
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 23  آذر  ماه 1395 / 13  دسامبر 2016 / 13  ربیع االول 1438
سال سیزدهم / شماره 2826  /12  صفحه  / 1000 تومان

تاریخ اصفهان، زیر دست ایتالیایى ها

دولت ساحل عاج، قیمت قهوه را افزایش داد روابط با انگلیس کاهش مى یابد؟ سرما در شمال، گرانى پرتقال در اصفهانجهان نما هواپیماهاى تازه نفس، پایان زمستان مى رسندورزش ماجراجویى هاى سپاهان در جام  تخت جمشیداستان بین المللاقتصاد

زنگ خطر 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان
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مرمت سى و سه پل و کلیساى بیت اللحم توسط متخصصان خارجى

نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: کلیات طرح افزایش نمایندگان در جلسه عصر 
روز یک شنبه کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس تصویب 
شد.سید جواد ساداتى نژاد در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: با 
استناد به اصل 64 قانون اساسى هر ده سال یکبار بر اساس 
عوامل جغرافیایى و انسانى، 20 نماینده به مجلس شوراى 

اسالمى اضافه مى شود.طراح و نماینده 44 امضا کننده این 
طرح تصریح کرد: در طرح جدید یکسرى نوآورى هایى لحاظ 
شده و به علت اینکه از زمان اجراى این طرح 20 سال گذشته 
است افزایش 40 نماینده به جاى 20 نماینده را در نظر گرفتیم.
ساداتى نژاد خاطرنشــان کرد: این طرح در صورت تصویب 
براى انتخابات مجلس در سال 1398 الزم االجرا خواهد بود.

اپلیکیشن جدید« شنوتو »،تحول تازه در پادکست فارسى

تصویب کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس 
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 آلوده شدن دریاچه
 سد کارون4 به نفت

 کذب است
مدیر روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت منطقه اصفهان گفت: در پى شکســت لوله 
انتقال نفت مارون - اصفهان تنها خســاراتى به 
پرورش ماهى هایى که در آن منطقه بوده وارد شده 

که کارشناسان ما به منطقه رفته اند...
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دولتى بودن اقتصاد 
فسادزاست    

دیه باید 
یک میلیارد تومان 

شود
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در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

دزد شرافتمند، اموال سرقت شده را برگرداند23 میلیون گیمر ایرانى چه سلیقه اى دارند؟
تازه ترین گزارش مرکز تحقیقات بازى هاى دیجیتال(دایرك) پیرامون 
وضعیت صنعت گیم ایران در قالب «گزاره برگ بازى هاى دیجیتال» 
منتشر شده است که در این گزارش به بازخوانى و مرور برخى آمارها و 

اطالعات درج شده در این گزاره برگ پرداخته شده است.
گزاره برگ منتشرشده از ســوى دایرك در قالب 129 گزاره و هفت 

بخش تدوین شده...

طى چند شــب اخیر دزدى از خودروى یکى از شهروندان یاسوجى 
اموالى را به سرقت برد که پس از آن احساس ندامت و پشیمانى کرد و 

اموال را با درج نامه اى به صاحبش برگرداند.
صاحب این خودرو گفت: «خودروى سوارى ام (رانا) پنج شنبه شب 
هفته پیش درحالى که جلوى منزلم در شــهر یاسوج پارك شده بود 

شبانه توسط یک دزد مورد سرقت قرار گرفت.»
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فرهاد کاظمى
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به گزارش تسنیم، نشــریه آلمانى «تاگس اشپیگل» در 
مطلبى به توصیف دالورى ها و محبوبیت باالى سردار 
سلیمانى در منطقه پرداخته و وى را «سایه» توصیف کرد.
هنگامى که قاسم ســلیمانى، سردار ســپاه پاسداران 
جمهورى اســالمى ایران در صحنه هاى نبرد در عراق 
یا ســوریه ظاهر مى شود عمدتًا این نشــان دهنده آن 
اســت که مرحله مهمى در جنگ در پیش رو است. در 
حال حاضر نیز نفوذ ســلیمانى در میدان نبرد حلب خود 

را نشان مى دهد.
این نشریه آلمانى نوشت حمالت نیروهاى ارتش سوریه 
که در شرق حلب، شورشیان را به عقب رانده است توسط 

متحدان قاسم سلیمانى در منطقه رهبرى مى شود.
سردار سلیمانى نیروهاى نظامى را در حمالت به داعش 
در تکریت رهبرى کــرده و در بهار ســال جارى نیز در 
عملیات بیرون راندن داعش از شــهر فلوجه عراق دیده 
شده است. همچنین قاسم ســلیمانى در عملیات آماده 
سازى ارتش عراق به شهر بزرگ موصل نیز باید حضور 

پیدا کرده باشد.
این سردار ایرانى در سپتامبر گذشته خارج از شهر حلب 
دیده شد. اگر حلب سوریه آزاد شود این یک نقطه عطف 
مهم در جنگ سوریه و پیروزى دیگرى براى سایه (سردار 

سلیمانى) خواهد بود.

به گزارش ایسنا، احمد توکلى در دانشگاه صنعتى اصفهان 
اظهار داشــت: دولتى بودن اقتصاد فسادزاست، چراکه 
اقتصاد دولتى توزیع امکانــات مى کند و جوازها خرید و 

فروش مى شوند. 
وزیر اسبق کار و امور اجتماعى کوتاهى در برخورد مناسب 
با مفاســد را یکى از دالیل فساد گسترده کنونى دانست 
و گفت: کودتا و انقالب مخملى، جمهورى اســالمى را 
ســرنگون نمى کند، حتى تجــاوز نظامى هم برعکس 
جواب مى دهد چون مردم پشت حکومت مى ایستند ولى 
اگر با فساد مبارزه نشــود این امر منجر به صدمه جبران 

ناپذیرى مى شود.

مجلــس  در  تهــران  مــردم  ســابق  نماینــده 
گفــت: اگــر رســانه هــاى آزاد وجــود نداشــته
 باشند مردم نمى توانند به درستى وظیفه امر به معروف 
و نهى از منکر را انجام دهند و به دنبال آن اشرار بر مردم 
حاکم مى شوند و با قلم خود مردم را آزار مى دهند. مانند 

رشوه گرفتن، پارتى و... 
وى افــزود: آزادى و حفــظ کــردن آن مفــت بــه 
دســت نمى آید، بلکه هزینــه مى خواهــد. اگر ملتى 
نخواهد بــراى کســب آزادى و حفــظ آزادى هزینه 
بدهــد آدم هــاى نامربــوط بــر آن جامعــه حاکــم

 مى شوند.

روایت نشریه آلمانى از 
دالورى هاى سردار سلیمانى

دولتى بودن اقتصاد 
فسادزاست    

 روابط با انگلیس کاهش مى یابد؟
  فارس| حســینعلى حاجى دلیگانى نماینده 
مــردم شاهین شــهر در مجلس گفت: بــا توجه به 
اظهــارات مداخله جویانه نخســت وزیر انگلیس در 
شــوراى همکارى خلیج فارس در مــورد جمهورى 
اســالمى ایران، طرح کاهش روابــط دیپلماتیک با 
انگلستان توســط نمایندگان تهیه و به هیئت رئیسه 

مجلس تقدیم شد.

ناگهان سلطنت طلب شد!
  خبر آنالین| روزنامــه کیهــان نوشــت: 
«کارگردانى که در یکى از فیلم هاى خود به ستایش 
از رژیم طاغوت پرداخته بود، بــراى تلویزیون یک 
سریال 60 قسمتى مى سازد! ســامان مقدم درحالى 
کار تولید ســریال «خانه ما» را براى پخش در نوروز 
آغاز کرده است که پیش از این در فیلم «صد سال به 
این ســال ها» علیه انقالب تصویرسازى کرده بود! 
وى در این فیلم اینگونه بــه مخاطب القا مى کند که 
در دوران طاغوت همه چیز زیبا و سفید بود و پیروزى 
انقالب اسالمى آغاز شکست و تیره روزى براى مردم 

ایران شد!»

توکلى به سوریه نمى رود!
  خبر آنالین| روزنامه اعتمــاد در مطلبى به 
اظهارات احمد توکلى که در اصفهان ایراد کرده بود 
واکنش نشان داد. اعتماد نوشت: «جناب احمد توکلی 
هم در گفتگویی اعالم کــرد: «امروز هم با قاطعیت 
می گویم اگر احمدي نژاد و هاشمی رفسنجانی کاندیدا 
شوند بنده می روم ســوریه!» معلوم است که توکلی 
در ایران می ماند و در انتخابات هم شرکت می کند و 
احتماًال در میان این دو نفر هم به یکی رأي خواهد داد. 
ایشان قبًال هم رأي دادن به احمدي نژاد را حرام اعالم 
کرده بود ولی بعداً با ذکر دالیلی به او رأي داد. شاید 
این بار می خواهد در ایران نباشــد تا اصًال رأي ندهد 
واال انتظار پیوستن به مدافعان حرم از ایشان نمی رود!

بودجه دفاعى کم نمى شود
  میزان| دولت یازدهــم در الیحه بودجه 96 
در پیشنهادى موضوع حذف پنج هزار میلیارد تومان 
از بودجه نیروهاى مســلح را مطرح کرده بود که این 
پیشنهاد مورد تأیید اعضاى کمیسیون تلفیق مجلس 
قرار نگرفت. بر اساس این خبر، مقرر شد طبق روال 
گذشته این پنج هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه 
دفاعى کشور باقى بماند که این موضوع خبر خوبى 

براى نیروهاى مسلح کشورمان محسوب مى شود.

سران فتنه نجس سیاسى هستند
  تابناك| رئیــس جدیــد ســازمان بســیج 
مســتضعفین گفت: بنده قبًال ســران فتنه را نجس 
سیاسى خوانده ام اکنون هم بر روى این موضع اصرار 
دارم؛ سران فتنه نجس سیاسى هستند، که با آب زمزم 

هم تطهیر نمى شوند. 
غیب پرور گفت: موضع من در برابر فتنه و سران آن 
هیچ تغییرى نکرده است. من در صیانت از انقالب به 
هیچ وجه اهل مماشات نیستم؛ رسانه ها و سایت هاى 
معاند و ضد انقالب هم هرچه مى خواهند بگویند و 

بنویسند.

اعتراض متفاوت على دایى
  جام جم آنالین| علــى دایى نســبت به 
اتفاقات دیدار تراکتورسازى و استقالل که در ورزشگاه 
آزادى برگزار شد واکنش متفاوتى از خود نشان داد. در 
این دیدار که با برترى 2 بر یک تراکتورسازى به پایان 
رســید تعدادى از هواداران تیم تبریزى شعار خلیج 
ع.ر.ب.ى سر دادند و عالوه بر آن شعارهاى قومیتى 

دیگرى را نیز فریاد زدند.
على دایى که پیش از این به این اتفاق واکنش شدیدى 
نشان داده بود و این هواداران را افرادى فاقد «شرف» 
توصیف کرده بود در اینســتاگرام خود نیز با اشتراك 
گذاشتن عکسى تأمل برانگیز از نام خلیج فارس باز 

هم اعتراض خود را نشان داد.

توئیتر

نصف جهان سکوت ناطق نورى باالخره شکست؛ آنهم در 
جمع اهالى اقتصاد در قلب پایتخت. یکى دو روز پیش بود که 
فاضل الریجانى در پى سخنان آیت ا... آملى الریجانى مبنى 
بر برائت جستن از برادرش گفت که باید رسیدگى به اموال او 
را با رسیدگى به ثروت نزدیکان احمدى نژاد و بستگان ناطق 
نورى توأمان بررسى کنند.  ناطق نورى اما دیروز بدون نام 
بردن از فاضل الریجانى پاســخ او را داد و البته حرف هاى 
دیگرى هم به زبان آورد که براى اولین بار بود از او شــنیده 
مى شــد. ناطق گفت: اینکه عده اى فقط حرف مى زنند که 
فالنى یا فرزندانش از فالن رانت استفاده کرده اند و مدرکى 

ارائه نمى کنند، نشان دهنده عمق فساد در جامعه است.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم والمسلمین ناطق نورى صبح 
دیروز در همایش «مبارزه با فساد» که در اتاق بازرگانى تهران 
برگزار شد، با اشاره به سابقه دولت هاى پس از انقالب گفت: 
من اعتقاد دارم همه دولت هایى که بر سر کار آمدند به نوعى 
چپ بودند. در آن زمان کشــور از نظام پهلوى که بر اساس 
نظام سرمایه دارى عمل مى کرد گذشته بود و مسئوالن ما 
براى گذر از این سیستم به آن طرف بام افتادند در دولت هاى 
بعد حتى اگر رئیس دولت چپ نبود، اما کارگزاران و مدیران 

آنها چپ بودند.
على اکبر ناطق نورى ادامه داد: در مجلس اول وقتى بحث 
کشت موقت و بند «ج» شد، ما عده کمى بودیم که مخالف 
این طرح چپ گرایانه بودیم. پهلوى با اجراى طرح تقسیم 
اراضى، کشاورزى را نابود کرد و این طرح را فقط براى همراه 
کردن نیروهاى چپ داخل ایران گرفت. ما هم در آن زمان 
با طرح کشت موقت به بار شیشه اى بخش کشاورزى چوب 
زدیم. اقتصاد ما دولتى است حتى با وجود ابالغ اصل 44 و 
خصوصى سازى توسط رهبر انقالب، متأسفانه باز خروجى 
مناسبى از ابالغ این دستور به وجود نیامد که این امر ناشى 
از نگاه تنگ گرایانه و چپ گرایانه است به طورى که االن به 

صورت شوخى اصطالح خصولتى را به کار مى بریم.
ناطق نورى افزود: واگذارى بنگاه ها به تأمین اجتماعى، بنیاد 
مستضعفان و ستاد فرمان امام (ره) خصوصى سازى نیست 
و این امر ضرر بیشترى متوجه کشــور مى کند زیرا اگر این 
بنگاه ها دولتى مى ماندند، باز دیوان محاسبات یا نهادهاى 
نظارتى بر آن نظارت مى کردند اما االن هر کارى که بخواهند 

این بنگاه ها انجام مى دهند.

وى با تأکید بر اینکه اگر جامعه سالم باشد هیچکس نمى تواند 
از اسم افراد سوء استفاده کند، خاطر نشان کرد: اگر از اسامى 
افراد شــاخص جامعه در مواردى سوء استفاده مى شود این 

نشانه ناسالم بودن جامعه است.
رئیس دفتر بازرسى رهبرى با اشاره به صحبت هاى دو سال 
قبل خود در مرقد امام(ره) گفت: من در آن زمان گفتم که سه 
چیز مانند موریانه این انقالب را دارد پودر مى کند؛ اول تملق، 
دوم رودربایستى و سوم باندبازى. اما این صحبت ها باعث 
رنجش برخى از آقایان شــد چنانچه براى من هزینه هاى 

زیادى به وجود آوردند.
وى ادامه داد: تا وقتى که این ســه مورد وجــود دارد، هیچ 
مشکلى از کشور حل نمى شود. هر مســئولى تخلف کند 
مى گوییم که حاال خب مســئولیت دارد و بــا آن برخورد 

نمى کنیم. بعداً که دوران مســئولیت آن تمام مى شود، این 
اســتدالل را مى آوریم که مرده لگد زدن ندارد. ما در کشور 

کمبود قانون نداریم، بلکه به قانون عمل نمى کنیم.
ناطق نورى ادامــه داد: من با مطالعه رتبه ایران در فســاد 
احساس حقارت کردم اینکه از رتبه 86 به 136 نزول کرده ایم 
با مبانى انقالب، متضاد اســت آیا این جمهورى اسالمى 
است؟ امروز با این همه شــهید و خون که داده ایم باید رتبه 
آخر را در مبارزه با فساد داشته باشیم؟ اینها همه نتیجه این 
است که وقتى از فساد فالن مدیر بخاطر هم گروهى بودن 
یا به مصلحت نبودن مى گذریم این نتیجه براى ما به ارمغان 
مى آید.وى با اشــاره به یکى از مالقات هــاى خود با رهبر 
انقالب گفت: من چند روز پیش به رهبرى گفتم که بنده با این 
سابقه مدیریتى و انقالبى اگر بخواهم یکى را براى گرفتن ده 

میلیون وام به بانک معرفى کنم نمى توانم اما چطور یک نفر 
350 میلیارد تومان با وثیقه غیرواقعى به راحتى وام مى گیرد.

ناطق نورى تصریح کرد: دولت نه کشاورز، نه صنعتگر و نه 
تاجر خوبى اســت و نمى تواند این کار ها را به نحو شایسته 
انجام دهد؛ وظیفه آن فقط هدایت و نظارت است به عقیده 
من مالیات باید بر مصرف باشد نه تولید. وى افزود: در اواخر 
دولت گذشته 500 هزار نفر استخدام شدند و دولت بزرگ تر 
شد. استخدام این افراد به صورتى است که نمى توان دیگر 
عذر آنها را خواست و امروز کار دولت به جایى رسیده است که 
با قرض گرفتن و جابه جا کردن مى تواند هزینه جارى خود را 
بدهد و هزینه هاى عمرانى تعطیل شده است. یارانه هم ضربه 

دیگرى بود که بر پیکر اقتصاد کشور وارد شد.
على اکبر ناطق نورى در ادامه در پاســخ به سئوالى مبنى بر 

حضور فرزندان و بستگانش در فعالیت هاى اقتصادى و سوء 
استفاده از جایگاه وى، گفت: من دو پسر دارم و به آنها گفته ام 
که نه در ســازمان هاى دولتى کار کنند و نه فعالیت تجارى 

داشته باشند.
وى ادامه داد: هفته اى دو گزارش به حراست رهبرى ارسال 
مى شود مبنى بر اینکه از اســم من استفاده شده است. من 
همینجا اعالم مى کنم هر کسى مدرکى از فساد اقتصادى 
فرزندان یا داماد و سایر بستگان من دارد مى تواند آن را منتشر 
کند. ناطق نورى در بخش دیگرى اظهار داشت: بعد از آیات 
قرآن مثل اینکه آیات جدیدى نازل شــده است؛ السابقون 
السابقون اولئک المقربون ظاهراً شده الرابطون، الرابطون، 
اولئک المرتبطون، زمانى که رابطه جاى ضابطه را بگیرد چه 

کسى مى تواند رقابت کند؟
وى افزود: مى گوییم که اسالم دین کامل است، چه بالیى 
سر دین کامل آورده ایم که مقام ما در دنیا از رتبه 87 به 136 

رسیده است؟
وى ادامه داد: اینکه عــده اى فقط حرف مى زنند که فالنى 
یا فرزندانش از فالن رانت اســتفاده کرده اند و مدرکى ارائه 

نمى کنند، خود نشان دهنده عمق فساد در جامعه است.
ناطق نورى با بیان اینکه دیگر آیت ا... به من نگویید، گفت: 
این هم از همان مشکالت نظام ماست. همه چیز ارزان شده 
اســت، عناوین دکتر و آیت ا... و اینها هم ارزان شده است. 
بنده یک طلبه هستم اینکه شــما بگویید آیت ا...، جاهاى 
دیگر هم به من مى گویند. پنج دفعه که به من بگویند آیت 
ا...  کم کم باورم مى شــود، ششــمین جا اگر کسى بگوید 
حجت االســالم، مى گویم این نمى دانم با من چه خرده 

حسابى دارد که نگفت آیت ا...
وى گفت: تلویزیون را نــگاه مى کنیم صد ها تریلى قاچاق 
نشان مى دهند، اینکه مى گویند ده هزار انبار گرفته ایم، مگر 
قوطى کبریت است؟ باالخره اینها کجاست و مبارزه با فساد 

چگونه است؟
ناطق نورى تأکید کرد: دو پســر دارم. هشــت سال رئیس 
مجلس بودم، اینها مى آمدند جلوى در مجلس، جلویشان را 
مى گرفتند و اینها را نمى شــناختند. حق نداشتند در کار من 
دخالت کنند، به آنها گفتم کار دولتى و تجارت نکنید هر کسى 
از این دو و از بستگان و داماد هاى من هرچه دارد مى تواند رو 

کند.

خبرگزارى تســنیم دیروز گفتگویى را با آیت ا... ســید 
احمد علم الهدى انجام داد کــه در آن به نکات تازه اى 
اشاره شده است. اهم ســخنان امام جمعه مشهد با این 

خبرگزارى را مى خوانید.
■ اگر روزى ایالــت متحده از هم بپاشــد و ایالت ها به 
صورت مســتقل موضع مبتنى بر منطق داشته باشند ما 
همانند برخى کشورهاى استقالل یافته از شوروى با آنها 

ارتباط خواهیم داشت.
■ آقاى معاون حقوقى رئیس جمهور با من تماس گرفت 
و گفت، این موضوع صندوق فرهنگیان آنطور که شما 
گفتید نبوده است من به ایشان گفتم از جیب هر معلمى 
که هزاران مشکل دارد چند میلیون تومان پول برداشته 
شده اســت و من به عنوان امام جمعه شرعًا نمى توانم 

سکوت کنم.
■دشــمِن آقاى روحانى نبــوده و نیســتم اما چطور 
مى توانم در مقابل خرابى  هایى که دولت دارد، ســکوت 
کنم. آقاى وزیر خرابکارى مى کند، من ســکوت کنم؟ 
یک امام جمعه حداقل وظیفه اش این اســت از پایمال 
شدن حقوق مظلومین دفاع کند و نهى از منکر کند و ما 

بیشتر از این نگفته ایم.
■ [درباره انتقاد برخى مبنى بــر اینکه علم الهدى کل 
مشهد را در اختیار گرفته اســت از نمایندگان مجلس و 
اعضاى شهر تا شــهردار و تولیت آستان قدس رضوى] 
از همین شــوراى شهر بپرســید، از نمایندگان مجلس 
بپرسید، آیا به اندازه یک دانه گندم براى منافع شخصى 
من قدمى برداشته اند؟ آیا من درخواستى از آنها داشته ام؟ 

اینها را مردم انتخاب کرده اند؟ این سخن توهین به مردم 
شریف مشهد است.

■بنده هیچگاه به هیچیک از مسئولین محترم شهرى 
یا استانى و یا ملى و فراملى نگفتم فالن کار را بکنید یا 
نکنید. البته به این معنا نیســت هــر کارى کردند مورد 
تأیید بنده باشــد. اینها خودشان مستقل عمل مى کنند. 
بنده در جلسات و مالقات هایى که با این عزیزان دارم 
فقط نکته اى، انتقادى یــا توصیه اى به صالح عمومى 
که به نظرم درست اســت مطرح مى کنم و استداللم را 

هم ارائه مى دهم.
■ [درباره قدرت و نفوذ اجتماعى اش در مشهد] به نظر 
شما قدرت و نفوذ اجتماعى را چطور کسب کرده ام؟ پول 
داشته ام؟ لشــکر دارم که با لشکرکشــى قدرتمند شده 
باشــم؟ واقعًا این اسمش قدرت نیســت. هر انسانى بر 
اساس ظرفیتى که دارد نفوذ اجتماعى مى تواند پیدا کند.

■ رسانه هاى جبهه مقابل از تکنیک هاى ژورنالیستى 
براى برجسته ســازى یک موضــوع در میــان دیگر 
موضوعات اســتفاده مى کنند تا بتوانند به هدف اصلى 
خود که تخریب موضوع و شــخص مطرح کننده است
 برسند. این سئوال را باید از جبهه رسانه اى انقالب که 
خود شما نیز جزوى از آن هستید بپرسید. من یک خطیب 
هســتم و به فراخور وظیفه شرعى و اجتماعى خودم امر 
به معروف و نهى از منکر مى کنم. رســانه هاى جبهه 
مقابل نهى از منکر را بزرگ مى کنند و حتى در بین نهى 
از منکرها آن یکى که پتانسیل جنگ روانى دارد را بولد 

مى کنند.

«عمق فساد در جامعه» سکوت رئیس اسبق مجلس را شکست

نطق  قاطع ناطق 

اظهارات جدید علم الهدى درباره مسائل داخلى و خارجى

اگر آمریکا ازهم بپاشد با آنها ارتباط برقرارمى کنیم

استاد حوزه و دانشگاه گفت: با چوب و چماق، کسى تربیت نمى شود، حقیقت دیندارى یعنى 
اینکه انسان به مرز تربیت نزدیک شود و خوبى ها را بخاطر خوبى انجام دهد و بدى ها را به 

دلیل بد بودن ترك کند، به دلیل ترس از جریمه کارى را انجام ندادن هنر نیست.
به گزارش انتخاب، حجت االسالم والمسلمین ناصر نقویان در همایش «دانشجو، وحدت 
حوزه و دانشگاه» در دانشکده الهیات شهید مطهرى دانشــگاه فردوسى مشهد افزود: 
طرفدارى بى جهت از حرف ناحق درست نیست، باید غرور، تکبر، افاده هاى طبق طبق، 

خودمحورى، خود حق پندارى و خیالبافى را کنار گذاشت.
وى افزود: برخى فقط ســخنرانى و همدردى مى کنند، این کارها فایده ندارد بلکه باید 
هم سرنوشت مردم بود و کسى که خیابان، اداره و کارهایش جدا از مردم است، نمى داند 

مردم چه مى کشند.
حجت االسالم والمسلمین نقویان با بیان اینکه در سوره جن برخى مسلمان و بعضى ظالم 
ذکر شده و هر دو در کنار هم آمده است، اظهار داشت: با یک عمامه، چادر، ریش و سجاده 
که کسى مسلمان نمى شود و سوره جن مى گوید اگر ظلم کردى از جرگه مسلمانى خارج 

هستى به همین علت این دو را در کنار هم آورده است.
حجت االسالم والمسلمین نقویان در ادامه با اشــاره به حدیثى از حضرت امام رضا (ع) 
در بیان صفات حاکم نیز گفت: اینکه حاکم چه چیزى بخورد یا بپوشد مهم نیست بلکه 
باید راستگو باشد و حکمش عدالت داشته باشد و هنگامى که وعده اى مى دهد بتواند به 

وعده اش عمل کند اما در کشور ما مسئولى وعده خانه هاى هزار مترى مى داد.
وى افزود: در اســترالیا رئیس پارلمان این کشــور بخاطر خرید بلیت هواپیما با هزینه 
بیت المال استعفا کرد اما در کشــور ما یک نفر با هزینه بیت المال 140 نفر را با خود به 

نیویورك برد.

