فــرآورده هــاى تولیدى 
پاالیشگاه ها در هر اســتان، مختص یک استان خاص 
نیســت و توزیع این فرآورده ها در سراسر کشور انجام

مى شود.  

 رئیس اتحادیه میوه و تره بار، در پاسخ به این سئوال که 
وضعیت عرضه محصوالت پرمصرف براى شــب یلدا 
به چه صورت است، بیان داشــت: با توجه به تولید قابل 
توجه محصوالت پرمصرف از جمله پرتقال، کیوى، انار 
و هندوانه در سال جارى هیچ مشکلى در تأمین بازار شب 

یلدا وجود نخواهد داشت. 
مصطفى دارایى نژاد اظهار داشت: هم اکنون قیمت هر 
کیلوگرم پرتقال در میادین از هزارتا دو هزار تومان است و 
یک نوع از این محصول که تک رج و یک ردیف است به 

قیمت دو هزار و 500 تومان عرضه مى شود.
وى در ادامه افزود: نرخ هر کیلوگرم کیوى هم در میادین 

از هزار  تا دو هزار و 500تومان است.
رئیس اتحادیــه میوه و تره بــار نرخ هــر کیلوگرم انار 
درمیادین را از هــزار و 500 تا پنج هــزار تومان اعالم 
کرد و گفت: انار به وفور در بازار وجود دارد و گران ترین 
نرخ براى این محصــول در میادین پنج هــزار تومان

 است.
دارایى نــژاد در خصــوص عرضــه هندوانــه در 
میادیــن بیــان داشــت: تولیــد هندوانــه در میناب 
و دزفــول چشــمگیر بــوده و نــرخ هــر کیلوگــرم 
هندوانــه دزفولى 400 تومــان و میناب هــزار تومان

 است.

سوخت کافى براى زمستان 
ذخیره شده است

وضعیت عرضه محصوالت 
پرمصرف براى شب یلدا 

شکســتگى لوله نفت مارون - اصفهان حجم باالیى از 
آلودگى نفتى را راهى رودخانــه، مزارع پرورش ماهى و 
حتى سد کارون 4 کرده است. این سومین شکستگى در 

سال هاى اخیر در این منطقه است.
به گزارش مهر، هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعى 
درباره این موضــوع مى گوید: یک خــط انتقال نفت از 
منطقه مارون خوزستان به منطقه اصفهان وجود دارد که 
لوله گذارى آن بیش از 40 سال پیش اتفاق افتاده و چند 
تلمبه خانه هم در طول مسیر دارد که نفت را به پاالیشگاه 
اصفهان پمپاژ مى کند. یکى از این تلمبه خانه ها در استان 
چهارمحال و بختیارى در یکــى از مناطق جنگلى و در 
منطقه اى به نام «ســرخون» در شهرستان اَردل استان 
چهارمحال و بختیارى واقع شــده که از سال 90 یعنى 
حدود پنج سال پیش بحث نشت نفت در منابع آبى در بین 

مردم منطقه به صورت جدى مطرح شد.
وى اضافه کرد: در آن منطقه چشــمه اى وجود داشت 
که آب چند روستا را تأمین مى کرد و آن چشمه به منابع 
نفتى آلوده شد؛ آن زمان هم چند گزینه مطرح بود که یا 
به دلیل نشتى نفت از لوله ها و یا به دلیل چاهک هایى که 
رسوبات نفتى در آنجا تخلیه مى شود و دفن غیربهداشتى 
و غیراصولى این لجن هاى نفتى است که این بال را بر سر 
منابع آبى آنجا آورده است. بنابراین یکسرى گمانه زنى ها 
از همان سال 90 مطرح بود و کم کم به سمتى رفت که 
بیمارى هاى پوستى در منطقه زیاد شد و دیگر آب چشمه 
قابل شــرب نبود. به گفته وى حدود پنج سال است که 
مردم روستاهاى منطقه با شرکت نفت درگیر هستند و 
اکنون به دلیل قابل استفاده نبودن آب رودخانه، دولت از 

طریق تانکر به این روستاها آبرسانى مى کند. 
وى تصریح مى کند: بارندگى که عصر روز جمعه اتفاق 

افتاد، باعث شکستن لوله شد. حدود 48 ساعت، نفت از 
طریق این لوله، تخلیه و عالوه بر چشمه، وارد منابع آبى 
و رودخانه شده است. وى ادامه داد: در مرحله اول ظرف 
یک روز لوله را بستند ولى نفتى که در مسیر و در منطقه 
شیب دار بوده چون باید به طور کامل تخلیه مى شد، تمام 
رودخانه و چندین مزرعه پرورش ماهى که زیردست این 
رودخانه وجود داشته و نیز شالیزارهاى مردم را آلوده کرده 
و از طرف دیگر این رودخانه به سد کارون 4 متصل  شده 

و متأسفانه آلودگى آن هم وارد این سد شده است.
خاکپور تأکید مى کند: متأسفانه سد کارون 4 یک فاجعه 
در حوزه آبزیــان آن منطقه در بحــث رودخانه و مزارع 
پرورش ماهى ایجاد کرده و االن سازمان محیط زیست 
در این موضوع ورود پیدا کرده ولى این مشکل طى این 

چند سال حل نشده است.
وى با بیــان اینکه ابعــاد این آلودگى هنوز مشــخص 
نیست، گفت: اگر این مسئله ناشى از قدمت و پوسیدگى 

لوله هاى انتقال است، باید تدبیرى اندیشیده شود که این 
خسارت ها وارد نشــود. اگر به لحاظ اقتصادى محاسبه 
کنند که عوض کردن این لوله هــا به طور مثال A ریال 
هزینه دارد ولى وقتى که خســارت هاى محیط زیستى 
مانند این فاجعه را در نظر بگیرنــد، مى بینند که هزینه  
تعویض لوله در برابر این خســارت هاى محیط زیستى 
اصًال قابل قیاس نیســت ولى متأســفانه این هزینه ها 
را کســى حســاب نمى کند یعنى فقط ارزش ریالى آن 

را حساب مى کنند و این مســئله باعث مى شود که این 
مسائل توجیهى نداشته باشد که اقدام به تعویض آن کنند.

این فعال محیط زیســت تأکید مى کند: آن منطقه، یک 
منطقه رانشى است و این ســومین شکستگى است که 
در طول این چند ســال اتفاق مى افتد و مسیر لوله را از 
منطقه اى که ریسک خطر باالیى دارد، جابه جا کنند که 

ما در آینده شاهد این اتفاقات نباشیم.

تکرار فاجعه درخط لوله نفت مارون - اصفهان

آلودگى نفتى از اصفهان به سد کارون رسید

,,

بارندگى که عصر 
روز جمعه اتفاق 
افتاد، باعث 
شکستن لوله شد. 
حدود 48 ساعت، 
نفت از طریق این 
لوله، تخلیه و عالوه 
بر چشمه، وارد 
منابع آبى و رودخانه 
شده است

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه:9510103730205538 شــماره پرونده: 9509983730200755 شماره بایگانى شعبه: 
950757 خواهان احمد کاظمیان نجف آبادى دادخواستى به طرفیت خوانده حسین دغالوى و على عباسى 
و حسن دغالوى به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9509983730200755 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1395/11/06 و ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان حسن 
و حسین همگى دغالوى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد.  م الف:2656 شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/ 252 /9
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510420352400324 شــماره پرونده: 9409980352400958 شماره بایگانی شعبه: 
941055 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090352403642 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970352400177 محکوم علیه على هارونى فرزند ناصر قلى به نشــانى اصفهان خیابان صمدیه- 
شرکت عمرانى صفا راه- کدپستى 8748215469 محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته وجه چک 618174-84/12/10 ، 2- مبلغ 3/410/000 ریال بابت خسارات دادرسى 
3- مبلغ 3/600/000 ریال بابت حق الوکاله 4- تاخیر در تادیه طبق شــاخص تورم اعالمى از سوى بانک 
مرکزى از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به در حق محکوم له شرکت اسپادان قالب پدیدار به نمایندگى 
محمدباقر طوسى زاده به نشانى اصفهان خیابان چهار باغ باال- مجتمع ادارى کوثر- واحد 802- کدپستى 
8152456158  همراه 09131137160 و همچنین محکوم بپرداخــت مبلغ 5/000/000 ریال بابت حق 
االجراى دولتى در حق صندوق دولت.ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامى مى باشد.محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در امو ال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394)م الف:26704 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/260
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950911 خواهان محســن پودینه با وکالت حســین محمدیان و خانم مهرى 
نمازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت على زارع مویدى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز 
مورخ 95/10/27 ساعت 8/30 تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرســى 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:26858 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/262
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95/1541 خواهان سعید شهابى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علیرضا 
حکمت پژوه تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/10/19 ساعت 9/30 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 ابتداى خیابان شیخ صدوق 
شمالى چهارراه وکال 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:26860 شعبه هفتم  

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/263
اجراییه

شماره: 101/95 -95/9/2 به موجب راي شماره 440 تاریخ 95/3/12 حوزه 13 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقاى یحیى طهماسبى فرزند غالمرضا شغل کارمند به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 
دویست و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشرآگهى با احتساب اجرا و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک (94/9/8) لغایت زمان اجراى احکام و پرداخت نیم عشر حق االجرا.مشخصات محکوم 
له: آقاى شهروز فرنیا فرزند منصور شغل آزاد به نشانى اصفهان- سپاهان شهر بلوار غدیر طال و جواهر آ ریان.

ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 26861 

شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/264
اجراییه

شماره: 97/95 -95/9/2 به موجب راي شماره 435 تاریخ 95/3/18 حوزه 32 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زهره  ابراهیمى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 28/300/000 ریال بابت اصل خواسته چکهاى شماره( 624645 – 94/10/30 و 624643- 94/8/30 و 
624644-94/9/30  و 624646-94/11/30 و 624647-94/12/25) و مبلغ 1/110/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکهاى موصوف لغایت اجراى حکم با احتساب نیم عشر 
دولتى. مشخصات محکوم له: شهروز فرنیا به نشانى ملک شهر آزادگان کوچه عمران 24. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 26862 شعبه 32 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/265
اجراییه

شماره: 94/95- 95/9/2 به موجب راي شماره 498 تاریخ 95/3/20 شعبه 45 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: على رامى فرزند مجید شــغل: آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 81/480/000 ریال بابت اصل خواســته و 
2/130/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهاى موصوف 696146- 
93/12/10 و 696137- 94/3/10 و 696138- 94/4/10 و 696147- 94/1/10 و 696148- 94/2/10 
و 696149- 94/3/10 و 696135- 94/1/10 و 696136- 94/2/10 و 696146- 93/12/10 تــا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان: شهروز فرنیا فرزند منصور به نشانى ملک شهر آزادگان کوچه عمرانى پالك 24 
صادر مى گردد بانضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 26867 شــعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /9/266
ابالغ راى

کالســه پرونده: 459/95 مرجع رسیدگى کننده شــعبه 24 شــوراى حل اختالف اصفهان شماره دادنامه 
722- 95/7/25  خواهان مجید وطن خواه به نشانى اصفهان خ آتشگاه جنب رستوران شب نشین اصفهان 
تکنوچوب خواندگان:  1- محسن مرادى خولنجانى به نشــانى مجهول المکان 2- عبداله ذاکرى به نشانى 
اصفهان- رهنان شریف شرقى کوى 47 کوچه شهید سید مجید حسینى  سمت چپ بن بست مرادى داخل بن 
بست درب دوم طبقه دوم از سمت چپ خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال طى  چهار فقره چک همگى 
در تعهد بانک سپه به شماره سند 151120- 94/9/30 و 151121 – 94/9/30 و 933151-94/11/30 و 
933152-94/12/25 و مطلق خسارات ناشى از اعالم تادیه در تاریخ سررسید به تاریخ با توجه به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شعبه 24 ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال، 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید.راى قاضى شورا در خصوص دعوى مجید وطن خواه به طرفیت 
1- محسن مرادى خولنجانى به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال بابت چهار فقره چک/ سفته به 
شماره 151121- 94/10/30 و 933151-94/11/30 و 933152-94/12/25 و 151120- 94/9/30 به 
انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به 
عنوان ظهرنویس، فلذا شورا با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک گواهى عدم پرداخت بانک 
محال علیه، و اینکه چک مورد ادعا وصف تجریدى دارد و بقاء اصول اســناد در ید خواهان است و داللت بر 
اشتغال ذمه و استقرار  دین به میزان خواسته به عهده خواندگان داشته و خواندگان هیئت داورى   و در قبال 
دعوى مطروحه دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و با برائت ذمه به دادگاه ارائه ننموده، دادگاه 
به لحاظ مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونى، دعوى مطروحه را ثابت 
تشخیص داده و به استناد مواد 198- 515 – 522 – 519 قانون آئین دادرسى مدنى و راى وحدت رویه 536 
مورخ 1369/7/10 هیات عمومى دیوانعالى کشور، حکم به محکومیت تضمانى نامبردگان به پرداخت مبلغ 
160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4890/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها مورخ در حق خواهان صادر و اعالم میدارد. راى 
صادره غیابى است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در یکى از محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد.م الف: 26890  شعبه 24 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/9/267
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 745/95 خواهان محمد سربازى با وکالت شهریار میرمیران دادخواست مبنی بر 
مطالبه به طرفیت هادى اربابزاده تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخه 95/11/03 ساعت 
9  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 به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى 
مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 52 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 اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 26892 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه)/268 /9
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 743/95 خواهان اکبر بزرگ زلو با وکالت شهریار میرمیران دادخواست مبنی بر 
مطالبه به طرفیت امیرحاجى محمدعلى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز یکشنبه مورخه 95/11/03 
ساعت 8/30 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 به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى 
روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع شماره 3 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 52 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 اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 26894 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/9/269
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-880 خواهان آقاى بهرامعلى عیدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
آقاى توحید رزمى فر شرکت منشور فراگســتران زنده رود تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روزمورخ 
1395/11/24ساعت 17 تعیین گردیده،لذا با عنایت به توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد 

شد.  م الف: 26895 شعبه23حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 9/270

ابالغ 
شماره درخواست: 9510460359500106 شماره پرونده: 9509980359500438 
شماره بایگانى شعبه: 950454 ابالغ به آقاى 1- کیانوش قائد رحمتى فرزند ایمان 
2- ساالر محمودى برام فرزند حیدر قلى  دایر بر مشارکت در کالهبردارى موضوع 
شــکایت مجتبى رحیمى فرزند بهرام. م الف: 26914 شعبه شــانزدهم بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/257

مفقودى
اینجانب آقاى سید امیرحسین ابرقوئى کدملى/ شناسه ملى 1290389993 دارنده 
پروانه واحد تأســیس گاودارى به ظرفیت 50 رأس به شماره 14635/530 مورخ 
83/3/30 ضمن اعالم مفقود شدن آن بدینوسیله ساقط شدن اعتبار پروانه مذکور 

را اعالم مى نمایم. /9/684

ابالغ
شــماره: 94/5701/020501/182 – 1395/8/18 نظر به اینکه خانم شــیما 
علینظرخانى فرزند احمد در پرونده کالســه 94099803628 حسب شکایت 
آقاى میثم توکلى فرزند حسین به اتهام ســرقت اموال از داخل خودرو  از طرف 
این دادیارى تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت ممکن نگردیده است لذا بدین وســیله در اجراى ماده مدت 174 
قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ انتشار انتشار آگهى در شعبه نهم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان شــریعتى مجتمع قضایى شهید بهشتى جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف:26703  شعبه نهم 

دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان/9/259

احضار
شماره درخواست: 9510460359500108 شماره پرونده: 9009980359501090 
شماره بایگانى شعبه: 901105 ابالغ به آقایان 1- سید امیر رضا گلستانها 2- محمد 
بشى موضوع شــکایت آقایان محمدعلى خاکپور فرزند على جان و مجتبى مهاجر 
فرزند اســفندیار دایر بر جعل و استفاده از ســند مجعول م الف: 26911 شعبه 16 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/286 

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9510460359500105 درخواســت: شــماره 
9509980359500576 شماره بایگانى شــعبه: 950599 ابالغ به خانم مریم 
آژ فرزند قربانعلى و آقاى حسن جعفرى فرزند قربانعلى موضوع شکایت نرگس 
فتاحى دولت آبادى فرزند عبدالرسول دایر بر مشارکت در کالهبردارى. م الف: 
26912  شعبه شانزدهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

( مجتمع شماره 2)/9/288

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970354601249 شماره پرونده: 9409980362601058 
شماره بایگانى شعبه: 950746 شــاکى آقاى یداله على عسکرى رنانى فرزند 
حسن به نشانى اصفهان- اصفهان- رهنان خ ش هاشمى نژاد ك اسالمى پ 75 
متهم آقاى حبیب اله مزروعى فرزند على به نشانى مجهول المکان اتهام خیانت 
در امانت گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید: راى دادگاه  در خصوص اتهام آقاى 
حبیب ا... مزروعى فرزند على فعًال مجهول المکان که از طریق انتشــار آگهى 
احضار قانونى شده است دایر بر خیانت در امانت نسبت به ظروف کرایه اى (200 
عدد ســرویس غذاى چینى، 80 عدد دیس زرین، 200 عدد قاشق غذاخورى و 
200 عدد چنگال موضوع شکایت آقاى یدا... على عسگرى رنانى فرزند حسن، 
با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکى، اظهارات گواهان در مرجع انتظامى 
و دادسرا، عدم حضور متهم در دادسرا و در جلســه دادگاه علیرغم ابالغ قانونى 
وقت جلسه دادگاه به متهم، بزهکارى متهم فوق الذکر محرز و مسلم بوده و به 
استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375/3/2 به تحمل شش(6) 
ماه حبس تعزیرى محکوم مى گردد. راى صادره غیابى، ظرف بیست روز (20) 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف بیست (20) روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى اســتان اصفهان مى باشــد. م الف: 26917 
موسوى خوانســارى رئیس شــعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 

جزایى سابق)/9/290

ابالغ 
شماره درخواست: 9510460359500107 شماره پرونده: 9509980359500469 
شماره بایگانى شــعبه: 950486 ابالغ  به آقاى 1- نادر ناصرى فرزند محمد 2- جواد 
خاکسارى فرزند محمد 3- مصطفى میردریکوند فرزند محمد جواهرى اشرفى موضوع 
شکایت 1- حسین مسائلى فرزند بهرام 2- مصطفى نیلفروش زاده فرزند محمد 3- سید 
امیر رهنمایى فرزند سید حسن دایر بر مشارکت در کالهبردارى. م الف: 26913 شعبه 
شانزدهم بازپرســى دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/9/292

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9510463624700014 درخواســت:  شــماره 
9509983624700273 شماره بایگانى شعبه:950295 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 950295 بازپرسى متهم آقاى هادى کاویانپور فرزند محمد به اتهام تهدید 
جانى نسبت به زهرا جمشیدیها از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد با توجه 
به مجهول المکان بودن نامبرده بدین وســیله در اجراى مــاده 174 قانون آئین 
دادرسى کیفرى مراتب به ایشــان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى در 
شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اردستان جهت پاسخگوئى به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونى معمول 
خواهد شد. م الف: 330  شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اردستان/9/636
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سالم به لیگ اروپا
در شب آخر مرحله گروهى روستوف مقابل آیندهوون 

به تساوى رسید و راهى لیگ اروپا شد. 
روستوف در شب اول هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا 

به مصاف آیندهوون رفت.
سردار آزمون از ابتدا در ترکیب روستوف حضور داشت و 

در دقیقه 90 جاى خود را به عزت اللهى داد.

رأى تبانى بعد از 300 روز
درحالى که لیگ برتـر و لیگ یک تقریبـاً به نیمه هاى 
فصل رسیده ، کمیته اخالق یک رأى دررابطه با فصل 
قبل لیگ یک صادر کرده و دست نشان سرمربى نفت 
آبادان و دو بازیکن فصل گذشته نساجى مازندران را از 

اتهام تبانى تبرئه کرده است.
آخریـن روز دى ماه 94 نفـت آبادان کـه در لیگ یک 
حاضر بود در ورزشگاه قائمشهر نساجى را 4-1 شکست 
داد. بعد از بازى و پخش شـدن صحنه هاى مشکوك 
در برنامـه 90، پرونده دو بازیکن نسـاجى و سـرمربى 
آبادانى ها در کمیته اخالق باز شد. و حاال خبر رسیده که 
بعد از گذشت بیش از 300 شـبانه روز از آن ماجرا افراد 

این پرونده از اتهام تبانى تبرئه شده اند.
تأخیرى که شاید نشان  دهنده این باشد که قاضى هاى 
حاضر در این کمیتـه براى مصاحبه هـا و عکس هاى 
شخصى افراد، اهمیت بیشترى قائل هستند تا فساد و 

تبانى و پولشویى در فوتبال.

خنثى ترین تیم ایران
در آغاز هفته شـانزدهم لیگ یک در مسـجد سلیمان، 

نفتى هاى این شهر و مس کرمان باهم روبه رو شدند. 
درحالى که کرمانى ها تا لحظات پایانى 2-1 از حریف 
جلو بودند، مثل هفته قبل بازهم نتوانستند برد را حفظ 
کنند تا یازدهمین نتیجه تساوى در شانزدهمین بازى 
براى شاگردان منصور ابراهیم زاده ثبت شود. رکوردى 
عجیب که این تیم را به کسل کننده ترین تیم بین همه 
تیم هاى لیگ برتر و لیگ یک تبدیل کرده اسـت. آنها 
نزدیک بـه 70 درصد بازى هـاى این فصل خـود را با 
نتیجه مسـاوى به پایان رسـانده اند. چهار نتیجه صفر 
بر صفر و چهارنتیجه 1-1 نشـان مى دهد که نیمى از 

بازى هاى مس تقریباً خالى از هیجان  بوده است. 