محمدجواد الریجانى دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مراسمى که به مناسبت روز 
دانشجو در دانشکده علوم قضائى برگزار شد، گفت: یکى مى گوید ما نمى خواهیم 
مردم را به زور به بهشت ببریم؛ دیگرى مى گوید، زده شدن مردم از دین بخاطر اقامه 
آن است و دیگرى مى گوید اینقدر حالل و حرام نکنید؛ اینها ناشى از یک نگرشى 
است که در دهه 70 در مملکت ما رواج پیدا کرد. در آنجا رسماً گروهى سیاسى پیدا شد 

که معتقد بود دین باید عرفى باشد و حکومت ربطى به دین ندارد.
معاون امور بین الملل قــوه قضائیه ادامه داد: یکى از بدشانســى هاى ملت ما این 
اســت که اخیراً هر کس رئیس جمهور مى شــود بالفاصله فیلســوف مى شود و 
یادش مى رود قطع نظر از آراء فلســفى اش، چارچوبى از وظایف را بر عهده دارد. 
در دوره اصالحات، رئیس جمهور مدام در خصوص تفکرات جامعه مدنى و مباحث 
ژورنالیســتى صحبت مى کرد در حالى که اصل قضیه موقــوف مى ماند. رئیس 
جمهور بعدى چند ســالى خوب بود اما بعد از مدتى فیلش یاد هندوســتان کرد؛ یا 
مى گفت به جایى وصل هستیم و یا وصل نیستم و شروع به استنباط هاى عجیب 
و غریب مى کرد.  اکنون نیز همین جور اســت و بحث هاى فلســفى را بیشتر از

 بحث هاى اجرایى و مدیریتى مى بینیم.
دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه گفت: باید اعتراف کنم  به گوش دادن روزى 
ده دقیقــه از حرف هاى ترامپ، معتاد شــده ام چــرا که دیگر با گــوش دادن به 
حرف هاى او احتیاجى به برنامه کمدى خاصى وجود ندارد؛ سه موتور شهوت، قدرت و 
ثروت، ترامپ را مى کشند. در حدیث آمده که یکى از نعمت هاى الهى براى ملت ها، 
داشتن رهبران عاقل و بزرگ مرتبه است و خدا را شاکر هستیم که رهبر انقالب ما، 

سید بزرگوارى هستند که معدن تقوا، دانش، بصیرت و گزیده گویى هستند.

نصف جهان در یک روز در دو جمع دانشجویى در دو 
گوشه کشــور، دو نفر، یکى محمدجواد الریجانى دبیر 
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و دیگرى حجت االسالم 
والمســلمین ناصر نقویان کنایه هایــى را به تصریح یا 
تلویح متوجه محمود احمدى نــژاد کردند. البته این هر 
دو، پیش از این هم سابقه اینگونه اظهارات درباره رئیس 
دولت هاى نهم و دهم را داشــتند اما ایــن بار در قالب 
موضوعاتى دیگر به احمدى نژاد پرداختند. حجت االسالم 
والمسلمین نقویان در همایش «دانشجو، وحدت حوزه و 
دانشگاه» در دانشکده الهیات شهید مطهرى دانشگاه 
فردوسى مشهد به کنایه از سفرهاى خارجى احمدى نژاد 
و وعده خانه هاى ویالیى او گفت و الریجانى  در مراسمى 
به مناسبت روز دانشجو در دانشکده علوم قضائى با ذکر 

نام، رفتارهاى احمدى نژاد را به یادها آورد.

یادآورى سیاست هاى رئیس جمهور سابق همچنان خبرساز است 

از ویالهاى احمدى نژاد تا سفرهاى احمدى نژاد!

الریجانى: فیل احمدى نژاد یاد هندوستان کردنقویان: مسئولى وعده خانه هاى هزارمترى مى داد
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رئیس ستاد بازســازى عتبات عالیات از اتمام عملیات 
مرمت خشــت هاى مطالى گنبد حرم مطهر علوى به  
دست متخصصان ایرانى خبر داد و گفت: در سالروز میالد 
نبى اکرم(ص) و امام جعفر صــادق (ع) این گنبد منور 

رونمایى خواهد شد.
حسن پالرك در گفتگو با فارس افزود: گنبد و خشت هاى 
مسى آن، که با روکش طال آبکارى شده اند از آثار ارزشمند 
هنر و معمارى ایرانى و اســالمى با قدمتى در حدود سه 

قرن محسوب مى شود.
وى تصریح کرد: با گذشــت قرن ها از ساخت این گنبد، 
ورقه هاى مسى خشت ها و روکش طالى آنها براساس 

عوامل مختلف دچار فرسایش و تخریب شده بود.
پالرك گفت: یکى از اقداماتى که صورت گرفت بازسازى 

تاج تاریخى گنبد و نصب مجدد آن بود. 
رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات اظهار داشت: این تاج 

طالیى از نمادهاى به  جا مانده از عصر نادرشاه مى باشد.
کار ســاخت گنبد حرم مطهر حضــرت امیرالمؤمنین 
على(ع) از ســوى شــاه عباس صفوى و با مهندسى و 
معمارى مرحوم شــیخ بهایى صورت گرفت که در سال 
1038 به پایان رسید. اقدامات پایانى ساخت گنبد را شاه 
صفى انجام داد اما با روى کار آمدن نادر شاه، تصمیم به 

پوشش طالى گنبد گرفت.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: حداکثر هزار راننده به 
دلیل ناتوانى در پرداخت دیه در زندان ها هستند.

اسدا... جوالیى در شبکه خبر اظهار داشت: پیش از اصالح 
و اجبارى شدن قانون بیمه شخص ثالث روزانه 60 نفر به 
این دلیل وارد زندان ها مى شدند و 50 هزار راننده زندانى 
داشتیم اما بعد از اجبارى شدن قانون روزى یک یا دو نفر 

وارد زندان ها مى شوند. 
وى با اشاره به اینکه مبلغ کنونى دیه جان انسان ها را کم 
ارزش نشان مى دهد، افزود: اگر میزان دیه کاهش یابد، 

مردم متضرر مى شوند.
جوالیى گفت: بنده اعتقاد دارم مبلغ دیه فعلى که 190 

میلیون تومان اســت ارزش انســان را پایین مى آورد و 
بایستى این مبلغ دیه یک میلیارد تومان باشد. 

وى با بیان اینکه ستاد دیه یک ستاد کامًال مردمى است و 
باید بر اساس قانون عمل کند، اضافه کرد: هدف بیمه ها 
کاستن دردهاى مردم و دادن اطمینان خاطر به آنهاست 
درحالى که امروز بیمه ها بــراى فروش بیمه حتى به در 
منازل مراجعه مى کنند اما در زمان خســارت، مردم به 

آسانى به حق خود نمى رسند.
جوالیى اذعان داشت: بیمه مرکزى و پلیس راهور ناجا 
بایستى مشکل عامه مردم را در نظر بگیرند و آن را حل 

کنند.

دیه باید 
یک میلیارد تومان شود

رونمایى از گنبد علوى در 
سالروز میالد نبى اکرم(ص)

واکنش وزیر به 
عکس کیک تولدش!

محمد واعظى وزیر ارتباطات در اینستاگرامش نوشت: 
متأسفانه برخى در شبکه هاى اجتماعى،21 آذر را روز 
تولد بنده اعالم کرده انــد در حالى که من متولد ماه 
خرداد هستم. این کیک [اشاره به تصویر کیکى که 
منتشر شده است] مربوط به سه سال پیش و در منزل 
بوده است و تصویر آن را در شــبکه اجتماعى خودم 
قرار دادم لــذا این خبر که در محیــط کار براى بنده 
تولد گرفته اند، به قصد تخریب در حال انتشار است و 

تکذیب مى شود.

افزایش ازدواج کودکان 
شرکت کنندگان در نخســتین همایش ملى بررسى 
ازدواج کودکان با اظهــار نگرانى در خصوص وجود 
آمار 17 درصدى در زمینه ازدواج کودکان در کشور 

بر ضرورت اصالح قوانین در این زمینه تأکید کردند.
شــهال اعزازى عضو هیئت علمى دانشگاه عالمه 
طباطبایى در این همایش، با اشــاره به مســئولیت 
دولت ها در قبال خانواده ها تأکید کرد: در بســیارى 
از کشورها، دولت به مسائل داخل خانواده مثل تعداد 
فرزندان هم دخالت دارد. این در حالى است که ازدواج 
دختران و پسران در سنین پایین در ایران بدون هیچ 

نظارتى از سوى دولت انجام مى شود.
وى ادامه داد: در حال حاضر 43 هزار ازدواج دختربچه 
هاى ده تا 15 ساله در کشور داریم که از این تعداد دو 
هزار دختربچه و پســربچه از همسر خود جداشده یا 

بیوه شده اند.
اعزازى افزود: اگر فکر کنیــم آمار ازدواج دختران در 
روستاها بیشتر است، این غلط است زیرا بیش از نیمى 

از ازدواج کودکان در شهرها رخ مى دهد.
عضو هیئت علمى دانشگاه عالمه طباطبایى با اظهار 
نگرانى از افزایش آمار ازدواج کودکان در کشور گفت: 
در سال 94 نسبت به سال 93 تعداد ازدواج کودکان 
ده هزار مورد افزایش داشــت و طالق آنها هم روند 

افزایشى دارد.

کاهش توان خرید با یارانه 
مرکز پژوهش هاي مجلس د  ر گزارشــی به بررسی 
وضعیت مصرفی خانوارهاي کشور د  ر سال هاي پس 
از هد  فمند  ي یارانه ها پرداخته است که این گزارش 
حاکی از کاهش مصرف شد  ید   مواد  غذایی مانند   شیر و 
گوشت قرمز و همچنین کاالهاي باد  وام بر اثر افزایش 

بیش از 100 د  رصد  ي قیمت آنهاست.
بررسی شاخص هاي رفاهی که گویاي کیفیت زند  گی 
مرد  م است د  ر سال هایی که انفجار قیمت ها تحت تأثیر 
جریانی با نام هد  فمند  ي رخ د  اد  ، نشــان می د  هد   رفاه 
خانواد  ه ها با 20 د  رصد   افــت مصرف غذا و کاالهاي 

ضروري چند  ین مرتبه سقوط کرد  ه است.
برخالف انتظار عامه مرد  م که فکــر می کنند   یارانه 
نقد  ي به کمک معیشت شان آمد  ه، آنقد  ر هزینه هاي 
زند  گی باال رفته که نه تنها یارانــه 45 هزار تومانی 
بهبود  ي حاصل نکــرد  ه، بلکه توان خریــد   مرد  م را 
به شــد  ت کاهش د  اد  ه و مصرف اقالم اساسی را 20 

د  رصد   کمتر کرد  ه است.

پیرمردى که قبر خود را کند
در روزهــاى اخیر تصاویر پیرمردى در شهرســتان 
گچساران از توابع اســتان کهگیلویه و بویراحمد در 
شبکه هاى مجازى و ســایت هاى محلى دست به 
دست مى شد که نشــان مى دهد مشغول کندن قبر 

براى خود است.
به گزارش ایرنــا، این پیرمرد « ظفــر غریب زاده» 
78 ساله ساکن روســتاى پادوك از توابع شهرستان 
گچساران معرفى و گزارش شده در چند روز گذشته به 
همراه چند تن از اهالى روستا به قبرستان روستا رفته و 
اقدام به حفارى و آماده کردن قبر خودش کرده است.

به نقل از این پیرمرد گفته شده یک مرتبه این حس به 
او دست داده و تصمیم به این کار گرفته است.

غریب زاده اضافه کرد: دوســت داشتم که قبرم را با 
دستان خودم و تا زنده هستم مهیا کنم چون مرگ حق 

است و همگى باید یک روزى این دنیا را ترك کنیم.
وى داراى همسر، پنج دختر و دو  پسر است و در روستا 

کشاورزى مى کند.

چرك نویس

سال تحصیلى 96-95 تازه آغاز شــده بود که از همان نخستین ماه آن یعنى مهر، 
اخبار تنبیه بدنى دانش آموزان در رسانه ها منعکس شــد و این مسئله واکنش وزیر 
جدید آموزش وپــرورش را نیز به همراه داشــت به گونه اى که یکــى از معلمان 
خاطى که با تنبیه به شــنوایى دانش آموزش آسیب زده بود، ســه ماه از کار تعلیق

 شد.
به گزارش تســنیم، اگر چه مســئوالن آموزش و پرورش از ابالغ دســتورالعمل 
ممنوعیت تنبیه بدنى قبل از آغاز ســال تحصیلى خبر داده و اعالم مى کنند پرونده 
معلمان خاطى به هیئت تخلفات ادارى ارجاع مى شــود اما تجربه سالیان گذشته 
نشان داده است که این روش ها براى مقابله با تنبیه بدنى تأثیرگذار نیست و شاید نیاز 
باشــد که براى حذف این معضل از مدارس کشور، برخوردهاى جدى ترى صورت

 بگیرد.
ســئوال مطرح براى خانواده ها و افکار عمومى جامعه این است «آیا فردى که قرار 
است به عنوان معلم در کالس درس مشغول به کار شود از مشاوره هاى الزم بهره مند 
مى شود؟ و اگر فردى مرتکب به تنبیه بدنى و ضرب و جرح دانش آموزان شد به لحاظ 
وضعیت ســالمت روان و توانایى اداره کالس درس بررسى مى شود؟و برخورد با 
معلمانى که به تنبیه بدنى دانش آموزان اقدام مى کنند آنقدر بازدارنده است که بتواند 
این معضل دیرین را که یکى از عوامل اصلى دلزدگى از مدرسه است،  حذف کند؟»

پس از رسانه اى شدن چندین مورد از تنبیه هاى بدنى دانش آموزان از ابتداى مهر تا 
کنون، این بار تنبیه بدنى یکى از دانش آموزان اتباع افغانستانى در یکى از مدارس 

شهر قم به گوش مى رسد.
در ایــن حادثــه، معلم مدرســه بــه دلیــل اینکــه دانش آمــوز پایــه هفتم 
تکلیف خــود را انجام نــداده اســت، او را مجبور مى کنــد تا 300 بار «بشــین 

و پاشــو» انجام دهــد و ایــن مســئله منجر بــه آســیب پاهــاى دانش آموز
 مى شود.

مــادر ایــن دانش آمــوز مى گویــد:  «فرزنــدم بــه دلیــل ننوشــتن تکالیف 
از ســوى معلمش مجبور مى شــود تا 300 بار "بشــین و پاشــو" برود به همین 
دلیل چند روز بــه علت پا درد به مدرســه نرفــت و هم اکنون از ناحیــه زانو درد 
دارد کــه او را نزد دکتــر برده ایم کــه گفته اند باید آزمایش و بررســى بیشــتر

 شود.»
وى مى افزاید: «فرزندم پدرش را نیز از دســت داده است و براى تأمین هزینه هاى 
درمان درد پاهایش انتظار داریم تا مدرسه یا معلمى که این کار را انجام داده است، 
به ما کمک کنند و به دلیل آنکه معلم از اقدام خود ابراز ندامت کرد از شــکایت نیز 

صرف نظر کردیم.» 
مدیر این مدرسه نیز با تأیید این موضوع اعالم کرد که براى درمان دانش آموز تمام 

تالشمان را انجام مى  دهیم و با معلم خاطى نیز برخورد کرده ایم.
در قوانین سلســله مراتبى براى تنبیه مجاز در نظر گرفته شــده اســت که شامل 
تذکر، اخطار شــفاهى، تغییــرکالس، اخطار کتبــى، اخراج موقت تــا انتقال به 
مدرســه دیگر اســت که آخرین مرحله آن نیز با شــرایط خاص امکان پذیر است 
که عالوه بر موافقت شــوراى مدرســه تأیید آموزش و پرورش را نیز باید داشــته

 باشد.اما این روزها تنبیه بدنى به عنوان نخستین گزینه براى برخورد با دانش آموز 
خاطى بــه کار مى رود که همین مســئله بر ســالمت روانى و جســمانى دانش 
آموز به ویژه دلزدگــى از مدرســه تأثیر بســیارى دارد و به دلیل جــدى نبودن 
برخورد با افراد خاطى متأســفانه این معضل همچنان در مدارس کشــور مشاهده 

مى شود.

کارشناس سازمان هواشناسى گفت: با ورود موج جدید 
بارشــى از روز چهارشــنبه(فردا) ، بارش باران براى 12 

استان پیش بینى مى شود.
کوروش محمدى در گفتگو با میزان، با اشــاره به آغاز 
آلودگى هوا در کالنشهرها اظهار داشــت: تا اواخر روز 
چهارشنبه شــاهد افزایش آالینده ها در کالنشهرهاى 
صنعتى به ویژه سه شهر تهران، کرج و اصفهان خواهیم 
بود.  وى ادامه داد: آلودگى هوا تا ورود موج جدید بارش ها 

از اواخر چهارشنبه، ادامه دارد. 
به گفته کارشناس سازمان هواشناسى، موج جدید بارشى 
چهارشنبه شب از دو استان آذربایجان غربى و کردستان 
وارد کشور شده و به تدریج استان هاى لرستان، خوزستان، 
ایالم، کرمانشاه، آذربایجان  شرقى،اردبیل و سه استان 

شمالى را تحت تأثیر قرار مى دهد. 
محمدى در مورد بارش دوباره بــاران در تهران گفت: 
بارش باران از بامداد پنج شنبه در پایتخت آغاز مى شود 
که همین امر موجب مى شود،آلودگى ها از روز پنج شنبه 

کاهش یابد. 
وى با هشدار در مورد وزش شــدید باد در چهار استان، 
افزود: ســرعت بادهاى جنوبى در چهار استان اردبیل، 
گیالن، مازندران و گلستان افزایش مى یابد. این پدیده 
تا چهارشــنبه ادامه خواهد داشــت. مســافران  و افراد 

بومى که بــه جنگل ها مى روند باید از خاموش شــدن 
آتش ها اطمینان یابند چرا که ممکن اســت این بادها 
موجب آتش ســوزى گســترده در جنگل هاى شمال 

شود. 
کارشناس ســازمان هواشناســى با بیان اینکه هوا آخر 
هفته در شمال کشور و مشهد سرد، مى شود،تأکید کرد: 
مسافرانى که مى خواهند آخر هفته به شمال کشور بروند، 
بدانند هوا تا روز یک شنبه کاهش محسوسى مى یابد. 
این در حالى است که هواى شمال شرق کشور نیز کاهش 

مى یابد و شهرهایى مانند مشهد سرد مى شوند.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست نسبت به ق اچاق 
گسترده خاك از جنوب ایران، به خصوص جزایر جنوبى 

هشدار داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، معصومه ابتکار با 
اشاره به قاچاق خاك ایران اظهار داشت: مسئولیت اصلى 
مقابله با قاچاق خاك با ســازمان منابع طبیعى است، اما 
اگر قاچاق خاك از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت 
محیط زیســت انجام شــود، به طور قطع با آن برخورد 
خواهیم کرد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قاچاق 
خاك از جزیره هرمز را یادآور شد و تصریح کرد: جزیره 
هرمز یکى از جاذبه هاى زیبــاى طبیعى ایران و یکى از 
ظرفیت هاى ارزشــمند  فارس است که متأسفانه در این 
منطقه شاهد قاچاق خاك بوده ایم؛ از این رو بارها نگرانى 
خود را به صــورت کتبى به ســازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزدارى کشور و وزارت جهادکشاورزى اعالم کردیم.
ابتکار با بیان اینکــه گزارش هایــى از قاچاق خاك در 
جزیره هرمز به ما اعالم شــده اســت، افزود: مسئول و 
مرجع رســیدگى به قاچاق خاك در جزیره هرمز خارج 
از مناطق حفاظت شده ســازمان حفاظت محیط زیست 
است، بنابراین از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى 
کشور و وزارت جهادکشــاورزى درخواست رسیدگى به 

این مسئله را کردیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه قاچاق 
خاك به جز هرمز از مناطق دیگر هم انجام مى گیردگفت: 
خاك بسیار ارزشــمند اســت و قاچاق آن یک تهدید 
محســوب مى شــود، از این رو الیحه حفاظت از خاك 
که در حال بررسى است را هر چه زودتر به مجلس ارائه 

خواهیم کرد.

تازه تریــن گــزارش مرکــز تحقیقــات بازى هــاى 
دیجیتال(دایرك) پیرامــون وضعیت صنعت گیم ایران 
در قالب «گزاره برگ بازى هاى دیجیتال» منتشر شده 
است که در این گزارش به بازخوانى و مرور برخى آمارها و 
اطالعات درج شده در این گزاره برگ پرداخته شده است.

گزاره برگ منتشرشده از سوى دایرك در قالب 129 گزاره 
و هفت بخش تدوین شده و داده هاى آمارى اش مربوط 
به وضعیت بازار بازى هاى رایانه اى ایران در پایان سال 

94 است.
نخســتین بخش گزاره بــرگ بازى هــاى دیجیتال به 
وضعیت تولید اختصاص دارد و بنابر اطالعات درج شده 
در این بخش تا پایان ســال 94 در سراســر کشور 116 
شــرکت بازى ســاز در حوزه تولید فعال بوده اند. هزینه 
مجموع بازى هاى تولیدشده توســط این شرکت ها در 
ســال 94 هم معادل دو میلیارد و صــد میلیون تومان 
برآورد شده است. از نظر ژانربندى شرکت هاى بازى ساز 
به ترتیب بیشــترین تولید را در ســه ژانر اکشن، پازل و 

ماجرایى داشته اند.
نکته جالب در این بخش اما پراکندگى بازى ســازان در 
کشور است که بنابر این گزارش 18 استان کشور حداقل 
یک شــرکت بازى ســاز فعال دارند و پنج قطب اصلى 
بازى سازى کشور به ترتیب شــهرهاى تهران، شیراز، 

کرج، قم و مشهد محسوب مى شوند.

بازى هاى محبوب گیمرهاى ایرانى
در این بخش اطالعات مرتبط با حوزه توزیع بازى هاى 
رایانه اى درج شــده که مهمترین گزاره آن ســهم 76 
درصدى بازى هاى ایرانى از مجموع بازى هاى موبایلى 

عرضه شده در بازار دیجیتال است.
از نظر تیراژ مجموع شــمارگان بازى هاى غیرموبایلى 
توزیع شده در بازار فیزیکى در ســال 94 پنج میلیون و 
200 هزار نسخه بوده است اما همین آمار درباره شمارگان 

بازى هاى موبایلى عرضه شــده در بازار فیزیکى به رقم 
134 میلیون و 500 هزار نسخه رسیده است.

نکته جالب در زمینه توزیع سلیقه مخاطبان بازار بازى هاى 
رایانه اى در کشــور اســت. بنابر اطالعات گزاره برگ 
بازى هاى دیجیتال پنج بازى موبایلى محبوب گیمرهاى 
ایرانى در ســال 94 به ترتیب عبارتند از باقلوا، موتورى، 
آفتابه، جدل بــر روى ســرعت 1/8 و جدوالنه. همین 
رتبه بندى در حوزه بازى هاى خارجى نشان مى دهد پنج 
بازى موبایلى خارجى در سال 94 به ترتیب کلش آو کلنز

 Candy Crush)کندى کــرش ،(Clash of Clans)

 ،(Subway Surfers)ســاب وى ســورفرس ،(Saga

ترافیــک ریســر(Traffic Racer)و هیــل کالیمب 
ریسینگ(Hill Climb Racing) بوده است.

23میلیون گیمر ایرانى
از دیگر بخش هاى جالب گزاره برگ بازى هاى دیجیتال 
به گــزارش آمارى وضعیــت مصرف بــازى در ایران 
اختصاص دارد که نشــان مى دهد در ایران مجموعًا 23 
میلیون گیمر داریم که از این تعداد و تنها در سال 94 تعداد 

9 میلیون نفر اقدام به بازى  آنالین کرده اند.

نکته جالب اینکه برخالف رده بندى ژانرهاى محبوب در 
میان بازى سازان که بیشترین توجه را به ژانر «اکشن» 
داشته اند، مخاطبان این بازار به ترتیب طرفدار ژانرهاى 
«رانندگى، مسابقه اى»، «سکوبازى، دونده» و «پازل» 

هستند.
در واقع رانندگى محبوب ترین ژانر بازى براى گیمرهاى 

ایرانى است.
59 درصد از گیمرهاى ایرانى هــم ترجیح مى دهند در 
فاصله زمانى غروب آفتاب تا نیمه شــب اقدام به بازى 

کنند.

ب رغم تمام اطالعات درج شــده درباره گستره فراگیرى 
بازى هاى رایانه اى در کشــور مهمترین گزاره درج شده 
در گزاره برگ بازى هاى دیجیتال را مى توان این گزاره 
دانست که از کل در آمد بازى هاى رایانه اى در سال 94 
سهم بازى هاى ایرانى تنها 5 درصد و حدود 23 میلیارد 

تومان بوده است.

گزارشى از سلیقه ایرانى ها در انتخاب بازى هاى رایانه اى

23 میلیون گیمر ایرانى چه سلیقه اى دارند؟

300 بار «بشین وپاشو» به جرم انجام ندادن تکالیف

تنبیه بدنى این بار در قم

,,

بازى هاى 
دیجیتال پنج 
بازى موبایلى 
محبوب 
گیمرهاى ایرانى 
در سال 94 به 
ترتیب عبارتند 
از باقلوا، 
موتورى، آفتابه، 
جدل بر روى 
سرعت 1/8 و 
جدوالنه

ادامه آلودگى کالنشهرها تا عصر فردا

خاك ایران را از جنوب به یغما مى برند
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حمام خسرو آقا احیا مى شود
مدیر کل میراث فرهنگى ، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان از تصویب طرح احیاى حمام صفوى 

خسرو آقا در شوراى فنى این اداره کل خبر داد.
فریدون اللهیارى افزود: این طرح همزمان با برگزارى 
نشست شوراى فنى اداره کل میراث فرهنگى استان 

اصفهان با اکثریت آراء تصویب شد. 
وى افـزود: طـرح احیاى بخـش غربى حمام خسـرو 
آقا توسـط کارشناسـان ارشـد این اداره کل و در سال 
هاى گذشته تهیه و سـپس توسط سـازمان نوسازى 
و بهسازى شهردارى اصفهان تکمیل شده بود که در 
شوراى فنى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 

گردشگرى استان به تصویب رسید.
وى افزود: جرزها و ستون هاى این بخش از حمام به 
مسـاحت 265 متر مربع همچنان باقى مانده و در این 

طرح احیا خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان ادامه داد: این 
حمام که در ضلع شمالى محور عظیم دولتخانه صفوى 
قرار داشـته، یکى از زیباترین و منحصـر به فردترین 
حمام هـاى تاریخى اصفهـان بود که توسـط یکى از 
درباریان دوران شـاه سـلیمان صفوى به نام (خسـرو 

آقا) بنا نهاده شد. 

اجراى طرح کانون مدرسه در 
مراکز کانون استان

طرح کانون مدرسـه با همـکارى اداره کل آموزش و 
پرورش در مراکز کانون اسـتان اصفهـان برگزار مى 

شود.
در این طرح دانش آمـوزان دوره ابتدایى در قالب یک 
برنامه مشخص هدفمند و از پیش تعیین شده در مراکز 
کانون حضور پیدا مـى کنند و با برنامـه هاى متنوع و 
جذاب فرهنگى- هنرى که به سبک و شیوه اى نوین 
ارائه مى گردد، با مهارت هاى زندگى آشـنا مى شوند. 
مخاطبین این طرح دانـش آموزان دختر و پسـر پایه 
دوم تا ششم ابتدایى مى باشند و مراکز کانون استان با 
استفاده از مربیان مجرب به دنبال توجه ویژه به نیازها 
و استعدادهاى فردى دانش آموزان و تشویق کودکان 

و نوجوانان به استفاده از آموخته هاى خود مى باشند.

اجراى پروژه  قطار اصفهان – 
تهران نیازمند مطالبه گرى 

نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: براى اجراى 
پروژه هاى بـزرگ مانند قطـار پرسـرعت اصفهان –
تهران باید مطالبه گرى در اصفهان شکل گیرد زیرا بى 
توجهى به اجراى این پروژه ها خسران به مردم است. 
مصطفى رناسـى در گفتگو با مهر، خواسـتار تشکیل 
کمیته ویژه پیگیرى قطار پرسرعت  اصفهان - تهران 
شـد و گفت: پیگیرى میدانى و فـاز به فاز ایـن پروژه 
مى تواند راه اندازى آن را سرعت بخشد. وى تصریح 
کرد:  بـى توجهى به اجـراى ایـن پروژه هـا که نقش 
مهمى در سـالمت جامعه دارد باعث زیان و خسـران 

به مردم است.

روستاى هماآباد اصفهان 
پایلوت مزرعه خورشیدى شد

معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن کشور 
گفت: به منظور استفاده بهینه از انرژى تالش کردیم 
که به صورت پایلوت در یکى از روسـتاهاى اصفهان 

اقدام به راه اندازى مزرعه خورشیدى کنیم.
عزیزا... مهدیـان در گفتگو بـا مهر اظهار داشـت: در 
همین راسـتا روسـتاى هماآباد علیا ناییـن چون تمام 
شرایط مناسـب را براى این طرح داشـت انتخاب و با 
هزینه اى بیش از صد میلیون تومان اقدام به راه اندازى 

این مزرعه کردیم.
معاون بازسازى و مسکن روستایى بنیاد مسکن کشور 
اعالم کرد: براى راه اندازى مزرعه خورشـیدى نیاز به 
صرف هزینه هاى سنگینى است بنابراین امکان اینکه 

این طرح را در تمام روستاها توسعه دهیم نداریم.
مهدیان با بیان اینکه براى تأمین بخشـى از هزینه ها 
رایزنـى هایى با بانک هـا انجام دادیم، تأکیـد کرد: در 
صورت اختصـاص تسـهیالت بانکى امکان توسـعه 
مزرعـه خورشـیدى در دیگـر نقـاط اسـتان اصفهان 

وجود دارد. 

دهیار ابیانه نطنز گفت: طى هشــت مــاه اخیر بیش از 
30 هزار گردشــگر خارجى از این روســتاى تاریخى 

دیدن کردند.
به گزارش ایرنا، محمد عادلى شــامگاه یک شنبه در 
جمع خبرنگاران به افزایش بازدید گردشگران خارجى 
از این روستا اشاره کرد و افزود: در آبان ماه پنج هزار و 
518 گردشگر خارجى از آثار تاریخى ابیانه دیدن کردند. 
دهیار ابیانه با بیان اینکه در ســال گذشــته 26 هزار 
گردشگر خارجى در این روستا حضور یافتند، افزود: از 
ابتداى سال جارى تا پایان ماه آبان ، 30 هزار و 520 نفر 
وارد ابیانه شــده اند و پیش بینى مى شود تا پایان سال 

جارى حدود پنج هزار و 600 نفر دیگر نیز از این روستا 
بازدید کنند.

عادلى اظهار داشت: بیشترین گردشگران خارجى بازدید 
کننده از روستاى ابیانه در آبان ماه گذشته از کشورهاى 
فرانســه باهزار و368 نفر، آلمان 551 نفر، ایتالیا 410 
نفر، هلند 363 نفر، تایلنــد 282 نفر، بلژیک 278 نفر و 

انگلیس 253 نفر بوده اند.
وى گفت: از کشــورهاى چین 219 نفر، لهستان 203 
نفر، اسپانیا 178 نفر، روسیه 130 نفر، استرالیا 118 نفر، 
سوئیس 104 نفر و  از آمریکا نیز 102 نفر در ماه آبان به 

این منطقه زیبا سفر کرده اند.

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان از کاهش 18 
درصدى آمــار جمعیت کیفرى زندان هاى اســتان از 

ابتداى سال جارى تاکنون خبر داد.
احمد خسروى وفا اظهار داشت: با توجه به سیاست قوه 
قضائیه و تأکید رئیس این قوه در راستاى زندان زدایى 
و کاهش و ســاماندهى آمار جمعیت کیفرى زندان ها، 
دادگسترى استان نیز با تشکیل کارگروه ها و جلسات 

متعدد، این مهم را در دستور کار خود قرار داد.
وى ادامه داد: دادگسترى اســتان با اتخاذ تدابیر عملى 
الزم توانست از ابتداى سال جارى تاکنون کاهش 18 

درصدى آمار زندانیان استان را رقم بزند.

خســروى وفا افــزود: از مهمترین اقدامــات مؤثر در 
این زمینه پاالیــش پرونده هاى زندانــى دار، نظارت 
مســتمر بر قرارهــاى تأمیــن منتهى به بازداشــت 
براى جلوگیــرى از بازداشــت هاى کمتــر از ده روز

 بود.
وى، برگزارى جلسات مستمر براى ایجاد تعامل هرچه 
بیشتر بین دادگســترى و زندان و همچنین برگزارى 
جلسات قضائى در باره استفاده هر چه بیشتر از نهادهاى 
ارفاقى از جمله تعلیق تعقیب، آزادى مشــروط و تعلیق 
اجراى مجازات را از عوامل مؤثر در کاهش آمار جمعیت 

کیفرى زندان هاى استان عنوان کرد.

30 هزار گردشگر خارجى از 
ابیانه نطنز دیدن کردند

کاهش آمار جمعیت کیفرى 
زندان هاى اصفهان 

مدیر روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه اصفهان گفت: در پى شکست لوله انتقال نفت 
مارون - اصفهان تنها خساراتى به پرورش ماهى هایى 
که در آن منطقه بوده وارد شــده که کارشناسان ما به 
منطقه رفته اند تا پس از فرآیندهاى قانونى خسارات به 

آنها پرداخت شود.
سید سعید مدنى پور در گفتگو با فارس اظهار داشت: در 
حادثه شکستگى لوله نفت مارون - اصفهان افرادى از 
گروه هاى مردم نهاد پا پیش گذاشتند و حادثه رخ داده 
را بزرگنمایى کردند که هدف آنها دریافت خساراتى از 

شرکت بود.
وى افــزود: در منطقــه ســرخون شهرســتان اردل 
رودخانه هاى دایمى وجود ندارد و در زمان هاى بارندگى 
رودخانه هاى فصلى به راه مى افتند، در زمان حادثه پس 
از 48 ساعت بارندگى خاك هاى روى لوله که 15 الى 20 
متر بود به علت بارندگى، چندین برابر وزن پیدا کردند و 
تخته سنگى که در زیر این خاك ها قرار داشته با فشارى 
که از طرف خاك ها به ســنگ وارد شده باعث آسیب 

دیدن لوله شده است.
مدیر روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه اصفهان اظهار داشت: افراد بومى که در منطقه 
بودند صحبت هایــى از اینکه زلزله احســاس کردیم، 
مطرح کردند اما بــه دلیل اینکه ما دیر اقــدام کرده و 
مؤسسه زلزله نگارى تاریخچه زلزله هاى باالى 4 ریشتر 
را نگه مى دارد، اسناد دقیقى مبنى بر اتفاق افتادن زلزله 

در دست نیست.
مدنى پور با بیان اینکه واقعیت این است که در آن نقطه 
خوردگى لوله نداشتیم، گفت: دو سال پیش این لوله ها 
را پیکرانى هوشمند (پیکرانى دستگاه هاى اسکن داخل 
لوله هاست که مشکالتى مثل شکستگى لوله ها را نشان 
مى دهد) کردیم و همچنین در مهــر ماه در آن منطقه 
که در اولویت هاى اصلى ما بــود حدود 300 متر لوله را 
عوض کردیم که در این حادثه خیلى به ما کمک کرد و 
در زمان حادثه این قسمت ها را بستیم که از هدر رفت 

نفت جلوگیرى کرد.
مدنى پــور با اشــاره به اخبــارى که از طــرف برخى 
خبرگزارى ها انتشار پیدا کرده گفت: برخى خبرگزارى ها 
مطالبى مبنى بر آلوده شدن دریاچه سد کارون4  انتشار 
دادند که این خبر صحت ندارد؛ کارشناسان دریاچه در روز 

حادثه حضور پیدا کرده و همراه با همکاران شیالت اداره 
جهاد کشاورزى دور تا دور دریاچه سد را بررسى کردند و 

مشخص شد نفت اصًال به دریاچه نرسید.
وى افزود: عکس هایى در خبرگزارى ها از حوضچه هاى 
پلکانى نفت منتشر شد که توســط خود کارکنان ما به 
وجود آمده اند و به منظور جلوگیرى از پایین رفتن نفت 
درست شــده تا بتوان با دستگاه هاى مکنده جمع آورى 
شود تا هم بحث زیست محیطى در نظر گرفته شود و هم 

از هدر رفت نفت جلوگیرى شود، با این حوضچه ها حدود 
یک میلیون و 120 هزار لیتر نفت خام را به چرخه سوخت 

کشور برگرداندیم.
مدیر روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه اصفهان خاطر نشان کرد: این یک حادثه طبیعى 
بوده و نمى توان کسى را مقصر دانســت که البته این 
مسئولیت شرکت ما را کم نمى کند و مسئولیت حفاظت 

لحظه به لحظه از این خطوط لوله بر عهده ماست.

وى اظهار داشــت: در خبرها اشاره شده که شالیزارها و 
مزارع کشاورزى از بین رفته که الزم به ذکر است هیچ 
شالیزارى در آن محل به دلیل سرما در این فصل سال 
وجود ندارد و تنها خساراتى به پرورش ماهى هایى که در 
آن منطقه بوده وارد شــده که کارشناسان ما به منطقه 
رفته اند تا پس از فرآیندهاى قانونى خســارات به آنها 

پرداخت شود.
مدنى پور در پایان با اشــاره به پاالیشگاه نقت اصفهان 

که در مســیر این خط لوله قرار دارد، بیان کرد: با توجه 
به منابع ذخیره پاالیشگاه هیچگونه کمبودى در طول 

مراحل ترمیم لوله در پاالیشگاه مشاهده نشد.

 آلوده شدن دریاچه سد کارون4 
به نفت، کذب است

مدیر روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان:

عضو شوراى اسالمى شهر بهارستان گفت: سال گذشته 
با توجه به وظیفه نظارتى شوراى شهر موضوع استیضاح 
شهردار بهارستان در شورا مطرح شد که متأسفانه رأى 

الزم را کسب نکرد.
جهانگیر هاشمى اظهارداشت: سال گذشته با توجه به 
این وظیفه شــورا پس از نظارت، موضوع سئوال، تذکر 
و استیضاح شــهردار بهارســتان در جلسه شورا مطرح 
شد که متأســفانه رأى الزم را نیاورد. وى از ادامه این 
روند تا کنون خبر داد و افــزود: این موضوع مطرح نبود 
تا اینکه از طریقى به سیستم قضائى کشیده شد و چند 
وقت پیش مطالبى درباره منع اشــتغال وى به عنوان 
شهردار مطرح شــد که در پى آن مجدداً نامه اى را در 
تاریخ 9 آبان مــاه دادیم تا برنامه  ریزى شــود که خود 
شــهردار اســتعفا کند و مشکالت بیشــترى به وجود 

نیاید.
این عضو شوراى اسالمى شهر بهارستان با ابراز تأسف 

از عدم همکارى اعضاى شــوراى شــهر بهارستان در 
موضوع استعفاى شهردار و ناکامى این بحث بیان کرد: 
در یکى از شعب دادگسترى حکمى در تاریخ 13 آذرماه 
صادر شده است که به مدت یکسال شهردار بهارستان 
از اشتغال منع مى شود؛ حکم قطعى و تأیید شده است و 
شــورا چه بخواهد و چه نخواهد باید به یک جمع بندى 
در این موضوع برسد که قطعًا این اقدام در یکى دو روز 

آینده انجام مى شود.
هاشمى با بیان اینکه اگر شــورا هم نخواهد شهردار را 
برکنار کند حکم قطعى اســت، عنوان کرد: مطمئنًا این 
کار انجام خواهد شــد. وى در خصوص تخلف شهردار 
بهارســتان و علت محکومیت او نیز گفت: طبق آنچه 
کارشناســى قوه قضائیه هم بررســى کرده مشکالت 
در حوزه هزینه هاى عمرانى شــهر بوده و مبلغ آن هم 
مشخص نیست که چقدر است و البته کارشناسى درباره 

ابعاد موضوع هنوز ادامه دارد.

مدیر اداره امور منابع آب شهرستان اردستان گفت: از تعداد 
436 حلقه چاه کشــاورزى مجاز در منطقه بر روى 390 

حلقه چاه، کنتور هوشمند نصب شده است.
محمدرضا سلیمى اظهار داشت: شهرســتان اردستان 
داراى مســاحتى بالغ بر 12هــزار و 590کیلومترمربع 
مى باشد و متوسط بارندگى سالیانه حوزه اردستان 121 

میلیمتردر سال است.
وى ادامه داد: سهم ســرانه آب قابل دسترس شش هزار 
و 400 مترمکعب و برداشــت آب از این سفره زیرزمینى 
بیش از دو برابر ســرانه کشــور و4/5 برابر سرانه استان 

اصفهان است.
سلیمى میزان آب ورودى به سفره هاى زیرزمینى را 206 
میلیون مترمکعب و میزان آب خروجى را 270 مترمکعب 
در سال اعالم کرد و افزود: میزان آب خروجى و برداشت 

از چاه هاى شهرستان بسیار بیشتر از ورودى آنها بوده و 
تعادل وجود ندارد.

مدیر اداره امور منابع آب شهرستان اردستان اظهار داشت: 
به واسطه نصب کنتورهاى هوشــمند شاهد یکنواخت 
شــدن میزان ورودى و خروجى آب از دشــت اردستان 
بوده ایم. ســلیمى گفت: برنامه نصب کنتور هوشمند بر 
روى چاه هاى صنعتى، دامدارى هــا، مرغدارى ها، آب 
شرب و مصارف فضاى سبز شهرهاى اردستان،زواره و 
مهاباد در دست پیگیرى است و درآینده نزدیک با تأمین 

کنتور هوشمند انجام خواهد شد.

در کشــورهاى مختلف جهان از دیابت به عنوان یکى از 
بیمارى هاى مهم، فراگیر و البته خطرناك یاد مى شود که 

آمار ابتال به آن بسیار زیاد است. 
به گــزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى- تفریحى 
شــهردارى اصفهان، کمیته فرهنگ ســالمت سازمان 
فرهنگى-تفریحى شهردارى اصفهان با برگزارى سلسله 
نشست هاى «چگونه دیابت را شکســت دهیم»، تالش 

مى کند که در راستاى فرهنگسازى دیابت گام بردارد. 
نشست هاى «چگونه دیابت را شکســت دهیم» تا پایان 
فصل پاییز سه شــنبه هاى هرهفته میزبان شهروندان در 

کتابخانه مرکزى است.
این نشست ها، قرار اســت تا پایان سال جارى برنامه هاى 
مختلفى به منظور آشــنایى مردم با این بیمارى در سطح 
شهر داشته باشد تا با افزایش آگاهى مردم نسبت به دیابت با 

کاهش این بیمارى در جامعه روبه  رو شویم.

مرکز خیریه بهداشــتى و درمانى حضــرت ابوالفضل (ع) 
اصفهان در اقدامى نوآورنه و خیرانه کــه براى اولین بار در 
کشور رخ داده تاکســى دیالیز را راه اندازى کرده تا بارى از 

دوش خانواده هاى بیماران دیالیزى کم کند.
مدیر عامــل مرکز خیریــه بهداشــتى و درمانى حضرت 
ابوالفضل(ع) اصفهان در خصوص هدف از راه اندازى تاکسى 
دیالیز مى گوید: بیماران دیالیزى اغلب با مشکل ایاب و ذهاب 
و نبود همراه جهت انجام دیالیز مواجه هستند. در این طرح 
سعى کرده ایم به جاى اینکه با کمک هزینه مالى به بیماران 
نیازمند یارى برسانیم، در عمل هم همکارى با این بیماران 

داشته باشیم.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 500 بیمار دیالیزى 
تحت پوشش این مرکز از خدمات استفاده مى کنند،افزود: 
حدود 55 دستگاه تاکسى از یک شرکت تاکسیرانى، بیماران 

را از در منزل تا محل بیمارستان همراهى مى کند.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اســتان اصفهان گفت: در 
حال حاضر قیمــت پرتقال در بــازار اصفهان مقدارى 
افزایش داشــته که دلیــل آن ســرمازدگى باغ هاى 
مرکبات شمال کشــور بعد از ســرماى دو هفته پیش 

است.
ناصر اطرج با اشــاره به وضعیت بازار میــوه و تره بار در 
آستانه شب یلدا اظهار داشت: مشکلى در بازار عرضه و 
تقاضاى میوه شب یلدا وجود ندارد و مقدار میوه در بازار 

به اندازه کافى است. 
وى با بیان اینکه به دلیل نیاز مردم در آســتانه شب یلدا 
به دنبال این هستیم تا قیمت این نوع مرکبات افزایش 
نداشــته باشــند، گفت: در حال حاضر پرتقال تامسون 
جنوب با قیمت هر کیلوگرم چهار هزار تومان در میدان 
میوه و تره بار اصفهان به فروش مى رســد که به دنبال 

ثابت ماندن قیمت این محصول هستیم.

حکم قطعى انفصال از خدمت شهردار بهارستان 
صادر شد

دبیر انجمن مرغداران گوشــتى اصفهان گفت: ســلب 
اختیار از تشکل هاى مرغدارى  ســبب اصلى نوسانات 

قیمت مرغ در بازار است.
بهرام پاکزاد با بیان اینکــه مرغدارى ها با نبود اختیارات 
الزم نمى توانند براى تولیدات برنامه ریزى داشته باشند 
و در تاریکى حرکت مى کنند، اظهار داشــت: متأسفانه 
طى چند سال گذشته در برخى از زنجیره هاى تولید مرغ 

گوشتى، با رانت اطالعاتى مواجهیم.
وى نوســانات قیمت را به ضرر تولیــد و مصرف کننده 
دانســت و افزود: برخى از اختیارات مرغدارى ها زیرنظر 

جهادکشاورزى و بخشى دیگر در دست سازمان صنعت و 
معدن است و باید این سازمان ها ابزارها و اختیارات الزم 

را به تشکل هاى مرغدارى  بدهند.
وى تصریح کرد: نظارت بر قیمت مرغ بازار با ما نیست و 

قدرت اجرایى براى برخورد با آن نداریم.
پاکزاد بیان داشت: با سلب اختیار از تشکل هاى مرغدارى ، 
تولیدکننده از تولیدات شهرستان و استان محل زندگى 
خود اطالع ندارند اما با احتساب ابزارهاى الزم مى تواند 

بر تولید مدیریت کند.
وى ادامه داد: هنوز مدیریت مشخص در تولید نداریم و 

نوسانات قیمت در بازار وجود دارد.
دبیر انجمن مرغداران گوشتى اصفهان با انتقاد از اینکه 
قیمت جوجــه اکنون در اصفهــان 100 درصد افزایش 
داشته اســت، گفت: جوجه اى که نرخ آن بیشتر از هزار 
و 200 تومان نیســت در حال حاضر دو هزار تا دو هزار 
و 200 تومان عرضه مى شــود اما کسى پاسخگوى این 
گرانى نیست. وى اظهار داشت: بارها اعالم کرده ایم که 
اســتان اصفهان ظرفیت جوجه ریزى 12 میلیون قطعه 
در ماه دارد اما در سال گذشــته تنها شش میلیون قطعه 

جوجه ریزى انجام شد.

 افزایش 100 درصدى نرخ جوجه در اصفهان
390 کنتور هوشمند 
در  اردستان 
نصب شد

همراهى شهروندان با 
سه شنبه هاى بدون قند

خدمتى نوین
 به کلیه هاى بیمار

سرما در شمال 
گرانى پرتقال در اصفهان

,,

عکس هایى در 
خبرگزارى ها 
از حوضچه هاى 
پلکانى نفت منتشر 
شد که توسط 
خود کارکنان ما به 
وجود آمده اند و 
به منظور جلوگیرى 
از پایین رفتن 
نفت درست 
شده تا بتوان با 
دستگاه هاى مکنده 
جمع آورى شود
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مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
اظهار داشت: بر اساس اسناد و داده هاى علمى به دست 
آمده در دو ســال گذشــته، 50 درصد از آلودگى هواى 

اصفهان کاهش یافته است.
حمید ظهرابى تصریح کرد: این میزان کاهش آلودگى 
هواى اصفهان در پى اجــراى طرح جامع کنترل کیفى 

هواى این کالنشهر حاصل شد. 
وى با اشاره به اینکه سال گذشته،اصفهانى ها روزهاى 
بسیار ناســالم را تجربه نکردند، افزود: روزهاى ناسالم 
براى عموم از 43 روز در ســال 93 به 13 روز در ســال 
94 و در همین مدت روزهاى ناســالم براى گروه هاى 

حســاس از 125 به 109 روز کاهش یافت ضمن اینکه 
شمار روزهاى ســالم اصفهان در این مدت از 197 به 

243 روز رسید. 
ظهرابى ادامه داد: مردم اصفهان با مقایسه این آمار، به 
تغییرات به وجود آمده براى بهبــود کیفیت هواى این 
کالنشهر و موفقیت در اجراى طرح جامع کنترل کیفى 
هوا که در دو سال گذشــته در این شهر اجرا شده است، 

پى خواهند برد. 
وى گفت: هدف پیش بینى شده براى اجراى طرح جامع 
کنترل کیفى هواى اصفهان کاهش 20 درصدى هواى 

کالنشهر اصفهان طى دو سال بود.