بیگانه با نقش جهان
ورزشـگاه نقش جهان حـدود یک ماه پیـش در حالى 
افتتاح شـد که نواقـص و کمبودهاى زیـادى در آن به 
چشـم مى خورد. نواقصى که موجب شـده اسـت این 
ورزشـگاه هنوز به طور 100 درصد مورد تأیید سازمان 
لیگ قرار نگیرد و سپاهانى ها مجبور باشند هرچه سریع 

تر نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند.
سـایت سـازمان لیگ در اعـالم خبر اصالحیـه هفته 
پانزدهم و همچنین اعالم اسامى داوران هفته سیزدهم 
نام ورزشگاه میزبان دیدار سپاهان را فوالدشهر آورده 
اسـت که این اتفاق یا صرفًا یک اشـتباه تایپى اسـت 
و یـا مسـئوالن سـازمان لیگ هنـوز ورزشـگاه نقش 
جهان را براى میزبانى دیدارهاى سـپاهان به رسمیت 

نمى شناسند.

یحیى به ذوب آهن نرسید
باخت به پرسـپولیس در هفته دوازدهم کـه به مثابه 
هفتمین شکست پیاپى ماشین سازى در لیگ برتر بود 
رسـول خطیبى را مجاب کرد تا عطاى سرمربیگرى 

این تیم را به لقایش بخشد و استعفا کند.
با استعفاى خطیبى جستجوها براى یافتن جایگزین 
او آغاز شـد و نام چند گزینه ایرانـى و خارجى هم به 
میان آمد کـه یکى از آنهـا یحیى گل محمـدى بود.
با توجه به آنکه ماشین سازى در هفته سیزدهم میزبان 
ذوب آهن اسـت در صورت انتصـاب گل محمدى به 
سـرمربیگرى تیم تبریـزى او در اولیـن تجربه خود 
روى نیمکت این تیم با تیم سابقش برخورد مى کرد.

هیئـت مدیـره باشـگاه تبریـزى امـا بـراى انتخاب 
سرمربى جدید به جمع بندى نرسید تا حسین خطیبى 
برادر و دسـتیار رسـول خطیبـى به عنوان سـرمربى 
موقـت هدایـت تیـم تبریـزى را برابـر سبزپوشـان 

اصفهانى بر عهده داشته باشد.

تایم اوت

مربــى تیــم پیــکان معتقــد اســت کــه در دیدار 
مقابــل ذوب آهن تیــم پیکان اســیر باهوشــى تیم 
حریــف و شــرایط نامســاعد آب و هوایــى شــده

است. 
حمید مطهرى در مــورد دیدار برابــر ذوب آهن که با 
شکست 3 بر صفر تیم پیکان همراه شد گفت:  با توجه به 
شرایط آب و هوایى که ایجاد شده بود قواعد بازى فوتبال 
تغییر کرده بود و قاعده بازى کردن در چنین زمین هایى 

متفاوت است.
 تیم ما با بازى کالسیک ســعى دارد توپ را مرحله به 
مرحله به زمین حریف ببرد ولى در شرایط آب و هوایى 

اصفهان چنین بازى میسر نبود و در این زمین ها باید به 
بازى مستقیم روى آورد.

وى ادامه مى دهــد: اما تیم ذوب آهــن در این قضیه 
از ما باهــوش تر و مرموزتر عمل کــرد. آنها به محض 
اینکه صاحب توپ مى شدند توپ را به زمین ما انتقال 
مى دادنــد و در آنجا قصد گرفتن ضربات ایســتگاهى 
یا حرکت در پشــت مدافعین ما را دنبــال مى کردند. 
در مقابــل چنین تیمــى نبایــد گل اول را خورد چون 
وقتى براى زدن گل تســاوى فشــار مــى آورى، آنها 
در اســتفاده از فضاهــاى پشــت مدافعیــن، اســتاد 

هستند. 

قبل از بازى ماشین ســازى برابر پرســپولیس در جلسه 
هیئت مدیره قرار بر این شــده بود که اگر خطیبى بتواند 
از چهار بازى باقى مانده تا نیم فصــل 7 امتیاز بگیرد این 
همکارى ادامه داشته باشد اما بعد از باخت تبریزى ها در 
تهران خطیبى هم مطمئن شد که کسب 7 امتیاز از چهار 
بازى براى تیمى که در 11 بازى ابتدایى 6 امتیاز به دست  

آورده، سخت و حتى غیرممکن است.
 به همین دلیل قبل از برکنارى استعفایش را به مدیرعامل 
باشگاه اعالم کرد. بعد از موافقت با استعفاى او و تالش 
هیئت مدیره براى آوردن سرمربى جایگزین، حاال خطیبى 
در ادعایــى عجیب گفته هیچکس غیــر از او نمى تواند 

ماشین سازى را موفق کند. مشخص نیست رسول پاشا 
چه تاکتیک فنى یا روانى براى ادامه کارش درنظرداشته 
که تا به حال اســتفاده نکرده تا ماشین سازان حتى موفق 
شــوند یک امتیاز در 80 روز اخیر کســب کننــد. او بعد 
از اینکه باخت هــاى ســنگین 4-1 و 3-1 خانگى را به 
مسائل غیرفنى و داورى ربط مى داد، این بار دخالت هاى 
نا به جاى یک مربى خانه نشین را دلیل عدم تمرکز و عدم 

نتیجه گیرى تیمش معرفى کرده است. 
شــاید با معرفى سرمربى جدید ماشین ســازى باالخره 
خطیبى مجبور شــود در خلوت خودش ضعف هایش را 

بپذیرد. 

ادعاى عجیب 
رسول خطیبى

ذوب آهن، استاد استفاده از 
فضاى پشت مدافعان

صداى هواداران

  مراقب تبریزى ها
 باشید!

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

صفحات مجازى دارد.
 

■قرعه کشــى لیگ قهرمانان آســیا به زودى 
برگزار مى شــود. چقدر جاى ســپاهان در این 
رقابت ها خالى اســت. با توجه به نمایشــى که 
سپاهان این روزها نشــان مى دهد فکر مى کنم 
که سال آینده هم همچنان در آسیا نباشیم. مگر 
اینکه در جام حذفى اتفاق خوبى برایمان رخ دهد.

■جدول گلزنان لیگ برتر تا پایان هفته دوازدهم، 
پنج بازیکن را با زدن به طــور میانگین یک گل 
در هر دو بازى نشــان مى دهد. در میان آنها اما 
مرتضى تبریزى با بقیه فرق دارد چون هیچکدام 
از گل هایــش را از روى نقطه پنالتى وارد دروازه 
رقبا نکرده است.او که با رفتن مسعود حسن زاده 
تبدیل به مهاجم اصلى ذوب آهن شده، هشت گل 
طى 12 هفته براى این تیم زده است. هیچکدام از 
گل هاى تبریزى از روى نقطه پنالتى نبوده چون 
در ذوب آهن، مهدى رجب زاده وظیفه گل کردن 
پنالتى ها را برعهده دارد. از این حیث، تبریزى با 
سایر مردانى که در صدر جدول گلزنان قرار دارند، 
فرق دارد. باید ذوب آهن قــدر امثال تبریزى را 
بداند و اجــازه ندهد چنین ســتارگانى به راحتى 
بتوانند باشگاه را ترك کنند. چون مطمئن باشید 
از همین نیم فصل، ســایر تیم ها راه مى افتند تا 
امثال تبریزى و شــکارى را براى خروج از ذوب 
آهن وسوســه کنند. لطفًا مراقب امثال مرتضى 

تبریزى ها باشید!
■ اتفاقاتــى کــه در پنجــره نقــل و انتقاالت 
زمستانى شــکل  مى گیرد 100 درصد به سود 
تیم تراکتورسازى است و تیمى مثل پرسپولیس 
ناشیانه رقیب شــماره یک خود در این فصل را 
براى قهرمانى تقویت مى کند. تیم پرسپولیس از 
ابتداى فصل به دنبال جذب هافبک تکنیکى تیم 
تراکتورسازى، ســروش رفیعى بود. بازیکنى که 
یکى از بهترین هاى پست خود است و تیم هاى 
زیادى خواهان بــه خدمت گرفتن او هســتند. 
از جمله پرســپولیس که خیلى آشــکار مشترى 
این بازیکن بود اما تداخل آخرین ماه هاى خدمت 
سربازى این بازیکن با اولین ماه هاى فصل جدید 

مانع از این انتقال شد.
گمانه زنى ها در خصوص انتقال این بازیکن به 
پرسپولیس براى نیم فصل دوم زیاد بود و خیلى ها 
این انتقال را تمام شده مى دانستند ولى حاال که 
به نزدیکى هاى نیم فصل رسیده ایم شرایط به 
گونه اى پیش رفته که احتمال پرسپولیسى شدن 

رفیعى در نیم فصل دوم به حداقل خود رسیده.
اتفاقاً به گونه اى پیش رفت که نه تنها این بازیکن 
از تراکتور به پرســپولیس منتقل نمى شود تا به 
موازات تضعیف تراکتور، رقیــب اصلى این تیم 
براى قهرمانى که پرسپولیس باشد تقویت شود، 
بلکه اتفاقى کامًال در جهت عکس روى مى دهد 
و این پرسپولیس است که با انتقال بازیکنش به 
تراکتورسازى این تیم را تقویت مى کند. انتقال 
احمد نوراللهى هافبک میانى تیم پرســپولیس 
در نیم فصــل دوم به تراکتورســازى به منظور 
گذراندن دوران سربازى قطعى به نظر مى رسد و 
درست در همانجایى که قلعه نویى یک بازیکن 
تأثیرگذار مثل ســینا عشــورى را از دست داد، 
نوراللهى بــه جمع سرخپوشــان تبریزى اضافه 
مى شود.پرسپولیسى ها به دنبال گرفتن بازیکن از 
تراکتورسازى و تقویت خود براى نیم فصل دوم 
بودند، حاال خودشان را در موقعیتى مى بینند که 
در جهت تقویت تراکتورسازى در نیم فصل دوم 
به این تیم بازیکن بدهند! آقایان پرسپولیسى!آخر 
فصل از این تصمیمات عجیب و غریب پشیمان 

مى شوید.

تیم هاى فوتبال فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن در هفته 
سیزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال به میدان مى روند.

هفته سیزدهم لیگ برتر امروز 18 آذرماه با برگزارى سه 
دیدار و پنج دیدار دیگر در روز جمعه 19 آذرماه در شهر هاى 
مختلف پیگیرى خواهد شد. تیم هاى اصفهانى در این هفته 
در اصفهان و تبریز به میدان مى روند. ذوب آهن در اندیشه 
تداوم  امتیاز گیرى و حرکت به سوى صدر جدول است و 
براى تحقق اهدافش به مصاف ماشین سازى مى رود که 
رسول خطیبى سرمربى آن استعفا کرده و غایب این نبرد 
است. سپاهان هم که رســول نویدکیا را در اختیار ندارد

مى خواهد هر طور شده پیروز باشد و از شرایط نامساعد خود 
در جدول فاصله بگیرد. 

غیبت دو رسول، وجه مشترك دیدارهاى سپاهان و ذوب 
آهن در اصفهان و تبریز در این هفته است!

نگاهى مى اندازیم به دیدار هاى هفته سیزدهم که هرکدام 
حساسیت خاص خود را دارد.

ـ صباى قم سپاهانـ 
سپاهان در فصل جارى در نتیجه گیرى ثبات الزم را نداشته 
و همین مسئله باعث شده خیلى ها روى این تیم به عنوان 
یکى از مدعیان جدى قهرمانى حسابى باز نکنند. عبدا... 
ویسى خوب مى داند تماشاگران تیمش خیلى صبور نیستند 
و در صورت ادامه این روند نتیجه گیرى تیمشان ساکت 
نخواهند نشست. در ســوى دیگر فاصله تیم بحران زده 
صباى قم هفته به هفته با تیم هاى دیگر بیشتر مى شود. 
صبا جدا از مشــکالت فنى و نداشتن مهره هاى کارساز با 
مشکالت مالى هم مواجه است و در این شرایط مرفاوى 

نمى تواند امیدوار باشد که نیم فصل تیمش را تقویت کند.
دیدار با صبا بهترین فرصت براى عبدا... ویسى است که با 
کسب پیروزى بتواند در مسیر کسب اعتماد مجدد هواداران 
گام بردارد.شــاگردان ویســى امیدوارند تا پس از سپرى 
کردن سه هفته ناامیدکننده ، بتوانند با یک پیروزى خانگى 
احتمالى برابر حریفى نه چندان آماده به روند مالل آور خود 

در هفته هاى اخیر پایان دهند.
طالیى پوشــان اصفهانــى یک هفته پس از شکســت 
ناامیدکننده شان برابر گسترش فوالد که منجر به سقوط 
سه پله اى این تیم و نقل مکان به نیمه پایینى جدول شد 
در دیدار خانگى برابر صبا به دنبال جبران مافات هستند.

این بازى به مثابه فرصتى طالیى است تا سپاهان با کسب 
هر 3 امتیاز مسابقه تا حدودى به وضعیت نه چندان بسامان 
خود سر و ســامان دهد. با توجه به آنکه پس از شکست 
در تبریز تعداد باخت هاى ســپاهان از مجموع بردهایش 
در لیگ شانزدهم پیشــى گرفت زردها براى بازگرداندن 
وضعیت به یک تعادل نســبى چاره اى جز پیروزى برابر 

میهمان قمى ندارند.
باید دید ورزشگاه نقش جهان که از سوى هواداران سپاهان 
گودال مرگ لقب گرفته اســت، براى کدام تیم مرگ آور 

خواهد بود!

ماشین سازى- ذوب آهن
پى درپــى  شکســت هاى 

ماشین سازى در لیگ در نهایت 
باعث شــد رســول خطیبى 
در پایــان دیــدار تیمش با 
پرسپولیس تصمیم به استعفا 

بگیرد. هدایت ماشین سازى 
فعًال به حسین خطیبى 

ســپرده شــده و 
نمى توان انتظار 
داشت این تیم 
بــا تفکــرات 
دیگرى مقابل 
ذوب آهــن به 
میــدان برود. 
تیم اصفهانى 

بر خالف رقیب 
هفته هاســت  خــود 

کــه حریفان خــود را در 
رقابت هاى جــام حذفى 
و لیگ برتــر یکى پس از 

دیگرى شکست مى دهد و 
به تیمى تبدیل شده که مى توان 

براى آن شــانس قهرمانى هم قائل 
شد.

ذوب آهن اگر دچار غرور نشــده باشد و 
فریب روزهاى بحرانى ماشین سازى را 
نخورد مى تواند به روند موفقیت هاى 

خود ادامه دهد. شــاگردان مجتبى 
حسینى فراموش نکنند که ماشین 

ســازى با وجود ناکامى تا بدین 
جاى مســابقات لیگ برتر، 
بازى هاى تقریبــًا خوبى را 

ارائه داده بودند و حتى هفته گذشته نیز اگر بدشانس نبودند 
مى توانستند پرسپولیس را در آزادى زمین گیر کنند.

دو تیم علیرغم شرایط کامًال متضادشان عالوه بر رنگ 
پیراهن یک وجه مشــترك دیگر هم دارند و آن تغییرات 
اخیر در کادر فنى است. ذوب آهن با گذشت هفت هفته از 
لیگ شانزدهم و در پى دو باخت پشت سر هم به تیم هاى 
تراکتورسازى و استقالل و متعاقباً سقوط به رده چهاردهم 
جدول با ســرمربى خود قطع همــکارى نمود تا مجتبى 
حســینى جانشــین یحیى گل محمــدى روى نیمکت 

ذوب آهن شود.
در حالى که از تغییرات کادر فنى ذوب آهن دقیقًا دو ماه و 
نیم مى گذرد عمر تغییرات روى نیمکت ماشین سازى به 
یک هفته هم نمى رسد و این فعل و انفعاالت آنقدر جدید 
است که هنوز حتى جانشینى براى سرمربى مستعفى تیم 

تعیین نشده است.
تقابل ذوب آهن و ماشین ســازى در این مقطع جداى از 
شرایط متفاوت و وجوه مشترکى که به آن اشاره شد از یک 
جهت دیگر نیز جالب است و آن اینکه این دو تیم به فاصله 
تنها سه هفته بعد از رویارویى در جام حذفى در لیگ برتر به 

مصاف هم مى روند.
سه هفته پیش بود که ذوب آهن و ماشین سازى از مرحله 
یک هشتم نهایى جام حذفى در ورزشگاه فوالدشهر رو در 
روى یکدیگر قرار گرفتند. آن مسابقه در وقت هاى قانونى 
با تساوى 2 بر 2 به پایان رسید و در حالى که تصور مى شد 
ضیافت پنالتى ها تعیین کننده برنده نهایى دیدار خواهد بود 
ذوب آهن در آخرین دقیقه از وقت هاى اضافه توسط رضا 
شکارى به گل رسید تا تیم اصفهانى در حالى که میهمان 
تبریزى دیگر فرصتى براى جبران نداشت جواز صعود به 

جمع هشت تیم پایانى جام حذفى را دریافت کند.

نفت تهران- گسترش فوالد
شاگردان على دایى هفته گذشته در اهواز با خوردن چهار 
گل از فوالد حسابى غافلگیر شــدند و  براى جبران این 
شکســت با انگیزه اى متفاوت به مصاف گسترش فوالد 
خواهند رفت. تیم تبریزى بعــد از آخرین تعطیالت لیگ 
با چهره متفاوتى در دو بازى اخیر خود ظاهر شــد و بعد از 
متوقف کردن استقالل در ورزشگاه آزادى، سپاهان را هم 
شکست داد تا چند پله اى در جدول باال بیاید. بدون شک 
این دیدار مى تواند یکى از جذاب ترین بازى هاى این هفته 

لیگ باشد.

پیروزى گسترش بر سپاهان در هفته گذشته، یاران کمالوند 
را حسابى به موفقیت در ادامه لیگ امیدوار کرده است. به 
ویژه اینکه گزارشــگر تبریزى بازى مرتبًا اعالم کرد که 
گسترش توانست ســپاهان که حاال حاال قهرمان است 

را شکست دهد!

نفت آبادان- سایپا
نفتى هاى آبادان را مى تــوان عجیب ترین تیم لیگ لقب 
داد، از این جهت که آنها هیچ وقت قابل پیش بینى نیستند 
و نتایج شــان در طول فصل به خوبى نشــان دهنده این 
ادعاست. شــاگردان دست نشــان هفته پیش در مشهد 
توانستند با شکست سیاه جامگان باخت سنگین خود مقابل 
ذوب آهن در آبادان را جبران کنند و حاال میزبان سایپایى 
هستند که هفته هاست براى فرار از بحران عدم نتیجه گیرى 
دست وپا مى زند. حسین فرکى بعد از اینکه استعفایش مورد 
تأیید هیئت مدیره باشگاه سایپا قرار نگرفت امیدوار است 
با کســب 3 امتیاز از برزیل ایران به نوعــى جواب اعتماد 

مسئوالن تیمش را بدهد.

پدیده- پرسپولیس
مهاجرانى و برانکو تاکنون نتوانســته اند مقابل یکدیگر 
پیروز شوند و جالب اینکه تقابل این دو مربى در دو بازى 
اخیر پدیده و پرسپولیس با نتیجه تســاوى 2 بر 2 همراه 
بوده است. پرسپولیس این بار باید در سرماى شدید مشهد 
(طبق پیش بینى هواشناسى) و شاید حتى زیر بارش برف به 
مصاف رقیب سرسخت خود برود. پدیده در این فصل اگر 
آمادگى فصل پیش خود را تاکنون نداشته اما هفته پیش 
با توقف تراکتورسازى در تبریز نشان داد در حال بازگشت 
به شرایط خوب خودش است. پیش بینى مى شود پنجمین 
نبرد این دو تیم هم جالب باشــد و هواداران مشهدى از 

تماشاى آن در هواى سرد لذت ببرند.

پیکان- سیاه جامگان
بازنده هاى هفته پیــش به امید جبران باخت 

اخیرشان به مصاف یکدیگر خواهند 
رفــت. هــر دو تیم بعــد از 

تعطیالت اخیر لیگ هنوز 
نتوانسته اند بردى را 

کسب کنند و باید دید مقابل یکدیگر چه نتیجه اى کسب 
خواهند کــرد، در این بین تقابل مجیــد جاللى و خداداد 
عزیزى که زمانى در پاس تهران با یکدیگر بودند، جالب 

است.

استقالل خوزستان- فوالد
قهرمان فصل پیــش در فصل جارى با نوســان زیادى 
همراه بوده و همچنان درگیر مشــکالت مالى است، این 
در شرایطى است که فوالد با درخشش ستاره خود ساسان 
انصارى توانسته خود را به تیم هاى باالى جدول نزدیک 
کند. تفاوت امتیازات دو تیم فقط یک امتیاز اســت با این 
تفاوت که انتظار از تیم پورموسوى به مراتب بیشتر از اینها 
است. استقالل خوزســتان یکى از نمایندگان کشورمان 
در لیگ قهرمانان آســیا خواهد بود و با شرایطى که دارد 
نمى توان خیلى به حضور موفق ایــن تیم در رقابت هاى 
آســیایى امیدوار بود، در هر صورت دربى اهواز همیشــه 
جذابیت خاص خود را داشته و انتظار مى رود دو تیم هجومى 
لیگ، جدالى تماشــایى را در حضور تماشاگران خونگرم 

شهرشان داشته باشند.

استقالل تهران-تراکتورسازى
حساس ترین بازى هفته را تیم هاى منصوریان و قلعه نویى 
برگــزار مى کنند، مربیانــى که نزد هواداران اســتقالل 
محبوبیت خاص خودشان را دارند و طبیعى است که کرى 
شدیدى هم بین آنها براى پیروزى در جدال رودررو وجود 
داشته باشد. این رویارویى براى پرسپولیسى ها هم مهم 
است و طبیعى است که آنها دوست داشته باشند این بازى 
برنده نداشته باشد تا هر دو تیم مدعى، امتیاز از دست بدهند.
قلعه نویى در آخریــن بار حضورش در ورزشــگاه آزادى 
خاطره تلخى براى هواداران اســتقالل رقم زد و به نوعى 
مانع قهرمانى این تیــم در لیگ چهاردهم شــد اما این 
بازى شرایطى کامًال متفاوتى دارد. هم اکنون منصوریان 
سرمربى استقالل است و شرایط تراکتورسازى در جدول 
رقابت ها بسیار مناسب است. از تقابل قلعه نویى و مهدى 
رحمتى هم نباید به ســادگى گذشت. در بازى قبل این دو 
تیم اتفاقاتى بین آنهــا رخ داد که حتى در نتیجه بازى هم 
تأثیرگذار بود. باید دید این بار هــم رویارویى قلعه نویى و 
رحمتى جنجال ساز خواهد شــد یا نه، به خصوص اینکه 
رحمتى در چند روز اخیر با ماجراى سه جلسه محرومیتش 
به دلیل عکــس یــادگارى اى که در اردوى ارمنســتان 
گرفته مواجه بوده و با این شرایط روز جمعه درون دروازه 
مى ایســتد.همه این عوامل بر هیجان این بازى خواهد 
افزود و ازایــن رو انتظار مى رود 
ورزشگاه آزادى روز جمعه 
پر از تماشــاگر شــود، 
هرچند هواشناسى در 
ایــن روز کاهش دماى 
هوا و سرماى شــدید را 

پیش بینى کرده است.