اســتاندار اصفهان اظهار داشــت: با تکمیل 5 درصد 
باقیمانده از طرح مسکن مهر اســتان، تا پایان امسال 

پرونده آن به صورت کامل بسته خواهد شد.
رسول زرگرپور در ادامه افزود: دولت از روز اول اعالم 
کرد که تعهدات داده شده در باره ساخت مسکن مهر را 
با سرعت و قوت پیگیرى خواهد کرد و برغم محدودیت 
منابــع، تکمیل این مجموعــه هــا را در اولویت قرار 

مى دهد.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهــان تکمیل 210 هزار 
واحد مســکن مهر را متعهد شــده بود، گفــت: این 
مسکن ها شامل مســکن مهر روستایى، شهرهاى زیر 

25 هزار نفر و باالى 25هزار نفر و همینطور شهرهاى 
جدید است که تا امروز تنها 12 هزار واحد مسکن مهر 

باقى مانده است.
استاندار اصفهان یادآور شــد: 95 درصد از واحدهاى 
مسکن مهر استان تاکنون تحویل متقاضیان شده و تنها 
5 درصد باقى مانده است. وى با بیان اینکه واحدهاى 
باقیمانده به طور عمده در شــهرهاى جدید واقع است، 
گفت: از این تعداد بیش از شش هزار واحد در فوالدشهر 
و بقیه در بهارستان، شهر جدید مجلسى و دیگر شهرها 
قرار دارد و 14 هزار واحد نیز بدون متقاضى است که به 

صورت آزاد به فروش مى رسد.

پرونده مسکن مهر استان تا 
پایان امسال بسته مى شود

آلودگى هوا 
50 درصد کاهش یافت

وزیر ارشاد به اصفهان مى آید
کنگره نکوداشـت آیت ا... مظاهرى 25 آذر ماه با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در اصفهان برگزار خواهد 

شد.
بر این اسـاس، این کنگـره 25 آذر ماه از سـاعت 8و 30 

دقیقه تا 11 در اصفهان برگزار خواهد شد.
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، امام جمعه و استاندار 
اصفهان، آیت ا...  استادى دبیر شورایعالى حوزه علمیه قم و 
رئیس تبلیغات حوزه علمیه قم در روز برگزارى این مراسم 

قطعى شده است.

مستند زندگی آیت ا... مظاهري 
پخش می شود

قائم مقام صداوسیماى مرکز اصفهان گفت: مستندى از 
زندگى آیت ا...مظاهري در صدا و سیماى مرکز اصفهان 

ساخته شده است.
علیرضا حسینى اظهار داشت: همه در برگزاري نکوداشت 
آیت ... مظاهري مسـئولیت داریـم و امیدواریم بتوانیم 

رسالت خود را انجام دهیم.
قائم مقام صداوسـیماى مرکز اصفهان گفت: مستندى 
از زندگى این عالم توسـط صدا و سیماى مرکز اصفهان 
سـاخته شـده که در مرحله تدوین اسـت وپیـش بینی 

می شود این مستند در دو قسمت آماده پخش شود.
وي افزود: ساخت این مسـتند از اتفاقات خوبی است که 
به واسطه کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهري اتفاق افتاد.

 حوزه علمیه اصفهان
مطرح شده است

معاون تهذیب و تبلیغ مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان 
مطرح شدن حوزه علمیه اصفهان در سطح جهان تشیع 
را از بـرکات حضـور آیت ... مظاهـرى دانسـت و گفت: 
آغاز درس خـارج فقه در حـوزه علمیه اصفهان توسـط 
وى موجـب مطرح شـدن ایـن حـوزه از لحـاظ علمى 

شد.
حجت االسالم والمسلمین سید حسین مؤمنى  از برکات 
حضور این استاد اخالق در اصفهان گفت و افزود: حضور 
وى در اصفهان برکات زیادى به همراه داشت و موجب 
وحدت و همدلى مردم و مسـئوالن شـد، همچنین این 
حضور موجب به رسمیت شـناخته شدن استقالل حوزه 
علمیه اصفهان شد که تنها سه حوزه مستقل قم، خراسان 
و اصفهان در کشـور وجـود دارد و بقیه اسـتان ها تحت 

زعامت حوزه علمیه قم هستند.

اثر لقمه حرام 
از نگاه آیت ا... مظاهرى

آیت ا...مظاهـرى درخصوص تأثیر لقمـه حرام بر نفس 
انسـان در کتـاب «تربیت فرزنـد از نظر اسـالم» نکات 

جالبى را بیان مى کنند.
وى دربـاره یکى از بـزرگان نقل مى کند کـه مى گوید: 
من حال عجیبى پیدا کردم، یعنى حال نمازشب خواندن 
نداشـتم، حال نمـاز اول وقت خوانـدن نداشـتم. از نماز 
لّذت نمى بردم، از رابطه با خدا لـذت نمى بردم و تعجب 
مى کردم که چرا؟! هرچه گریه و زارى مى کردم، هرچه 
التماس مى کردم به جایى نمى رسیدم. تا باالخره شبى در 
خواب به من گفتند کسى که خرماى حرام بخورد معلوم 
است دیگر،مى گوید از خواب بیدار شدم. دیدم بله خرما 
خریده ام. وقتى (فروشنده خرما) خرما را به من داد دیدم 
که یک خرما نرسیده است، بدون اجازه صاحب مغازه آن 
خرما را برداشتم گذاشتم روى خرماهایش و یک خرماى 
خوب برداشتم و آن را خوردم، اثر گذاشت روى حاالت او 

و آن حاالت معنوى او گرفته شد.

خیر دنیا و آخرت انسان در 
گروى «تفکر» است

آیت ا... مظاهرى، از مراجع جهان تشیع، تفکر را فضیلتى 
بزرگ دانسـته و مى گوید خیر دنیا و آخرت در گروى آن 
است. وى گفت: ابتدا با  تبیین به مبدأ فکر بپردازیم و این 
تبیین براي این گونه مباحث، بسیار سودمند و مفید است، 
زیرا در آن، معنـاي قلب، نفس و روح روشـن می گردد و 
بدیهی است که چنین مباحثی منوط به توضیح این گونه 

معانی است.

یادواره آیت ا... مظاهرى

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: میــراث فرهنگــى آمادگى 
همکارى بــا متخصصــان ایتالیایى بــراى مرمت و 

پاکسازى سى و سه پل و کلیساى بیت اللحم را دارد.
به گزارش تســنیم، فریــدون اللهیــارى در دیدار با 
مدیرعامــل شــرکت  Asarestaro  ایتالیا و رئیس 
دانشــگاه هنر اصفهان با اشــاره به برگزارى سمینار 
بین المللى حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معمارى 
اظهار داشت: خوشحال هستیم که این سمینار در زمینه 
همکارى هاى علمى و تخصصى مرمتى و میراثى در 
اصفهان به همت دانشگاه هنر اصفهان برگزار مى شود.
وى با بیــان اینکه اصفهــان مرکز مهــم تاریخى و 
فرهنگى ایران است و روابط حوزه میراث فرهنگى با 
هیئت هاى علمى و تخصصى ایتالیا در حوزه تاریخى 

پرسابقه اســت، گفت: امروز نیز شــاهد اقدامات فنى 
متخصصان ایتالیایى در مســجد جامع، چهلستون و 
عالى قاپو هســتیم و امیدواریم که این سمینار زمینه 

همکارى هاى بیشتر را فراهم کند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان تصریح کرد: تبادل تجربیات و امکان 
همکارى هاى فنى بیشتر و ارتباط بین بخش آکادمیک 
با حوزه عملیاتى و اجرایى از مزایاى برگزارى سمینار 
تخصصى و بین المللــى حفاظت و مرمــت تزئینات 

وابسته به معمارى در اصفهان است.
وى با اشاره به آمادگى میراث فرهنگى اصفهان براى 
مشارکت متخصصان ایتالیایى در مرمت و پاکسازى 
سى و سه  پل و کلیساى بیت اللحم بیان کرد: کلیساى 
بیت اللحم و سى و سه پل در حوزه مرمت و تزئینات از 

بناهاى ارزشمند اصفهان هستند و هدف ما این است 
که در مرمت این دو پروژه از آخرین تکنولوژى ها و علم 

روز دنیا در زمینه مرمت بهره مند شویم.
رئیس دانشــگاه هنر اصفهان نیز در این نشست بیان 
کرد: دانشــگاه هنر اصفهان که این سمینار را با هدف 
ایجاد زمینه هاى علمى و تخصصى و تبادل تجربیات 
برگزار کرده است تا کارشناســان میراث فرهنگى و 
کارشناسان تخصصى ایتالیا و بخش آکادمیک مرمت 

دانشگاه در این بحث دخیل باشند.
مصطفى کیایى تصریح کرد: پیرو صحبت هاى مطرح 
شــده با طالبیان معاون میراث فرهنگى، قصد داریم 
پروژه مرمت و پاکسازى کلیساى تاریخى بیت اللحم 
  Asarestaro و سى و ســه پل با همکارى شرکت
ایتالیا انجام شــود که با توجه بــه دانش متخصصان 

ایتالیایى، طرف قرارداد ایــن پروژه میراث فرهنگى و 
شرکت هاى تخصصى این کشــور هستند و موضوع 
قرارداد درباره مطالعات و تحقیقات و ارائه راهکار براى 
بازسازى و احیاى این ابنیه بوده و دانشگاه هنر اصفهان 
نیز مى خواهد بهره بردارى علمى و تکنولوژى در این 

زمینه داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت  Asarestaro  ایتالیا نیز بیان 
کرد: شرکت  Asarestaro در زمینه مرمت، برنامه 
ریزى و شناسایى، مواد و تجهیزات و ابزارهاى مرمتى 
فعالیت  مى کند و همه جنبه هاى مرتبط با بحث مرمت 

را پوشش مى دهد.
«الکســاندر زنینــى» بــا بیــان اینکــه شــرکت 
Asarestaro  از همکارى هاى بین المللى در زمینه 
مرمت پشتیبانى و حمایت مى کند، افزود: یک کمیته 

علمى درون شرکت مستقر است که این کمیته از علم 
دانشــگاه ها و مراکز تعلیم و توسعه استفاده مى کند و 
سازمان هاى تحقیقاتى و برخى از اعضاى دانشگاه به 

صورت افتخارى با این شرکت همکارى دارند.
وى درباره پیشــنهاد همکارى میراث فرهنگى براى 
حضور متخصصــان ایتالیایى در مرمت و پاکســازى 
سى و ســه پل و کلیســاى بیت اللحم بیان کرد: این 
پیشنهادات از دو جنبه براى ما مهم است یکى از نظر 
اینکه سى و سه پل براى شهر اصفهان و کلیسا براى 
ایتالیا مهم اســت و براى ما جالب است که این پروژه 
مى تواند شــرکاى مختلفى را کنار هم قرار دهد و اگر 
بودجه دولتى هم وجود داشــته باشد عالوه بر این دو 
طرح مى توان این همکارى را به پروژه هاى دیگر نیز 

تعمیم داد.

مرمت سى و سه پل و کلیساى  بیت اللحم توسط 
متخصصان خارجى

تاریخ اصفهان
 زیر دست ایتالیایى ها

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان در دیدار 
با سید محمدصادق خرازى مؤســس حزب نداى ایرانیان و 
جمعى از اعضاى این حزب بر لزوم تقویت اتحاد و همبستگى 

ملى تأکید کرد.
آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد در این دیدار گفت: در کشور 
ما وقتى کسى خود را متعلق به یک حزب یا گروه مى داند، 
مى کوشــد در عرصه هاى مختلف براى نشان دادن خود، 
دیگران را تخریب کند و این عامل موجب گسست و اختالف 

بین مردم مى شود.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه انقالب ایران، یک انقالب 
سیاسى نیست که مشمول زمان شــود و از بین برود، یادآور 
شد: انقالب هاى سیاسى در دنیا، شورش و حرکتى را شامل 
مى شود که ممکن است پیروز شود یا شکست بخورد و پس 
از آن عده اى از زمام امور برداشته و دسته دیگرى جاى آنها را 
مى گیرند ولى انقالب اسالمى ایران گذر از اسالم آمریکایى 

به اسالم ناب محمدى است و تاریخ انقضا هم ندارد.
آیــت ا... طباطبایى نژاد افزود: قبل از انقالب، کســى بر ما 
حکومت مى کرد که با مالك هاى اسالم مطابقت نداشت 
و قانونى در کشــور جارى بود که احکام آن با احکام اسالم 
متفاوت بود اما پس از پیروزى انقالب قانونى تصویب شد که 
طبق فرمایش امام(ره) چیزى برخالف اسالم در آن نیست و 
والیت و رهبرى به دست فقیه اسالم شناسى است که همه 
شرایط اولى االمر را دارد. وى تصریح کرد: همه دیدگاه ها و 
سیاست هاى خارجى امام(ره) و رهبر معظم انقالب طبق قرآن 
است لذا اگر کسى حرفى غیر از آنها بزند، با قرآن مخالفت کرده 
است. امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: وجود احزاب و گروه 
هاى مختلف در کشور خوب است لیکن آنچه امروزه در جامعه 
اتفاق مى افتد، مطلوب نیســت. وى افزود: اختالف نظرات 
سیاسى باید در احزاب با اتفاق نظر در عقاید دینى و مذهبى 
همراه شود تا از تفرقه افکنى در کشور جلوگیرى به عمل آید.

امام جمعه اصفهان در دیدار با سید محمدصادق خرازى:

انقالب اسالمى ایران، تاریخ انقضا ندارد

در آیین تودیع و معارفه مدیر آبفا خور و بیابانک، فرماندار این 
شهرستان از مرتضى یادگارى مدیر آبفا خور که در سال هاى 
گذشته برغم چالش هاى کم آبى توانست آب شرب مردم 
این منطقه را به خوبى تأمین نماید قدردانى کرد چراکه از 
سال 91 تاکنون توزیع عادالنه آب به خوبى صورت گرفته 
اســت و از محمدجواد فیروزى خواست جایگزین شایسته 

اى باشد.
همچنین در این مراسم، معاون منابع انسانى و بهبود مدیریت 
آبفا استان اصفهان به راه اندازى آب شیرین کن شهر فرخى 
اشاره کرد و گفت: به منظور خدمات رسانى بهتر و بیشتر به 
مردم کویرنشین شــهر خور و بیابانک در سال جارى آب 
شیرین کن شهر فرخى با روش BOO باحضور استاندار به 

بهره بردارى رسید.
محمدرضا سجادى فر اظهار داشــت: در سال 91 میزان 
هدررفت آب در شهر خور و بیابانک حدود 29 درصد بوده 
که هم اکنون این رقم به 16/9 درصد رسیده این درحالى 
است که میزان هدررفت آب در شــهر جندق در سال 91 
حدود 61 درصد بوده و در سال جارى این رقم به 17 درصد 

رسیده است. 
وى به اصالح و توســعه شــبکه آب در شهرستان خور و 
بیابانک اشــاره کرد و خاطرنشان ســاخت: طى چندسال 
اخیر 37 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب در شهرستان 
خور و بیابانک انجام شــد که این امر کاهش حوادث را به 

همراه داشت.

کاهش هدررفت آب در خور و بیابانک

با اعالم رتبـه بندى نمایـه نیچر در سـال 2016، 
دانشگاه صنعتى اصفهان پس از پژوهشگاه دانش 
هاى بنیادى و دانشـگاه تهران، به عنوان سومین 
مؤسسه برتر ایران در انتشـار مقاالت معتبرعلمى 
معرفى شـد. نمایـه نیچـر پایگاهـى از اطالعات 
کتابشـناختى مقاالت گروهى از مجالت منتخب 
شـامل 68 مجلـه اسـت، کـه تـالش مى کنـد تا 

شاخصى از خروجى اثرگذار تحقیق ارائه کند.

مدیرعامل سـازمان میادین و سـاماندهى مشاغل 
شهرى شـهردارى اصفهان گفت: عملیات اجرایى 
احداث بـازار گل و گیاه شـهر اصفهان سـال آینده 
تکمیل مى شـود. اصغر کشـاورز راد اظهار داشت: 
پروژه احداث بازار گل و گیاه در شرق اصفهان و در 
مجاورت شهر رؤیاها به مساحت 80 هزار مترمربع 
در حال اجراسـت.وى افزود: بازار گل و گیاه شـهر 
اصفهان بـراى ارائه خدمات بیشـتر به شـهروندان 

سال آینده تکمیل مى شود.

نیمه نخست سـال جارى در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، 155 نوع قطعه با صرفه جویى بالغ بر 81 

میلیارد ریال تولید شد.
شـرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کـرد: تعداد 
اقالم سـاخته شده در این شـرکت نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.
رئیس پشتیبانى ساخت داخل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: در شش ماه نخست امسال موفق به 
ساخت تعداد زیادى از انواع قطعات یدکى دستگاه 
هاى پاالیشى شده ایم . محمد على صفرى افزود:  
ساخت قطعات یدکى با استفاده از توانمندى هاى 
داخلى کشور بالغ بر 9 میلیارد ریال هزینه داشت و 
این در حالى بود که اگر مى خواستیم نیاز خود را از 
خارج کشـور تأمین کنیم باید بیـش از 90 میلیارد 

ریال هزینه مى کردیم. 

  دانشگاه صنعتى
سومین مؤسسه برتر

بازار گل و گیاه سال 
آینده تکمیل مى شود

صرفه جویى در 
بازهم خطر آنفلوآنــزاى فوق حاد پرنــدگان همچون پاالیش نفت اصفهان

سال هاى پیش در اصفهان شنیده شد. بیمارى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان بین پرندگان و انسان مشترك است 
و در مواردى به ســایر پســتانداران نیز از طریق تماس 

مستقیم و غیر مستقیم با پرنده آلوده منتقل مى شود.
قابل ذکر است که با توجه به اینکه بازار پرنده فروشى در 
دل یکى از محالت اصفهان است و به طور جدى احتمال 
بروز بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان وجود دارد اما 

اثرى از پیشگیرى مشاهده نشده است.
 هرچند چندین مغازه از پرنده فروشى در منطقه پروین 
اصفهان گویا به باغ وحشــى تبدیل شده است و شاهد 

معامله جانورانى از جمله میمون در آنها هستیم.
 شهرام موحدى رئیس ستاد آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
اصفهان با اشــاره به حساسیت بیشــتر موضوع در این 
روزها، آمادگى کامل بــراى اقدام ضربتــى در مقابل 
درگیرى را امرى ضرورى خواند و گفت: همیشــه باید 
با پیش بینى هاى به موقع و بــر پایه دانش براى مقابله 

با بدترین شــرایط تجهیز بود تا در صورت نیاز بتوان با 
هماهنگى کامل عمل کرد.

 وى بر بررســى صفر تا صد نیازها، تمهیدات و تدبیرات 
الزم تأکید کرد و گفت: ســناریو باید به صورت کامًال 

عملى و در قالب مانور مرور و سنجش شود.
رئیس ستاد آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان اصفهان اظهار 
داشت: مباحث قرنطینه اى بهداشتى مرغدارى هاى هر 
منطقه نیز باید پیش از درگیرى به شکل جزئى بررسى 
شده باشد و حساسیت زایى بیشتر و برگزارى جلسات ریز 
و نکته محور را براى دامپزشکان حاضر در مرغدارى ها 

خواستار شد.
وى افزود: اعضاى ستاد پس از بحث و بررسى تخصصى 
این موضوع به ارائه پیشنهادات علمى و عملى حاصل از 
تجربیات گذشته و حال پیشکســوتان و دیگر استان ها 
پرداختند و آمادگى خود را جهت همکارى و همیارى با 
اداره بهداشت و مدیریت بیمارى هاى طیور و آبزیان و 

زنبور عسل در شرایط خاص اعالم کردند.

زنگ خطر 
آنفلوآنزاى 

فوق حاد پرندگان

هیئت اعزامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي 
اصفهان در نمایشگاه میدست فرانسه به سرپرستی رئیس 
اتاق بازرگانی با رئیس کنفدراسیون شرکت هاي کوچک 

ومتوسط پاریس دیدار و گفتگو کرد.
رئیس خانه صنعــت، معدن و تجارت ایــران از اصفهان 
به عنوان اولین اســتان صنعتی ایران نام برد و با اشاره به 
آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان براي افزایش مناسبات به 
ویژه در راستاي مزیت ها و ظرفیت هاي صنعتی، گفت: ما 
به دنبال ارتباط مؤثر بین واحدهاي کوچک و متوسط دو 

کشور هستیم.
عبدالوهاب ســهل آبادي از اعضاي کارفرمایان صنایع 
کوچک و متوسط فرانسه دعوت کرد براي ادامه مذاکرات 

به اصفهان سفر کنند.
وى با تشریح فعالیت هاي spx اصفهان هدف از قرارداد 
اتاق اصفهان با یونیدو را ارتبــاط واحدهاي پیمانکاري 
کوچک و متوسط استان اصفهان با بخش هاي بین المللی 
به منظور جذب سرمایه گذاري خارجی، انتقال تکنولوژي 

و عقد قراردادهاي پیمانکاري خارج از کشور عنوان کرد.
«کرشلی» رئیس کنفدراسیون کارفرمایان شرکت هاي 
کوچک ومتوسط  پاریس نیز با معرفی پتانسیل هاي این 
کنفدراسیون از سفر قبلی به ایران و دیدار از تهران و شیراز 
سخن گفت و مشکل انتقال پول و تحریم هاي آمریکا را 
از عوامل مهم کارا نبودن مناســبات اقتصادي دو طرف 

معرفی نمود.

ارتباط مؤثر 
شرکت هاي اصفهان و پاریس
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ویترین

جریمه مشترکان پرمصرف 
دوباره روى میز 

2 ســال پیش طرحى به عنوان جریمه مشــترکان 
پرمصرف روى میز مسئوالن قرار گرفت که به نظر 
مى توانســت تا حدى به مدیریت منابع آبى کشور 
کمک کند، اما دیرى نگذشــت که عمر این طرح به 
پایان رسید و طرح جدیدى در دستور کار دولت قرار 
گرفت. اکنون مجدداً این طرح مورد توجه وزارت نیرو 

قرار گرفته است.
ستار محمودى قائم مقام وزیر نیرو اعالم کرده طرح 
برخورد و جریمه مشترکان پرمصرف را به دولت ارائه 
مى دهیم و به احتمال زیاد، بحث جریمه مشترکان 
پرمصرف آب تا پیش از پایان سال جارى در دستور کار 

دولت قرار مى گیرد.

کارت سوخت ماندنى شد
هدایت ا... خادمى عضو کمیسیون انرژى مجلس شوراى 
اسالمى  اظهار داشــت: طرح حفظ کارت سوخت در 
کمیسیون انرژى مجلس شوراى اسالمى مطرح شد و با 
دفاعى که از این طرح داشتیم، خوشبختانه حفظ کارت 
سوخت با اکثریت آراء به تصویب اعضاى این کمیسیون

 رسید.
خادمى با بیان اینکه این طرح هفته آینده در صحن علنى 
مجلس شوراى اسالمى ارائه مى شود، افزود: دفعه پیش 
چون طرح به اسم کارت سوخت نبود و یکى از بندهاى 
اصالحى بودجه ســال 95 مطرح شــده بود، از سوى 
نمایندگان مورد توجه قــرار نگرفت و به همین دلیل 

به تصویب نرسید.

یک عضو کانــون عالى انجمن هــاى صنفى کارگران 
مى گوید وقتى مرجع رســمى آمار خط فقر و رقم سبد 
هزینه ماهانه خانوارهــا را اعالم کرده، چرا دســتمزد 

کارگران بر اساس آن تعیین نمى شود؟
هادى ابوى اظهار داشت: صرف نظر از مرکز آمار یا بانک 
مرکزى هر مرجع دیگرى که نســبت به استخراج رقم 
سبد معیشــت کارگران اقدام کند نمى تواند منکر فشار 
هزینه هاى سرسام آورى شــود که به کارگران تحمیل 

شده است.
این مقام مسئول کارگرى با اشاره به تشکیل نخستین 
جلسه کارگروه تخصصى مزد، افزود: خروجى آن جلسه 

این بود که یک مرجع مشخص براى استعالم هزینه هاى 
سبد معیشت کارگران تعیین شود و هر دو گروه کارگرى 
و کارفرمایى در خصوص آن مرجع به اتفاق نظر برسند و 
اهداف موردنظر را به استناد تحقیقات همان مرجع دنبال 
کنند.وى تأکید کرد: متأسفانه نه تنها براى جبران عقب 
افتادگى مزد کارگران اقدام نمى شود بلکه پرونده دستمزد 
هر ساله کارگران هم از رقم واقعى آن کمتر بسته مى شود 
و جامعه کارگرى با سرخوردگى و نا امیدى به کار ادامه 
مى دهد.ابوى گفت: رقم سبد هزینه خانوار کارگرى هر 
چه باشد دستمزد کارگران هم باید منطبق با آن افزایش 

پیدا کند.

رئیس کل ســازمان خصوصى ســازى گفت: به افراد 
مشمول دریافت سهام عدالت به ازاى هر نفر 550 هزار 

تومان پرداخت خواهد شد.
میر على اشرف پورحسینى در خصوص آخرین وضعیت 
سهام عدالت و واگذارى آن به مردم اظهار داشت: شوراى 
عالى اجراى سیاست هاى کلى اصل 44 در پانزدهم آبان 
ماه سال جارى مصوبه اجرایى براى ساماندهى و آمادگى 
آزادسازى ســهام عدالت را ابالغ نمود که بر اساس آن 
همه 49 میلیون نفر از افراد ثبت نام شده تا قبل از سال 94 

مشمول دریافت سهام عدالت مى شوند.
وى تصریح کرد: دو دهک اول درآمدى یعنى افرادى که 

تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستى یا روستاییان فاقد 
شغل هســتند اگر در زمان آزادسازى وضعیت گذشته را 
نداشته باشند، مشــمول مال تخفیف براى سهام خود 
نخواهند شد اما اصل سهام عدالت را دریافت خواهند کرد.
پــورى حســینى در خصوص ســهم هر فرد از ســود 
ســهام عدالت اظهار داشــت: به طور کلى تاکنون 18 
هزار میلیارد تومان ســود به خزانه واریز شــده که این 
میزان پس از تقســیم بــه کل افراد مشــمول دریافت 
سود ســهام عدالت که 47 میلیون نفر هستند، هر فرد 
بین 540 تا 550 هــزار تومان ســود دریافتى خواهند 

داشت.