2 رسول غایب در 
اصفهان و تبریز!

 تحلیل دیدارهاى هفته سیزدهم لیگ برتر

ر ب ی ز
نتیجه مسـاوى به پ
و چهارنتیج برصفر
بازى هاى مس تقر
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کان- سیاه جامگان
ى هفته پیــش بهامید جبران باخت 

 به مصاف یکدیگر خواهند 
هــر دو تیم بعــد از

اخیرلیگهنوز

افزود و ازایــن رو انتظار مى رود
ورزشگاه آزادى روز جمعه 
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باخت به پرسـپولیس
هفتمین شکست پیاپى
رسـول خطیبى را مج
این تیم را به لقایش بخ
با استعفاى خطیبى جس
او آغاز شـد و نام چند
میان آمد کـه یکى از
با توجه به آنکه ماشین
ذوب آهن اسـت در ص
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موقـت هدایـت تیـم
اصفهانى بر عهده داش

ن سازى- ذوب آهن
پى درپــى  اى 

ى در لیگ در نهایت 
 رســول خطیبى 
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ـانس قهرمانى هم قائل 

گر دچار غرور نشــده باشد و 
ى بحرانى ماشین سازى را 
واند به روند موفقیت هاى 

هد. شــاگردان مجتبى 
وش نکنند که ماشین 

جود ناکامى تا بدین 
بقات لیگ برتر، 
قریبــًا خوبى را 

متوقف کردن استقالل در ورزشگاه آزادى، سپاهان را هم 
شکست داد تا چند پله اى در جدول باال بیاید. بدون شک 
این دیدار مى تواند یکى از جذاب ترین بازى هاى این هفته 

لیگ باشد.

تعطیالت
بیگانهنتوانسته ا

ورزشـگاه نقش جه
افتتاح شـد که نواقـ
چشـم مى خورد. نو
ورزشـگاه هنوز به
لیگ قرار نگیرد و س
تر نسبت به برطرف
سـایت سـازمان لی
پانزدهم و همچنین
نام ورزشگاه میزبان
اسـت که این اتفاق
و یـا مسـئوالن سـ
جهان را براى میزبا

نمى شناسند.

یحیى به
پولیس پرس باختبه

 اخیر لیگ هنوز 
ند بردى را 

هوا و سرماى شــدید را 
پیش بینى کرده است.
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ساسان اکبرزاده

رئیس دانشگاه غیردولتى غیرانتفاعى شهید اشرفى 
اصفهانى در آستانه بیستمین ســالگرد تأسیس این 
دانشگاه به میان خبرنگاران آمد و گفت: در طى بیست 
سال گذشته، 10 هزار نفر از دانشجویان این دانشگاه 
در رشته هاى مختلف فارغ التحصیل شده، که نیمى 
از آنان تاکنون جذب بازار کار در دستگاه هاى دولتى 

و... شده اند.
دکتر سید حمید امامى افزود: دانشگاه شهید اشرفى 
اصفهانى در قالب مؤسسه آموزشى عالى در سال 75 
در یک ساختمان استیجارى در اصفهان با دو رشته 
حســابدارى و اقتصاد با 120 دانشجو تأسیس و پس 
از آن در سپاهانشــهر به فعالیت خود در محل فعلى 
که هنوز ساخته نشــده بود ادامه داد که امروز نیز در 
دو ســاختمان کامل و بیش از 300 نفر هیئت علمى 
تمام وقت و نیمه وقت و حق التدریس در 56 رشــته 
با بیش از 80 کالس، کارگاه و آزمایشگاه در مقاطع 
کاردانى، کارشناسى، کارشناسى ارشد بیش از 4500 
دانشجوى در حال تحصیل را دارد. این در حالى است 
که دانشــگاه غیردولتى غیرانتفاعى شــهید اشرفى 
اصفهانى از نظر جمعیتى معادل یک سوم دانشجویان 
دانشگاه اصفهان را در بردارد و قرار است از بهمن ماه 
سال جارى 7 نفر دانشــجوى دکترا در رشته اقتصاد 

مالى بپذیرد. 
وى گفت: دانشــگاه غیردولتى غیرانتفاعى شــهید 
اشرفى اصفهانى تاکنون ریالى کمک از دولت نگرفته 
و با ســرمایه اولیه اعضاى هیئت مؤسس که 9 نفر 
بودند تأسیس شده و با بهره گیرى از بهترین اساتید 
و امکانات، در راســتاى ارتقاى کیفیت آموزشــى و 

پژوهشى گام برداشته و موفق هم بوده است. 

رئیس دانشگاه شهید اشــرفى اصفهانى مى گوید: 
اساتید دانشگاه شــهید اشــرفى اصفهانى در سال 
گذشته، 104 مقاله پژوهشى، کنفرانس، sis ارائه و در 

مجالت معتبر به چاپ رسانده اند. 
دکتر امامى با بیان اینکه اکثر دانشــگاه هاى دولتى 
استان، بدهى هاى کالن به سازمان و... دارند گفت: 
امروز دانشــگاه شهید اشــرفى اصفهانى هیچگونه 
بدهــى قابل توجهى به اشــخاص و ســازمان ها و 
ارگان ها و مؤسسات دولتى و... نداشته و معتقدیم اگر 
بخش خصوصى در کشور به درستى کار خود را انجام 
دهد، ما به هیچ دانشگاه دولتى نیازمند نخواهیم بود.

وى ادامه داد: دانشــجویان دانشــگاه شهید اشرفى 
اصفهانــى امــروز از امکانــات بســیار مطلوب در 
زمینه هاى آموزشى همچون آزمایشگاه، تجهیزات 
و... بهره مند بوده و باتوجه بــه خریدارى تجهیزات 
به روز و نو، مى توان گفت در رقابت با دانشگاه هاى 

دولتى حتى بهتر هم هست. 
رئیس دانشگاه شهید اشرفى اصفهانى از طرح توسعه 
این دانشگاه تا یک سال آینده خبر داد و گفت: در یک 
سال آینده ما فضاهاى جدیدى ایجاد و یک مسجد در 
دانشگاه خواهیم ساخت و تصمیم داریم 30 هزار متر 
فضاى آموزشى با ایجاد مجتمع آموزشى فرهنگى و 

پژوهشى را بنا کنیم.
دکتر امامى مى گوید: به طور متوســط در طول این 
سالیان، 60 درصد دانشــجویان ما را خواهران و 40 
درصد را برادران تشکیل داده اند و امروز نیز بیشترین 
فضاى آموزشى در کشور به خواهران اختصاص دارد. 
وى در خصوص بودجه دانشــگاه شــهید اشــرفى 
اصفهانى هم گفت: در حالى که دانشــگاه اصفهان 
سالیانه بودجه سنگینى را در اختیار دارد ما به عنوان 

یک دانشــگاه غیردولتى غیرانتفاعى، سالیانه 6 تا 7 
میلیارد تومان بودجه داریم و همواره تالش کرده ایم 
پژوهش را براى تولید محصول و ثروت مدنظر داشته 
و رویکرد آموزش محــور تبدیل به رویکرد پژوهش 

محور شده است.
رئیس دانشگاه شهید اشرفى اصفهانى مى گوید: سال 
آینده به نیت 14 معصوم، ما 14 رشته جدید را پیشنهاد 
داده که 6 رشته دکترا، 6 رشته کارشناسى ارشد و 2 
رشته کارشناسى را به وزارت علوم داده تا در صورت 

تصویب، اجرایى کنیم.
دکتر امامى یادآور شــد: دانشــگاه شــهید اشرفى 
اصفهانى دانشــگاهى کوچک در سپاهانشــهر، اما 

پرمحتواست.
وى یکــى از دغدغــه هــاى بــزرگ کشــور را 
ناهنجارى هاى فرهنگى دانست و گفت: ما با فعالیت 

هاى بسیار خوب فرهنگى، سعى کرده ایم تا جوانان 
در زندگــى صادق و متکــى به خود باشــند. رئیس 
دانشگاه شهید اشــرفى اصفهانى مى گوید: در آغاز 
همکارى ما با صنایع قراردادهاى مختلفى داریم که 
ارزش این قراردادها 200 تا 300 میلیون تومان است 

که در سال هاى آینده افزایش مى یابد. 
قائم مقام و معاون دانشــجویى فرهنگى دانشــگاه 
شهید اشرفى اصفهانى نیز با تشریح روند فعالیت این 
دانشگاه از ابتدا تاکنون گفت: دانشگاه شهید اشرفى 
اصفهانى خوشبختانه در دو سال گذشته در ارزیابى 
سطح بندى دانشــگاه هاى غیردولتى بین 57 مرکز 
آموزش عالى در سال اول رتبه یک و در سال دوم نیز 
در بین 23 مرکز، سطح یک شناخته شد که همه این 
تجهیزات، امکانات و کسب رتبه، دستاوردهاى خوبى 

است که  محقق شده است.

دکتر رضا انشــایى افزود: ما از نظر توســعه و تعداد 
دانشجو، بیشترین دانشجو را داریم. 

معاون مالى و ادارى و عضو هیئت مؤسس دانشگاه 
شــهید اشــرفى اصفهانى هم به خبرنگاران گفت: 
رســالت محیط هاى علمى بر چهار محور آموزش، 
پژوهش، کارآفرینى و آینده پژوهى باید استوار باشد.

دکتر على اسماعیلى افزود: سیاست توسعه دانشگاه هاى 
غیردولتى، کاهش بار آموزشى در رشته هاى مختلف در 
دانشگاه هاى دولتى است و امروز در استان اصفهان، 44 
مؤسسه و مرکز علمى و دو مجموعه دانشگاه غیرانتفاعى 
شیخ بهایى و شهید اشرفى اصفهانى را در حال فعالیت 
داریم که در راستاى تربیت نیروى متخصص، متفکر و... 

گام بر مى دارند.
وى این را هم گفت که دانشــگاه شــهید اشــرفى 
اصفهانى در بین 368 دانشــگاه در سطح یک قرار 
داشته و بدون محدودیت مى تواند در حوزه آموزشى، 

پژوهشى، کارآفرینى و... فعالیت کند.
معاون مالى و ادارى دانشگاه شهید اشرفى اصفهانى 
از راه اندازى پژوهشــکده نماز در این دانشــگاه در 
سال 96 خبر داد و گفت: مرکز پژوهى با سه گروه در 
دانشگاه راه اندازى شده و براى یک مرکز مشاوره نیز 

موافقت اصولى گرفتیم.
دکتر اسماعیلى ادامه داد: براساس مصوبه مجلس و 
وزارت علوم، ما مى توانیم 20 درصد پذیرش دانشجو 
از خارج کشور داشته باشیم که در این راستا تاکنون 
ما با دانشگاه هاى ترکیه، مالزى و... تفاهم نامه هایى 
منعقد کرده و با دایر کــردن مرکز آموزش هاى آزاد، 
دوره هاى آموزشى کوتاه مدت را در حوزه هاى زبان 

و... برپا و فراگیر جذب مى کنیم.
معاون مالى و ادارى دانشگاه شهید اشرفى اصفهانى 

ارائه دســتاوردها در بخش آموزشــى و پژوهشى، 
تقویت جایگاه علمى، معرفى دانشگاه، مستندسازى 
فعالیت ها و... را از اهداف برگزارى بیستمین سالگرد 
تأسیس دانشگاه شهید اشــرفى اصفهانى برشمرد و 
گفت: ما همه معیارهاى یک دانشگاه بزرگ را ایجاد 
کرده و هم اکنون نیز بیــش از 200 نفر از فرزندان 
شــهدا، ایثارگــران، جانبــازان، آزادگان و... در این 

دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
وى از ایجاد دانشکده مجازى براى تولید محتوا هم 
خبر داد و افزود: در دو ســال آینده دو شرکت دانش 
بنیان هم خواهیم داشت و بجاست تا دولت به بخش 

خصوصى اعتماد کند.
اسماعیلى اعزام دانشجویان به اردوهاى راهیان نور، 
مشاوره دانشــجویان خوابگاهى، اردوهاى فرهنگى 
تفریحى، راه اندازى بســیج دانشــجویى، اساتید و 
کارکنان، و فعالیت هاى ورزشــى در رشــته هاى 
مختلف را بخشى از فعالیت هاى انجام شده فرهنگى 

ورزشى در دانشگاه شهید اشرفى اصفهانى برشمرد.
وى افزود: پذیرش دانشجو در دانشگاه شهید اشرفى 
اصفهانى از طریق سازمان ســنجش بوده و هر 56 
رشته ما در شــوراى گســترش مصوب شده است. 
این در حالى است که ما در 6 رشــته ظرفیت خالى 

داریم.
معاون مالى و ادارى دانشگاه غیردولتى غیرانتفاعى 
شهید اشــرفى اصفهانى از مراسم بیستمین سالگرد 
تأسیس این دانشگاه در 14 بهمن ماه سال جارى خبر 
داد و گفت: بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید 
اشــرفى اصفهانى در تاریخ 14 بهمن ماه 95 در این 
دانشگاه با حضور مسئوالن برگزار و از تالشگران آن 

تجلیل خواهد شد.

فارغ التحصیلى 10 هزار دانشجو طى 20 سال از دانشگاه شهید اشرفى اصفهانى
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چهل تکه

دختر چهار ساله شجاع و شیرین زبانى که توانسته بود جان    ایسنا|
مادرش را از مرگ نجات دهد، سوژه رسانه هاى جهان شد.

هوشیارى این دختر بچه سبب شــد وى بتواند در این سن کم با اورژانس 
تماس بگیرد و کل عالیم جسمانى مادرش و اتفاقى که براى او رخ داده را 
ذکر کند و جان او را نجات دهد.ماجرا ازین قرار بــود که مادرى بعد از دچار 
شدن به حساسیتى خطرناك با تلفن دختر چهارساله   اش به پلیس نجات پیدا 
کرد.«سوزى مک کش» وقتى دید که حال مادرش خوب نیست به پلیس 
زنگ زد و با آرامش توضیح داد که چشمان مادرش بسته است و نمى تواند 
صحبت کند.سوزى چهارساله بعد از این ماجرا در حضور مأموران پلیس و 
امدادى که در این حادثه نقش داشتند، جایزه شجاعت گرفت.دکتر مک کش 
مادر سوزى گفت: «من واقعاً خوش شانس بودم که سوزى اینقدر شجاع و 

باهوش بود و من واقعاً به دخترم افتخار مى کنم... او واقعاً فوق العاده است.»

  الف | «پت ویراسینگ» یک سرآشپز 28 ساله بود که 
در مسابقه اى غیر قانونى شرکت کرده بود و در هنگام مسابقه 
با برخورد به ماشین دیگر و چپ کردن خودروى خود، جانش 

را از دست داد.
بر اساس گزارش نیروهاى پلیس، این رانندگان در حال مسابقه 
دادن در شمال ملبورن در ساعت یک نیمه شب بودند و زمانى 
که دو خودرو به هم برخورد کردند، خودروى این سرآشپز پس 
از برخورد به نرده در خیابان واژگون شد و روى سقف فرود آمد.

گفته مى شود؛ خودروى دیگرى که در این مسابقه بود، بدون 
هیچ صدمه اى توانســت فرار کند.نیروهاى اورژانس پس از 
حضور در صحنــه تصادف،  اعالم کردند که ویراســینگ در 

صحنه تصادف جان خود را از دست داد.

با تالش متخصصان    باشگاه خبرنگاران جوان |
بیمارستان خاتم االنبیا(ص) مشهد مداد سه سانتیمترى از 

چشم «یگانه» کودك هشت ساله مشهدى خارج شد.
دکتر کیارودى فوق تخصص چشــم پزشکى کودکان که 
این جراحى را انجام داده است گفت: باتوجه به اینکه مداد از 
قسمت انتهایى و از پایین چشم راست وارد چشم شده بود 
بعد از پایان جراحى خوشبختانه مداد خارج شد و هیچگونه 
مشــکل بینایى براى یگانه وجود ندارد و او تحت مراقبت 

است.
او به دانش آموزان توصیه کرد که در هنگام استفاده از لوازم 
التحریر در منزل و فضاى مدرسه از خود و دیگر دوستانشان 

مراقبت کنند تا شاهد این گونه حوادث نباشیم.

نجات جان مادر 
به وسیله دختر 4 ساله

مرگ سرآشپز جوان 
در مسابقه غیر قانونى 

خارج کردن مداد 
از چشم کودك مشهدى 030201

  انتخاب| پس از حادثه ایستگاه هفت خوان تاکنون هیچ نشانى از «محمد اسکندرى» مهماندار قطار 
تبریز-مشهد یافت نشده است.«موسى اسکندرى» برادر مهماندار گمشده قطار تبریز-مشهد که در ایستگاه 
هفت خوان تصادف کرد در خصوص وى 
اذعان کرد: «محمد اسکندرى برادرم حدود 
ده سال اســت به کار مهماندارى در قطار 
مشغول بود که از زمان حادثه قطار تبریز-

مشهد در سمنان از وى اطالعى نداریم.»
وى افزود: «همچنان منتظر پاسخ و اقدام 
پزشکى قانونى هستیم. محمد اسکندرى 
اهل روستاى بســیط هشترود است و یک 
دختر دو ســاله دارد.»همچنین مدیرکل 
پزشکى قانونى استان آذربایجان شرقى از شناسایى هویت آخرین جسد تحویلى به سازمان پزشکى قانونى خبر 
داد و گفت: «این پیکر متعلق به «حامد نقوى» است و به این ترتیب هویت 41 نفر جسد تحویلى و یک نمونه 
بافتى یافت شده در محل حادثه مجموعًا به تعداد 42 نفر تاکنون شناسایى شدند و در حال حاضر جسدى در 
اختیار پزشکى قانونى نیست.»مدیرکل پزشکى قانونى استان آذربایجان شرقى در خصوص وضعیت شناسایى 
مفقودان حادثه تصریح کرد: «متخصصان ســازمان بر روى تمام بافت هاى یافت شده احتمالى بررسى هاى 

الزم را انجام خواهند داد و تالش ها در این زمینه ادامه دارد.» 

چند روز قبل نیابت قضائى از زاهدان به مشهد ارسال شد که محتویات آن نشان مى داد یکى از   پایش|
متهمان اصلى پرونده گروگان گیرى میلیاردى زاهدان در مشهد مخفى شده است.

 با توجه به اهمیت و حساســیت موضوع، 
این پرونده با صدور دســتورى از ســوى 
قاضى عباســى به پلیس آگاهى خراسان 
رضوى ارسال شد تا این پرونده با استفاده 
از شگردهاى تخصصى و پلیسى پیگیرى 

شود.
 در همین حال ســرهنگ حمید رزمخواه 
(رئیــس پلیس آگاهى خراســان رضوى) 
دستور داد تا گروه زبده اى از کارآگاهان اداره 
عملیات ویژه به رصدهاى اطالعاتى بپردازند و پس از تجزیه و تحلیل کارشناسى براى شناسایى و دستگیرى 

متهم اقدام کنند.
بررسى ها و تحقیقات غیرمحسوس کارآگاهان بیانگر آن بود که متهم مذکور در منطقه آزادشهر مشهد مخفى 
شده اســت. بنابراین کارآگاهان اداره عملیات ویژه با همکارى گروهى از کارآگاهان پلیس آگاهى زاهدان، 
عملیات محاصره مخفیگاه متهم ســه زنه را آغاز کردند. آنان پس از اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه و با 
کسب مجوزهاى قضائى وارد عمل شدند و مرد 45 ساله را در حالى دستگیر کردند که تحقیقات نشان مى داد 
فرزند این متهم نیز در ارتباط با ماجراى گروگان گیرى میلیاردى در یکى از کشورهاى همسایه بازداشت شده 
است.این گزارش حاکى است؛ با انتقال متهم مذکور به پلیس آگاهى خراسان رضوى، بازجویى هاى تخصصى 
از این مرد آغاز شد. وى اعتراف کرد: «از مدت ها قبل مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان از گروگان 40 ساله 

طلبکار بودم اما او از پرداخت این مبلغ خوددارى مى کرد.» 
وى با بیان اینکه در زمینه صرافى فعالیت دارد و این مبلغ را بخاطر معامله ارزى از گروگان 40 ســاله طلبکار 
بوده است، گفت: «چند بار با وساطت بزرگان و ریش سفیدان محل در زاهدان قرار شد تا او مبلغ بدهکارى را به 
صورت اقساطى پرداخت کند اما باز هم این کار را نکرد تا اینکه شش ماه قبل دو نفر از شرکایم او را ربودند و به 

یکى از کشورهاى همسایه منتقل کردند.»
بنابراین در پى اعترافات صریح متهم سه زنه، وى با صدور دستور قضائ ى در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى 

زاهدان قرار گرفت تا تحقیقات بیشترى درباره ادعاهاى وى صورت گیرد.
  جام نیوز |  5 جوان، دختر نوجوانى را ربودند و 
با بستن دســت و پایش در باغى او را هدف تعرض قرار 
دادند. مرد باغبان وقتى پسران متجاوز خوابیدند دختر 14 

ساله را نجات داد .
مأموران کالنترى 161 ابوذر تهران با مراجعه مردى در 
جریان ناپدید شــدن دختر 14 ساله اى به نام «سهیال» 

قرار گرفتند.
مأموران در این مرحله پى بردند که دختر نوجوان چند روز 
قبل براى خرید از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است 
و در این مدت نیز پدر وى به بیمارســتان ها و بهزیستى 

سرکشى کرده است.
 ماجراى مرموزى پیش روى مأموران قرار گرفته بود که 
بازپرس ایلخانى از شعبه هشــتم دادسراى امور جنایى 
تهران دستور داد تا تیمى ازمأموران اداره یازدهم پلیس 
آگاهى تهران براى رازگشایى این ماجرا وارد عمل شوند.

 کارآگاهان در تحقیقات ابتدایى پى بردند که روز جمعه 
دختر نوجوان همراه پدر بــزرگ و مادربزرگش به پارك 
رفته و از همان شب سهیال با پسر جوانى به صورت تلفنى 

در تماس بوده است.
همین سرنخ کافى بود تا مأموران با اقدامات فنى به سراغ 
پسر جوان که «احسان» نام دارد بروند و وى زمانى که با 

مأموران روبه رو شد ادعاى عجیبى کرد.

احسان گفت: «عصر جمعه همراه پنج تن از دوستانم در 
پارك بودیم که با دختر نوجوانى که به نزدیکى ما آمده 
بود آشنا شدم و همان شــب با من تماس گرفت و ادعا 
کرد که مى خواهد به خانه عمــه اش در تجریش برود 
و خواست تا همراهش باشــم که من نیز سوار بر مترو او 
را تا مترو تجریــش همراهى کردم و ســپس به خانه 

بازگشتم.»
تجسس ها براى ردیابى دختر جوان ادامه داشت تا اینکه 
ده روز بعد مأموران گشــت کالنترى ولنجک در حال 
گشتزنى بودند که در برابر دختر نوجوانى قرار گرفتند که 
در تحقیقات ابتدایى این دختر که خود را سهیال معرفى 
کرده بود گفت: «چندى پیش براى اعتراض از خانه مان 
فرار کردم.» مأموران زمانى که قصد داشــتند وى را در 
اختیار بهزیستى قرار دهند مشــخص شد که این دختر 

همان نوجوان گمشده است.
ســهیال به مأموران گفت: «پدرم شیشه اى است و روز 
فرار از من خواست تا براى تأمین هزینه اعتیادش جلوى 
دوستان نامحرمش که داخل خانه براى کشیدن مواد جمع 

شده بودند برقصم که از خانه فرار کردم.»
این ادعاها در حالى بود که مادر سهیال با مراجعه به پلیس 
عنوان کرد که پدر سهیال شیشه اى نیست و دخترش از 

سوى چند جوان ربوده شده است.

ســهیال بار دیگر هدف تحقیق قرار گرفــت و پرده از 
تلخ ترین صفحه زندگى اش برداشت و گفت: «روز جمعه 
همراه خانواده ام در پارك بودم که با پســر جوانى به نام 
احسان آشنا شــدم ولى من هیچ تماسى با او نگرفتم اما 
فرداى آن روز پسر جوان با من تماس گرفت و خواست تا 

در محل قرار حاضرشوم.»
وى افزود: «وقتى با احسان روبه رو شدم وى مرا با تهدید 
سوار بر خودرویى کرد و شــب مرا در کارگاه زندانى کرد 
و فرداى آن روز مــرا به باغى بردند و ســگى را در یک 

قدمى ام بستند تا نتوانم فرار کنم.»
سهیال گفت: «پنج جوان در آن باغ حضور داشتند که دو 
تن از آنها مرا هدف نیت شیطانى شان قرار دادند که در 
آخر مرد افغان که باغبان باغ بود ادعا کرد شب که همگى 
خواب هستند مرا نجات خواهد داد که نزدیک صبح بود 
که یک آژانس به جلوى باغ آمد و مرا در منطقه ولنجک 
پیاده کرد. چون پنج جوان شیطان صفت گفته بودند که 
اگر درباره این ماجرا با کســى حرفى بزنم پدر و مادرم را 

مى کشند ابتدا داستان سرایى عجیب را کردم.»
بنا به این گزارش، بازپرس دادسراى امور جنایى با توجه 
به فرارى بودن متهمان دستورات ویژه  براى دستگیرى 
اعضاى این باند شیطانى را صادر کرد و تحقیقات براى 

بازداشت آنها ادامه دارد.

  تسنیم| «با نوارچسب دست و پاى مقتول را 
بستیم و او را مورد آزار و اذیت بدنى قرار دادیم تا شاید رمز 

گاوصندوق را فاش کند.»
ســاعت 23 چهاردهــم خــرداد 93 وقوع یــک فقره 
آتش سوزى در یک واحد مسکونى در خیابان قیطریه به 

سامانه 125 و پلیس اعالم شد.
دقایقى بعد تیمى از مأموران آتش نشانى و کالنترى 101 
تجریش در محل اعالم خبر حاضر شدند و مأموران پس از 
اطفاى حریق با جسد پیرمرد 70 ساله اى در واحد مسکونى 

مواجه شدند.
همزمان با کشف جسد و اعالم مراتب به بازپرس ویژه 
قتل پایتخت، تحقیقات از اهالى محل سکونت متوفى آغاز 
و مشخص شد وى پس از مرگ همسرش به تنهایى در 
خانه زندگى مى کرده و فرزندانش براى کارهاى شخصى 
پیرمرد مانند تهیه غذا، نظافت منزل و... پرستارى را براى 

پدرشان استخدام کرده اند.
جسد متوفى با دســتور بازپرس امور جنایى تهران براى 
بررسى علت دقیق مرگ به پزشکى قانونى انتقال یافت و 
مدتى بعد کارشناسان پزشکى قانونى علت مرگ پیرمرد را 

«انسداد شریان تنفسى» وى اعالم کردند.

با مشخص شدن علت مرگ متوفى و تشکیل پرونده قتل، 
تیمى از مأموران اداره آگاهى براى شناسایى و بازداشت 
متهم یا متهمان این پرونده دست به کار شدند و به بررسى 
منزل مقتول پرداختند، همزمان با بررسى صورتجلسه 
تنظیم شده توســط مأموران کالنترى مشخص شد در 
زمان پلمب منزل پیرمرد، بنابر اظهارات فرزند وى، یک 
گاوصندوق حاوى مدارك بانکى، طال، جواهرات، وجه 
نقد و... وجود داشته که در زمان مراجعه مجدد مأموران به 
منزل مقتول وجود نداشته و فرد یا افرادى بدون هرگونه 
خسارت و تخریب در ورودى منزل مقتول، گاوصندوق را 

سرقت کرد ه اند.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان با شناســایى حساب هاى 
بانکى مقتول و بررسى تراکنش مالى این حساب ها مطلع 
شــدند در چند مرحله پس از قتل پیرمرد، مبالغ میلیونى 
از حساب هاى بانکى وى به شــیوه جعل امضا و کارت 

شناسایى جعلى متعلق به مقتول، برداشت شده است.
با کشف این ســرنخ شــعبه هاى محل برداشت پول از 
حســاب هاى بانکــى مقتــول شناســایى و تصاویر 
دوربین هاى مداربسته این شعبه ها مورد بازبینى قرار گرفت 

و فردى به عنوان وصول کننده چک ها شناسایى شد.

با شناســایى متهم به نام «احسان» محل سکونت وى 
نیز در منطقه پیروزى شناسایى و مشخص شد وى پسر 
پرستار مقتول بوده و برخى اوقات به عنوان راننده، مقتول 
را به بیرون از منزلش مى برده، همچنین مشــخص شد 
احسان که یکى از مجرمان ســابقه دار منطقه پیروزى 
در زمینه سرقت هاى به عنف و زورگیرى است، توسط 
مأموران کالنترى 110 شــهدا در تاریخ 26 اسفند 93 
بازداشت شــده و در اختیار مأموران پایگاه ششم پلیس 

آگاهى تهران قرار گرفته است.
در ادامه رســیدگى به پرونده احسان مورد بازجویى قرار 
گرفت و در اظهارات اولیه منکر هرگونه اطالع و ارتباطات 
درباره نحوه مرگ مقتول شــد اما با توجــه به مدارك 
انکارناپذیر ســرانجام لب به اعتراف گشــود و به قتل و 
سرقت گاوصندوق پیرمرد با همدستى یکى از دوستانش 
اعتراف کرد. احســان در اظهاراتش بــه مأموران گفت: 
«شب حادثه همراه با «نادر» براى سرقت به منزل پیرمرد 
رفتیم؛ پیرمرد چون مرا مى شناخت، در منزلش را باز کرد، 
من و نادر به محض ورود به منزل مقتول با اسلحه تقلبى 
وى را تهدید کردیم که رمز گاوصندوقش را به ما دهد اما 
او مقاومت کرد؛ ما نیز با نوارچسب دست و پاى مقتول را 

بستیم و او را مورد آزار و اذیت بدنى قرار دادیم تا شاید رمز 
گاوصندوق را فاش کند اما مقتول همچنان مقاومت کرد 
و از همسایه ها و مردم کمک مى خواست، به همین دلیل 
دهان مقتول را نیز با نوارچسب بســتیم که چند دقیقه 
پس از بستن دهان وى متوجه شدیم نفس نمى کشد و 

مرده است.»
وى ادامه داد: «تصمیم گرفتیم مرگ پیرمرد را عادى نشان 
دهیم به همین دلیل تمامى نوارچسب ها را از بدن مقتول 
باز کردیم و هیچ سرقتى نکردیم، تنها کلیدهاى در ورودى 
آپارتمان را برداشتیم و در زمان خروج از خانه، شیرگاز را باز 
کردیم و سعى داشتیم با ایجاد انفجار مانع از کشف حقیقت 
شــویم، چند روز پس از حادثه مجدداً بــه منزل مقتول 
رفتیم و با استفاده از کلیدهاى آپارتمان وارد خانه شدیم و 

گاوصندوق را سرقت کردیم.»
با اعتراف احسان به قتل پیرمرد، نادر نیز شناسایى و 28 
اسفند 93 در منطقه پیروزى بازداشت شد؛ نادر نیز پس از 

بازداشت تمامى اظهارات احسان را تأیید و تکرار کرد.
متهمان این پرونده پس از انتقال به دادسراى امور جنایى 
تهران با دستور بازپرس شعبه پنجم این دادسرا بازداشت 
شدند و براى ادامه تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهى 

قرار گرفتند.
احسان و نادر در ادامه تحقیقات صحنه جنایت را بازسازى 
کردند و در ادامه پرونده براى رســیدگى به شعبه ششم 
دادسراى امور جنایى تهران ارجاع شد، متهمان چند روز 
قبل براى اخذ آخرین دفاع به دادسراى امور جنایى تهران 
منتقل شدند و در تشــریح جنایت، اظهاراتشان را تکرار 
کردند همچنین این پرونده با اتمام تحقیقات از ســوى 
محسن مدیر روستا بازپرس ویژه قتل پایتخت و صدور 
کیفرخواســت به زودى به دادگاه کیفرى استان تهران 
ارسال و متهمان براى محاکمه در دادگاه حاضر مى شوند.

5 جوان شیطان صفت چگونه جنایت آفریدند 

باغبان افغان، ناجى دختر 14 ساله شد

,,

 کارآگاهان در 
تحقیقات ابتدایى 
پى بردند که روز 
جمعه دختر نوجوان 
همراه پدر بزرگ و 
مادربزرگش به پارك 
رفته و از همان شب 
سهیال با پسر جوانى 
به صورت تلفنى در 
تماس بوده است

ماجراى قاتالنى که به صحنه جرم بازگشتند

انتقام وحشیانه مرد 3 زنه از
 2 شریکش در زاهدان

مهماندار قطار حادثه دیده تبریز - مشهد کجاست؟
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دسکتاپ

اندروید

رصد آنالین

قلم سه بعدى براى پرینت 
اجسام در حین طراحى 

بــه تازگى قلــم جادویى    آى تى ایران |
Soyan 3D Printing Pen تولید شده که با استفاده 

از این وسیله مى توانید اشکال سه بعدى بى نظیرى در 
هوا خلق کنید.

این قلم  جادویى بسیار سبک  و کار کردن با آن نسبتًا 
آسان است. ســرعت خروج رشته هاى پالستیکى را 
مى توانید کنترل کنید که همین موضوع مى تواند به 

خلق بى نقص اشکال مختلف کمک کند.
 با این قلم مى توانیــد به صورت عمــودى یا افقى 
طرح هایــى را بکشــید و ایــن یعنــى مى توانیــد 
خیال پردازى هــاى خــود را از صفحــه کاغذ جدا 
کنید. خالقیــت اینجا حدومرزى نمى شناســد. این 
قلــم اســتثنایى، نوارهــاى باریک از پالســتیک 
گــرم شــده را بیــرون مى دهــد کــه بــه محض 
بیــرون آمــدن ســفت مى شــود و از ایــن طریق 
مى توان اشکال مختلف را در هوا ایجاد کرد.هم مردان، 
هم زنان، هم کــودکان و هم بزرگســاالن به راحتى 
مى  توانند از این قلم استفاده کنند و اشکال مختلف را بدون 
هیچ محدودیتى خلق کنند. این وسیله براى توسعه قوه 
تخیل کودکان مى تواند بسیار کارامد باشد و خالقیت را 
در آنها پرورش دهد.بسته عرضه شده این محصول شامل 
یک قلم طراحى سه بعدى،آداپتور برق،دفترچه راهنما و 
رشته هاى پالستیکى طراحى سه بعدى است و با قیمت 

39,66 دالر در سایت آمازون به فروش مى رسد.

 اپلیکیشن یادداشت بردارى 
ساده و حرفه اى اندروید

نصف جهان  My Notes – Notepad یک اپلیکیشن 
دفترچه یادداشت بسیار زیبا با روش کار آسان است که 
توسط KreoSoft براى سیستم عامل اندروید منتشر 
شده اســت. محیط کاربرى بســیارى زیباى برنامه 
و پیچیده نبــودن آن، به هر کاربرى امکان نوشــتن 
یادداشــت هاى خود را در کوتاه تریــن زمان ممکن 
مى دهد! حتماً براى شــما پیش آمده است که گاهى 
در هنگام مدیریت یادداشت هاى خود گزینه حذف را 
لمس کرده و تعدادى از یادداشت هاى خود را به صورت 
اتفاقى حذف مى کنید، این مشــکل در بســیارى از

 برنامه هاى یادداشت بردارى وجود دارد و پس از حذف 
اطالعات خود دیگر نمى تــوان آنها را بازگردانى کرد 
اما My Notes با امکانات ویژه خود سیستم هوشمند 
پشتیبان گیرى را در اختیار کاربرانش قرار مى دهد تا 
بتوانند در هر زمانى و قبل از اضافه کردن یادداشت هاى 
جدید یک نسخه پشتیبان از آن تهیه تا در صورت بروز 
هر گونه مشکل به راحتى آن را بازگردانى کنند. از دیگر 
اقدامات توسعه دهندگان این برنامه مى توان به توجه 
آنها به حریم خصوصى کاربران اشاره کرد به صورتى که 
مى توانید به راحتى بر روى تمامى یادداشت هاى خود 
یک رمز عبور قرار داده تا کســى نتواند به اطالعات 

مهمتان دسترسى داشته باشد. 

 M5 Note گوشى میزو
به صورت رسمى رونمایى شد

نصف جهــان جدیدترین اسمارت فون شرکت چینى 
میزو بعد از انتشار شایعات بسیار باالخره رونمایى شد.

از جمله نکات ســخت افزارى این گوشــى مى توان 
به صفحه نمایــش 5,5 اینچ با یک پنــل خمیده و 
رزولوشن x 19201080 اشاره کرد.این گوشى یک 
پردازنده Helio P10 با کالك 1,8 گیگاهرتز؛ 3 گیگا
بایت رم؛ 6 گیگابایت حافظه داخلى اســت. در مدل 
پیشــرفته این گوشــى  4GB رم و  GB 64 فضاى 
حافظه داخلى تعبیه شده است.هم چنین این گوشى 
از قابلیت دو سیم کارت پشــتیبانى مى کند و از یک 
دوربین 13 مگاپیکســلى مجهز بــه فلش LED دو 
رنگ و یک دوربین سلفى 5 مگاپیکسلى بهره مى برد.

یک سنســور اثر انگشــت؛ یک باترى 4000 میلى 
آمپر ساعتى و شبکه هاى ارتباطى مانند 4G LTE؛ 

بلوتوث؛ GPS و NFC در این گوشى دیده مى شود.

نصف جهان فروشگاه اینترنتی بانی اسپرت با هدف معرفی تخصصی، مشاوره و فروش لوازم ورزشی، تجهیزات الغري 
و ماساژور براي افراد با سلیقه ها و توان خرید متفاوت تأسیس گردید. در بانی اسپرت سعی شده، ارتباط مستقیم بین وارد 
کننده/تولید کننده و خریدار را برقرار نماید تا از پرداخت هزینه هاي اضافی توسط مشتریان در سراسر کشور جلوگیري شود.

کاالها در گروه هاي مختلف با برندهاي متفاوت آورده شــده و تالش بر این بوده که کامل ترین توضیحات و جزییات 
هر کاال به صورت واضح اعالم گردد تا براي مشتریان و بازدیدکنندگان گرامی امکان مقایسه و تصمیم گیري در مورد 
خرید آسان تر باشد. کلیه کاالهاي بانی اسپرت داراي گارانتی و خدمات پس از فروش بوده و مشتریان هیچگونه نگرانی 
بابت خرابی کاال و پاسخگویی خدمات بعد از خرید نخواهند داشت، زیرا برگه ضمانت نامه و گارانتی کاال به همراه کاالي 
خریداري شده ارسال خواهد شد. کاالیی که دریافت می کنید، با آنچه در سایت می بینید و در مشخصات کاال می خوانید، 
کامًال یکسان می باشد.می توانید در کمترین زمان ممکن، بهترین برند هاي کاالهاي ورزشی موجود در کشور را با جزییات 

کامل ببینید و فقط با چند کلیک یا یک تماس تلفنی کاالي خود را درب منزل دریافت نمایید.
http://www.banisport.com :وب آدرس

 Genera بازى جدید و فوق العاده زیبا در سبک بازى هاى اکشن از استودیوى بازى سازى – Cover Fire نصف جهان
Games براى اندروید است. با نصب این بازى برروى گوشــى اندرویدیتان رهبرى گروهى از قهرمانان را به دست 

بگیرید که علیه کمپانى Tetracorp باید بجنگند و در نقش منجى جهان ظاهر شوند! 
با در دست گرفتن طیف گسترده اى از سالح هاى مختلف به سمت دشــمنان حمله ور شوید و ان ها را یکى پس از 
دیگرى از بین ببرید! کمپانى Tetracorp با تولید ماده اى قصد از بیــن بردن جهان را دارد و بزرگترین جنگ جهان 

شکل رفته و هم اکنون شما باید با تالش خود جلوى نابودى جهان را بگیرید! 
صدها ماموریت مختلف و منحصر به فرد در بازى Cover Fire انتظار شما را مى کشند و باید همه ان ها را به درستى 

و کامل پشت سر بگذارید! 
اگر از عالقه مندان به بازى هاى اکشــن و مأموریتى اندروید هســتید که علیرغم طراحى عالــى داراى گیم پلى 
اعتیاداورى باشد بدون شک بازى عالى و کم نظیر Cover Fire با ساخت خوبش نظر شما عالقه مندان به این سبک 

را به خودش جلب خواهد نمود!

راهنماى خرید

نصف جهان عصر فناورى، عصر دستگاه هاى دیجیتال 
است و افراد بیش از پیش به دنبال دستگاه هایى هستند 
که سبک و قابل حمل باشــد و در عین حال  امکانات 

خوبى داشته باشند. 
شرکت «لنوو» یکى از شرکت هایى است که با ساخت 
لپ تاپ هاى بسیار سبک و باریک به این نیاز مشترى 
 Ideapad» به خوبى پاسخ داده اســت. لپ تاپ مدل
100s»، بــا 1 کیلوگرم وزن و ابعــاد 17.5 × 202 × 

292 میلى متر به راحتى قابل حمل اســت و نیازى به 
کیف بزرگ و ســنگین ندارد. پردازنده مرکزى آن از 
سرى Atom شرکت اینتل است که سرعت پردازش 
1.33 گیگاهرتز دارد و در مواقع انجام کارهاى سنگین 
به طور خودکار تا 1.83 گیگاهرتز مى رود. حافظه رم 2 
گیگابایت از نوع DDR3 و 64 گیگابایت حافظه داخلى 
از نوع SSD  دارد که براى اجراى برنامه هاى معمولى 
و کارکرد روزانه مناســب اســت.  پردازنده گرافیکى 

اینتل بدون حافظه اختصاصى صرفــًا براى کارهاى 
معمولى و کاربرى عمومى مناســب اســت و بدیهى 
است که نباید از آن انتظار کارهاى گرافیکى سنگین 
داشت. روکش صفحه نمایش 11  اینچى این لپ تاپ 
شفاف است و ابعاد کوچک آن و همچنین انعکاس نور 
محیط ممکن است در دراز مدت باعث خستگى چشم 
 «Ideapad 100s» شود. از آنجایى که لپ تاپ مدل
بسیار باریک است قابل تصور است که در ساخت آن از 
درایو نورى صرف نظر شده باشد. در طبقه بندى، این 
محصول در رده کاربرى عمومى و باریک و سبک قرار

 مى گیرد.
 باترى دو سلولى تا 7 ساعت شارژدهى دارد که براى 
کار در منزل و محل کار مناسب است. البته این میزان 
شارژدهى به نوع استفاده هم بســتگى زیادى دارد و 
ممکن است کمتر یا بیشتر شود. نسخه 64  بیتى ویندوز 
10 به صورت پیش فرض روى این دستگاه نصب شده 

 Ideapad» اســت. در مجموع لپ تاپ «لنوو» مدل
100s» براى کسانى که مى خواهند لپ تاپى معمولى 

با کاربرى عمومى داشته باشــند و هزینه زیادى هم 
نکنند گزینه مناسبى است.

آیدیاپد s100 لپ تاپى دوست داشتنى است و با وجود 
قیمت بســیار کمش، امکانات بســیار خوبى را ارائه 
مى دهد. با خرید آیدیاپد s100 یک لپ تاپ جمع وجور، 
ســبک، کاربــردى و مقرون به صرفــه نصیب تــان 
مى شود. اگر به چنین دستگاهى براى انجام یک سرى 
کارهاى ســبک مثل چک کردن ایمیــل، مرورگرى 
اینترنت و کار با آفیس نیاز دارید و مى خواهید کمترین 
هزینه را بپردازید، این همان چیزى است که دنبالش 

هستید.
هم اکنون مى توانیــد Ideapad 100s را با قیمتى 
در حــدود 900000 تومان از بــازار داخلى خریدارى 

نمایید.
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 مرکز تخصصی مشاوره 
و فروش تجهیزات 
ورزشی و پزشکى

بازى اکشن 
«پوشش آتش» 
اندروید

 
چگونه مخاطبین پاك شده را 
دوباره وارد تلگرام کنیم؟

نصف جهان در تلگرام مــى توانید هر مخاطبى را که 
مایل نیستید در لیست تلگرامتان وجود داشته باشد را 
پاك کنید و اگر قصد داشته باشید مخاطب مورد نظر 
را دوباره وارد تلگرام کنید بایســتى این کار را دستى 
انجام دهید که اگر تعداد مخاطبین پاك شده زیاد باشد 
ممکن است کمى کار برایتان سخت شود. با استفاده از 
ترفند زیر مى توانید مخاطبین گوشى اندرویدى خود 

را دوباره وارد تلگرام کنید. 
 مرحله اول: ابتدا پیام رسان Telegram را اجرا کنید.