چرا دستمزد بر اساس 
خط فقر تعیین نمى شود؟

میزان سود سهام عدالت 
مشخص شد

مدیرعامل شــرکت هواپیمایى ایران با بیــان اینکه در 
قراردادهاى اخیر خرید هواپیما به موضوع انتقال دانش و 
فناورى تأکید ویژه شده است، گفت: تا پایان سال دو سه 
فروند هواپیماى کوچک و چند فروند هواپیماى بزرگ به 

ایران تحویل داده خواهد شد.
به گزارش میزان، فرهاد پرورش در گفتگو با برنامه روى 
خط خبر شــبکه خبر، در رابطه با قرارداد خرید 80 فروند 
هواپیما از بوئینگ، اظهار داشت: تعداد 50 فروند هواپیما در 
سال 2021 و 30 فروند بدنه بزرگ از ماه آوریل 2018 به 

ایران تحویل داده خواهد شد.
وى افزود: شش فروند در ســال 2018، نُه فروند در سال 
2019 و سه فروند در ســال 2020 به کشور وارد مى شود 
که قرارداد اولیه آن در خردادماه به امضا رسیده و مذاکرات 
نهایى براى دریافت اجازه دولت ایــران و آمریکا صورت 

گرفت.
مدیرعامل شرکت هواپیمایى ایران ایر، بیان کرد: ارزش 
اســمى قرار داد در حدود 17 میلیارد دالر است اما میزان 
پرداختى آن کمتر از 50 درصد بوده که تأمین مالى 15 تا 
20 درصد توسط خریدار و 80 تا 85 درصد هزینه از طریق 

تأمین مالى فاینانس خارجى انجام مى شود.
وى در رابطه با قرارداد ایرباس، خاطرنشــان کرد: قرارداد 
ایرباس زودتر از بوئینگ به امضا رسید و امید مى رود تا پایان 
سال 95 چند فروند به کشور وارد شده و در کنار آن از یک 
شرکت ایتالیایى که 50 درصد آن متعلق به ایرباس است، 
20 فروند هواپیماى سایز کوچک با گنجایش 60 تا 70 نفر 
براى فرودگاه هاى کوچک کشور خریدارى شده که تا شب 

عید دو سه فروند به تهران وارد خواهد شد.

پرورش با بیان اینکه امید است قراردادهاى همکارى به 
طور کامل محقق شود، اذعان داشت: متأسفانه به واسطه 
نبود هواپیماى اســتاندار و مناســب در کشور سهم قابل 
توجهى از پروازهاى کشور به شرکت هاى خارجى به ویژه 
شرکت هاى هواپیمایى حاشیه خلیج فارس سپرده شده که 
امید مى رود با ورود هواپیماهاى جدید سهم قابل توجهى 

از این بازار به ایران بازگردد.

وى در پاسخ به این سئوال که آیا زیرساخت هاى فرودگاهى 
کشــور آماده پذیرایى از هواپیماى جدید اســت، گفت: 
مدل هواپیماهاى ســفارش داده شده از ســوى ایران در 
شرکت هاى هواپیمایى آســیا که در فرودگاه هاى ایران 
نشست و برخاست دارد، وجود دارد و ایران به صورت کامًال 

استاندارد به آنها خدمات ارائه مى کند.
مدیرعامل شرکت هواپیمایى ایران ایر، در رابطه با انتقال 

تکنولوژى و دانش در طى قراردادهاى اخیر، بیان کرد: در 
قراردادهاى اخیر به موضوع انتقال تکنولوژى به صورت نرم 

افزارى و سخت افزارى توجه ویژه اى شده است.

هیچکســى نمى تواند به قرارداد خرید 
بوئینگ خلل وارد کند

قائم مقام وزیر راه و شهرســازى گفت: قرارداد خرید 80 

فروند هواپیماى بوئینگ بر اساس مجوز «اوفک» انجام 
شده و از نظر قانونى هیچکس نمى تواند در آینده خللى به 

آن وارد کند.
اصغر فخریه کاشان اظهار داشت: طبق توافق وزارت راه و 
شهرسازى با شرکت بوئینگ، شش فروند هواپیما در سال 
2018 وارد ایران مى شود که اولین فروند در آوریل 2018 
مى آید. در سال 2019 نیز9 فروند، سال 2020 سه فروند و 

مابقى به تدریج تا سال 2026 وارد ایران مى شود.
به گزارش ایسنا، وى درباره  اینکه آیا کنگره آمریکا مى تواند 
در مســیر این قرارداد مانع تراشــى کند، گفت: توافق با 
بوئینگ بر اســاس روح برجام و مجوز اوفک انجام شده 
است، بنابراین بر اساس قانون نمى تواند مشمول توافقات 
یا مانع تراشى هاى آتى شود. ضمن اینکه رأى کنگره آمریکا 
مبنى بر تمدید تحریم هاى ایران هنوز به قانون تبدیل نشده 
است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازى تصریح کرد: قرارداد 
خرید هواپیماى بوئینگ به صورت بین المللى ثبت شده و 
کشورهاى اروپایى هم عضو آن هســتند، لذا یک کشور 
نمى تواند به صورت یکطرفــه آن را لغو کند. در برجام نیز 

تأکید شده که فروش هواپیما به ایران مجاز است.
وى، امضاى قرارداد با بوئینگ را در شرایط دشوار کنونى 
که «دونالدترامپ» به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا 
انتخاب شده و کنگره آمریکا موضعگیرى هایى علیه ایران 
اتخاذ کرده اقدامى مهم ارزیابى کرد و افزود: توانستیم با یک 
شرکت آمریکایى پاى میز مذاکره بنشینیم که قرارداد خوبى 
امضا شد. البته همه قراردادهاى اینچنینى باید به تصویب 
مقامات داخلى برسد و به همین دلیل از بوئینگ مهلت 30 

روزه گرفته ایم تا تأیید نهایى را از مقامات بگیریم.

جزئیات جدید از امضاى قرارداد میان ایران و آمریکا

هواپیماهاى تازه نفس، پایان زمستان مى رسند

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد کاشان

شماره :   8479                                   جمهوري اسالمی ایران          
تاریخ  : 95/8/22                                                 قوه قضاییه

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقردر اداره ثبت 
اسناد و امالك کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا  مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهى میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند . مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند0
1) راى شماره 139560302034015328 هیأت اول0 عباس وهابى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 44487 صادره از کاشان  
به شماره ملى 1260434923- ششدانگ قسمتى ازیکباب ساختمان بشماره 34  فرعى مجزا از شماره 1و2و3و4 فرعى از 

پالك 3193- اصلى واقع در خیابان سرسنگ بخش 1 کاشان.
2) راى شماره 139560302034015318 هیأت دوم0 فاطمه امینى فرد فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 251 صادره از 
کاشان  به شماره ملى 1261802888- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 117/90 مترمربع بشماره13 فرعى مجزا از شماره 5 

فرعى مفروز از مشاعات از پالك 3334- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان.
3) راى شماره 139560302034014002 هیأت اول0 ملک حمامیان وادقانى فرزند حسین بشماره شناسنامه 14 صادره 
از کاشان  بشماره ملى 1263247131- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/20 مترمربع بشماره7 فرعى از 

مشاعات پالك 5183- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
4) راى شماره 139560302034014003 هیأت اول0 علیرضا حسینعلى زاده فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 47095 
صادره ازکاشان بشماره ملى 1260461051- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/20 مترمربع بشماره7 فرعى 

از مشاعات پالك 5183- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
5) راى شماره 139560302034015377هیأت دوم0 مهدى کمال فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 825 صادره از شهررى 
بشماره ملى 0491454120- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 168/95 مترمربع بشماره 5  فرعى از پالك6830- اصلى 

واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان
6) راى شماره 139560302034016666هیأت دوم0 عباس زارعى فرزند مسلم بشماره شناسنامه 12 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1263015298- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50/38 مترمربع بشماره 12 فرعى مجزى از 2 
فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك 7704- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان.( خریدارى از علیجان صوابى مجرد)
7) راى شماره 139560302034016667هیأت دوم0 آسیه هادیان نیاسرى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 138 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1263578535- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50/38 مترمربع بشماره 12 فرعى مجزى از 
2 فرعى و قسمتى از مشاعات ازپالك 7704- اصلى واقع در اراضى شهر بخش 1 کاشان( خریدارى از علیجان صوابى مجرد)

8) راى شماره 139560302034001924هیأت اول0 معصومه زارعى فسخودى فرزند حسین بشماره شناسنامه 5 صادره 
از نطنز بشماره ملى 1239839758- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 87/04 مترمربع بشماره 11222  فرعى مجزى از 1930 

فرعى از پالك 2 - اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان.
9) راى شماره 139560302034014852هیأت اول0 عباس کوچى فرزند على بشماره شناسنامه 491 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1262327539-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 178/11 مترمربع بشماره 11277 فرعى مجزى از 

264 فرعى از پالك 2- اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان.
10) راى شماره 139560302034014853هیأت اول0 طیبه کوچى فرزند حسین بشماره شناسنامه 472 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261922891-سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 178/11 مترمربع بشماره 11277  فرعى مجزى از 

264 فرعى از پالك 2- اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان
11) راى شماره 139560302034015384هیأت دوم0 حسن فرجى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1120 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1261593847- ششدانگ ازیکباب مغازه بمساحت 72/20 مترمربع بشماره 11279  فرعى مجزى از 

27 فرعى از پالك 2 - اصلى واقع درصالح آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از ماشااله روحى) 
12) راى شماره 139560302034030633هیأت اول0 مهزاد دیدارى نوش ابادى فرزند حسین بشماره شناسنامه 1 صادره 
از کاشان بشماره ملى 6199886593- سه دانگ از یکبابخانه بمساحت 137/83 مترمربع بشماره 568  فرعى مجزا شده از 

شماره122 فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان.
13) راى شماره 139560302034030634هیأت اول0 ماشااله ذبایح بیدگلى فرزند آقاجواد بشماره شناسنامه 7126 صادره 
از کاشان بشماره ملى 6199233451-سه دانگ از یکبابخانه بمساحت 137/83 مترمربع بشماره 568  فرعى مجزا شده از 

شماره 122 فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان.
14) راى شماره 139560302034015447 هیأت دوم0 دانیال شکارى جعفرابادى فرزند جعفر بشماره شناسنامه 0 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1250135524- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90/50 مترمربع بشماره 599  فرعى ازپالك 3و18 

-  اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
15) راى شماره 139560302034015104هیأت اول0 ناصر ولیان زاده فرزند نعمت بشماره شناسنامه - صادره  از کاشان 
بشماره ملى 1250074444- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 97/55 مترمربع بشماره 600  فرعى از پالك 3و18- اصلى 

واقع در  غیاث اباد بخش 2 کاشان
 16) راى شماره 139560302034015455هیأت دوم0 ولى اله صفرى فرزند على بشماره شناسنامه 33 صادره از نطنز

بشماره ملى 1239836821- ششدانگ از یکبابخانه بمساحت 123/60 مترمربع بشماره 603  فرعى از پالك 3و18- اصلى 
واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.

17) راى شماره 139560302034015456هیأت دوم0 زهرا امیرى دلگرم فرزند صفى اله بشماره شناسنامه 2114 صادره 
از همدان بشماره ملى 3991235366- ششدانگ از یکبابخانه بمساحت 133/11 مترمربع بشماره 604  فرعى از پالك 

3و18- اصلى واقع در غیاث اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکین مشاعى)
18) راى شماره 139560302034015443هیأت دوم0 محمد قربانعلى زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 3808 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262109711- ششدانگ انبارو سوله بمســاحت 269/59 مترمربع بشماره 240  فرعى از پالك 

4- اصلى واقع در عیسى اباد بخش 2 کاشان 
19) راى شماره 139560302034015099هیأت اول0 صغرا اخوان فینى فرزند محمد بشماره شناسنامه 46 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1262848636- ششدانگ یکقطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 3267/5 مترمربع بشماره 241  

فرعى از پالك 4- اصلى واقع در عیسى اباد بخش 2 کاشان.
20) راى شماره 139560302034015420هیأت دوم0 محمد وطنخواه فرزند احمد بشماره شناسنامه 1121 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261941543- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 68/90 مترمربع بشماره 9238  فرعى مجزا از شماره 

4853/ 443 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
21) راى شماره 139560302034015419هیأت دوم0 فاطمه یگانه راوند فرزند حسین بشماره شناسنامه 3902 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1263351549- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 68/90 مترمربع بشماره 9238  فرعى مجزا 

از شماره 4853 /443 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان
22) راى شماره 139560302034015466هیأت دوم0 زهرا قیاسى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 49126 صادره از کاشان 

بشماره ملى 1260481301- ششدانگ ساختمان بمساحت 75/58 مترمربع بشماره 9240  فرعى مجزا از شماره 2099 
فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان

23) راى شماره 139560302034016603هیأت دوم0 محمد جعفرآبادى فرزند صادق بشماره شناسنامه 40991 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1260399990-سه دانگ از ششدانگ مغازه وانبار جنب آن بمساحت 61 مترمربع بشماره 9250  فرعى 

مجزا از شماره 3748 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
24) راى شماره 139560302034016626هیأت دوم0 فاطمه نارنجى فرزند حسین بشماره شناسنامه 197 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261756282-سه دانگ از ششدانگ مغازه وانبار جنب آن بمساحت 61 مترمربع بشماره 9250  فرعى مجزا 

از شماره 3748 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 کاشان.
25) راى شماره 139560302034002049 هیأت دوم0سمیه خان زاده کاشانى فرزند محمود بشماره شناسنامه 493 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1262076609- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره20509 فرعى مجزا از شماره 

7890 از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
26) راى شماره 139560302034005614 هیأت دوم0 سمیه قاسم زاده سمنانى فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه 960 
صادره از کاشان به شماره ملى 1261997328- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 21753 فرعى مجزا از 

شماره 5407 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
27) راى شماره 139560302034010733 هیأت دوم0 على اخوان فرزند قاسم بشماره شناسنامه 330 صادره از کاشان 
به شماره ملى 1261921471- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشماره 21836 فرعى مجزا از 

شماره 3883 / 1546 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
28) راى شماره 139560302034010734 هیأت دوم0 زهرا صحرایى فرزند حسین بشماره شناسنامه 1241 صادره از 

کاشان
به شماره ملى 1261942744- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/5 مترمربع بشماره 21836 فرعى مجزا از 

شماره 1546/3883 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
29) راى شماره 139560302034010657 هیأت اول0 امیرحسین ناجى آبادى فرزند اکبر بشماره شناسنامه - صادره از 
کاشان به شماره ملى 1250201039- ششدانگ زمین محصور مشتمل برآپارتمان بمساحت 120/87 مترمربع بشماره 

21843  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
30) راى شماره 139560302034009034 هیأت اول0 سعید شهسوارى حمامى فرزند احمد بشماره شناسنامه - صادره 
از کاشان به شماره ملى 1250051827- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 99/29 مترمربع بشماره 21854 فرعى از پالك 

15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
31) راى شماره 139560302034015021 هیأت دوم0 سیدابوالفضل میرشکارى زاده قمصرى فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه 4049 صادره از کاشان به شماره ملى 1260837556- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 116/60 مترمربع بشماره 

21894 فرعى مجزا از شماره 1862/5598 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
32) راى شماره 139560302034015170هیأت دوم0 امیرحسین مالئى هرندى فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 8323 
صادره ازتهران بشماره ملى 00666758076- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 21895  فرعى مجزا 

ازشماره 6194 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
33) راى شماره 139560302034015264هیأت دوم0 فرزانه خیراندیش فر فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 1262 
صادره از تهران بشماره ملى 0051557045- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 56/87 مترمربع بشماره 21896  فرعى مجزا 

ازشماره 10727 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
34) راى شماره 139560302034015287هیأت دوم0 مجتبى شائمى برزکى فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 258 
صادره از کاشان بشماره ملى 1263547801- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108 مترمربع بشماره 21897  فرعى مجزا 

ازشماره 7118و7119فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان
 35) راى شماره 139560302034015294هیأت دوم0 حسن غائبى کاشان فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 348 صادره 
ازکاشان بشماره ملى 1262075157- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 210/30 مترمربع بشماره 21898  فرعى 
مجزا ازشماره 9016 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از عصمت بخشى)

36) راى شماره 139560302034015295هیأت دوم0 اعظم سادات اسفناج کار فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه - صادره 
از کاشان بشماره ملى 1250255465- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 210/30 مترمربع بشماره 21898  فرعى 
مجزا ازشماره 9016 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از عصمت بخشى)

37) راى شماره 139560302034015298هیأت دوم0 محمد بخشى فرزند جواد بشماره شناسنامه 45711 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1260447197- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 214/70 مترمربع بشماره 21899  فرعى مجزا 

ازشماره 9016 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
38) راى شماره 139560302034015300هیأت دوم0 منیر خدادادگان لتحرى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 10167 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1260608018- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 214/70 مترمربع بشماره 21899  فرعى 

مجزا ازشماره 9016 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
39) راى شماره 139460302034015439هیأت دوم0 سیدجواد فاطمى فینى فرزند سیدحسام بشماره شناسنامه 111 
صادره ازکاشان بشماره ملى 1263022316- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 95 مترمربع بشماره 21900 فرعى مجزا 

ازشماره 14664 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
40) راى شماره 139460302034015425هیأت دوم0 روح اله زوار على اکبر فرزند على آقا بشماره شناسنامه 193 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262356687- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144/15 مترمربع بشماره 21902  فرعى مجزا ازشماره 

4633 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
41) راى شماره 139460302034015399هیأت دوم0 على اکبر زوار على اکبر فرزند على آقا بشماره شناسنامه 924 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261885708- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144/45 مترمربع بشماره 21906  فرعى مجزا ازشماره 

4633 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
42) راى شماره 139460302034015475هیأت دوم0 حبیب اعتصام زاده فرزند على آقا بشماره شناسنامه 380 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262227704- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 97/25 مترمربع بشماره 21907  فرعى مجزا از 

شماره 2741 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
43) راى شماره 139460302034015468هیأت دوم0 علیرضا عامرى شهرابى فرزند داود بشماره شناسنامه 6577 صادره 
از تهران بشماره ملى 0066946255- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/60 مترمربع بشماره 21908 فرعى مجزا ازشماره 

7981 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
44) راى شماره 139460302034015467هیأت دوم0 علیرضا عامرى شهرابى فرزند داود بشماره شناسنامه 6577 صادره 
از تهران بشماره ملى 0066946255- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80 مترمربع بشماره 21909 فرعى مجزا ازشماره 1019 

فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
45) راى شماره 139460302034015454هیأت دوم0 محسن زارعى فسخودى فرزند عباس بشماره شناسنامه 127 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262356024- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132 مترمربع بشماره 21910 فرعى مجزا ازشماره 

6914 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
46) راى شماره 139560302034015101 هیأت اول0 الهه کرسى فرزند احمد بشماره شناسنامه 6631 صادره از کاشان 

به شماره ملى 1263378641- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74/55 مترمربع بشماره 21913 فرعى از پالك 15- اصلى 
واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان.

47) راى شماره 139560302034014848هیأت اول0 مجید شمسى زاده راوندى فرزند محمد بشماره شناسنامه 26670 
صادره از تهران بشماره ملى 0034847855-سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 100 مترمربع بشماره 21914  

فرعى مجزا از شماره 6641 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
48) راى شماره 139560302034014849هیأت اول0 نیره مبینى راوندى فرزند حسین بشماره شناسنامه 106 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1263261264-سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 100 مترمربع بشماره 21914  فرعى 

مجزا از شماره 6641 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
49) راى شماره 139560302034013983هیأت اول0 ماه سلطان اخبارى فرزند آقاحسین بشماره شناسنامه 21 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262610281- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 31/52 مترمربع بشماره 21915  فرعى از پالك15- 

اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
50) راى شماره 139560302034013982هیأت اول0 على اخبارى ورکانى فرزند آقاحسین بشماره شناسنامه 8 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262634539- ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 32/12 مترمربع بشماره 21916  فرعى از پالك15- 

اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
51) راى شماره 139560302034013996هیأت اول0 حسین ابراهیم پور پاپکى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 7804 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1260584380- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180 مترمربع بشماره 21918  فرعى مجزا 

از شماره 5100 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
52) راى شماره 139560302034013997هیأت اول0 زهرا دستاران فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1851 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261917332- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180 مترمربع بشماره 21918  فرعى مجزا از شماره 

5100 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
53) راى شماره 139560302034013995هیأت اول0 سیدمحمود عمارتى نوش ابادى فرزند آقاافضل بشماره شناسنامه 
43 صادره از کاشان بشماره ملى 6199838661- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 90 مترمربع بشماره 21919  فرعى از 

پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان
 54) راى شماره 139560302034014828هیأت اول0 مرتضى سلمانى على ابادى فرزندقنبرعلى بشماره شناسنامه 6 
صادره از آران بیدگل بشماره ملى 6199897617- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 81/10 مترمربع بشماره 21920  فرعى از 

پالك15 - اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
55) راى شماره 139560302034015100هیأت اول0 فاطمه مستوفى زاده فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 111 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262936799- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 94/51 مترمربع بشماره 21921 فرعى از پالك 

15 - اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
56) راى شماره 139560302034014851هیأت اول0 محسن قراخانى ارانى فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه 48 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1263287603- سه دانگ ازششدانگ ساختمان مسکونى بمساحت 125 مترمربع بشماره 21923  

فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
57) راى شماره 139560302034014850هیأت اول0 لیال هدایت نسب فرزند حسن بشماره شناسنامه 3589 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1261982975- سه دانگ ازششدانگ ساختمان مسکونى بمساحت 125 مترمربع بشماره 21923  فرعى 

از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
58) راى شماره 139560302034014838هیأت دوم0 عباس فالح فینى فرزند حسین بشماره شناسنامه 4776 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1261024117- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111/86 مترمربع بشماره 21926  فرعى مجزا ازشماره 

8073 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
59) راى شماره 139560302034014837هیأت اول0 مهدى رقومى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 2397 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1263336507- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 115/75 مترمربع بشماره 21927  فرعى از پالك15- 

اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
60) راى شماره 139560302034014836هیأت اول0 حسین یگانه فرزند عباس بشماره شناسنامه 14 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1262976707- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 97/5 مترمربع بشماره 21928  فرعى مجزا ازشماره 2744 

فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
61) راى شماره 139560302034014830هیأت اول0 ابوالفضل مجدى دوست فرزند محمد بشماره شناسنامه - صادره 
از کاشان بشماره ملى 1250220394- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 135 مترمربع بشماره 21930 فرعى مجزا ازشماره 

6578 فرعى از پالك15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
62)راى شماره 139560302034005472 هیأت دوم0 حمیدرضا شبانى ارمکى فرزند جواد بشماره شناسنامه 2031 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262091985- ششدانگ قسمتى از یکبابخانه بمساحت 22 مترمربع بشماره 4178 فرعى مجزا از 

شماره 345 فرعى از شماره 23 - اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
63)راى شماره 139560302034015465 هیأت دوم0 حسن حق پناه فرزند محمدتقى بشماره شناسنامه 2926 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1262016983- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل براتاق بمساحت 194/19 مترمربع بشماره 

6594  فرعى مجزا ازشماره 845 فرعى از شماره 34- اصلى واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان.
64)راى شماره 139560302034004590 هیأت دوم0 ناصر عبداله زاده حسن آبادى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 13 
صادره از کاشان بشماره ملى 1262847001- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 182/88 مترمربع بشماره 1445 فرعى مجزا 

ازشماره 201 فرعى از شماره 40- اصلى واقع در حسن آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از ماشااله عبداله زاده حسن آبادى)
65)راى شماره 139560302034030204 هیأت دوم0 سمیه زارعى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 111 صادره از کاشان  
بشماره ملى 1263586831- ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 106/56 مترمربع بشماره 6612  

فرعى مجزا ازشماره 259 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان
66)راى شماره 139560302034031862 هیأت اول0 رحمت جودار فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2937 صادره از کاشان  
بشماره ملى 1261050584- سه دانگ ازششدانگ اعیانى ساختمان بمساحت 186/36 مترمربع بشماره 6659  فرعى مجزا 

ازشماره 3793 فرعى ازشماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
67)راى شماره 139560302034031863 هیأت اول0 طاهره ابراهیم زاده لتحرى فرزند مندعلى بشماره شناسنامه 54 
صادره ازکاشان بشماره ملى 1262972671- سه دانگ ازششدانگ اعیانى ساختمان بمساحت 186/36 مترمربع بشماره 

6659  فرعى مجزا ازشماره 3793 فرعى از شماره 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 کاشان.
68)راى شماره 139560302034005641 هیأت دوم0 فاطمه شاطرى لتحرى فرزند مختار بشماره شناسنامه 2926 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1261050479- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 166/80 مترمربع بشماره 6718 