مرحله دوم: بر روى منوى همبرگرى موجود در تلگرام 
ضربه بزنید.

 مرحله سوم: گزینه Settings را انتخاب کنید.
 مرحلــه چهــارم: اکنــون بــه انتهــاى صفحه 
تنظیمات مراجعه نموده و انگشت خود را براى چند 
ثانیه روى گزینه Telegram for Android v۳ نگه 

دارید.
 مرحله پنجم: حال یک شــکلک براى شما نمایش 

داده خواهد شد.
 Telegram for مرحله ششــم: اکنون دوباره گزینه 

Android v۳ را چند ثانیه لمس کنید.

 مرحله هشتم: پس از نمایش داده شدن پنجره زیر، 
گزینه Import contacts را لمس کنید.

 با این کار مخاطبین گوشى اندرویدى شما دوباره وارد 
تلگرام خواهد شد.

ویندوزفون امن تر
 از اندروید است

  فارس| بررسى هاى اِچ پى نشان مى دهد 
سیستم عامل نه چندان محبوب ویندوز فون امنیت 
بیشترى در مقایسه با سیســتم عامل اندروید دارد 
و یکى از عوامــل اصلى این مســاله اجزاى متعدد 
تشکیل دهنده این سیستم عامل است که بر آسیب 

پذیرى آن افزوده است.
با وجود امنیت باالتر، اندروید به علت طراحى انبوه 
برنامه هاى سازگار و متنوع عالقمندان بیشترى در 
مقایسه با ویندوز فون دارد. تعداد app هاى سازگار 
با این سیستم عامل محدود است و برنامه نویسان و 
شرکت ها براى سازگارکردن نرم افزارهاى خود با 

ویندوز فون انگیزه کافى ندارند.
اچ پى مى گوید بررســى هاى محققان این شرکت 
ثابت کرده کــه حداقل 75 هزار تهدیــد امنیتى در 
سیســتم عامل اندروید وجــود دارد و 36 درصد از 
گوشى هاى اندرویدى هنوز از نسخه کیت کت این 
سیستم عامل استفاده مى کنند که حفره هاى امنیتى 
آن بسیار زیاد است. البته این امر به معناى خالى از 

اشکال بودن سیستم عامل ویندوز فون هم نیست.
اچ پى وعده داده که در ســه ماهه اول سال 2017 
گوشى هاى هوشمند جدیدى که مجهز به سیستم 

عامل ویندوز فون هستند عرضه خواهد کرد. 

ترفند

کلیک نصف جهان  امروزه همه کســب وکارها بــه این نتیجه 
رسیده اند که هرچه بیشتر از فناورى در دنیاى کسب وکار 
استفاده شود، بهتر اســت. اگر به وضعیت بازار چه در بعد 
درون مرزى و چه در بعد برون مــرزى نگاهى بیندازیم، 
متوجه خواهیم شــد که فناورى هاى مختلــف بر روند 
خرید، ارتباطات، به اشــترا ك گذارى اطالعات و حتى بر 
فرایند یادگیرى تأثیرگذار بوده و تغییرات بنیادین به وجود 
آورده اند. همین موضوع باعث شده است کاربران براى 

پذیرش این فناورى ها انگیزه الزم را داشته باشند.
در حالى که فرایندهایى همچون خرید آنالین در هر نقطه 
از جهان مرسوم شده است، فناورى از زاویه دیگرى که به 
تأثیرگذارى آن بر کارکنان و عملکرد آنها مرتبط اســت، 
کمتر واکاوى شــده اســت. در این میان نقش کارکنان 
دانش محور در حوزه هاى مختلــف مى  تواند متفاوت و 
تأثیرگذار باشد. این نقش به اندازه اى مهم است که مجله 
بیزینس ویکس اعالم کرد هر فــردى در حد توان خود 

مى تواند یک کارمند دانش محور باشد.
پیتر دراکر، نویســنده علوم مدیریتــى، از جمله افرادى 
اســت که تعریف دقیقى از اصطالح کارمند دانش  محور 
ارائه کرده اســت. او مى گوید: «کارمندان سطح باالیى 
که دانش نظرى و تحلیلى خود را از طریق آموزش هاى 
رســمى به دســت آورده اند و از این دانش براى توسعه 
محصول یا سرویس هاى جدید استفاده مى کنند، نمونه 
بارز کارمند دانش محور هســتند.» این تعریف نشــان 
مى دهد فناورى هاى ارتباطى نقــش مهمى در زندگى 
کارمندان دانش محور دارند. با وجود این، در بعضى موارد 
ارزش فناورى در مقایسه با کارکنان دانش محور یکسان 
نبوده و ممکن است از جایگاه باالترى برخوردار باشد. براى 
مثال، فناورى هاى مدرن مى توانند کارهاى تکرارى را به 

طور خودکار انجام دهند. این ویژگى باعث مى شود طیف 
گسترده اى از فرصت هاى کارى در خصوص مفهومى که 

آن  را کار شناختى مى نامیم، شکل بگیرند. 
ماشــین هاى هوشــمند به ســرعت در حــال ورود به 
عرصه هاى مختلف هســتند. گارتنــر مى گوید: «آینده 
به طور کامل یک مفهوم دیجیتالى خواهد بود. تا ســال 
2018، بیش از ســه میلیون کارمند حضور یک رئیس 
روباتى را تجربه خواهنــد کرد. از ســوى دیگر، پنجاه 
درصد شرکت هایى که رشد سریعى دارند، بیش از آنکه 
کارمند داشــته باشند، ماشین هاى هوشــمند در اختیار 
خواهند داشت. در آینده، شش میلیارد دستگاه متصل به 
اینترنت که به یکدیگر نیز متصل هستند، به پشتیبانى نیاز 
خواهند داشت.» بدون شک این یک بازار بزرگ است. اما 
تأثیرگذارى این ماشین هاى هوشمند بر عملکرد کارکنان، 
به ویژه کارکنان دانش محور، خود موضوعى جالب توجه 

است. مهمترین مسئله اى که در این راستا وجود دارد، به 
فضاى اعتمادسازى مربوط مى شود. در حالى که همه ما 
مى دانیم بهره ورى ماشین هاى هوشمند قطعى است، اما 
عامه مردم نمى توانند به راحتى به ماشین ها اعتماد کنند و 
همین موضوع باعث مى شود براى انجام کارهاى مهم 
خود از ماشین هاى هوشمند استفاده نکنند. مردم در انجام 
کارهاى ساده اى همچون انجام فعالیت هاى تکرارى یا 
خودکارسازى فرایندهایى همچون آماده کردن گزارش ها 
و مستندات و ارســال آنها از طریق ایمیل، به ماشین ها 
اعتماد مى کنند. اما زمانى که قرار باشد فروشگاهى آنالین، 
سفارش هاى بزرگ اینترنتى را تحویل دهد، مسئله کامًال 

متفاوت مى شود.
در نمونه دیگرى، فرض کنید قرار باشد مردم با یک ماشین 
هوشــمند و خودران به تعامل بپردازند. آیا به سادگى این 
ماشین را مى پذیرند یا در برابر آن مقاومت خواهند کرد؟ 

پژوهش هاى دانشــگاه فناورى ویرجینا نشان مى دهد 
که ماشــین هاى خودران گوگل در هر یک کیلومتر 3.2 
مرتبه دچار حادثه مى شــوند، در حالى که عامل انسانى 
در هر یک کیلومتر 4.2 مرتبه دچار حادثه مى شــود. در 
بازه زمانى کوتاه مدت و میان مدت، این احتمال وجود دارد 
که به ماشین هاى هوشمند و قابلیت هاى خودکارسازى 
اجازه دهیم کارهایى که خروجى آنها مشــخص است، 
انجام دهند. این بدان معناست که فناورى هاى جدیدتر 
بیشتر از آنکه در نقش خودکارساز ظاهر شوند، در نقش 

تقویت کننده ظاهر خواهند شد. 
توماس اچ داونپورت و جولیا کربى از دانشــگاه هاروارد، 
در مقاله بازبینى کسب وکار عصر جدید، مفهوم یادشده 
را این گونه توصیف کرده اند: «اتوماسیون با یک کار پایه 
آغاز مى شــود و همان کارى را انجام مى دهد که مردم 
به طور معمول انجام مى دهد و به این شکل از حجم کارى 
مردم کم مى کنــد؛ همان گونه کــه از کامپیوترها براى 
کم کردن وظایف انســانى اســتفاده خواهد شــد. اما 
تقویت کننده در نقطه مقابل اتوماســیون قرار دارد و به 
جاى آنکه از حجم کارى مردم بکاهــد، بر عمق کارى 
که مردم انجام مى دهند، مى افزاید.» این رویکرد باعث 
مى شــود نقش کارکنان دانش محور در سطح کاربردى 

تغییر پیدا کند. 
امروزه نگرانى هــاى گســترده اى در خصوص هوش 
مصنوعى، غلبه آن بر احساســات انسانى، تحوالتى که 
در آینده باعث فراگیر شــدن این محاســبات مى شود و 
روبات هاى انسان نمایى که مســتقیمًا با مردم در تعامل 
خواهند بود، وجــود دارد. واقعیت این اســت که هوش 
مصنوعى، مشاغل خاصى را منســوخ خواهد کرد، اما در 
مقابل کالس جدیدى از مشاغل را به وجود خواهد آورد. 
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 از نقش کارکنان دانش محور از نقش کارکنان دانش محور
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حصر وراثت
محمدرضا اسماعیلى آبادچى داراي شناسنامه شماره 127 به شرح دادخواست به کالسه 1109/95 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسقلى اسماعیلى آبادچى 
بشناســنامه 16 در تاریخ 1395/6/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمدرضا اســماعیلى آبادچى ش.ش 127 ، 2- زهرا اسماعیلى آبادچى ش.ش 4،  
3- طیبه اسماعیلى آبادچى ش.ش 873 ،  4- وجیهه اسماعیلى آبادچى ش.ش 587 ،  5- رسول اسماعیلى 
آبادچى ش.ش 1371،  6- میثم اســماعیلى آبادچى ش.ش 9293،  7- فهیمه اسماعیلى آبادچى ش ملى 
1080016139 (فرزندان متوفى) 8- کبرى جاللى جالل آبادى ش.ش 7 (همســر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی 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: 2663 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/382
آگهی اصالحى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی 
احترامًا پیرو آراء صادره به شــماره هاى 5286 مورخ 94/12/13 و 5284 مورخ 94/12/13 و 5283 مورخ 
94/12/13 و 5282 مورخ 94/12/13 و 5285 مورخ 94/12/13 و 5274 مورخ 94/12/11 و 5281 مورخ 
94/12/13 و 5275 مــورخ 94/12/11 که در تاریخ 5220 مــورخ 95/06/28 و 5231 مورخ 95/07/11 
روزنامه نســل فردا و 2760 مورخ 95/06/28 و 2771 مورخ 95/07/11 روزنامه نصف جهان منتشر شده 

است پالك اصلى و مساحت اشتباه بوده که بدین نحو اصالح مى گردد: 
به نام هاى بتول طاهرى به شناسنامه 228 و مهرى طاهرى دولت ابادى به شناسنامه 186 و فاطمه طاهرى 
به شناسنامه 40 و زهرا طاهرى دولت ابادى به شناسنامه 283 و صدیقه طاهرى دولت ابادى به شناسنامه 148 
و همگى فرزندان رمضانعلى هر کدام نسبت به 9091 سهم مشاع و آقاى محمدطاهر طاهرى دولت ابادى 
به شناسنامه 1 و حســن طاهرى دولت ابادى به شناسنامه 7134 و آقاى حســین طاهرى دولت ابادى به 
شناسنامه 102 همگى فرزندان رمضانعلى هرکدام نســبت به 18182 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى پالك یک فرعى از 479  اصلى واقع در بخش 16 ثبت شهرســتان شاهین شهر ششدانگ 
به مساحت 100/001 مترمربع که در ازاء مالک رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است بدیهى است در 
صورتیکه اشخاصى نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار به مدت 
سى روز اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك تســلیم نمایند در صورت انقضا مدت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف: 1372 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

شاهین شهر و میمه/9/712
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103764804226 شماره پرونده: 9509983764800639 شماره بایگانی شعبه: 
950663 خواهان: حسن ملکى کلیرى فرزند بمانعلى دادخواســتى به طرفیت خواندگان حسین شهبازى 
فرزند شمســعلى و مجید بنگاله فرزند مرتضى به خواسته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات 
دادرسى و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه وجه چک به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال تقدیم 
دادگاه عمومی بخش جلگه نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه عمومى بخش جلگه واقع در استان 
اصفهان- بخش جلگه- شهر هرند- میدان ســردار آقا بابایى ارجاع و به کالسه 9509983764800639 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن شنبه مورخ 95/10/18 ســاعت 10:00 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردند. شعبه دادگاه عمومی 

بخش جلگه استان اصفهان/9/665
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973764801186 شــماره پرونده: 9509983764800571 شماره بایگانی شعبه: 
950594 خواهان: آقاى ایرج دهقانى قمشانى فرزند شیرعلى به نشــانى: بخش جلگه، روستاى قمشان، 
خواندگان: 1-آقاى فرزاد نوروزى ثمرین فرزند جلیل 2- آقاى مجید بنگاله فرزند مرتضى هر دو به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسى، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و با استعانت از ذات باریتعالى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص 
دادخواست ایرج دهقانى فرزند شــیرعلى بطرفیت فرزاد نوروزى و مجید بنگاله مبنى بر اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسى در دعواى مطالبه وجه چک به مبلغ 980/000/000 ریال دادگاه با توجه به محتویات پرونده، 
دادخواست تقدیمى و کپى مصدق چک و گواهى عدم پرداخت  استشهادیه ابرازى و صورتجلسه رسیدگى 
و استماع گواهى از شهود تعرفه شــده و عدم حضور خواندگان و ارائه هرگونه ایراد یا دفاع در برابر دعواى 
مطروحه علیرغم ابالغ قانونى و سایر قرائن ادعاى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 504، 505، 
506 و 507 قانون آیین دادرسى مدنى، حکم به معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسى در دعواى 
فوق الذکر صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 

در دادگاه تجدیدنظر استان مى باشد. اکبرى رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جلگه/9/666
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى نسل فردا 
و نصف جهان چاپ اصفهان آگهى میشود و درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى نسبت به بندالف)بمدت دو ماه ونسبت به بندب)بمدت 
یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك  شــهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند وگواهى طرح دعوا را به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راى شماره  139460302008002308 –94/3/11– محسن آقاخانى فرزند حسین به شناسنامه شماره 
1842 حوزه 1 شهرى شهرضا و شماره ملى 1199244147 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 478 

فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 135/54 مترمربع.
2- راى شــماره  139460302008002510 –94/2/20– دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى-دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 
به شناسه ملى 14000188533 ششدانگ یک باب ساختمان محل مرکز بهداشت محیط شهرضا مفروزى از 
پالك 1700 فرعى که به شماره 13809 تبدیل شده  از 2  اصلى فضل آباد به مساحت 1000/74 مترمربع.

3- راى شماره  139460302008004737 –94/4/24– مجتبى آقاخانى فرزند حسین به شناسنامه شماره 
1349 شهرضا و شماره ملى 1199192201 ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2244 فرعى از 

2 اصلى فضل آباد به مساحت 165/33 مترمربع.
4- راى شماره 139460302008007140 –94/6/30– ایران خانم بکیان فرزند عبدالعظیم به شناسنامه 
شماره 15018 شهرضا و شماره ملى 1198430117 ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 930 فرعى 

از 3 اصلى موغان به مساحت 364/60مترمربع.
5- راى شــماره 139460302008007750 –94/7/25– زیبا محمودیه فرزند على به شناسنامه شماره 
1505 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1198716657 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1761 فرعى 

از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 76/80 مترمربع.
6- راى شماره 139460302008007878 – 94/7/29– محمد هادیان فرزند تقى به شناسنامه شماره 
190 شهرضا و شماره ملى 1198984112  چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء 

ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1131 فرعى از 3  اصلى موغان  به مساحت ششدانگ 157/65 مترمربع
7- راى شماره 139460302008007881 – 94/7/29– نازنین بیگم قریشى فرزند سید محمد تقى به 
شناسنامه شماره 701 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199354570  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1131 فرعى از 3  اصلى موغان  به مساحت ششدانگ 

157/65 مترمربع
8- راى شماره 139460302008008652 –94/8/30– بهرام عاشورى فرزند پنجعلى به شناسنامه شماره 
108 حوزه 2 سمیرم  و شماره ملى 1209408449  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از 
پالك 86 فرعى از 58  اصلى جعفر آباد  به مساحت ششدانگ 287/35 مترمربع در ازاى تمامت 3/45 حبه 
مشاع 72 حبه ششدانگ مورد ثبت صفحه 113 دفتر 14 انتقال عادى مع الواسطه از طرف خلیل، رحمت اله، 

مسیح اله و اشرف همگى میربد به قانون ارث.
9- راى شماره 139460302008008653 –94/8/30– سکینه عاشورى فرزند نصیب اله به شناسنامه 
شماره 3230 حوزه 1 قشقائى شیراز  و شماره ملى 2293884953  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزى از پالك 86 فرعى از 58  اصلى جعفر آباد  به مساحت ششدانگ 287/35 مترمربع در ازاى تمامت 
3/45 حبه مشاع 72 حبه ششدانگ مورد ثبت صفحه 113 دفتر 14 انتقال عادى مع الواسطه از طرف خلیل، 

رحمت اله، مسیح اله و اشرف همگى میربد به قانون ارث.
10 - راى شماره 139460302008008654 –94/8/30– مرتضى عاشورى فرزند پنجعلى به شناسنامه 
شماره 214 حوزه 6 شیراز  و شماره ملى 2292202719  یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى 
از پالك 86 فرعى از 58  اصلى جعفر آباد  به مساحت ششدانگ 287/35 مترمربع در ازاى تمامت 3/45 حبه 
مشاع 72 حبه ششدانگ مورد ثبت صفحه 113 دفتر 14 انتقال عادى مع الواسطه از طرف خلیل، رحمت اله، 

مسیح اله و اشرف همگى میربد به قانون ارث.
11- راى شماره  1394114402008009113 –94/9/22– رسول نژاد خواه فرزند بهلول به شناسنامه 
شماره 869 حوزه 1 مرکزى شهرضا و شماره ملى 1198507225 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 

59 فرعى از 171 اصلى مهدیه  به مساحت 223/73 مترمربع.
12- راى شماره 139460302008009449 –94/9/30– غالمرضا یوسفى فرزند اکبر به شناسنامه شماره 
95 شهرضا و شماره ملى 1199087351 ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 354 فرعى از 21 اصلى 

رشکنه به مساحت 99/43 مترمربع.
13- راى شــماره  139460302008010128 –94/10/23– ابراهیم صفدریان کرویــه فرزند ایاز به 
شناسنامه شماره 1515 شهرضا و شماره ملى 1199301345 ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 50 

فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 107/59مترمربع.
14- راى شماره  139460302008010902 – 94/11/26– احمدرضا بکى فرزند اسماعیل به شناسنامه 
شماره 312 شهرضا و شماره ملى 1199059439 ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزى از 

پالك 584 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 189/09 مترمربع.
15- راى شماره 139460302008011476 –94/12/25– زهره آبادیان فرزند جعفر به شناسنامه شماره 
864 شهرضا و شماره ملى 1199123498 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 407 فرعى از 3 اصلى 

موغان به مساحت 259/80مترمربع.
16- راى شماره 139460302008011511 –94/12/26– طلعت عدالت فرزند عبدالکریم به شناسنامه 
شماره 703 شهرضا و شماره ملى 1198858478 دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مفروزى از 

پالك 909 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 315/56 مترمربع.
17- راى شماره 139460302008011512 –94/12/26– مرتضى برهانى فرزند حبیب اله به شناسنامه 
شماره 122 شهرضا و شماره ملى 1198780592 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از 

پالك 909 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 315/56 مترمربع.

18- راى شــماره  139460302008011513 –94/12/26– ضیاءالدین ملکیــان فرزند رحمت اله به 
شناسنامه شماره 649 شهرضا و شماره ملى 1199077585 ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزى از پالك 1176 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 278/65مترمربع.
19- راى شماره  139460302008011514 –94/12/26– صدیقه کاظمى فرزند على به شناسنامه شماره 
1620 حوزه 2 آبادان و شماره ملى 1815424761 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از 

پالك 1176 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 278/65مترمربع.
20- راى شماره  139560302008000015 –95/1/8– ولى رضائى فرزند کاکاخان به شناسنامه شماره 
111 حوزه 2 سمیرم و شماره ملى 1209519194 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  پالك 1719 فرعى از 

2 اصلى فضل آباد به مساحت 10/ 124 مترمربع.
21- راى شماره  139560302008001079 –95/2/29– محمدرضا طاوسى فرزند کرمعلى به شناسنامه 
شماره 249 شهرضا و شماره ملى 1199150940 ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 256 متر مربع به 
انضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ راه پله اشتراکى با مغازه مجاور جنوب شرقى به مساحت 8,85 متر مربع 

هر دو مفروزى از  پالك 1631 فرعى که به شماره 13947 تبدیل گردیده از 2 اصلى فضل آباد .
22- راى شماره  139560302008001470 –95/3/18– جنت دهقان فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 1245 شهرضا و شماره ملى 1199177199 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  پالك 641 فرعى از 
2 اصلى فضل آباد به مساحت 147/16 مترمربع در ازاء 226 سهم 1/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ که 

تمامت 78/84 سهم مشاع آن انتقال عادى بیواسطه از طرف آقاى رضا متوسل.
23- راى شــماره  139560302008001477 –95/3/18– على سپهریان فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 66 حوزه یک ایزه  و شــماره ملى 1841533696 سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه 

تمام مفروزى از پالك 1763و8193 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 168/34 مترمربع.
24- راى شماره 139560302008001478 –95/3/18– الهام سپهریان فرزند محمدرضا به شناسنامه 
شماره 1431 شهرضا  و شماره ملى 1199259381 سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 

مفروزى از پالك 1763و8193 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 168/34 مترمربع.
25- راى شماره  139560302008001593 – 95/3/22– عبدالرضا هژبریان فرزند اسفندیار به شناسنامه 
شماره68 شهرضا و شماره ملى 1199028010 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 160 فرعى از 23 

اصلى سودآباد به مساحت 108/87 مترمربع.
26- راى شماره  139560302008001601 –95/3/22 – شارضا باقرى فرزند کاوس به شناسنامه شماره 
2708 حوزه 2 مرکزى سمیرم و شماره ملى 1209548577 ششــدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى از 

پالك 10186 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت150/30 مترمربع.
27- راى شماره 139560302008001682– 95/3/25– نگین السادات میرپوریان فرزند سیدمهدى به 

والیت پدرش به شناسنامه و شماره ملى 1190299836 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قســمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 6123 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 9/56 

مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك هاى 8291 و 8156جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب: قســمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 8291فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 4/45 

مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك هاى 6123 و 8156 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ج: قســمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 8156فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 13/76 

مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك هاى 6123 و 8291 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
28- راى شماره 139560302008001684– 95/3/25– سید امین اله میرپوریان فرزند سیدمهدى به 

شناسنامه شماره 142 شهرضا و شماره ملى 1199309664 سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قســمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 6123 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 9/56 

مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك هاى 8291 و 8156جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب: قســمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 8291فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 4/45 

مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك هاى 6123 و 8156 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ج: قســمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 8156فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 13/76 

مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك هاى 6123 و 8291 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
29- راى شــماره  139560302008001912 –95/3/31– رقیه پیرمرادیــان فرزند عیدى محمد به 
شناسنامه شماره 112420 حوزه 1 سمیرم و شماره ملى 1209114534 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 

پالك 3403 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 260/65 مترمربع.
30- راى شماره  139560302008002137 –95/4/2– احترام پور جلیلى فرزند حسن به شناسنامه شماره 
64 حوزه 3 اصفهان  و شماره ملى 1286300029 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 139 فرعى از 23 

اصلى سودآباد به مساحت 178/48 مترمربع.
31- راى شماره  139560302008002745 –95/4/13– طاهره صدرى فرزند یعقوب به شناسنامه شماره 
380 شهرضا و شماره ملى 1199047546 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  پالك 264 فرعى از 33 اصلى 

مهرقویه به مساحت 96/27 مترمربع.
32- راى شماره  139560302008002972 –95/4/23– محمد مهدى رحمتى فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 104 شهرضا و شماره ملى 1198957697 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى 

از پالك 772 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 201 مترمربع.
33- راى شماره  139560302008002973 –95/4/23– ملیحه رحمتى فرزند على به شناسنامه شماره 
353 حوزه 6 شهرضا و شــماره ملى 1199340030 سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه سه طبقه 

مفروزى از پالك 772 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 201 مترمربع.
34- راى شــماره 139560302008003132 –95/5/5– اکبر برزوکى فرزند رمضانعلى به شناســنامه 
شماره 21499 و شماره ملى 1198494867 چهل و نه حبه و یکصد و سى  و سه-یکصد و شصت و هفتم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك  354 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 

ششدانگ 135/70 مترمربع.
34- راى شماره 139560302008003133 –95/5/5– ابراهیم برزوکى فرزند رمضانعلى به شناسنامه 
و شماره ملى 1190052679 بیست و دو حبه وســى و چهار-یکصد و شصت و هفتم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك  354 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 135/70 

مترمربع.
35- راى شماره  139560302008003169 –95/5/10– مجتبى شاه نظرى شاهرضائى فرزند اصغر به 
شناسنامه شماره و شــماره ملى 1190076561 حوزه یک مرکزى شهرضا  ششدانگ یکباب خانه قدیمى 
مفروزى از پالك 3003/2 فرعى که به شماره 8055 تبدیل شده از 1 اصلى ابنیه به مساحت 278 مترمربع.

36- راى شماره  139560302008003178 –95/5/12– مجتبى باقى فرزند عبدالرسول به شناسنامه 
شماره 646 شهرضا و شماره ملى 1199232191 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  پالك 187 فرعى از 50 

اصلى اله آباد به مساحت  131 مترمربع.
37- راى شــماره 873113956030200800 –95/5/12– محمد على انصاریپور فرزند رحمت اله  به 
شناسنامه شماره 548 حوزه 4 اصفهان  و شماره ملى 1288353431 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزى از پالك 25 اصلى جرم افشار به مساحت ششدانگ 218/20 مترمربع. 
38- راى شماره 319113956030200800 –95/5/12– لیال ربیعى فرزند عباسقلى به شناسنامه شماره 
14 حوزه یک مرکزى شــهرضا و شماره ملى 1199660280 دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزى از پالك 25 اصلى جرم افشار به مساحت ششدانگ 218/20 مترمربع. 
39- راى شــماره  139560302008003215 –95/5/17– ناهید رحمتى فرزند حبیب اله به شناسنامه 
شماره 262 شهرضا و شماره ملى 1199384267 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  پالك 573 فرعى از 50 

اصلى اله به مساحت 45/ 133 مترمربع.
40- راى شماره  139560302008003244 –95/5/19– عبدالکریم اعتمادى فرزند اسداله به شناسنامه 
شماره 72 حوزه دو شهرضا  و شماره ملى 1199718378 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى و اعیانیهاى 

موجود در آن مفروزى از 82 اصلى چشمه بروى به مساحت 106563 مترمربع.
41- راى شماره 139560302008003299 –95/5/23– احمد شبیب فرزند مجید به شناسنامه شماره 
1248 شهرضا  و شماره ملى 1198994691 نسبت به 72 حبه ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانى دوازده حبه و شش _ هفتم حبه مشاع آن مفروزى از پالك 1284 فرعى از دو اصلى فضل 

آباد به مساحت 150/12 مترمربع.
42- راى شماره  139560302008003305 –95/5/23– محمدرضا مرادى فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 777 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199396966 ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى 

از  پالك 4507 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 99 مترمربع.
43- راى شماره  139560302008003306 –95/5/23– حمید شعاعى شهرضا فرزند على به شناسنامه 
شماره 671 شهرضا  و شماره ملى 1199121568 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 

54 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت ششدانگ 236/60 مترمربع.
44- راى شماره  139560302008003307 –95/5/23– فریبا عابدى فرزند حسن به شناسنامه شماره 
352 شهرضا  و شماره ملى 1199156515 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 54 

فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت ششدانگ 236/60 مترمربع.
45- راى شماره  139560302008003308 –95/5/23– مجید موالپور فرزند حسین به شناسنامه شماره 
1063 شهرضا  و شماره ملى 1199189340 ششــدانگ یکباب خانه  مفروزى از پالك 2609 فرعى از 1 

اصلى ابنیه به مساحت 75/24 مترمربع.
46- راى شماره  139560302008003310 –95/5/23– فضل اله جوهرى فرزند صفدرقلى به شناسنامه 
شماره 6 حوزه مرکزى شــهرضا  و شماره ملى 1199713120 سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزى از پالك 498 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت ششدانگ 89/47 مترمربع.
47- راى شماره  139560302008003311 –95/5/23– فاطمه زمین پرداز فرزند عبدالعلى به شناسنامه 
شماره 101 حوزه مرکزى شهرضا  و شماره ملى 1199725651 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزى از پالك 498 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت ششدانگ 89/47 مترمربع.
راى شماره  139560302008003317 –95/5/23– ایران شبیب فرزند مجید به شناسنامه شماره 693 
48- شهرضا  و شماره ملى 1198827106 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1284 فرعى از 2 اصلى 

فضل آباد به مساحت 209/84 مترمربع.
48- راى شماره  139560302008003318 –95/5/23– موسسه رسیدگى به زنان خودسرپرست و بى 
سرپرست حضرت نرجس (س) شهرضا به شناســه ملى 10980232132 ششدانگ یکباب ساختمان سه 

طبقه مفروزى از پالك 1552 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 139/20 مترمربع.
49- راى شماره  139560302008003319 –95/5/24– سعید میرزائى فرزند ولى اله به شناسنامه شماره 
185 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199383491 سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  

پالك 127 و 1588 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت ششدانگ 27/ 205 مترمربع.
50- راى شــماره  139560302008003320 –95/5/24– ماندانا طالبیان شــهرضا فرزند نصراله به 
شناسنامه شماره 529 شهرضا و شــماره ملى 1199158283 سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از  پالك 127 و 1588 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت ششدانگ 27/ 205 مترمربع.
51- راى شماره  139560302008003323 –95/5/24– رحمت اله بالرى مهیارى فرزند حبیب اله به 
شناسنامه شماره 721 شهرضا و شماره ملى 1198894067 ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 509 

فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 39/31 مترمربع.
52- راى شــماره  139560302008003324 –95/5/24– علیرضا آقائى فرزند حبیب اله به شناسنامه 
شماره 508 شهرضا و شماره ملى 1199198730 ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 

78 فرعى از 69 اصلى شاهرضا به مساحت 183/65 مترمربع.
53- راى شماره  139560302008003325 –95/5/24– رحمت اله بالرى مهیارى فرزند حبیب اله به 

شناسنامه شماره 721 شهرضا و شماره ملى 1198894067 ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 509 
فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 37/76 مترمربع.

54- راى شماره  139560302008003326 –95/5/24– رحمت اله بالرى مهیارى فرزند حبیب اله به 
شناسنامه شماره 721 شهرضا و شماره ملى 1198894067 ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 509 

فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 31/86 مترمربع.
55- راى شماره  139560302008003327 –95/5/24– رحمت اله بالرى مهیارى فرزند حبیب اله به 
شناسنامه شماره 721 شهرضا و شماره ملى 1198894067 ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 509 

فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 44/68 مترمربع.
56- راى شــماره 139560302008003328 –95/5/24– افخم اخوان فرزند عباســعلى به شناسنامه 
شماره 68 حوزه 2 شمیران  و شــماره ملى 0452062421 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1553 
فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 135 مترمربع در ازاى تمامت 0/07 سهم مشاع از 5 سهم ششدانگ 

مورد ثبت صفحه 25 دفتر183 صادر که تمامت 0/07 سهم مذکور انتقال عادى از طرف حیدرعلى نجفى.
57- راى شماره  139560302008003330 –95/5/24– رحمت اله رضازاده دهاقانى فرزند عوضعلى به 

شناسنامه شماره 268 حوزه 1 مرکزى سمیرم سفلى و شماره ملى 5129613971 ششدانگ:
الف:قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 3924 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 54/91 مترمربع 

که به انضمام قسمتى از پالك 3753 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب: قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 3753 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 95/39 مترمربع 

که به انضمام قسمتى از پالك 3924 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
58- راى شماره  139560302008003331 –95/5/24– عبدالحمید انصارى فرزند خداقلى به شناسنامه 

شماره 1 حوزه 1 مرکزى سمیرم و شماره ملى 1209821303 ششدانگ:
الف:قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 2668 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 130/58 
مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك 2518 که قبال 1098 بوده جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب: قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 2518 فرعى که قبال 1098 بوده از 32 اصلى دست قمشه به 

مساحت 20/62 مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك 1066 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
59- راى شماره  139560302008003393 –95/5/27– خدیجه نباتى فرزند بهرام به شناسنامه شماره 
1561 شهرضا  و شماره ملى 1199281581 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از 

پالك 780 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 170/80 مترمربع.
60- راى شــماره  139560302008003394 –95/5/27– محمدرضا اســحاقى فرزند ابوالقاســم به 
شناسنامه شماره 1380 شهرضا  و شماره ملى 1199178551 ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزى از پالك 780 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ170/80 مترمربع.
61- راى شماره 139560302008003397 –95/5/27– مهدى اباذرى فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 907 شهرضا  و شماره ملى 1199202721 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى 

از پالك 531 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 199 مترمربع.
62- راى شــماره 139560302008003398 –95/5/27– پروانه اباذرى فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 607 حوزه یک قمشه  و شماره ملى 1199231800 سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزى از پالك 531 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 199 مترمربع.
63- راى شماره  139560302008003400 – 95/5/27– فاطمه صغرى حاتم فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 12 حوزه یک مرکزى شهرضا  و شماره ملى 1199534579 ششــدانگ قسمتى از یک باب مغازه 
مفروزى از پالك 6248 فرعى از 1 اصلى ابنیه که به انضمام قسمتى از پالك 1505 فرعى از 1 اصلى ابنیه 

مجهول جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است به مساحت 15 مترمربع.
64- راى شماره  139560302008003401 – 95/5/27– زهرا اسکندرى فرزند قربانعلى به شناسنامه 
شماره 469 حوزه شش شهرضا  و شماره ملى 1199352268 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14 

فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت 194/20 مترمربع.
65- راى شــماره  139560302008003414 – 95/5/28– ســید محمد طباطبا فرزند سید ولى اله به 
شناسنامه شماره 854 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199397733 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه  مفروزى از پالك 758 فرعى که به شــماره 4654 تبدیل شده از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 139/15 مترمربع. 
66- راى شماره  139560302008003415 – 95/5/28– مریم سبزوارى  فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 175 شهرضا و شــماره ملى 1199227481 سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه  
مفروزى از پالك 758 فرعى که به شــماره 4654 تبدیل شــده از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

139/15 مترمربع. 
67- راى شماره  139560302008003416 – 95/5/28– محمود ماهر فرزند محمدعلى به شناسنامه 
شماره 456 شهرضا و شماره ملى 1199041041 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1653 فرعى از 

2 اصلى فضل آباد به مساحت 151/30 مترمربع.
68- راى شماره  139560302008003417 – 95/5/28– فروغ السادات طبائیان فرزند سید شریف به 
شناسنامه شماره 220 حوزه 6 شهرضا  و شماره ملى 1199356786 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 

940 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 148/45 مترمربع.
69- راى شماره  139560302008003418 – 95/5/28– حسینقلى باقرپور فرزند محمدعلى به شناسنامه 
شماره 49 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199709591 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى 

از پالك 3755 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 191/85 مترمربع.
70- راى شماره  139560302008003419 – 95/5/28– محمدرضا جوهرى فرزند سردار به شناسنامه 
شماره 85 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199782831 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى 

از پالك 3755 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 191/85 مترمربع.
71- راى شــماره  139560302008003421 –95/5/28– سیده فاطمه موســوى فرزند سیدعلى به 
شناسنامه شماره 24 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199375330 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 

6650 فرعى از 2 اصلى فصل آباد به مساحت 233/34 مترمربع.
72- راى شماره  139560302008003422 –95/5/28– هومان پروانه فرزند محمدتقى به شناسنامه 
شماره 2590 حوزه یک شهرى قمشه و شــماره ملى 1199860859 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه نیمه تمام با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 265 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 

ششدانگ 89/87 مترمربع.
73- راى شماره  139560302008003423 –95/5/28– محمدتقى پروانه فرزند وجیه اله به شناسنامه 
شماره 18797 شهرضا  و شماره ملى 1198467878 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام 
با ســاختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 265 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت ششدانگ 

89/87 مترمربع.
74- راى شماره  139560302008003433 – 95/5/30– فهیمه تاکى فرزند بهرام به شناسنامه شماره 
2614 حوزه 1 شهرى قمشه  و شماره ملى 1199861091 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى 

از پالك 2678 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 184/15 مترمربع
75- راى شماره  139560302008003434 – 95/5/30– بهداد ایزدى فرزند حسن به شناسنامه شماره 
12 قمشه و شماره ملى 1199658601 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 2678 

فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 184/15 مترمربع. 
76- راى شماره  139560302008003669 –95/6/9– ثریا سبزوارى فرزند احمد به شناسنامه شماره 
5186 شهرضا و شماره ملى 1199886815 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 52 

فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 226/30 مترمربع.
77- راى شماره  139560302008003670 –95/6/9– نعمت اله دهقان  فرزند رسول به شناسنامه شماره 
1226 شهرضا و شماره ملى 1198968915 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 52 

فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 226/30 مترمربع.
78- راى شــماره  139560302008003671 –95/6/10– زهرا خیرمند شــهرضا فرزند سیف اله به 
شناسنامه شماره 464 شهرضا و شماره ملى 1199157635 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 3731 

و 7369 و 6480 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 205/80 مترمربع.
79- راى شــماره  139560302008003673 –95/6/10– محمد مهدى یــزدى فرزند محمدرضا به 
شناسنامه شماره و شماره ملى 1190136759 شهرضا ششدانگ یکباب مغازه سه طبقه مفروزى از پالك 

2078 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 80/ 53 مترمربع.
80- راى شماره  139560302008003680 –95/6/10– غالمرضا خانى فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شماره 488 شهرضا و شماره ملى 1199128961 ششدانگ یکباب مغازه با طبقه فوقانى مفروزى از پالك 

291 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت 72/71 مترمربع.
81- راى شماره  139560302008003687 –95/6/11– محمدرضا کافى شهرضا فرزند محمد على به 
شناسنامه شماره 14519 شهرضا و شــماره ملى 1198425121 ششدانگ یکباب کارگاه موزائیک سازى 

مفروزى از  پالك 1039 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 02/ 535 مترمربع.
82- راى شماره  139560302008003692 –95/6/11– محمدرضا کافى شهرضا فرزند محمد على به 
شناسنامه شماره 14519 شهرضا و شماره ملى 1198425121 ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از  پالك 

1039 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 45/ 86 مترمربع.
83- راى شماره 139560302008003701 – 95/6/11– حسینعلى حسن پورى فرزند حسن به شناسنامه 

شماره 881 شهرضا و شماره ملى 1198905557 ششدانگ :
الف:قسمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 5270 فرعى از یک اصلى ابنیه به مساحت 29/70 مترمربع 

که به انضمام قسمتى از پالك 5844 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب:قسمتى از یک باب مغازه مفروزى از پالك 5844 فرعى از یک اصلى ابنیه به مساحت 101/98 مترمربع 

که به انضمام قسمتى از پالك 5270 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
84- راى شــماره 139560302008003745 – 95/6/11– محمد جواد على آبادى فرزند قدرت اله به 
شناسنامه شماره 5161  حوزه یک شــهرى قمشه و شــماره ملى 1199886564 ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 9293 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مساحت 100 مترمربع.
85- راى شماره  139560302008003746 –95/6/11– على مراد آقائى فرزند جهان بخش به شناسنامه 
شماره 934 حوزه 2 بروجن  و شماره ملى 6299438401 ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 

1971 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 154/85 مترمربع.
86- راى شماره  139560302008003747 –95/6/11– حســن زمانى فرزند ایاز به شناسنامه شماره 
1094 لنجان  و شماره ملى 1170671421 ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام  مفروزى از پالك 

1151 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 208/50 مترمربع.
87- راى شماره 139560302008003748 –95/6/13– محمود قاسمى فالورجانى فرزند حسینعلى به 
شناسنامه شماره 1120 حوزه یک اصفهان و شماره ملى 1284566811 ششدانگ یک قطعه زمین از پالك 
13 اصلى خیر آباد به مساحت 78530/50 مترمربع. در ازاء 1/5 حبه مشاع از 84 حبه هفت دانگ انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف مالکان مزرعه خیرآباد 13 اصلى.
88- راى شماره  139560302008003760 –95/6/13– عبداله فخار فرزند مصطفى به شناسنامه شماره 
21517 حوزه 1 قمشه و شماره ملى 1198495049 ششدانگ یکباب خانه سه طبقه و مغازه دو دهنه متصله 

مفروزى از پالك 317 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 123/95 مترمربع.
89- راى شماره 139560302008003779– 95/6/14– ریحانه باباربیع فرزند محمد حسین به شناسنامه 

شماره 7361 شهرضا و شماره ملى 1199908568 سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 15352 فرعى (که قبال 753/3بوده) از دو اصلى فضل آباد به 
مساحت ششدانگ 124/87 مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك 14057 فرعى(که قبال 753/4 بوده) 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب: قســمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 14057فرعى (که قبال 753/4 بوده) از دو اصلى فضل آباد 
به مساحت ششدانگ 79/88 مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك 15352 فرعى (که قبال 753/3بوده) 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
90- راى شماره 139560302008003780– 95/6/14– حمیدرضا رحمتى فرزند فضل اله به شناسنامه 

شماره 6631 حوزه یک شهرى شهرضا و شماره ملى 1199901261 سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 15352 فرعى (که قبال 753/3بوده) از دو اصلى فضل آباد به 
مساحت ششدانگ 124/87 مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك 14057 فرعى(که قبال 753/4 بوده) 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب: قســمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 14057فرعى (که قبال 753/4 بوده) از دو اصلى فضل آباد 
به مساحت ششدانگ 79/88 مترمربع که به انضمام قسمتى از پالك 15352 فرعى (که قبال 753/3بوده) 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
91- راى شماره  139560302008003785 –95/6/14– محسن یاورى شهرضائى فرزند عبدالرضا به 
شناسنامه شماره 462 شهرضا و شماره ملى 1199169366 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1191 
فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 100/80 مترمربع در ازاى 111/80 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ 

پالك 1191 انتقال مع الواسطه بالسویه از طرف سراج الدین و نبى اله مرتضوى.
92- راى شماره  139560302008003814 –95/6/16– ســید عبدالرسول طبائیان فرزند سید حسن 
به شناسنامه شماره 222 شهرضا  و شماره ملى 1199058531 ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزى از 

پالك 13986 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 114/40 مترمربع.
93- راى شماره  139560302008003845 – 95/6/20– نعمت اله باغستانى فرزند کریم به شناسنامه 
شماره 290 شهرضا  و شماره ملى 1198872209 سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى 