فرعى مجزا ازشماره 2024 فرعى از شماره 45- اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان.
69)راى شماره 139560302034005642 هیأت دوم0 على حسین گل کار لتحرى فرزند رضا بشماره شناسنامه 77 صادره 
از کاشان  به شماره ملى 1262938031- سه دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 166/80 مترمربع بشماره 6718 

فرعى مجزا ازشماره 2024 فرعى از شماره 45- اصلى واقع در لتحربخش 2 کاشان.
70) راى شماره 139560302034006214 هیأت دوم0 جعفر صفرى لتحرى فرزند صفر بشماره شناسنامه 46 صادره از 
کاشان به شماره ملى 1262869056- ششدانگ یکباب انبار مشتمل برساختمان بمساحت 1133/35 مترمربع بشماره 6734  

فرعى مجزا از شماره 1521 فرعى  از پالك 45- اصلى واقع در لتحربخش2 کاشان.
71)راى شماره 139560302034004694 هیأت اول0 حمیدرضا خداوردیان فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 1175 
صادره از کاشان  به شماره ملى 1262386039- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 177/7 مترمربع بشماره 14040 فرعى 
مجزا ازشماره 6836 و1610فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از حبیب اله خداوردیان)
72)راى شماره 139560302034005046 هیأت اول0 فخرى حیدرزاده فرزند رضا بشماره شناسنامه 648 صادره از کاشان  
به شماره ملى 1261620186- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 98/7 مترمربع بشماره 14073 فرعى مجزا ازشماره 6603 

فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از ناهید سلیمانى)
 73)راى شماره 139560302034015382 هیأت دوم0 وحید غیبى فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 658 صادره از کاشان  
به شماره ملى 1261936914- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 91/25 مترمربع بشماره 14158 فرعى مجزا ازشماره 12296 

فرعى از شماره 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى از مسلم غیبى)
74)راى شماره 139560302034009538 هیأت دوم0 مرضیه عجمى فرزند على آقا بشماره شناسنامه 914 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261542665- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 35/85 مترمربع بشماره 314 فرعى ازشماره 52 

-اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
75)راى شماره 139560302034009541 هیأت دوم0 احمدرضا عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 4525 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262116872- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 35/85 مترمربع بشماره 314 فرعى 

ازشماره 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
76)راى شماره 139560302034009542 هیأت دوم0 مسعود عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 695 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1262288517- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 35/85 مترمربع بشماره 314 فرعى ازشماره 52 

-اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
77)راى شماره 139560302034009540 هیأت دوم0 مریم عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 1266 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261959744- سه چهارم دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 35/85 مترمربع بشماره 314 فرعى 

ازشماره 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
 78)راى شــماره 139560302034009539 هیأت دوم0 معصومه عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 644 صادره از 
کاشانبشماره ملى 1261806816- سه چهارم دانگ ازششدانگ یکباب مغازه بمساحت 35/85 مترمربع بشماره 314 فرعى 

ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
79)راى شماره 139560302034009499 هیأت دوم0 مرضیه عجمى فرزند على آقا بشماره شناسنامه 914 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261542665- 1/5 دانگ ازششدانگ چند باب مغازه بمساحت 126/70 مترمربع بشماره 315 فرعى ازشماره 

52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
80)راى شماره 139560302034009533 هیأت دوم0 احمدرضا عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 4525 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262116872- 1/5 دانگ ازششدانگ چند باب مغازه بمساحت 126/70 مترمربع بشماره 315 فرعى 

ازشماره 52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
81)راى شماره 139560302034009532 هیأت دوم0 مسعود عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 695 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1262288517- 1/5 دانگ ازششدانگ چند بابمغازه بمساحت 126/70 مترمربع بشماره 315 فرعى ازشماره 

52 - اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
82)راى شماره 139560302034009534 هیأت دوم0 مریم عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 1266 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261959744- سه چهارم دانگ ازششدانگ چند باب مغازه بمساحت 126/70 مترمربع بشماره 315 فرعى 

ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
83)راى شماره 139560302034009535 هیأت دوم0 معصومه عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 644 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261806816- سه چهارم دانگ ازششدانگ چند باب مغازه بمساحت 126/70 مترمربع بشماره 315 فرعى 

ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
84)راى شماره 139560302034009483 هیأت دوم0 مرضیه عجمى فرزند على آقا بشماره شناسنامه 914 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261542665- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 1525 مترمربع بشماره 316 فرعى ازشماره 

52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
85)راى شماره 139560302034009480 هیأت دوم0 احمدرضا عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 4525 صادره از 
کاشان بشماره ملى 1262116872- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 1525 مترمربع بشماره 316 فرعى 

ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
86)راى شماره 139560302034009447 هیأت دوم0 مسعود عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 695 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1262288517- 1/5 دانگ ازششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 1525 مترمربع بشماره 316 فرعى ازشماره 

52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
 87)راى شماره 139560302034009471 هیأت دوم0 مریم عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 1266 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261959744-سه چهارم دانگ ازششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 1525 مترمربع بشماره 316 فرعى 

ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
88)راى شماره 139560302034009447 هیأت دوم0 معصومه عجمى فرزند احمد بشماره شناسنامه 644 صادره از کاشان 
بشماره ملى 1261806816- سه چهارم دانگ ازششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 1525 مترمربع بشماره 316 فرعى 

ازشماره 52 -اصلى واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حبیب شیرقربانى)
89)راى شماره 139560302034015106 هیأت اول0 سیدمیثم بنى هاشمى فرزند سیدمصطفى بشماره شناسنامه - صادره 
از کاشان بشماره ملى 1250056241- ششدانگ ساختمان بمساحت 84/60 مترمربع بشماره 317 فرعى ازشماره 52 - اصلى 

واقع دراراضى صفى آباد بخش2کاشان.
90)راى شماره 139560302034005753 هیأت اول0 اکبر مهدوى راوندى فرزند محمدآقا بشماره شناسنامه 81 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1263244718- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 274/25 مترمربع بشماره 5231 فرعى 

مجزا از شماره 2079 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4 کاشان.
91)راى شماره 139560302034005754 هیأت اول0 نرگس وجگانى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 1788 صادره 
از کاشان بشماره ملى 1261870611- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 274/25 مترمربع بشماره 5231 فرعى 

مجزا از شماره 2079 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش4 کاشان
 92)راى شماره 139560302034009864 هیأت اول0 فخراله محبى نسب فرزندحبیب بشماره شناسنامه 531 صادره از 
آران بیدگل بشماره ملى 6199511840- ششدانگ یکباب دامدارى و انبارى بمساحت 1250/35 مترمربع بشماره 3375  

فرعى مجزا از شماره 392 فرعى ازپالك 3- اصلى واقع در طاهرآباد بخش4کاشان.
93)راى شماره 139560302034013976 هیأت اول0 محسن رشیدى خزاقى فرزند عباس بشماره شناسنامه 2493 صادره 
از شهررى بشماره ملى 0490462286- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 164/70 مترمربع بشماره 1749  فرعى مجزا از شماره 

941 فرعى ازپالك 4- اصلى واقع در خزاق بخش4کاشان.
بدیهى اســت درصورت انقضاى مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  ســند مالکیت صادرخواهد شــد.
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تایم اوت

امیرقلعه نویى ســال هاى طوالنــى آلترناتیو نیمکت  
اســتقالل بود. هر مربــى اى که نتیجــه نمى گرفت 
بالفاصله نام قلعه نویى مطرح مى شد و سایه سنگین او 
روى نیمکت و سکوها وجود داشت. بعد از آخرین حضور 
قلعه نویى در استقالل مدتهاست که نامش شنیده نشده 
و آبى ها یک آلترناتیو جدید پیدا کرده اند. یک آلترناتیو 
جوان به نام فرهاد مجیدى. همان فردى که مظلومى 
بعد از برکنارى از استقالل از مذاکرات نزدیکان باشگاه 
در طول فصل با او خبر داده بود. حاال فتح  ا... زاده هم 
در آخرین مصاحبه اش افشــا مى  کنــد که مجیدى در 
ابتداى این فصل هم از استقالل پیشــنهاد داشته که 

قبول نکرده است. 
وى دربــاره شــایعه حضــور فرهــاد مجیــدى 
روى نیمکت اســتقالل گفت: فرهاد خــودش عاقل 
اســت و مى داند چه زمانى به اســتقالل بیاید او االن 
به دنبال طى کردن مدارج مربیگرى و کســب مدارك 
معتبر است. اتفاقًا به زودى در اروپا فرهاد را مى بینم و
 با او مفصل صحبــت خواهم کــرد. او ابتداى فصل 
هم با پیشنهاد ســر مربیگرى اســتقالل روبه رو شد 
اما خودش نیامد زیرا مى دانســت اگر بیاید مى سوزد. 
فرهاد بایــد «بکن باوئر» آینده باشــگاه اســتقالل 

باشد.

کاظمى دم دســتى ترین گزینه براى مدیران تیم هاى 
ته جدولى  اســت که ســرمربى خود را برکنار کرده اند. 
او بارهــا نبــوغ خــود را در نجــات دادن تیم هــاى 
قعرنشین نشــان داده اســت و همین نکته باعث شد 
مدیران ماشین ســازى بین گزینه هــاى مختلف دایى 
فرهــاد را بــراى بیرون رفتــن از این بحــران وخیم 
انتخاب کننــد. آخرین بار همین فصــل پیش بود که 
کاظمى ســیاه جامگان مشــهد را در آســتانه سقوط 
تحویل گرفــت و نهایتــًا در لیگ برتر مانــدگار کرد. 
اتفاقى که باعث شــد مشهدى ها به ســرمربى اغلب 
میانه فصلى اعتماد کنند تا او کارش را در لیگ شانزدهم 

از ابتدا با این تیم شروع کند. اما مشکالت مالى شدید 
و بحران هاى مختلــف، کاظمى را از به ثمر رســیدن 
زحمت هایــش در مشــهد ناامید کرد تا بعــد از باخت 
هفته نهم برابر سپاهان از ســرمربیگرى سیاه جامگان 
استعفا کند. حاال فرهاد کاظمى در اولین بازى به عنوان 
ســرمربى ماشین ســازى باید به مشــهد برود و برابر 
سیاه جامگان قرار بگیرد. هر دو تیم در جدول وضعیت 
نابســامانى دارند و احتماًال تا انتهاى فصل هم در این 
منطقه فقط براى بقا در لیگ برتر مى جنگند. باید دید آیا 
کاظمى این بار هم مى تواند نجات دهنده باشد. چالش 

جدید؛ تبریز.

سرنوشت جالب 
فرهاد کاظمى

مجیدى پیشنهاد استقالل را 
رد کرد؟

جام باشــگاه هاي جهان از روز پنج شــنبه 8 دســامبر در ژاپن آغاز شد و دو تیم 
رئال مادرید به عنوان قهرمان فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا و اتلتیکوناسیونال 
مدلین کلمبیا به عنوان قهرمان کوپا لیبرتادورس، جزو مدعیان اصلی قهرمانی در 

این تورنمنت به حساب می آیند.
■   این دوره سیزدهم برگزاري این تورنمنت است. اولین بار جام باشگاه هاي جهان 

در سال 2000 در برزیل برگزار شد.
■  تیم هایی که تا به امروز موفق به قهرمانی در این تورنمنت شده اند عبارتند از: 
کورینتیانس (سال 2000)، سائوپائولو (2005)، اینتر پورتو آلگره (2006)، میالن 
(2007)، منچستریونایتد (2008)، بارسلونا (2009)، اینترمیالن (2010)، بارسلونا 
(2011)، کورینتیانــس (2012)، بایرن مونیــخ (2013)، رئال مادرید (2014) و 

بارسلونا (2015).
■   این دوره از رقابت ها در ژاپن برگزار می شود و هفت تیم در آن شرکت دارند: 
رئال مادرید نماینده اروپا ( قهرمان لیگ قهرمانان اروپا)، ناسیونال کلمبیا نماینده 
آمریکاي جنوبی (قهرمان کوپا لیبرتادورس)، آمه ریکاي مکزیک نماینده کونکاکاف 
(قهرمان کونکاچمپیونز)، ماملودي ســانداونز آفریقاي جنوبــی نماینده آفریقا 
(قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا)، اوکلند سیتی نیوزیلند نماینده استرالیا (قهرمان 
لیگ قهرمانان اقیانوسیه)، جئونبوك هیونداي کره جنوبی نماینده آسیا (قهرمان 

لیگ قهرمانان آسیا) و کاشیما آنتلرز نماینده کشور میزبان (قهرمان لیگ ژاپن).

■  این تورنمنت از روز پنج شنبه 8 دسامبر با برد2بر1 کاشیما مقابل اوکلند سیتی 
آغاز شد و در روز یک شنبه 18 دسامبر به پایان خواهد رسید. بازي ها در شهرهاي 

اوزاکا و یوکوهاما برگزار می شود و فینال در ورزشگاه یوکوهاما انجام خواهد شد.
■  بعد از مصاف دو تیم کاشیما و اوکلند در مرحله مقدماتی، دیروز در دور یک چهارم 
پایانی، کاشیما نماینده ژاپن، به مصاف قهرمان آفریقا رفت و جئونبوك هیونداي 
با آمریکا مصاف کرد. برنده هاي این بازي به نیمه  نهایی می رسند و در روزهاي 
14 و 15 دسامبر با رئال و اتلتیکوناسیونال روبه رو می شوند. (ناسیونال با برنده بازي 
کاشیما- ماملودي روبه رو می شــود و رئال با برنده بازي جئونبوك- آمه ریکا) و 

بازنده ها براي عناوین پنجمی و ششمی با هم مصاف می کنند.
■   اگر یک بازي مساوي تمام شود، وقت هاي اضافه (دو نیمه 15 دقیقه اي) دنبال 
خواهد شد و در صورت لزوم، برنده بازي در ضربات پنالتی مشخص خواهد شد. البته 
بازي رده بندي و پنجم و ششمی وقت اضافه نخواهد داشت و اگر بازي در 90 دقیقه 

برنده اي نداشته باشد، ضربات پنالتی برنده بازي را تعیین خواهد کرد.
■  بازي فینال میان دو برنده بازي هاي نیمه  نهایی در روز یک شنبه 18 دسامبر در 

ورزشگاه بین المللی یوکوهاما برگزار خواهد شد.
■  سپاهان اولین و تنها نماینده ایران در این تورنمنت  بزرگ باشگاه هاى دنیا بوده 
است. زردهاى اصفهان در سال 2007 با نایب قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا و با 
توجه به میزبانى ژاپن در این رقابت ها  موفق به صعود به جام باشگاه هاى جهان 
شدند و با یک پیروزى و یک شکست به مقام پنجم این کاپ رسیدند. در آن سال 
آ.ث. میالن ایتالیا به مقام قهرمانى رسید. همانگونه که پیش تر نیز اشاره کردیم 
سایت فیفا در گزارشى سپاهان را شایســته  حضور در این رقابت ها دانسته بود و  
ازمصاف نماینده ایران با میزبان مسابقات به عنوان بدشانسى بزرگ سپاهانى ها 
یاد کرد. باید دید حضور ایران براى دومین بار چه زمانى و توسط چه تیمى محقق 

مى شود.

بابک باقرى
سپاهان محبوب ترین تیم فوتبال در اصفهان، جام سوم 
تخت جمشید در سال 1354 را همچون فصل قبل از آن 
با رهبرى  محمود یاورى یــادگارى از تیم خاطره انگیز 
شاهین اصفهان آغاز کرد. اما بر خالف انتظار، بچه هاى 
اصفهان در نتیجه گیرى ناموفق ظاهر شدند. هشت هفته 
بسیار ناامید کننده، هواداران بى شمار و متعصب سپاهان 
را آزار مى داد. کســب تنها 3 امتیاز از هشت دیدار (سه 
تساوى و پنج باخت) نتیجه اى بود که در طول جام سابقه 
نداشت و خوشبین ترین هواداران اصفهانى نیز امیدى به 

تیم محبوب خود نداشتند اما...
براى یاورى و مردان شایســته اصفهــان از هفته نهم 
ورق برگشت. آنها حریفى پر توان به نام دارایى را که به 
غولکش معروف بود در باغ همایون (ورزشگاه اصفهان) 
با یک گل ارزشمند شکست دادند. اولین پیروزى، چنان 
شور و شوقى در اصفهان به پا کرد که همه مشکالت به 
فراموشى سپرده شد. سپس ابومسلم، پدیده جام سوم که 
حتى به بزرگان هم در آن سال باج نمى داد برابر سپاهان 
دست ها را باال برد تا شاگردان یاورى دومین پیروزى را 
نیز جشن بگیرند. هواداران اصفهانى دیگر در آسمان ها 
سیر مى کردند. آنها امیدوار و شاداب به انتظار تاج بزرگ 
تهرانى نشســتند تا در اصفهان از آبى ها میزبانى کنند. 
بازى درخشــان سپاهان، تاج را نیز تســلیم کرد. دیگر 

سپاهان قابل قیاس با تیم هشت هفته ابتدایى نبود.
در دیدارهاى برگشــت نیز ســپاهان افت و خیز بسیار 
داشت. آنها برابر هما هر چند در امجدیه دیدار را واگذار 
کردند اما در آن روز بازى درخشانى ارائه دادند. این دو 
تیم با هفت گل هــواداران فوتبال را از یک فوتبال ناب 
سیراب کردند. دیدارى که با نتیجه 4بر3 به پایان رسید. 
سپس چند هفته بعد صنعت نفت آبادان را در اصفهان با 
نتیجه عالى 4 بر 1 نقره داغ کردند. سپاهانى ها در ادامه 
برابر پرســپولیس در اصفهان و تاج در تهران با وجود 

ارائه یک بازى فوق العاده زیبا و هجومى به دو تساوى 
بدون گل قناعت کردند. دیدارهایى که آنقدر با حمالت 
ســپاهانى ها همراه بود که مطبوعــات آن روز اعتقاد 
داشتند تاج و پرســپولیس از مهلکه سپاهان تا حدودى 
جان ســالم به در بردند. در میان یاران سپاهان، نقش 
رضا دهقان در خط هافبک که به شدت از سوى محسن 
یزدخواستى حمایت مى شــد انکارناپذیر بود. از دست 
دادن یک مهاجم ممتاز به نام احمد جفارى نیز از دیگر 

معضالت سپاهان در جام سوم به شمار مى رفت. 
در ادامه دروازه بانان و خطوط سه گانه سپاهان در جام 
سوم تخت جمشید را مورد بررســى قرار مى دهیم تا با 

خصوصیات مردان نامى سپاهان بیشتر آشنا شویم.

دروازه، مقر فرماندهى سپاهان
سپاهان در درون دروازه یک گوهر با ارزش داشت به نام 
محمد برزمهرى که هر چند به سبب اضافه وزن، در اوج 
دوران بازیگرى نبود اما با کوله بارى از تجربه، همچون 
یک فرمانده مقتدر جوانان اصفهان را رهبرى مى کرد. او 
که جزو پنج شخصیت بزرگ تاریخ این باشگاه بزرگ در 
میان هواداران سپاهانى شناخته مى شود، علیرغم میل 
خود به بازنشستگى و باز کردن جا براى جوانان شایسته 
اصفهانى، همچنان از هر گزینه دیگر شایســته تر براى 
نگهبانى از دروازه زردپوشان به حساب مى آمد. عشق به 
سربلندى اصفهان سبب  حضور درخشان او در چهارچوب 
دروازه بود. پس از او مسعود رجایى پور نیز در اندك زمانى 
که به میدان آمد تا حدودى موفــق بود اما اصفهانى ها 
براى آینده بیشتر چشم به بهرام استکى گلر تیم جوانان 
اصفهان داشتند تا در سال هاى آینده این جوان شایسته را 
جایگزین کاپیتان برزمهرى کنند که این اتفاق هم افتاد.

خط دفاع
 منوچهر کبیریان ستون خط دفاعى سپاهان در جام سوم 

بود. تسلط او بر توپ هاى هوایى به سبب اندام مناسب 
و قد بلند، نقطه اطمینان یاورى در خط دفاع به حساب 
مى آمد زوج او در مرکز خط دفاع مهدى اخوان مدافع با 
تجربه و قدیمى سپاهان بود. این دو (اخوانـ  کبیریان) 
تشکیل یک زوج مکمل را داده بودند. در سمت راست اما 
یک سپاهانى اصیل و متعصب به نام مسعود تابش حضور 
داشت که با توانمندى هاى وصف ناپذیر، از هوشیارى 
و ســرعت باال بهره مند بــود. او به تنهایــى پایه گذار 
نیمى از حمالت تیم ســپاهان در جام سوم به حساب 

مى آمد. 
ترکیب دو نفره او با دهقان، سمت راست سپاهان را براى 
حریفان هراسناك مى کرد. کاپیتان دوم تیم اصفهانى 
در میان کارشناسان به این جمله مشهور بود که «تابش 
براى مهار بهترین گوش چپ ها تنها به 10 دقیقه زمان 
نیاز دارد تا راه مهار او را پیدا کند». در ســمت چپ نیز 

بهروز مردانى و مختار بابایى حضورى مثبت داشتند. 
مردانى با اندامى متناســب یکى از خوب هاى سپاهان 

محسوب مى شد.

خط هافبک
رضا دهقان و محسن یزدخواستى (جوان اول سپاهان) 
ســتاره هاى این تیــم در مرکز زمین بودند. محســن 

یزدخواستى را آن روزها بسیارى از تیم ها مى خواستند.
او را در سپاهان با پروین ســتاره پرسپولیس و تیم ملى 
مقایسه مى کردند. یزدخواســتى رابط میان خط دفاع 
و خط حمله این تیم محسوب مى شــد. هماهنگى او با 
سایر مردان ســپاهان به ویژه مسعود تابش در فاز حمله 

مثالزدنى بود. 
هرگاه تابش نفوذ مى کرد حرکات بــدون توپ و جابه 
جایى ضربدرى یزدخواســتى و دهقان نیز آغاز مى شد 
تا نظم و شــیرازه مدافعان حریف در شکلى کامل تنزل 
یابد. به گونه اى که بعضًا در آن شرایط یاران سپاهان با 

پنج مهاجم به دروازه حریفان هجوم مى بردند. خوروش، 
ولیوند و اعرابى از دیگر یاران ســپاهان در این منطقه 
بودند که به تناوب فرصت حضور در میدان را مى یافتند.

 خط حمله
ترکیب علیرضا رحیمى، على اصغر جمالى و احمد جفارى 
امیدهاى هواداران سپاهان در آغاز فصل بودند. رحیمى 
در نقش گوش راست و اغلب سازنده براى احمد جفارى 
و جمالى نیز در گــوش چپ براى ســپاهان به میدان 

مى رفتند. 
عدم نتیجه گیرى در آغاز فصل این امیــد را به یاورى 
مى داد که با گذشــت زمان مشــکالت رفع شــود اما 
شکست هاى پى در پى و به ویژه جدایى جفارى و جمالى 
در اواخر نیم فصل وضعیت نامشــخصى را پیش روى 
تیم اصفهانى قرار داد. با جدایى این دو مهاجم، محمود 
یاورى، حمید ندیمیان و غالمرضا صفاپور را جایگزین 
آن دو مى کند و بر خالف انتظار، خط حمله سپاهان جان 
دوباره اى مى یابد. ندیمیان که با گل خود زمینه شکست 
تاج را فراهم کرده بــود، در نیم فصل دوم در نقش یک 
ســازنده ســبب اوج گیرى صفاپور و علیرضا رحیمى 

شد. 
صفاپور که متخصص گلزنى به تیم هاى جنوبى بود در 
هفته نوزدهم به عنوان بهترین چهره هفته نیز شناخته 
شد. او در نهایت با ثبت شش گل و سه پاس گل بهترین 
گلزن ســپاهان در جدول گلزنان جام سوم قرار گرفت. 
پس از او علیرضا رحیمى و محســن یزدخواستى هر دو 
با چهار گل و رضا دهقان با ســه گل در رده هاى بعدى 

قرار گرفتند. 
علیرضا رحیمــى مهاجمى بود که غالبــًا در نقش یک 
سازنده و با حرکت در فضاهاى خالى براى سایر مهاجمان 
خلق موقعیت مى کرد. او یکى از اولین مهاجمان در زمینه 

فضاسازى در فوتبال ایران شناخته مى شود.

 نگاهى به حضور زردپوشان اصفهان در جام 1354
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صداى هواداران

2 دیدار مهم براى اعتماد 
بیشتر به عبدا...

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه ها و تحلیــل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پســت 
الکترونیک info@nesfejahan.net ارســال 

نمایید.
این ســتون نیم نگاهــى نیز بــه کامنت هاى 
هــواداران فوتبــال بــه ویــژه دوســتداران 
ســپاهان و ذوب آهــن در صفحــات مجازى 

دارد.