از پالك 443 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 133/80 مترمربع.
94- راى شــماره  139560302008003846 – 95/6/20– الهه جعفرى فرزند عوضعلى به شناسنامه 
شماره 7254 شهرضا  و شــماره ملى 1199907499 سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزى از پالك 443 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 133/80 مترمربع.
95- راى شــماره  139560302008003847 – 95/6/20– محسن متقى فرزند نعمت اله به شناسنامه 
شماره 272 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199372323 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى 

از  پالك 1165 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 85/ 385 مترمربع.
96- راى شــماره  139560302008003848 – 95/6/20– مریم نصیریان فرزند محمود به شناسنامه 
شماره 9 شهرضا و شماره ملى 1199178799 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  پالك 

1165 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 85/ 385 مترمربع.
97- راى شــماره  139560302008003855 –95/6/20– احمد پورشریف فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 806 شــهرضا و شــماره ملى 1198805579 ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1472و 

170باقیمانده(که به شماره 2351 تبدیل شده) فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 169/41 مترمربع.
98- راى شماره 139560302008003856 –95/6/20– حمیدرضا حیدرى فرزند سهراب به شناسنامه 
شماره 37 شهرضا و شماره ملى 1199165107 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 7929 فرعى از 2 

اصلى فضل آباد به مساحت 187/23 مترمربع.
99- راى شــماره  139560302008003858 –95/6/20– مژگان اسالمى فرزند محمود به شناسنامه 
شماره 835 شهرضا و شماره ملى 1199132438 ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمانهاى موجود مفروزى 

از  پالك 2251 و 133 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت 375/21 مترمربع.
100- راى شــماره  139560302008003869 –95/6/21– اعظم رضایى فرزند علمدار به شناسنامه 
شماره 3447 حوزه 2 مرکزى سمیرم و شماره ملى 1209556014 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  پالك 
10 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 186 مترمربع در ازاى 186 سهم مشاع از 8078/25 سهم ششدانگ 

پالك10 فرعى از 50 اصلى از قسمت مجهولى.
101- راى شماره  139560302008003928 –95/6/25– مهناز رضائى فرزند خداخواست به شناسنامه 
شماره 2295 حوزه 23 مرکزى سمیرم و شماره ملى 1209544369 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  پالك 
515 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 116/65 مترمربع. در ازاى تمامت 0/0125 سهم مشاع از 6 

سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف حسن تاکى.
102- راى شــماره 139560302008003931 – 95/6/25– حسینعلى حســن پورى فرزند حسن به 
شناسنامه شماره 881 شهرضا و شماره ملى 1198905557 ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مفروزى از 
پالك 115 فرعى از 2 اصلى فضل آباد که به انضمام ششدانگ پالك 122 فرعى متقاضى جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است به مساحت 77/60 مترمربع.
103- راى شماره  139560302008003934 –95/6/25– اصغر صفابخش فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 566 شهرضا و شماره ملى 1199076759 ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 1458 

فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 164/82 مترمربع.
104- راى شماره  139560302008003953 –95/6/25– مهدى کاظمینى فرزند بهرام به شناسنامه 
شماره 560 شهرضا و شماره ملى 1199120456 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  پالك 

210 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 57/ 99 مترمربع.
105- راى شماره  139560302008003954 –95/6/25– هوتسا همسایگان فرزند نوراله به شناسنامه 
شماره 810 شهرضا و شماره ملى 1199201758 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  پالك 

210 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 57/ 99 مترمربع.
106- راى شــماره  139560302008003955 –95/6/25– محمدرضا مطیعى فر فرزند مصطفى به 
شناسنامه شماره 3523 شهرضا و شــماره ملى 1199870188 ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از  

پالك 1555 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 126/30 مترمربع.
107- راى شــماره  139560302008003959 –95/6/25– عبدالرضا باغســتانى فرزند نعمت اله به 
شناسنامه شماره 498 حوزه 3 شهرضا و شــماره ملى 1199407186 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه قدیمى مفروزى از پالك 981 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 15/ 265 مترمربع.
108- راى شماره  139560302008003960 –95/6/25– مریم صدرى فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 770 شهرضا و شماره ملى 1199252778 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمى مفروزى 

از پالك 981 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 15/ 265 مترمربع.
109- راى شــماره  139560302008003964 –95/6/27–محمد انصاریپور فرزند محمد حســین به 
شناسنامه شماره 1287 شهرضا و شماره ملى 1199206520 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 759 

فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 159/01 مترمربع.
109- راى شماره  139560302008003970 – 95/6/27– آذر دباغ شهرضا فرزند یوسف به شناسنامه 
شماره 827 شهرضا و شماره ملى 1199161268 سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى 
از  پالك 8772 فرعى که قبال 487/1 بوده است از 2 اصلى فصل آباد به مساحت ششدانگ 90/50 مترمربع.
110- راى شــماره  139560302008003971 – 95/6/27– محمدجواد سبزوارى فرزند رمضانعلى به 
شناسنامه شماره 749 حوزه 3 شهرضا و شــماره ملى 1199409693 سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزى از  پالك 8772 فرعى که قبال 487/1 بوده اســت از 2 اصلى فصل آباد به مساحت 

ششدانگ 90/50 مترمربع.
111- راى شــماره  139560302008003973 –95/6/27– امین اله براهیمى فرزند محمد حسین به 
شناسنامه شماره 1425 حوزه 1 شهرى قمشه و شماره ملى 1199849200 ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 

مفروزى از  پالك 998 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 210/53 مترمربع.
112- راى شماره 139560302008003979 – 95/6/27– محمد على بکى فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 7052 شهرضا و شماره ملى 1199905471 ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 299 فرعى از 

33 اصلى مهرقویه به مساحت 63/22 مترمربع.
113- راى شماره  139560302008004012 – 95/6/29– حسین هاشمیان فرزند نوراله به شناسنامه 

شماره 29 شهرضا و شماره ملى 1199208991 نسبت به:
الف: نیم سهم مشاع از سه سهم ششدانگ  مفروزى از پالك 337 و 338  فرعى از 51 اصلى فودان(حدود و 
مشخصات به شرح ثبت دفتر 8 صفحه 335 امالك مى باشد) در ازاء نیم سهم مشاع از سه سهم ششدانگ 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف وراث مرحوم محمد اسماعیل هاشمیان.
ب: سه دانگ مشاع از ششدانگ  مفروزى از پالك 335 فرعى از 51 اصلى فودان(حدود و مشخصات به شرح 
ثبت دفتر 7 صفحه 210 امالك مى باشد)  در ازاء سه دانگ مشاع از ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف وراث مرحوم حسن آقاسى.
114- راى شــماره  139560302008004013 – 95/6/29– فرناز امیرى فرزند احمدرضا به شناسنامه 

شماره 1145 حوزه 1 شهرى قمشه و شماره ملى 1199297641 نسبت به:
الف:نیم سهم مشاع از سه سهم ششدانگ مفروزى از پالك 337 و 338  فرعى از 51 اصلى فودان(حدود و 
مشخصات به شرح ثبت دفتر 8 صفحه 335 امالك مى باشد) در ازاء نیم سهم مشاع از سه سهم ششدانگ 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف وراث مرحوم محمد اسماعیل هاشمیان
ب:سه دانگ مشاع از ششدانگ  مفروزى از پالك 335 فرعى از 51 اصلى فودان(حدود و مشخصات به شرح 
ثبت دفتر 7 صفحه 210 امالك مى باشد)  در ازاء سه دانگ مشاع از ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف وراث مرحوم حسن آقاسى.
115- راى شــماره  139560302008004014 –95/6/29– مریم براهیمى شهرضا فرزند مسیح اله به 
شناسنامه شماره 923 شهرضا و شماره ملى 1199052973 ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مفروزى از  
پالك 132و979 فرعى که به انضمام ششدانگ مفروزى از پالك 1734 فرعى از 23 اصلى سود آباد جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است به مساحت 282/90 مترمربع.
116- راى شماره  139560302008004044 –95/6/29– امیر نجفى شهرضا فرزند خلیل به شناسنامه 
شماره 20623 حوزه 1 قمشه و شماره ملى 1198486104 ششدانگ یکباب خانه مفروزى از  پالك 1255 

فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 106/56 مترمربع.
117- راى شــماره  139560302008004504 –95/7/18– مهرنوش ســمیعى فرزند رحمت اله به 
شناسنامه شماره 355 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199340057 ششدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانى 

مفروزى از  پالك 1209 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت  29/65 مترمربع.
118- راى شماره  139560302008004531 –95/7/19– ابوطالب مصلحى فرزند ذبیح اله به شناسنامه 
شماره 2046 شهرضا و شماره ملى 1199328715  سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 

مفروزى از پالك 1125 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 178/57 مترمربع.
119- راى شماره  139560302008004532 –95/7/19– نرگس بالرى مهیارى فرزند رحمت اله به 
شناسنامه شماره و شماره ملى 1190046458  شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 

مفروزى از پالك 1125 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 178/57 مترمربع.
120- راى شــماره  139560302008004539 –95/7/19– حســینعلى کیانى فرزند عزیز محمد به 

شناسنامه شماره 572 سمیرم و شماره ملى 1209261642 ششدانگ :
الف:قسمتى از یک باب گاراژ مفروزى از پالك 206 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 477 مترمربع 

که به انضمام قسمتى از پالك 207 جمعا تشکیل یک باب گاراژ را داده است.
ب: قســمتى از یک باب گاراژ مفــروزى از پــالك 207 فرعــى از 100 اصلى فیض آباد به مســاحت 
535 مترمربــع کــه به انضمــام قســمتى از پــالك 206 جمعــا تشــکیل یــک بــاب گاراژ را داده

 است.
 م الف: 505 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/09/03 تاریخ انتشارنوبت دوم: 95/09/18 موسوى رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالك شهرضا/8/1204
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 تسنیم| یــک روزنامــه آمریکایى نوشــت 
که«دونالد ترامپ»  و فرزندان او تا جایى که مى توانند 
از ریاست در کاخ سفید به عنوان ابزارى براى پول در 

آوردن هر چه بیشتر استفاده خواهند کرد.
روزنامه آمریکایى «واشــنگتن پســت» در گزارشى 
نوشــت که جمهوریخواهان هم حزبى ترامپ رئیس 
جمهور منتخب آمریکا پیش تر این نکته را روشــن 
کرده اند که ترامپ مــى تواند هــر کارى که دلش 

مى خواهد، انجام دهد.
در این گزارش با اشاره به اینکه 

مردم آمریکا هرگز رئیس 
جمهورى نداشــتند که 
کسب و کار و حرفه اش 
به انــدازه ترامپ داراى 

تضاد منافع باشد (دو شغل 
با منافع ناسازگار) و در عین 
حــال، آمریکایى ها رئیس 
جمهورى نداشتند که تا این 
اندازه کم به تضــاد منافع 
شــغلى اش اهمیت بدهد، 
نوشت: به راستى ترامپ و 
فرزنــدان او این موضوع را 
روشن کرده اند که از پست 
ریاســت در کاخ سفید به 
عنوان ابزارى براى اینکه 
بتوانند هر چه بیشتر پول در 

بیاورند، استفاده خواهند کرد.
در این بین، جمهوریخواهان و به ویژه اعضاى کنگره 
آمریکا نیز ظاهراً به این نتیجه رسیده اند که اگر ترامپ 
مى تواند از ریاســت جمهورى پــول در بیاورد، این 

موضوع مشکلى ندارد و آنها نیز مى توانند.
زمانى بود که جمهوریخواهان نگران ارتباط نزدیک 
خود با ترامپ بودند و مى ترســیدند که این نزدیکى 
ارتباط به اعتبــار آنها نزد رأى دهنــدگان آمریکایى 
صدمه وارد کند اما در حال حاضر، این جمهوریخواهان 
به کلى در اثر ارتباط با ترامپ گمراه شده اند و این در 
حالى است که ترامپ هنوز ریاست در کاخ سفید را آغاز 

نکرده است.
«دارن ساموئلسن» خبرنگار ارشد سیاسى و از 
نویســندگان مجله «پولیتیکو» بر این باور 
است که آمریکایى ها به این دلیل ترامپ 
را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند 
که فکر کردند موفقیت ترامپ در کسب و 
کارش به معناى موفقیت او در اداره امور 

دولتى است.
جمهوریخواهــان نیز متعاقبــًا تمایلى 
ندارند که ترامپ را تشــویق کنند تا او 
بین اتاق کار رئیــس جمهور آمریکا 
و برج ترامپ خــود و یا بین خودش 
و کســانى که به عنوان مشاوران 
قابل اعتمادش فعالیت مى کنند، 

فاصله بیندازد.
در این گزارش با اشاره به اینکه 
ترامپ و فرزندانش به سختى 
مى توانند تمایل خــود را به 
پولى که در ریاست جمهورى 
آمریکاست، پنهان کنند، این 
سئوال مطرح شده است که: 
آیا تعجب برانگیز نیســت که 
«ایوانکا ترامپ» دختر ترامپ 
در نشست پدر خود با نخست 

وزیر ژاپن آن هم مدت زمان کوتاهى بعد از برگزارى 
انتخابات ریاست جمهورى آمریکا، حضور مى یابد؟

روزنامه نیویورك تایمز در این باره نوشــته است که 
دختر ترامپ در حال رســیدن به توافق با یک شرکت 
  Sanei International بزرگ ژاپنى موسوم به
است و بزرگ ترین سهامدار این شرکت، بانک توسعه 
ژاپن اســت و این بانک نیز کامًال به دولت ژاپن تعلق 

دارد!
واشنگتن پست با اشــاره به اینکه رئیس جمهور آتى 
آمریکا به شــیوه اى آشــکار و غیر قابل دفاعانه در 
حال تعقیب منافع حرفه خودش در پســت ریاســت 
جمهورى آمریکاست، نوشــت دفعاتى پیش آمد که 
جمهوریخواهان در طــول رقابت هــاى انتخاباتى 
ترامپ، از گفته و عملکرد او انتقاد کردند اما این انتقاد 
جمهوریخواهان با دقت انجام شــد و آنها همچنان از 

ترامپ حمایت مى کردند.
اما در حال حاضر که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده 
است، جمهوریخواهان دیگر فراتر نمى روند و تقریبًا 
هیچ موضوعى وجود ندارد که ترامپ بتواند آن را انجام 

دهد و جمهوریخواهان از وى دفاع نکنند.
در پایان این گزارش آمده اســت: وقتى شــما یک 
دولت ناهمگــون دارید، دولت مى دانــد که کنگره و 
رســانه در حال نظارت بر او هســتند که این نظارت، 
رفتارهاى دولتى را محدود مى کند اما ما در پروســه 
ایجاد شــرایطى هســتیم که هر کســى مى داند در 
چنین شرایطى پاسخگویى یک شــوخى به حساب 

مى آید.
این روزنامه نوشت: تقریبًا یکسال پیش بود که ترامپ 
گفت که مى تواند وســط خیابان پنجم بایستد و یک 
نفر را بکشد و حمایت هیچیک از رأ ى دهندگان خود 
را از دست ندهد. در حال حاضر ترامپ این موضوع را 
مى داند که مى تواند وســط خیابان پنسیلوانیا بایستد 
و یک نفر را بکشــد و جمهوریخواهــان کنگره نیز 
مى گویند که خنده دار اســت اگر کسى فکر کند که 

ترامپ کار اشتباهى انجام داده است.

   خبر آنالین | جنبش اپوزیســیون «5ستاره» 
ایتالیا پس از شکست رفراندوم اصالحات قانون اساسى 
و استعفاى نخست وزیر، خواســتار برگزارى انتخابات 

پارلمانى زودهنگام شد.
براى اولین بار جنبش 5 ستاره ایتالیا که جزو مخالفان 
اصلى اصالحات قانون اساسى این کشور بود، به دنبال 

کسب قدرت است.
«آلساندرو دى باتیستا» از فعاالن اصلى جنبش 5 ستاره 
گفت که شکست رفراندوم یک پیروزى براى تمام مردم 
ایتالیا بود که حقوقشان در این رفراندوم قانون اساسى 

مى خواست محدود شود.
او افزود: جنبش 5 ستاره تنها طرفى نبود که پیروز شد. 
این نبرد اکثر شــهروندان ایتالیایى بود که اصالحات 
قانون اساسى را رد مى کردند؛ رفراندومى که مردم ایتالیا 

را از حقوقشان محروم مى کرد.
مردم ایتالیا یک شنبه با شرکت در رفراندوم سراسرى 
براى اصالح قانون اساســى، آن را رد کردند. طبق آن 
قرار بود اختیارات سنا محدود شود و روند قانونگذارى 
شــتاب بگیرد. عمدتاً به این رفراندوم به چشم آزمونى 
براى رهبرى «ماتئو رنتزى» نخست وزیر جوان ایتالیا 
نگاه مى شد که پس از شکســت رفراندوم، طبق وعده 
قبلى استعفا کرد . با شــمارش 84 درصد آراء مشخص 
شده اســت که تقریبًا 60 درصد شرکت کنندگان رأى 

«خیر» به رفراندوم داده اند.
حزب لیگ شمال موسوم به لگا نورد و جنبش پنج ستاره 
از مخالفان رفراندوم بودنــد و این پیروزى مى تواند راه 

آنها را براى رسیدن به قدرت هموار کند.

  مشرق | ژاپن به دنبال آن است تا با «دیپلماسى 
اهداى ســگ» نظر «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور 
روسیه را به هنگام سفر به این کشــور در اواخر ماه سال 
جارى میالدى جلب کند.روزنامه آساهى ژاپن گزارش داد، 
بر اساس سخنرانى «یوشیهیده سوگا» دبیر ارشد کابینه 
دولت ژاپن در یک اجالس بین المللى درباره سگ هاى 
«آکیتا»، در تاریخ 3 دسامبر، مقامات ژاپن در حال مذاکره 
با همتایان روسى خود بر سر اهداى یک سگ آکیتاى دیگر 
به والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در زمان سفرش به 
ژاپن هستند.هنگامى که پوتین به عنوان یک سیاستمدار 
عاشق سگ ها در سال 2012 به ژاپن سفر کرد یک سگ 
آکیتاى ماده با نام «یومه» به معنى «رؤیا»  در زبان ژاپنى 
هدیه گرفت.پوتین قرار است در تاریخ 15 دسامبر (25 آذر) 
مجدداً به ژاپن سفر کند و این بار دولت ژاپن مى خواهد 
یک سگ آکیتاى دیگر را به عنوان شریکى براى یومه به 
او اهدا کند. با این حال دولت روسیه هنوز اعالم نکرده آیا 

یومه خواهان یک دوست جدید است یا خیر.

  مهر | براساس شمارش آراء انتخابات ریاست 
جمهورى ازبکستان، «شوکت میرضیایف» به عنوان 

رئیس جمهورى این کشور برگزیده شد.
رئیس کمیســیون انتخاباتى ازبکســتان اعالم کرد، 
با توجه به شــمارش 61 / 88 درصــد از آراء انتخابات 
مشــخص شــد که شــوکت میرضیایف به عنوان 
رئیس جمهورى جدید این کشور آسیاى میانه انتخاب 
شده است. او پس از مرگ «اسالم  کریموف» به عنوان 
رئیس جمهورى موقت انتخاب شــد و از سوى حزب 

لیبرال دموکراتیک نامزد شده بود.

استفاده ابزارى ترامپ از کاخ سفید
تسنیم| یــک روزنامــه آمریکایى نوشــت 
که«دونالد ترامپ»  و فرزندان او تا جایى که مى توانند 
از ریاست در کاخ سفید به عنوان ابزارى براى پول در 

آوردن هر چه بیشتر استفاده خواهند کرد.
روزنامه آمریکایى «واشــنگتن پســت» در گزارشى 
نوشــت که جمهوریخواهان هم حزبى ترامپ رئیس 
جمهور منتخب آمریکا پیش تر این نکته را روشــن

کرده اند که ترامپ مــى تواند هــر کارى که دلش 
مى خواهد، انجام دهد.

در این گزارش با اشاره به اینکه
مردم آمریکا هرگز رئیس 
جمهورى نداشــتند که 
کسب و کار و حرفه اش 
به انــدازه ترامپ داراى 

تضاد منافع باشد (دو شغل 
عین با منافع ناسازگار) و در

حــال، آمریکایى ها رئیس 
جمهورى نداشتند که تا این 
اندازه کم به تضــاد منافع 
شــغلى اش اهمیت بدهد، 
نوشت: به راستى ترامپ و 
فرزنــدان او این موضوع را 
روشن کرده اند که از پست
ریاســت در کاخ سفید به 
عنوان ابزارى براى اینکه 
بتوانند هر چه بیشتر پول در 

بیاورند، استفاده خواهند کرد
این بین، جمهوریخواهان در
آمریکا نیز ظاهراً به این نتیج
مى تواند از ریاســت جمهو
موضوع مشکلى ندارد و آنها
زمانى بود که جمهوریخواه
تر با ترامپ بودند و مى خود
ارتباط به اعتبــار آنها نزد رأ
صدمه وارد کند اما در حال ح

به کلى در اثر ارتباط با ترامپ
حالى است که ترامپ هنوز ر

نکرده است.
«دارن ساموئلسن» خ
نویســندگان مجل
است که آمریکای

را به عنوان رئیس
که فکر کردند م
کارش به معناى

دولتىاست.
جمهوریخواهـ
ندارند که ترام
بین اتاق کا

و برج ترامپ
و کســانى
قابل اعت
فاصله
این در
ترامپ
ت مى
پولى
آمری
سئوا
آیا تع
«ایو
در نش

شوکت میرضیایف، 
رئیس جمهورى ازبکستان شد

«دیپلماسى سگى» ژاپن
 با روسیه

جنبش «5 ستاره»
ایتالیا به دنبال قدرت

ابالغ راي
کالسه پرونده: 758/94- 760/94 شماره دادنامه: 919- 94/9/24 مرجع رسیدگی: شعبه 18 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مجید عکاشه به نشــانی: اصفهان- خ گلزار- کوى مجاهد- پالك 4، خوانده: 
فرزین هاشمى به نشانی: شهرکرد- بخش کیان 9202 بخش ناغان، خواسته: مطالبه،  گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضاي محترم شــورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت 
از خداوند متعال بشــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت 
مجید عکاشه به طرفیت فرزین هاشــمى بخواســته مطالبه مبلغ 45/500/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 175459- 93/8/20 عهده بانک کشاورزى به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به اســتناد مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرسى 
مدنی و مــواد 315 ،  310 ،  309 ،  307  ، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
45/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 350/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک 93/8/20 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأي صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه خواهد بود. م الف: 26901 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/9/276
ابالغ راى

کالسه پرونده: 950693 شــماره دادنامه 1491- 95/8/19 مرجع رسیدگى شــعبه 1 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان  رضا مطلبى جوشــقانى به نشانى اصفهان ملک شــهر خیابان مفتح کوچه حکیم سنایى 
پ 44 وکیل  محمدرضا صادقى به نشــانى اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان ماکان 5 وکال طبقه 3 واحد 
36 خوانده: ایمان نجفیان دهکردى به نشانى اصفهان رباط دوم روبروى شیرینى فروشى مادر پیتزا فروشى 
هفت آســمان خواســته: مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره بانضمام کلیه خســارات باعنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شــوراى حل اختالف در خصوص دعوى آقاى رضا مطلبى جوشــقانى با 
وکالت محمدرضا صادقى به طرفیت ایمان نجفیان دهکردى به خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال 
وجه چک به شــماره ى 081013 مورخ 95/5/31 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات قانونى، 
با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک 
محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پســندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعــوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
سه میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف (95/5/31) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در  محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.

م الف: 26904 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/9/277
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه  1556/95خواهان شهرام ســلطانى جم حیدرى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت اعتبار آلبوکرد تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/10/26 ساعت 10  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 ابتداى خیابان شیخ 
صدوق شمالى چهارراه وکال 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:26903 شعبه 

هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/279
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 95-639 خواهان مهدى امضایى دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت 
محسن دهقان تقدیم نموده است.وقت رســیدگی براي روزمورخ 1395/10/26ساعت 3/30 عصر تعیین 
گردیده، با توجه به توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 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: 26906 شعبه20 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره 

یک)/ 9/283
مزایده

 شماره درخواست :9510463759600038 شماره پرونده:9509983759100283 شماره بایگانى شعبه: 
950087 در پرونده 950087  ح 1 اجــرا و به موجب اجرائیه صادره از شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 
شاهین شــهر محکوم علیهم ایران غیاثى  و زهرا جزى و محمدرضا جزى و على جــزى محکوم پرداخت 
372/139/665 ریال به انضمام سى مثقال طالى ساخته شده و هزینه دادرسى به میزان سهم االرث خود از 
ماترك متوفى (عباسعلى جزى ف على) در حق خانم مهرى گمنام و 18757483 ریال در حق صندوق دولت 
محکوم شده اند و محکوم لها در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نموده که به شرح ذیل 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى کارشناسى شده است. صورت اموال مورد مزایده: 1635 متر معادل سه 
دانگ از قطعه زمین مزروعى به پالك ثبتى 740 از 437  اصلى بخش 16 اصفهان در صحراى گز به آدرس گز 
انتهاى خ امام خمینى اراضى مجاور محل معروف به کوره کهن به شماره مثبوت 60039-1382/8/9 صفحه 
6 دفتر جلد 115 دفتر اســناد 54 گز و برخوار که در مالکیت عباسعلى جزى میباشد و فاقد آب جهت کشت و 
کار میباشد و همکنون بایر است و فاقد هرگونه خدمات میباشد که با در نظر گرفتن جمیع جهات به ازا هر متر 
450000ریال و کال ارزش سه دانگ به میزان مذکور 737/750/000 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 : 95/10/1 ساعت 9 صبح لغایت 10 صبح مکان: شعبه اول اجراى احکام 
مدنى دادگسترى شاهین شهرمحل بازدید: محل وقوع با هماهنگى این اجرا مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن 
معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290277002 واریز 
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  بایســت 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 انجام مزایده درخواست کتبى خود را جهت 
شرکت در مزایده ارائه دهند.م الف: 1305  اجراي احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر/9/333

ابالغ قرار تامین
شــماره دادنامه: 9509973759500972 شــماره پرونده: 9509983759500553 شماره بایگانى شعبه: 
950561 خواهان آقاى نادعلى پروانه جزى فرزند عباسعلى با وکالت آقاى محمودرضا بهشتى فرزند ذبیح 
اله به نشانى اصفهان شاهین شهر شاهین شــهر چهار راه عطار خ شــریعتى (ژاندارمرى) پ 6 جنوبى راد 
واحد 1 خوانده: آقاى سید فرهاد سجادى فرزند سیدکریم به نشانى مجهول المکان خواسته: تامین خواسته 
قرار تامین خواســته در خصوص تقاضاى آقاى نادعلــى پروانه جزى با وکالت آقاى محمودرضا بهشــتى 
به طرفیت خوانده آقاى سید فرهاد ســجادى فرزند ســید کریم مبنى بر صدور قرار تامین خواسته معادل 
343/500/000 ریال بابت پنج فقره چک با بررسى اجمالى مستندات دادخواست و با توجه به اینکه خواسته 
خواهان مستند به پنج فقره چک به شماره هاى 207699 -88/5/24 عهده بانک ملت، 26467- 86/4/1 
، 125891- 86/4/19 ، 126466- 86/4/1 ، 126468 – 86/4/8 عهده بانک صادرات مى باشــد مستندا 
به شق ج ماده 108 قانون آئین دادرســى مدنى قرار تامین خواســته معادل مبلغ فوق از اموال بال معارض 
خوانده  صادر و اعالم مى گــردد. قرار ضمن ابالغ قابل اجــرا و ظرف ده روز پس از ابــالغ قابل اعتراض 
در این دادگاه مى باشــد.م الف: 1291طباطبایى رئیس شــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

شاهین شهر و میمه 9/344 
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغنامه: 9510103759103689 شــماره پرونده: 9509983759101013 شــماره بایگانى 
شــعبه:951019 خواهان: حسن اشراقى دادخواســتى به طرفیت خوانده سید فرهاد ســجادى به خواسته 
مطالبه وجه ســفته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شــاهین شهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759101013 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن  95/10/25  و ساعت 9 تعیین شده است.به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در  وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد.م الف: 1290 شعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/9/345
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به رضا نادرى و سارا بزم آر ا خواهان آقاى گودرز براتى زاده دادخواستى با 
موضوع انتقال سند به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 683/95 
ش 9 ح ثبت و براى روز شــنبه مورخ 95/10/20 ســاعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1274 شعبه 

نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/346
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/2752/26- 95/9/4 خانم شمس الزمان نقیه فرزند عباسعلى باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی به شــماره 89502 مورخ 1395/08/24 دفترخانه 26 شاهین شــهر که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره 025106 /ب 94  را که به میزان ششدانگ به شماره 
پالك ثبتى 406/34351 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) کــه  در صفحه 359 دفتر 
954  ذیل ثبت 212623 بنام شمس الزمان نقیه فرزند عباســعلى  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
ســند قطعى 236297 مورخ 1394/10/12 دفترخانه 26 شاهین شــهر به او انتقال یافته و معامله دیگري 
هم انجام داشته  و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواســت 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 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 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 اعتراض 
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی ســند مرقوم صدور و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. (توضیحا طى سند شــماره 236299 مورخ 1394/10/12 دفترخانه 26 شــاهین شهر در رهن بانک 
مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر میباشــد) م الف: 1296 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك

 شاهین شهر/9/351
مزایده

در پرونده  کالسه 950490- 950489 اجرایى و به موجب دادنامه  1401- 95 و 1325- 95 صادره از شعبه 
سوم عمومی نجف آباد محکوم علیه اجرایى صغرى شفیعیان- نرجس عادل نیا- ناهید عادلنیا و زهرا کبیریان 
محکوم اســت به پرداخت مهریه بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 
2/350/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد 
اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســتري منتخب آقاى مهندس مجید کیان ارثى به شرح 
ذیل ارزیابی گردیده اســت. 1- کامیون بارى بنز اتاق چوبى 1924 به شماره انتظامى 13- 174 ع 27 مدل 
1362 به رنگ سبز با ظرفیت 26 تن ده چرخ، ســه محور، داراى موتور به شماره *33591010036548* 
و شــماره شاســى *34632514934598* داراى بیمه نامه شــخص ثالث قیمت پایه فروش سه دانگ 
آن مبلغ چهارصد و ســى میلیون ریال 2- سوارى پیکان 1600 به شــماره انتظامى ایران 23- 636 ج 32 
مدل 1382 به رنگ سفید به شــماره موتور *11158289267* و شماره شاســى *82478246* داراى 
بیمه شــخص ثالث تا تاریخ 95/10/28 نزد بیمه معلم که قیمت پایه فروش آن چهل و ســه میلیون ریال 
(43/000/000 ریال) و ضمنًا تعداد پانصد سهم از شــرکت تعاونى کامیون داران نجف آباد با قیمت رسمى 
هر ســهم ده هزار ریال و قیمت روز هر ســهم یکصد و ده هزار ریال (یازده هزار تومان) بوده است، ارزش 
کل سهام معادل 55/000/000 ریال برآورد گردیده اســت. با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/10/2 
ساعت 11 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرســد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت 
کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکــرار می گردد ضمناً  خریدار می تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده 
از اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2702  اجراي احکام حقوقی شــعبه ســوم دادگســترى 

نجف آباد/9/363
مزایده

در پرونده کالسه  930036 ح /4 اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شعبه حقوقى دادگسترى دهاقان محکوم 
علیه اجرایى آقاى  عبداله هادى پور محکوم است به پرداخت 256/199/000 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 6/326/750 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که 

از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى مجید کیان ارثى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است.یکدستگاه کامیونت بارى آمیگو بشماره 
انتظامى 565 ع 83 ایران 12 مدل 1387 با ظرفیت 4/5 تن داراى 6 حلقه الستیک فرسوده، فاقد بیمه نامه 
شخص ثالث- شیشه جلو شکسته و باطرى خوابیده بارزش 240/000/000 ریال برآورد و تعیین گردید.که 
با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/9/30 ساعت11 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش 
میرسد.برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فى المجلس به حساب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمناً خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل ازمزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:2698 اجراى احکام دادگسترى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/9/628
مزایده

در پرونده هاى کالسه 950025 ح 1 و غیره و به موجب دادنامه هاى صادره از شعب حقوقی نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى محسن على عسگرى محکوم اســت به پرداخت حدود 20/000/000/000 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 50/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناسان 
رسمى دادگستري منتخب آقایان ذوالفقارى- مهران- کتانى به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. یکدستگاه 
آپارتمان چهارطبقه به مساحت حدود 551/2 مترمربع و اعیانى 1608 مترمربع از نوع سازه بتنى، تیرچه بلوك 
و طبقه همکف و زیرزمین آجرى و در حد سفتکارى واقع در خ فردوسى شمالى، نبش کوچه نوبهار و لطفعلیان و 
داراى سوابق ثبتى به شماره پالك 980/2 قطعه 3 که بارزش 9/456/000/000 ریال تعیین و ارزیابى گردید. 
که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق 
اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/9/30 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش 
میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کســر 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: 2701  اجراي احکام 

شعبه اول دادگاه حقوقی نجف آباد/9/629
مزایده

شــماره نامه:9510113623300701 شــماره پرونده: 9309983623100800 شــماره بایگانى شعبه: 
950154 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردســتان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در پرونده 
کالسه 950154 مدنى که به موجب آن آقاى مجید قربانى اردستانى فرزند مسلم محکوم است به پرداخت 
مهریه در حق محکوم لهما آقاى حســن حاج حســینى گزستانى فرزند اســماعیل و صدیقه حاج حسینى 
گزستانى فرزند على و پرداخت مبلغ 5/700/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه 
به اینکه محکوم علیه طوعا در صدد اجراى مفاد اجرائیه برنیامده اســت فلذا اموال توقیف شده به شرح ذیل 
را از طریق مزایده به فروش مى رساند:تمامى ششــدانگ پالك ثبتى 1/13188 واقع در اردستان شهرك 
امام حسن – خ یاس کوچه یاس 5 پالك 26 که داراى پروانه ســاختمانى براى احداث دو طبقه همکف به 
مساحت 125/64 متر مربع و طبقه اول به مســاحت 125/64 متر مربع در عرصه اى به مساحت 200 متر 
مربع مى باشد در پالك مذکور ساختمانى به مســاحت 125/50 در یک طبقه احداث شده و داراى اسکلت 
بتونى میباشــد کف سازى داخل ســاختمان از ســرامیک و دیوارها تا حدود 1/20 متر از سرامیک دربهاى 
داخلى چوبى و درب پنجره بیرونى فلزى و کابینت آشــپزخانه از نوع فلزى و داراى سیســتم سرمایشــى

 از نوع کولر و سیستم گرمایشى بخارى میباشد داراى اشتراك آب- برق و گاز که به لحاظ آتش سوزى قسمتى 
از سیم کشى ساختمان و روشنایى و نازك کارى ســاختمان آسیب دیده است با توجه به جمیع موارد مذکور 
ارزش ششدانگ پالك مذکور به مبلغ 1/340/000/000 ریال مى باشد.یک دستگاه خودروى سوارى پراید 
مدل 1390 به شماره انتظامى ایران 23-249 ق 27 فاقد بیمه نامه که به لحاظ توقیف فاقد باترى و الستیک 
قابل استفاده مى باشد اطاق و بدنه خودرو سالم و ارزیابى شده به مبلغ 130/000/000 ریال متقاضیان خرید 
مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز  قبل از تاریخ مزایده اموالى را که آگهى شده 
مالحظه نمایند. اموال فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارئه نماید. برنده مزایده باید 
٪10 بها را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تســلیم نماید و مابقى آن را ظرف مهلت یک ماه از 
تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتى که مابقى بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط مى گردد. تاریخ مزایده: 1395/10/01 روز چهارشــنبه ســاعت 10 صبح مکان مزایده 
واحد اجراى مدنى  دادگسترى شهرستان اردســتان م الف:332 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان

 اردستان/9/638
حصر وراثت

محمد حمزه داراي شناسنامه شماره 55 به شرح دادخواست به کالسه 439/95 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زرین تاج حمزه شلمزارى بشناسنامه 32 در تاریخ 95/4/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آقاى محمدحمزه فرزند 
گل محمد به ش.ش 55 متولد 1351 (پسر متوفى) 2- خانم مهین حمزه فرزند گل محمد به ش.ش 64 متولد 
1348 (دختر متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/582 شوراى حل اختالف شعبه 1 شلمزار  (شهرستان کیار)/9/639
حصر وراثت

خانــم راضیه زارع هرندى داراى شناســنامه شــماره 58 به شــرح دادخواســت به کالســه 360/95  از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده کــه شــادروان ابوالفضل 
کنعانى فرزند حســن شــماره شناســنامه 34 در تاریخ 95/8/1  اقامتگاه خــود را بدرود گفتــه، ورثه آن 
مرحوم منحصر اســت بــه: 1- راضیــه زارع هرنــدى به شــماره شناســنامه 58 (همســر) 2- فاطمه 
زارع هرندى به شــماره شناســنامه 105 (مــادر) 3- محمدجواد کنعانى هرندى به شــماره شناســنامه

0- 014910- 565 (فرزنــد) 4- زهــرا کنعانــى هرندى بــه شــماره شناســنامه 8- 022645- 565 
(فرزند). اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهــی می نماید تا هر 
کس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه اى از متوفی نزد او  باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یــک ماه به 
شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف بخش جلگه

 (مجتمع شماره یک)/9/663
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103764804265 شــماره پرونده: 9509983764800637 شماره بایگانی شعبه: 
950637 خواهان: ایرج دهقانى قمشــانى فرزند شیرعلى دادخواســتى به طرفیت خواندگان سعید شعبانى 
فرزند جواد و مجید بنگاله فرزند مرتضى به خواســته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسى 
و اعسار از پرداخت هزینه دادرســى و مطالبه وجه چک به مبلغ هشتصد و چهل و هشت میلیون ریال تقدیم 

دادگاه عمومی بخش جلگه نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه عمومى بخش جلگه واقع در استان 
اصفهان- بخش جلگه- شهر هرند- میدان ســردار آقا بابایى ارجاع و به کالسه 9509983764800637 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن شنبه مورخ 95/10/18 ســاعت 11:00 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردند. شعبه دادگاه عمومی 

بخش جلگه استان اصفهان/9/664
ابالغ راي

شماره دادنامه: 95/7/25- 317 شماره بایگانى: 261/95 ش 2 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شوراي حل 
اختالف اردستان، خواهان: رضا صدوقى به نشــانی: اردستان شهرك 7 تیر کوچه بوستان شرقى. (با وکالت 
اقاى محمود باقرى به آدرس: اردستان شــهرك کاوه نبش میدان امام حسن (ع) موسسه حقوقى صدراى 
اردستان، خوانده: حسن رهبر روشن دل به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، قاضى شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه اعضاء محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
راي صادر مینماید: ابالغ راي قاضی شــورا: در خصوص دعوى رضا صدوقى فرزند ولى اله به طرفیت حسن 
رهبر روشندل فرزند على محمد دایر بر مطالبه مبلغ ســیزده میلیون تومان و مطلق خسارات قانونى نظر به 
محتویات پرونده و با توجه به مفاد دادخواست تقدیمى توسط خواهان و اظهارات وکیل دادگسترى (محمود 
باقرى) در جلسه دادرسى شورا تنها خواهان سیزده فقره رسید عادى (سند عادى) در قالب سه برگ آ چهار 
مى باشــد که حکایت از اقرار خوانده به بدهى خویش در حق خواهان جمعًا به مبلغ خواسته البته به صورت 
اقساط ماهیانه ده میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 56944429 بانک ملت شعبه دولت در قالب 
سیزده ماه از 94/12/10 تا 95/12/10 تا زمان تاریخ تقدیم دادخواست (95/6/9) صرفًا شش مورد آن یعنى 
اقساط اسفند نود و چهار و فروردین تا مرداد 95 حال گردیده اند و در خصوص الباقى فعًال با توجه به تاریخ 
تقدیم دادخواست خواهان مستحق مطالبه آنها نیست که این اسناد مصون از ایراد جعل و انکار قرار گرفته اند 
صحت و اصالت آنها محرز به نظر مى رســند و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى اخطاریه به وى از طریق 
نشر آگهى در روزنامه در جلسه رسیدگى شــورا حاضر نگردیده است و دلیل و مدرکى که حاکى از بى حقى 
خواهان و یا برائت ذمه خویش باشــد ارائه نداده و تحصیل نگردیده است فلذا ضمن وارد و ثابت تشخیص 
دادن دعوى خواهان به میزان شش میلیون تومان) و غیر از تشخیص دادن دعوى خواهان (به میزان هفت 
میلیون تومان) و به استناد مواد 2 و 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنی و 1257 از قانون مدنى 
حکم بر محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان بابت اصل خواسته و هشتاد و شش هزار 
تومان بابت هزینه و خسارت دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى 
حکم در حق خواهان و در خصوص الباقى مبلغ خواسته و خسارات متعلقه قرار عدم استماع خواهان را صادر
 و اعالم و در خصوص حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى نیز از باب تســبیب حکــم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت دویســت و شــانزده هزار تومان در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این آراء در خصوص 
محکومیت به پرداخــت غیابى و بدواً ظرف بیســت روز از تاریــخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه 
و ســپس و نیز در خصوص عدم اســتماع حضورى و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابــل تجدیدنظر

 در محاکم حقوقى اردســتان اســت. م الف: 333 طارمى قاضى شــعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 
شهرستان اردستان/9/637

وقت اجراى قرار تحریر ترکه 
شماره: 828/95 ش ح 15- 95/8/26 مرجع رسیدگى: شــعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله 
اعالم مى نماید به موجب درخواست صفرعلى خیزاب- زهرا جعفرى- محمدمهدى خیزاب به طرفیت اعظم 
رنجبر و وراث مسلم خیزاب قرار تحریر ترکه مرحوم مســلم خیزاب طى شماره 836- 95/8/25 در شوراى 
حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجراى قرار ساعت 5/30 عصر مورخ 95/10/25 تعیین گردیده است لذا از 
ورثه یا نماینده قانونى آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند 
دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرســتان اصفهان با آدرس خ حاج رحیم ارباب 
حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 26896 شعبه 15 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان/9/271
اجراییه

شماره: 76/95 به موجب راي شــماره 462 تاریخ 95/4/30 حوزه 31 شــوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیــت یافته اســت محکوم علیهما: 1- طیبــه طغیانى 2- محمدرضا علــى  زاده ارداجى 
3- مهــدى کنگازیان کنگازى 4- حســن کنگازیان کنــگازى محکوم  اند به پرداخت شــصت میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ یک میلیــون و چهارصد و هشــتاد هــزار ریال هزینه دادرســی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ 94/8/13 تا زمان اجــراى حکم در حق 
خواهان: تعاونــى اعتبــارى ثامن االئمه به نمایندگــى آقایان محمدحســین نظرى توکلى و مســعود 
مهردادى با وکالت آقاى امیر قاســمیان به نشــانى: اصفهان- خیابان توحید- چهارراه پلیس- ساختمان 
ماکان 3 طبقه 3 واحد 15 صــادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حــق دولت. ماده 
34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی براي پرداخــت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر بــه اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 26897 شــعبه 31 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/272
اجراییه

شماره: 77/95 به موجب راي شــماره 461 تاریخ 95/4/30 حوزه 31 شــوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان کــه قطعیت یافته اســت محکوم علیهمــا: 1- على معینــى کربکندى 2- مجتبى خاموشــى 
3- على حاجیان 4- شــیرمحمد عشــورى مهرنجانى همگى به نشــانى: مجهول المــکان محکوم  اند 
به پرداخت شــانزده میلیون ریال بابــت اصل خواســته و مبلغ هفتصد هــزار ریال هزینه دادرســی و 
حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه و خســارت تاخیر تادیــه از تاریــخ 89/4/16 تا زمان اجــراى حکم در 
حق خواهــان: تعاونى اعتبــارى ثامن االئمه با نمایندگى آقایان محمدحســین نظرى توکلى و مســعود 
مهردادى با وکالت آقاى امیر قاســمیان به نشــانى: اصفهان- خیابان توحید- چهارراه پلیس- ساختمان 
ماکان 3 طبقه 3 واحد 15 صــادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حــق دولت. ماده 
34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعــالم نماید. م الف: 26898 شــعبه 31 حقوقی شــوراي حــل اختالف شهرســتان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/273