■ سرانجام چه روزى فوتبال ایران به این نتیجه 
خواهد رســید که باید تعطیلى هاى پى در پى و 
طوالنى مدت لیگ را کنار گذاشــت و به سبک و 
ســیاق همه جاى جهان – غیر از آسیا – رو آورد؟ 
یعنى ِکى زمان آن فرا مى رســد که باشــگاه ها 
براى بازى هاى مقدماتى در روزهاى مشــخص 
شــده در تقویم فیفا – به استثناى مسابقاتى مثل 
خود جام جهانــى یا جام ملت ها – ملى پوشــان 
خود را 72 ســاعت قبل تحویل ســرمربى تیم 
ملى بدهند و روشى پیاده شــود که در لیگ هاى 
معتبر اجرا مى شــود. تا حاال هیچگاه در تیم ملى 
چنین روشى اجرا نشــده؛ نه برانکو، نه دایى و نه 
قلعه نویى و قطبى، هیچکدام از الگوى 72 ساعته 
پیروى نکردند و همیشه مربیان تیم ملى خواهان 
اردوهاى بلندمدت و تعطیلى لیگ بودند. دلیلش 
هم مشخص و واضح است، چرا که همه مربیان 
ملى بر این باور بوده و هســتند که در این مدت 
کوتاه نمى تواننــد تیم ملى را بــراى یک بازى 
حساس سازماندهى کنند و از طرفى کیفیت هاى 
تمرین و بــازى در لیگ ایران را قبــول ندارند. 
اگرچه هیچگاه روش فوق امتحان نشده و براى 
ما روشن نیســت که اگر بازیکنان ملى پوش تنها 
ســه روز قبل از یک بازى دور هم جمع شــوند، 
آیا نمایش بهترى خواهیم داشــت یا سطح بازى 
تیم ملى افول چشــمگیرى خواهد داشــت. این 
یک نظریه است که اگر ملى پوشــان در کوران 
بازى هاى لیگ باشند و سه روز قبل از بازى ملى 
دور هم جمع شــوند، بازیکنان از آمادگى بهترى 
برخوردار هســتند و این روش بهترى نسبت به 
دور بودن یک ماهــه بازیکنان از فرم مســابقه 
است. این موضوع را در حد یک نظریه مى دانیم 
و الگوى فوق حتــى براى یک بــار در تیم ملى 
امتحان نشده است. کارلوس کى روش از مخالفان 
سرسخت این نظریه به شمار مى آید؛ او اردوهاى 
بلندمدتى را مطالبه مى کند که همین مسئله محل 
اختالفش با برانکو، قلعه نویى و سایر مربیان لیگ 
است. در شرایط فعلى روى آوردن به چنین روشى 
نه به مصلحت است و نه پیشــنهاد مى شود چرا 
که با روش سنتى، تیم ملى در آستانه رسیدن به 
جام جهانى اســت. اصوًال به کارى که از مدت ها 
قبل روى آن برنامه ریزى و سرمایه گذارى شده، 
نباید دســت زد.  کى روش همواره به روش خود 
پایبند بوده و شکى در این نیســت که  بازیکنان 
لیگ ایران از تمرینات ســطح پایین و امکانات 
کمى برخوردار هســتند اما کــى روش مى تواند 
براى آینــده برنامه اى را پیشــنهاد کند که لیگ 
ایران را به ســمت اســتانداردهاى جهانى سوق 

دهد.

■ سپاهان باید هر طور شده در تبریز و در مقابل 
تراکتورســازى نتیجه بگیرد. قلعــه نوعى براى 
اینکه خود را اثبات نماید مى خواهد هر طور شده 
سپاهان را ببرد. او پس از جدایى از سپاهان چند 
بار دیگــر در معرض حضور دوبــاره در اصفهان 
به عنوان ســرمربى ســپاهان بوده که منتها در 
نهایت مربیان دیگرى به سپاهان آمدند. امیدوارم 
ویسى براى این دیدار نقشه هاى ویژه اى داشته 
باشــد. به هر حال این دیدار و دیدار با استقالل 
براى ما سپاهانى ها بســیار مهم و حیثیتى است. 
باید هر طور شــده در این دو دیدار موفق باشیم. 
پیروزى در این دو بازى مى تواند اعتماد بیشــتر 
هواداران به عبدا... ویســى را به همراه داشــته 

باشد.

سپاهان 
وحشتناك ضد حمله مى زد!

قاسـم دهنوى هافبک صباى قم که از شکسـت 4 بر 1 
تیمش مقابل سـپاهان خیلى ناراحت است، در مورد این 
باخت سنگین در هفته سیزدهم مى گوید:  سپاهان بازى 

را خوب شروع کرد و ما در چند دقیقه غافلگیر شدیم.  
دهنوى در ادامه گفت: در نیمه دوم هم براى جبران نتیجه 
تالش کردیم و شروعى تهاجمى داشـتیم اما آنها روى 
ضدحمالت برنامه داشتند و با استفاده از همین برنامه به 

خوبى به هدفشان رسیدند.
وى افـزود: سـپاهان وحشـتناك ضدحمله مـى زد و در 
نهایت به خواسـته خود رسید. سـپاهانى ها در این بازى 

مستحق برد بودند. 
 

نشان فیروزه 
براى فیلم خواهران سپاهانى

فیلم «صفر تا سـکو» عنوان برترین فیلم دهمین دوره 
جشنواره سینماحقیقت را از آن خود کرد.

برندگان دهمین دوره جشنواره سینماحقیقت معرفى شدند 
و طى آن نشان فیروزه سینماحقیقت، تندیس جشنواره 
و دیپلم افتخار بـه مهتاب کرامتى و طهورا ابوالقاسـمى 

تهیه کنندگان فیلم «از صفر تا سکو» اهدا شد.
مستند «صفر تا سـکو» به کارگردانى سحر مصیبى به 
زندگى سه خواهر ووشوکار سـمیرمى باشگاه سپاهان، 
الهه، شهربانو و سهیال منصوریان اختصاص دارد و تالش  
و سختکوشـى آنها را در راه رسیدن به سکوهاى جهانى 

به تصویر مى کشد.
جشـنواره بین المللى فیلم مسـتند ایران از 14 آذرماه به 

مدت یک هفته در پردیس سینمایى چارسو برگزار شد.

پیروزى یاران على کریمى
هفته نوزدهم لیگ کرواسـى با پیروزى دینامو در دربى 

زاگرب پیگیرى شد.
در چارچـوب رقابت هـاى هفته نوزدهم لیگ کرواسـى 
تیم هاى دینامـو و لوکوموتیـو در دربى شـهر زاگرب به 
مصاف هم رفتند. دینامو که در ورزشگاه ماکسیمیر میزبان 
این دیدار بود ابتدا توسـط سـودانى در دقیقـه 62 پیش 
افتاد اما در دقیقه 75 آنتونویچ کار را به تسـاوى کشـاند. 
دیناموزاگرب که نمى خواست در این بازى خانگى امتیاز 
از دست بدهد ، موفق شد دوباره با گل فولیچ در دقیقه 82 
پیش بیافتد و در دقیقه 89 سودانى بار دیگر گلزنى کرد تا 

برترى 3 بر 1 را براى تیمش به ارمغان بیاورد.
على کریمى لژیونر اصفهانى دیناموزاگرب در این دیدار 

در لیست تیمش قرار نداشت.

شناخت حریفان آسیایى
مراسم قرعه کشى لیگ قهرمانان آسیا امروز( سه شنبه) 

23 آذرماه در مالزى برگزار مى شود.
نمایندگان باشگاه ذوب آهن براى حضور در قرعه کشى 
و کارگاه آموزشى لیگ قهرمانان باشگاه هاى آسیا عازم 

کوآالالمپور مالزى شدند.
سرپرست، مدیر رسانه اى و پزشک تیم فوتبال ذوب آهن 
براى شرکت در قرعه کشى و کارگاه هاى آموزشى لیگ 

قهرمانان آسیا،ایران را به مقصد مالزى ترك کردند.
کارگاه آموزشـى سرپرسـتان و مدیـران رسـانه اى 
باشگاه هاى شرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا روزهاى 

23 و 24 آذرماه برگزار مى شود.

استقالل به دنبال مبعلى؟
از گزینه جدید اسـتقالل در نقل و انتقاالت نیم فصل 
رونمایى شد. گفته مى شـود منصوریان تمایل دارد در 
فصل نقل و انتقاالت ایمـان مبعلى هافبک با سـابقه 
نفتى ها را جذب کند. ابتداى فصل شـایعاتى مبنى بر 
انتقال ایمان به استقالل شنیده مى شد اما منصوریان 
در نهایت شـاگرد خود در نفت را به جمع آبى ها اضافه 
نکرد. اما عملکرد ضعیف خط میانى اسـتقالل شرایط 
را به گونه اى رقم زده که شاید منصوریان مجبور شود 
بار دیگر به سـراغ ایمان مبعلى با تجربـه و آماده برود. 
البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که با بازگشت 
روزبه چشمى به خط میانى استقالل از نیم فصل دوم 
آبى ها مى توانند امیدوار باشند که مشکالت خط میانى 

شان تا حدودى کاهش پیدا کند.
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مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

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

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

همانا کار ما «والیت» ما اهل بیت پیامبر (ص) ســخت و 
تحمل آن دشوار است که جز مؤمن دیندار که خدا او را 
آزموده و ایمانش در دل اســتوار بوده، قدرت پذیرش و 
تحمل آن ندارد و حدیث ما را جز سینه هاى امانت پذیر و 

موال على (ع)عقل هاى بردبار فرا نگیرد.

ساسان اکبرزاده

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان با حمایت صنایع 
گیتى پسند و انتخاب مسابقات ملى آزاد مهارت را با عنوان خدمات 
فنى-ســرویس و نگهدارى در سه رشــته لوازم سرمایشى، لوازم 
گرمایشــى و لوازم صوتى تصویرى براى برادران در سالن نقش 
جهان شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان برگزار کرد.

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در مراسم افتتاحیه 
این مسابقات با خیرمقدم به شرکت کنندگان گفت: مسابقات ملى 
آزاد مهارت براســاس سیاســت هاى آموزش فنى و حرفه اى، از 
دوسال گذشته در دستور کار قرار گرفت تا فعالیت هاى اثربخشى 

در این راستا صورت پذیرد.
ابوطالب جاللى افزود: این مسابقات با هدف جلب مشارکت صنایع، 
صنوف، شناسایى نخبگان و همراستاسازى برنامه هاى آموزشى و... 
برگزار شده و در نظر است تا بانک اطالعات از نخبگان داشته باشیم 

و از قابلیت هاى آنان استفاده شود.
وى ادامه داد: مهارت آموزان شرکت کننده در این دوره از مسابقات 
ملى آزاد مهارت 54 نفر از 24 استان کشــور بوده که در سه رشته 
سرمایشى لوازم سرمایشى، لوازم گرمایشى و لوازم صوتى تصویرى 

با هم رقابت مى کنند.

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: صنایع استان 
مى تواننــد در ارتقاى آموزش فنى و حرفه اى نقش داشــته و این 

مسابقات نیز مى تواند اثرات مطلوبى به ارمغان داشته باشد.
***

مدیر مسابقات ملى مهارت سازمان آموزش فنى حرفه اى کشور هم 
با اظهار خوشــحالى از حضور در جمع صاحبان صنایع و آموزش 
مهارتى استان اصفهان گفت: سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور 
بعنوان متولى آموزش هاى مهارتى در ســال 79 براى دومین بار به 

عضویت سازمان جهانى مهارت (wsi) در آمد.
ژاله عمرانى با تشریح تشکیل و اهداف ســازمان جهانى مهارت 
افزود: ســازمان جهانى مهارت بعنوان یک سازمان غیرانتفاعى 76 
کشور صنعتى و پیشــرفته جهان را به عضویت خود دارد. این در 
حالى است که مســابقات جهانى مهارت از ســال 1954 میالدى 
به عنوان مهمتریــن رویداد مهارتى هر دو ســال یکبار در یکى از 

کشورهاى عضو برگزار مى شود.
وى خاطرنشان کرد: ســازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور پس 
از عضویت در این سازمان جهانى، مسابقات ملى مهارت را براى 
جوانان زیر 22 سال هر ســاله برگزار کرده و امسال نیز هفدهمین 
دوره مســابقات ملى مهارت را در 29 رشــته برگــزار نموده که 

برگزیدگان دو دوره اخیر مســابقات ملى مهارت در مهرماه سال 
96، به چهل و چهارمین دوره مسابقات جهانى مهارت به ابوظبى 

اعزام خواهند شد.
مدیر مسابقات ملى مهارت سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور 
یادآور شد: پیشرفت سریع تکنولوژى و فناورى در مجامع صنعتى، 
طبیعتًا بر روى آموزش هاى مهارتى نیــز تأثیرگذار خواهد بود و 
سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور نیز در نظر دارد با شناخت 
بهتر صنعت و نیازهاى آنها، گام بلندترى در تحول آموزش مهارتى 

بردارد.
عمرانى با بیان اینکه منشور مســابقات آزاد مهارت بعنوان یکى از 
جلوه هاى آموزش هاى مهارتى تنظیم و در سال 90 براى اجرا به 
ادارات آموزش فنى و حرفه اى استان ها ابالغ شد گفت: برگزارى 
مسابقات آزاد مهارت سعى بر آن دارد صنعت، آموزش و بازار کار 
کشورمان را حول مقوله مهارت حتى براى مدت زمان اندك دور 
هم گردآورده تا شاید همین فرصت اندك غنیمتى براى زمنیه سازى 
تعامل مناسب تر این حوزه ها با هم را فراهم آورد و در حقیقت این 
مسابقات، جشنواره اى از حضور برترین عرصه هاى کسب و کار 

و آموزش است.
عمرانى با قدردانى از همــه برگزارکنندگان و حمایت کنندگان در 

برگزارى این دوره از مســابقات، اظهار امیدوارى کرد این رویداد 
بتواند در آینده نه چندان دور، به اهداف متعالى که مبناى آن شکل 
گرفته، دست یابد. وى ادامه داد: این مسابقات دروازه اى براى در 

کنار هم قرار گرفتن صنعت و مهارت است.
***

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان هم با 
قدردانى از مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان به خاطر 
برگزارى مسابقات آزاد مهارت گفت: امروز اشتغال براى کشور و 

جامعه بسیار مهم بوده و دغدغه است.
این در حالى اســت که 50 درصد از فارغ التحصیالن رشــته هاى 
مختلف امروز بیکار هستند و ما صنعتگران نیز به دنبال نیروى کار 
مؤثر و مفید هستیم که معموالً هم باید این نیروهاى کار را از دیگر 

نقاط تأمین کنیم.
عبدالوهاب ســهل آبادى مى گویــد: آموزش فنــى و حرفه اى 
تشکیالتى بین المللى است که رســالت آموزش را بعهده داشته و 
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى اســتان اصفهان نیز با برخوردى 
مناسب و صمیمى با ارباب رجوع و تشــکل ها، توانسته رضایت 

همگان را فراهم آورد.
رئیس خانه صنعت و معدن کشور با بیان اینکه اصوالً دستگاه هاى 

مورداستفاده در معادن و صنایع، بسیار هزینه سنگینى دارد گفت: باید 
سعى شود اپراتورهایى که براى کاربا این دستگاه ها در نظر گرفته مى 
شود مهارت هاى الزم در بکارگیرى آنها را دارا باشند تا از خسارت 
هاى احتمالى جلوگیرى شود. و این از رسالت هاى مهارت آموزان 

و شرکت کنندگان در این مسابقات است.
وى آمادگى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان را 
براى ارائه خدمات بیشتر به اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان 
و مهارت آموزان و شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات اعالم 
کرد و افزود: از سوى دیگر ما کارفرمایان انتظار داریم یارى شویم 
تا دغدغه اى براى پیدا کردن کارگر آشــنا به کار و ماهر در استان 

نداشته باشیم.
***

مسعود صرامى یکى از کارآفرینان و فعاالن اقتصادى هم مى گوید: 
لوازم سرمایشى و گرمایشى از رشته هاى موردنیاز در کشور بوده، که 

اگر مهارت آموزان آن را فراگیرند مى توانند موفق باشند.
وى با بیان اینکه کار باید با هدف دنبال شــود گفت: امید اســت 
مهارت آموزان شرکت کننده در این مسابقات بتوانند از الگوهاى 
موردنظر به خوبى استفاده و در این راستا با فعالیت مستمر، روز به 

روز رشد کنند. 

 در قالب 3 رشته خدمات فنى، سرویس و نگهدارى لوازم سرمایشى، گرمایشى و صوتى و تصویرى

مسابقات ملى آزاد مهارت در اصفهان برگزار شد

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطابق جدول زیر 
از فروشنده ذیصالح انجام دهد.  

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1395/10/04
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/10/05

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتى www.abfaesfahan.ir، تلفن: 36680030- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن: 36680030- 031

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول 

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجه موضوع مناقصهشماره مناقصه

95 -4 -169
خرید چمن مصنوعى براى زمین هاى جنب 

استخر و منازل مسکونى شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان 

145/000/000جارى 

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1395/09/23

نوبت  دوم

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

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

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

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

آگهى مزایده

سیدمحمد هادى موسوى- شهردار اردستان  
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چهل تکه

یک جوان آفریقایى که در تانزانیا نامزد خود    جام نیوز |
را به صورت برهنه هشت ماه در گودالى زندانى کرده بود، محاکمه 
شد. به گفته پلیس یک جادوگر به این پسر جوان گفته بود که با 
زندانى کردن نامزدش به زودى پولدار خواهد شد و این جوان نیز 
تحت تأثیر گفته هاى جادوگر محلى مدت هشت ماه دختر را در 
بدترین شرایط ممکن در گودالى تاریک زندانى کرده بود و تنها 

مقدارى غذا دراختیارش قرار مى داد تا از گرسنگى نمیرد.
همچنین در این گزارش آمده بود که  دختر جوان با گذر زمان و 
تحت شرایط نامناسب به  شــدت الغر و نحیف شده و عضالت 
بدنش تحلیل رفته اســت. این دختر همچنین به دلیل تاریکى 
شدید گودال دچار مشکالت بینایى نیز شده بود که تحت درمان 

ویژه قرار گرفته است.

کارگــر 50 ســاله اى به دلیل مشــکالت بیمه    مشرق |
بیکارى در مقابل اداره تأمین اجتماعى شهرستان بهار همدان دست 

به خودسوزى زد.
هفدهم آذر ماه سال جارى یک کارگر 50 ســاله بیکار مقابل اداره 

تأمین اجتماعى شهرستان بهار دست به خودسوزى زد.
بنابر اعالم تأمین اجتماعى شهرستان بهار، رفع نشدن مشکل بیمه 
بیکارى این شخص توسط کارفرما علت این خودسوزى بوده است.

این فرد، کارگر پیمانکار اداره آب شهرستان بهار بوده  و به دلیل اخراج 
و عدم دریافت بیمه بیکارى دست به این کار زده است.

الزم به ذکر است، پس از بروز این حادثه، نیروهاى اورژانس بالفاصله 
در محل حاضر و کارگر مصدوم را که دچار سوختگى شدید شده بود 

به بیمارستان منتقل کردند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک مادر 20 ساله اوکراینى 
متهم شده است که دو کودك خردسال خود را به مدت 9 روز بدون 

آب و غذا در خانه رها کرده است.
« والدیسالوا پدچاپکا» متهم شــده دو کودك خردسال را در خانه 
بدون آب و غذا رها کرده و به خانه شریک زندگى خود رفته است که 
در اثر این اقدام غیر مسئوالنه او یکى از دو کودك خردسالش بر اثر 
گرسنگى جان داده است. درصورت اثبات اتهام او در دادگاه، مجازات 

هشت سال زندان در انتظار او است.
به گفته مشاور رئیس جمهور اوکراین در امور حقوق کودکان، این 
مادر جوان اوکراینى براى نوزادان خود فقط چند تکه شکالت گذاشته 
بود. این دو کودك تقال کرده بودند بــراى تهیه غذا به بیرون خانه 

بروند اما دِر قفل شده مانع بیرون رفتن آنها شده بود.

خودسوزى مرد 50 ساله همدانى عروس زندانى 
بخاطر بیمه بیکارى

ماجراى غمناك مرگ  کودك  اوکراینى  030201

به گزارش تسنیم، ســى امین روز از اردیبهشت 86 خبر 
قتل زن جوانى در منطقه حصارك کرج به پلیس اعالم و 
با حضور مأموران کالنترى 32 حصارك کرج در صحنه 
جرم مشخص شد زن 18 ساله اى به نام «فرزانه» توسط 

همسرش با 18 ضربه چاقو به قتل رسیده است.
همزمان با اعالم مراتب این اتفاق به بازپرس ویژه قتل 
دادسراى عمومى و انقالب کرج تحقیقات بیشتر در رابطه 
با این پرونده آغاز و همسر فرزانه بازداشت شد و در همان 

ابتدا به قتل همسرش اعتراف کرد.
همســر فرزانه پس از بازداشــت دربــاره جزئیات قتل 
همسرش به کارآگاهان گفت: «من با فرزانه اختالفاتى 
داشتم و شب قبل از حادثه منزلم پدر همسرم بودیم، زمانى 
که به خانه برگشتیم با فرزانه جر و بحثم شد و این مشاجره 
تا حدود ساعت 4 بامداد ادامه داشت؛ در حین مشاجره با 
فرزانه عصبانى شدم و با چاقوى آشــپزخانه او را به قتل 
رساندم، پس از قتل طالهاى فرزانه را با خود به بیرون از 

منزل بردم و در زیر آجرى در محل کارم پنهان کردم.»
با اتمام جلســات بازپرســى از متهم پرونــده و صدور 
کیفرخواست براى همسر فرزانه، وى 13 خرداد 87 براى 
محاکمه در شعبه 74 دادگاه کیفرى استان تهران حاضر و 
پس از اعتراف به قتل فرزانه با درخواست اولیاى دم مقتول 
(مادر و پدر فرزانه) به قصاص نفس با پرداخت تفاضل دیه 
از ناحیه اولیاى دم مقتول محکوم و این حکم در شعبه 11 

دیوان عالى کشور نیز تأیید شد.
سرانجام این پرونده براى سیر مقدمات اجرایى به شعبه 
چهارم اجراى احکام دادسراى امور جنایى تهران ارسال 
شــد و در حالى که چند روز تا اجراى حکم قصاص قاتل 
باقى نمانده بود، اولیاى دم مقتول با حضور در دادسراى 
امور جنایى تهران درخواســت خود مبنى بــر رهایى از 
قصاص دامادشان را به قاضى رضوانى  دادیار شعبه چهارم 
اجراى احکام این دادسرا ارائه دادند و متهم این پرونده از 

قصاص رهایى یافت.

  آفتاب نیوز | پسر24 ساله روى صند لى متهم 
د ر د اد ســراى جنایى به پهناى صورت اشک مى ریزد  و 
با التماس به بازپرس پرونــد ه مى گوید  که او د خترجوان 
را اذیت و آزار نــد اد ه و با رضایت خود  د ختــر با او ارتباط 

د اشته است.
ماجرا مربوط به نهم آذرماه سال 1393 است. یعنی چهار 
روز بعد  از آشنایی. پسر می گوید : «من و او روز نهم آذرماه با 
هم آشنا شد یم. من با او د ر خیابان آشنا شد م و به او شماره 
تلفنم را د اد م. بعد  با هم به بستنی فروشی رفتیم و آب هویج 
خورد یم. رابطه مان به صورت تلفنی اد امه د اشت تا اینکه 
چهار روز بعد  از آشنایی او را به خانه مان د عوت کرد م. او 
هم پذیرفت. آن روز خواهرم هم د ر خانه مان بود . اگر من 
می خواستم به او تعرض کنم حتمًا خواهرم می فهمید . اما 

دختر می گوید  که من به او تعرض کرد ه ام.»
دختر، شش ماه بعد  از این حاد ثه به د اد سراي جنایی تهران 
رفت و  به جرم آد مربایی و تعرض به عنف شکایت کرد . او 
د ر جواب بازپرس وقتی از او پرسید  چرا همان موقع که این 
اتفاق افتاد  براي شکایت به د اد سرا نیامد ي، گفت: «من 
از خانواد ه ام می ترسید م که این موضوع برمال شود . کسی 

هم نبود  تا بتوانم با او مشورت کنم.»
طبق اظهارات د رج شد ه د ر پروند ه، دختر د رباره شب حاد ثه 
به بازپرس مد یرروستا گفته: «آن روز د ر خیابان با هم آشنا 
شد یم. او شماره تلفنش را به من د اد  و بعد  با هم سوار یک 

پژوي 405 نقره اي شد یم. د ر راه بود یم که ناگهان رانند ه 
مسیرش را عوض کرد  و من را به بیراهه اي برد . ناگهان 
با تهد ید  چاقو من را مجبور کرد  کارهایی که می گوید  را 
انجام د هم. بعد  من را به زور د ر صند وق عقب ماشــین 
اند اخت و بعد  از چند  کیلومتر ماشین را نگه د اشت. وقتی 
از صند وق عقب بیرون آمد م هوا تاریک شد ه بود . او من 
را به بیابان هاي نزد یک بزرگراه آزاد گان برد  و رها کرد  و 
گفت هر ماشینی که آمد  سوار شو و برو. او حتی جایی من 
را پیاد ه نکرد  که بتوانم به راحتی ماشین بگیرم. بعد  با یک 
تاکسی به خانه آمد م د ر حالی که نمی توانستم د رباره این 

اتفاق چیزي به کسی بگویم.»
بعد  از شکایت دختر (شــش ماه بعد  از حاد ثه) د ر د اد سرا 
بازپرس پروند ه او را به پزشکی قانونی فرستاد  و پزشکی 
قانونی تعرض را تأییــد  کرد  و با توجه بــه این موضوع 
پروند ه براي بررسی بیشتر به د اد ســراي جنایی تهران 
فرستاد ه شــد . اما این بار جرم آد مربایی هم به آن اضافه

 شد ه است.
پســر روي صند لی هاي اتاق بازجویی نشسته و بی وقفه 
گریه می کند  و می گوید : «او چند  روز پیش با من تماس 
گرفت و گفت که د ر یک صورت حاضر است شکایتش را از 
من پس بگیرد  که به او پول زیاد ي بد هم تا رضایت بد هد .» 
حاال بار د یگر پروند ه د ر شعبه ششم د اد سراي جنایی تهران 

به ریاست محسن مد یرروستا د ر حال پیگیري است.

پاهاى کارتن خوابى که چند شــب قبل و در اوج سرما، 
توســط نیروهاى اورژانــس فوریت هاى پزشــکى به 
پلیس راه همدان- قزوین شناسایى و به گرمخانه همدان 
تحویل داده شد، دچار مصدومیت شده و بر اساس نظر 

پزشک، باید قطع شود.
به گزارش ایســنا، پس از اینکه این فــرد یک روز در 
گرمخانه مى ماند، او را به بیمارســتان منتقل مى کنند و 
پزشک تشخیص مى دهد پاهاى وى باید قطع شود چرا 
که شدت نفوذ سرما ممکن است به سایر بافت هاى بدن 

نیز آسیب زده و به مرگ منجر شود.
مدیر روابط عمومى بیمارستان بعثت همدان، از پذیرش 
یک کارتن خواب در این بیمارســتان خبر داد و گفت: 
متأســفانه ســرمازدگى شــدید منجر به از بین رفتن 

بافت هاى هر دو پاى این فرد شده است.
بختیارى با اشــاره به اینکه عمل جراحى و قطع هر دو 
پاى این فرد یک امر حیاتى محسوب مى شود، افزود: در 
صورتى که پاهاى این بیمار قطع نشود اندام هاى دیگر 
همچون کلیه ها هم به مرور زمان از کار افتاده و به فوت 

این بیمار مى انجامد.

وى ادامــه داد: با توجه به اینکه مســئول فنى و رئیس 
بیمارســتان تصمیم به عمل فورى این بیمار گرفته اند 
بنابراین درحال پیگیرى براى اخذ مجوز از دادســتانى 
اســتان براى عمل جراحى و قطع هر دو پاى این بیمار 

هستیم.
بختیارى خاطرنشــان کرد: در چنین شرایط حیاتى که 
ممکن است به مرگ بیمار منجر شود، نباید به رضایت 
ندادن مریض براى عمل جراحى اکتفا کرد و با ارائه نامه 

از دادستانى نیز مى توان عمل جراحى را انجام داد.
وى با بیان اینکه این بیمار هیچ همراهى نداشت ، افزود: 
این نخستین بیمارى اســت که در استان همدان دچار 

سرمازدگى و به این بیمارستان منتقل شده است.
بختیارى به پدیده یا بیمارى «رینود» اشاره کرد و گفت: 
در این بیمــارى فرد حتى در دماهــاى پایین همچون 
5 تا 6 درجه سانتیگراد هم دچار ســرمازدگى مى شود 
چرا که بدن توانایــى تحمل دماى پاییــن را ندارد اما 
ممکن اســت فردى که به این بیمارى مبتال نباشــد، 
در دماى 50 درجه ســانتیگراد زیر صفر هم شــنا کند

 اما اتفاقى برایش رخ ندهد.

وى خاطرنشان کرد: رفع ســرمازدگى در افراد مختلف 
که با گونه هاى مختلف دچار این مشــکل شــده اند، 
متفاوت اســت به گونه اى که فردى که بــا پیاده روى 
دچار سرمازدگى مى شود با نوشــیدن و خوردن غذاى 
گرم مشــکل برطرف مى شــود اما یک کوهنورد باید 
بــا ســرم تراپى و داروهــاى ضدانعقاد خــون درمان 

شود.
بختیارى با بیان اینکه پیچیدن پتو موجب از بین رفتن 
سرمازدگى مى شود، ادامه داد: هیچگاه نباید به قسمتى 
از بدن بیمار که دچار سرمازدگى شده، حرارت مستقیم 
داد چرا که این امر موجب از بیــن رفتن بافت بدن وى 

مى شود.
دادستان استان همدان نیز با بیان اینکه اقوام و بستگان 
این فرد به دادستانى مراجعه کرده اند گفت: در صورتى که 
عمل جراحى بیمار ضرورت داشته باشد در مرحله اول 
باید از خانواده رضایت گیرى شود اما درصورتى که بیمار 
خانواده اى نداشته باشد و پزشکان عدم عمل جراحى را 
مضر تشخیص دهند، دادستان ورود پیدا کرده و مجوز 

عمل جراحى را صادر مى کند.

  فرارو| طى چند شب اخیر دزدى از خودروى یکى 
از شهروندان یاسوجى اموالى را به سرقت برد که پس از آن 
احساس ندامت و پشیمانى کرد و اموال را با درج نامه اى 

به صاحبش برگرداند.
صاحب این خودرو گفت: «خودروى سوارى ام (رانا) پنج 
شنبه شــب هفته پیش درحالى که جلوى منزلم در شهر 
یاسوج پارك شده بود شبانه توسط یک دزد مورد سرقت 

قرار گرفت.»
وى با اشــاره به اینکه موضوع سرقت از خودرویم توسط 
یکى از همســایگان به من اطــالع داده شــد، افزود: 
«بالفاصله با پلیس 110 تماس گرفتم و موضوع سرقت از 

سوى پلیس صورتجلسه و ثبت شد.»
این شهروند یاسوجى بیان کرد: «این سارق با شکستن 
شیشه خودرو برخى مدارك شامل کیف، هارد اکسترنال 
نو، تبلت و سایر وسایل موجود در خودرو را به سرقت برد.»

صاحب خودرو افزود: «پس از این ماجرا دزد یاسوجى گویا 
از اقدام خود پشیمان مى شــود و صبح روز بعد با نوشتن 
یادداشتى و قرار دادن آن در کیف، طلب حاللیت مى کند 
و وســایل را بدون هیچ کم و کاستى در حیاط منزلم قرار 

مى دهد.»
وى گفت: «پس از دیدن یادداشت سارق به شدت متأثر 
شدم و این موضوع در ذهنم تداعى شد که چرا در جامعه 
اسالمى هنوز افرادى هســتند که به دلیل فقر و ندارى 
دست به اشتباهى مى زنند و اى کاش سارقان بزرگ نیز از 

این دزد درس عبرت بگیرند.»
متن این یادداشت که از ســوى صاحب خودرو در اختیار 

پایگاه هاى خبرى قرار گرفته به شرح زیر است:
 «به ارواح خاك مــرده هاتون بخاطــر کارى که کردم 
ببخشــید، نمى دونم چرا ناخواسته دســت به همچین 
کارى زدم من صاحب چهار فرزندم. یه زن مریض احوال. 
تو روى خدا، بعد شما شــرمنده ام. تو رو به حسین [بن]
على (ع) قسم شــکایتم نکنید،خودم خیلى پشیمونم و 
مشکالت زیادى دارم. بى پولى و فقر باعث شد این کارو 
بکنم و فهمیدم نبایدم شکم بچه هامو با نون حرام پرکنم. 
التماس مى کنم شکایتمو نکنید. اینم وسایلتون صحیح

 و سالم.»

فرمانده انتظامى الیگودرز گفت: پســر جوانى در الیگودرز  که براى رهایى از خدمت سربازى 
با اسلحه به پدرش شــلیک کرده بود تا بتواند معافیت کفالت بگیرد، 

شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش میزان، ســرهنگ خدارحم ذلقى اظهار داشــت: جوانى 
20 ساله پس از چند ماه خدمت ســربازى، در اقدامى باورنکردنى 
تصمیم گرفت براى دریافت معافیت کفالت، پدر خود را با شــلیک 

گلوله مصدوم کند.
وى در ادامه افزود: این حادثه جمعه شــب هفته پیش اتفاق افتاد و پس از 
بررسى هاى پلیس، مشخص شد که پسر 20 ساله قصد مصدوم کردن پدر 

60 ساله اش را داشته است.
فرمانده انتظامى الیگودرز با اشاره به انجام بازجویى از جوان 20 ساله 
خاطرنشان کرد: در بازجویى از این جوان، وى اعتراف کرد که هدفش 

از شلیک گلوله به سمت پدرش، مصدوم کردن وى بوده است.

دخترى6ماه بعد از تجاوز شکایت کرد

قاتل چند گام مانده تا پاى دار بخشیده شد

دستور پزشک 
قطع پاهاى کارتن خواب همدانى است

دزد شرافتمند، اموال 
سرقت شده را برگرداند

,,

بعد  از شکایت دختر 
(شش ماه بعد  از 
حاد ثه) د ر د اد سرا 
بازپرس پروند ه او 
را به پزشکی قانونی 
فرستاد  و پزشکی 
قانونی تعرض را تأیید  
کرد  و با توجه به این 
موضوع پروند ه براي 
بررسی بیشتر به 
د اد سراي جنایی تهران 
فرستاد ه شد . اما 
این بار جرم آد مربایی 
هم به آن اضافه شد ه 
است

شلیک به قلب پدر براى معافیت از سربازى
فرمانده انتظامى الیگودرز گفت: پســر جوانى در الیگودرز ک
ب با اسلحه به پدرش شــلیک کرده

شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش میزان، ســرهنگ خد
20 ساله پس از چند ماه خدمتس
تصمیم گرفت براى دریافت معاف

گلوله مصدوم کند.
وى در ادامه افزود: این حادثه جمعه شــ
بررسى هاى پلیس، مشخص شد که پس

60 ساله اش را داشته است.
فرمانده انتظامى الیگودرز با اشاره
خاطرنشان کرد: در بازجویى از این
از شلیک گلوله به سمت پدرش،

شلیک به قلب پدر براى معافیت از

سیدجواد لقمانى- شهردار کمشچه

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

دفتر فنى شهردارى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 03145488030 

آگهى مناقصه نوبت  دوم
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

ترکیب اشیاى مجازى با 
جهان واقعى

 Bridge به تازگى هدست جدیدى به نام   مهر |
یا پل عرضه شده که با قراردادن آن در مقابل چشمان 
مى توان اشیاى مجازى را به واقعیت هاى پیش رو افزود.

هدست یاد شده عمال یک ربات است که مى تواند بنا 
بر تصمیم کاربر اشیاى دیجیتال متنوعى را به محیط 
اطراف اضافه کند تا کاربران با آنها تعامل داشته باشند. 
اشیاى یاد شــده در مقابل رفتارهاى کاربران مشابه با 
اشیاى موجود در جهان واقعى واکنش نشان مى دهند و 
ذهن انسان نیز این تعامل را به عنوان یک تعامل حقیقى 

کامال مى پذیرد.
این هدســت را مى توان در برابر گوشــى هاى آیفون 
6، 6اس و 7 قرار داد و با اســتفاده از دوربین گوشى از 
 Bridge جهان مجازى اطراف خود لذت برد. کنترل
با اســتفاده از بلوتوث هم ممکن است و از این جهت 
این هدست شباهت هایى با هدست واقعیت مجازى 
دى دریم گوگل دارد. Bridge ترکیبى از قابلیت هاى 
هولولنز مایکروسافت و گیر وى آر سامسونگ را در خود 
دارد و قرار است عرضه تعداد محدودى از آن به قیمت 
499 دالر از هفته آینده آغاز شود. شرکت سازنده که 
Occipital نام دارد، عرضه گسترده تر این هدست ها 

را از ماه مارس به قیمــت 399 دالر آغاز خواهد کرد. 
هدست جدید به کاربر امکان مى دهد تا تحرك داشته 
باشــد و با جابجایى در یک محیط با اشیاى مختلف 

مجازى که بر سر راه وى قرار مى گیرند تعامل کند. 

اپلیکیشن اسکن سریع و 
حرفه اى اسناد در اندروید

نصــف جهــان   Fast Scanner Premium  برنامه 
اى حرفه اى براى تبدیل دســتگاه اندرویدى شــما 
به یک اسکنر ســریع و حرفه اى مى باشد که توسط 
CoolMobileSolution منتشر شده است. با استفاده 

از این برنامه کم حجم و ســاده قــادر خواهید بود به 
سرعت از هر چیزى یک نسخه اسکن شده تهیه کنید، 
تنها کافیست دوربین را در جلو تخته وایت برد، اسناد، 
کاغذ هاى ادارى و … بگیریــد و آن ها را با دو فرمت 

PDF و یا JPEG ذخیره کنید. 

برنامه مى تواند پس از اســکن و بــه صورت کامال 
مستقیم فایل پى دى اف آماده ارسال را در اختیارتان 
قرار دهد تا بتوانید در هر شرایطى بدون نیاز به ویرایش 
و تبدیل فرمت، آن را براى ادارات و یا دیگر ارگان ها 
ارســال کنید. از قابلیت هاى این برنامه پشتیبانى از 
ارسال اسناد اسکن شــده به ایمیل هاى مختلف مى 
باشد به صورتى که پس از اسکن مى توانید تنها در چند 
ثانیه و بدون هیچ گونه پیچیدگى آن ها را براى ایمیل 
 Fast هاى مختلفى ارسال کنید. بهتر است بدانید که
Scanner Premium از اکثر برنامه هاى پرینت فایل 

پشتیبانى کرده و با نصب آن ها مى توانید به صورت 
مستقیم فایل هاى اسکن شده خود را از طریق اسمارت 

فون خود چاپ نمایید.

تالش سامسونگ براى تولید 
پهپاد دایره اى شکل

نصف جهان   شرکت سامسونگ را همه به خاطر تلویزیون؛ 
اسمارت فون و یا تبلت مى شناسند. اما به نظر مى رسد که 
سامســونگ حاال مى خواهد وارد دنیاى پهپادها شود. 
اطالعات جدید لو رفته نشانگر ثبت یک پتنت خاص از 

پهپادها توسط این شرکت کره اى است.
البته سال گذشته نیز گفته مى شد که سامسونگى ها در 
تالش براى تولید پهپادى منحصــر به فرد ویژه گرفتن 
عکس هاى سلفى هستند اما بعد از آن هیچ خبرى در این 
زمینه به بیرون درز نکرد.ولى با درز تصاویر جدید از این 
پهپاد به نظر مى رسد که آن ها کامال بى سروصدا در حال 
پیش برد برنامه هاى شان بوده اند.  طبق اطالعات جدید؛ 
این پهپاد از طراحى دایره اى شکل با یک فن بزرگ در 
قسمت میانى برخوردار است و پایه هایى که در قسمت 
پایینى آن طراحى شــده اند قابلیت جمع شــدن دارند. 

هم چنین یک دوربین بر روى این پهپاد نصب مى شود.

نصف جهــان  WOR – World Of Riders  بــازی جدید و فوق العاده زیبا بــا طراحی واقع بیانھ 
در سبک بازی ھای موتورسواری از اســتودیوی IsAndroid برای اندروید است کھ از محبوب 
ترین ھا بھ شمار می رود. در این بازی انواع موتور ســیکلت ھای مختلف در اختیار شما قرار داده 
می شود تا در مکان ھای مختلف بھ موتورسواری مشغول شوید و در مسابقات مختلف شرکت کنید 
و با افزایش امتیــاز و دارایی خود موتورھای جدیــد را بخرید و یا قدرت و ســرعت موتور خود را 
افزایش دھید! کنترلرھای لمسی و ساده بازی بھ شما امکان ھدایت آسان موتور سیکلت را می دھد، 
بــازی بــھ صــورت اول شــخص طراحــی شــده اســت بــھ طــوری کــھ احســاس مــی کنیــد 
خودتــان پشــت موتــور نشســتھ ایــد و در حــال موتــور ســواری ھســتید! اگــر از عالقــھ مندان 
بھ بــازی ھــای موتورســواری اندروید ھســتید بدون شــک طراحــی خــوب، گرافیــک اچ دی، 
صداگــذاری مھیــج و کنترلرھای لمســی عالــی بــازی World Of Riders نظر شــما را جلب 

می کند.

نصف جهان   سامانه ملى خرید و فروش محصوالت و نهاده هاى کشاورزى بر اساس جدیدترین فناورى هاى روز دنیا و 
با سطح امنیتى باال طراحى شده و این امکان را فراهم مى سازد که فروشندگان محصوالت و نهاده هاى کشاورزى اعم از 
کشاورزان، تولیدکنندگان، اتحاده ها و شرکت هاى تعاونى در سطحى گسترده و با طیب خاطر به ارائه  محصوالت خود از 
طریق تابلو عرضه بپردازند و همچنین خریداران و متقاضیان این محصوالت و نهاده ها از طریق تابلو تقاضا نیازهاى خود 
را مطرح سازند. با این توصیفات فروشنده و خریدار ذینفع اصلى سامانه خواهند بود. چرا که کلیه  محصوالت و نهاده هاى 
کشاورزى با مناسب ترى قیمت روز بازار به فروش خواهد رسید و با حذف واسطه ها، خریدار با کمترین قیمت و بهترین 
کیفیت کاالى درخواستى خود را در مناسب ترین زمان تحویل خواهد گرفت.این سامانه از طریق اتصال به تابلوى شرکت 
بورس کاالى کشورى، پویایى و بروزبودن خود را در بازار رقابت و تجارت در سطح کشور حفظ نموده است و به عنوان بازار 
ثانویه بورس تسهیل کننده امر خرید و فروش محصوالت و نهاده هاى کشاورزى براى دست اندرکاران، تولید کنندگان و 

فعاالن بازار محصوالت و نهاده هاى کشاورزى مى باشد.
http://bazar.scura.ir :وب آدرس

معرفى محصول

نصف جهان   لپ تاپ هاى یــوگا لنوو به دلیل طراحى 
زیبا و متفاوتى که داشت، از لحظه معرفى اولین نسل 
با استقبال قابل توجهى از ســوى کاربران مواجه شد 
و طرفداران بســیارى پیدا کرد. این دســتگاه اکنون 
وارد سومین نسل خود با نام Yoga 3 Pro شده است 
که به خصوص از لحاظ طراحى بدنه پیشــرفت هاى 
چشم گیرى نســبت به نســل قبلى خود دارد. این لپ 
تاپ باریک تنها 12.7 میلى متر ضخامت دارد که 3.3 
میلى متر از نسل قبل کمتر است. البته طراحى خاص 
و پیچیده  لوالهاى جدید هم در این امر بى تاثیر نبوده 
و به شما اجازه مى دهند که این دستگاه را به راحتى در 

حالت هاى لپ تاپ، ایستاده، خیمه و تبلت قرار دهید. 
وزن این محصول هم تنها 1.18 کیلوگرم اســت که 
200 گرم از مدل Yoga 2 Pro سبک تر است. صفحه  
نمایش 13.3 اینچى لمسى هم از دیگر نقاط قوت این 
مدل محسوب مى شود. کیفیت QHD با دقت تصویر 

2560 در 1440 پیکسل با پنل IPS و قابلیت تشخیص 
حرکت Leap Motion، این صفحه  نمایش را به یکى از 
بهترین نمونه ها در بین دیگر محصوالت هم رده تبدیل 
کرده است. همان اندازه که کار با این صفحه  نمایش 
لمســى در حالت تبلت دلچسب اســت، کار با کیبورد 
و تاچ پد یک تکه دســتگاه در حالت لپ تاپ هم حس 
خوبى دارد. این دستگاه از لحاظ سخت افزارى آنچنان 
قدرتمند نبوده و تنها براى انجام کارهاى عادى روزمره 
و کاربرى مالتى مدیا مناســب است. پردازنده مرکزى 
مدل Core-M 5Y71 با اینکه نسل جدید پردازنده هاى 
اینتل مخصوص ابزارهاى قابل حمل است، اما کارایى 
باالیى نــدارد و نمى توان براى اجــراى نرم افزارهاى 
محاسباتى و پردازشى سنگین روى آن حساب باز کرد. 
شرایط براى پردازشگر گرافیکى هم به همین ترتیب 
است و چیپ آنبرد Intel HD 5300 یک نمونه تقریبا 
میان رده (در مقایسه با پردازشگرهاى گرافیکى جداگانه 

یا حتى سرى (Iris است. البته وجود 8 گیگابایت رم و 
حافظه داخلى SSD با ظرفیت 512 گیگابایت اوضاع 
را کمى بهبود بخشــیده اســت. پورت هاى ورودى و 
 ،USB 3.0 خروجى هم محدود هستند و به دو پورت
یک پورت HDMI، یــک کارت خــوان و یک جک 
ترکیبى صــداى 3.5 میلى مترى ختم مى شــوند. با 
وجود اســتفاده از این ســخت افزارها انتظار مى رفت 
که باترى این دستگاه عملکرد خوبى داشته باشد، که 
این انتظار هم برآورده نشد و باترى 4 سلولى لیتیوم-

پلیمرى Yoga 3 Pro در شــرایط وبگردى با اتصال 
WiFi تا 7 ســاعت روشن ماندن دســتگاه را تضمین 

مى کند. 
Yoga 3 Pro 13 – C را هم اکنون مى توانید با قیمتى 
در حدود 4900000 تومان از بــازار داخلى خریدارى 
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بازى موتورسوارى 
واقع بینانه اندروید 

سامانه ملى خرید و 
فروش محصوالت و 
نهاده هاى کشاورزى

 
امکان گرفتن وقت از سیستم 

پشتیبانى آنالین اپل 
شرکت اپل به تازگى سیستم پشتیبانى    ایتنا|
آنالین نرم افزارى خود را به روزرسانى کرده است تا 
مشــتریان بتوانند به ســادگى مراکزى تعمیر مجاز 
را براى تعمیر گوشــى و یا کامپیوتر خود پیدا کنند. 
در ابتدا ســایت مک رومــرز ( Mac rumors ) به 
این نکتــه پى برد که شــرکت اپل در ســایت خود 
مراکز مختلف شــخص ثالث را نیــز معرفى کرده 

است.
پس از پى بــردن به این موضوع کاربــران دریافتند 
که دیگر نیازى نیســت براى تعمیر صفحه شکسته 
گوشى و یا لپ تاپ خود به فروشگاه هاى اپل مراجعه 
کنند. اکنــون با به روزرســانى این سیســتم جدید 
کاربــران بــا اســتفاده از مرورگر خــود مى توانند 
حتى از این مراکز تعمیر شــخص ثالــث نیز وقت 
قبلى گرفته و براى خدامت مورد نیاز به آنها مراجعه 

کنید.
شــرکت اپل بــا این عمــل بــه کاربــران خود 
نشــان داد به آســایش آنها نیــز توجــه دارد و به 
دنبــال این اســت کــه در زمینه پشــتیبانى گوى 
ســبقت را از دیگر رقباى خود ربوده و به شــرکتى 
ایــده آل در زمینــه پشــتیبانى از مشــترى تبدیل 

شود.

روبات کرم مانند 
 ChainFORM

چه مى شــد اگر داشــتن    آى تى ایران|
روبات به ســادگى بریــدن مقدارى از یک چســب 
نوارى بود؟ این ایده  جدیدى اســت که در انســتیتو 
تکنولوژى ماساچوســت ( MIT ) دنبال مى شــود و 
محققان آن در حال  ســاخت روبات هاى زنجیره اى 
مانندى هستند که قادر است به اشکال جذابى تبدیل 

شود.
این روبات بــا نــام ”ChainFORM“که محصول 
بخــش ”Tangilble Media Lab“  این موسســه 
به حســاب مى آید، روباتى با قابلیت تغیییر شــکل 
اســت که از قابلیت تحریک و حس ادراك باال بهره 
مى برد و به هر شــکلى که کاربــر بخواهد، تبدیل 
خواهد شد ”ChainFORM“. مجموعه اى از قطعات 
متصل به یکدیگر اســت که هر قطعه از یک موتور و 
حسگرهاى تشخیص لمس به صورت جداگانه بهره 

مى برد.
مطمئنا ”ChainFORM“ اولین روباتى نیست که ما 
را مجاب کند که بگوییم مجموعه روبات هاى ترکیب 
شده به شــکل جذاب و متنوع، از یک قطعه ماشین 
بزرگ بهتر است. و حتى این روبات اولین نوع روبات 
به شکل یک حیوان نیست. همانطور که این روبات 
به شکل یک کرم ظاهر شــده، روبات هاى دیگرى 
نیز به زودى به شــکل عنکبوت ها ســاخته خواهند 

شد.

ترفند

فناورانه اپلیکیشن جدید « شنوتو » 
 تحول تازه در پادکست فارسى

نصف جهان  چندین سالى هســت که دانلود و شنیدن 
فایلهــاى صوتى انتخابــى در فضــاى اینترنت همه 
گیر شده اســت. این نوع فایل هاى صوتى که به آنها 
اصطالحا پادکست مى گویند تنها به موسیقى و یا برنامه 
رادیویى محدود نمى شوند، بلکه در موضوعات مختلف 
و در قالب هــاى گوناگون در فضــاى اینترنت عرضه 
مى شــوند. گفتگو هاى صوتى ، کتــاب هاى صوتى ، 
نمایشــنامه هاى صوتى و حتى مقاله هــاى رادیویى 
زیادى وجود دارند که عالقمنــدان مى توانند آنها را به 
صورت آنالین شــنیده و یا دانلود نموده تا در فرصت 

هاى مقتضى گوش دهند.
از طرفى در دنیاى امروز، وقت هاى مرده و تلف شــده 
کم نداریم. به طور مثال هــر روز مدتهاى طوالنى در 
تاکسى ، اتوبوس ، مترو و ترافیک درون شهرى هستیم 
و انتظار مى کشیم تا به مقصد برسیم. قطعا همه ما به 
این فکر مى کنیم  که در زندگى روزمره اوقاتى را داریم 
که سعى مى کنیم از آنها بهترین استفاده را بکنیم. یک 
راهکار و پیشنهاد که در دنیا مورد پسند اقشار زیادى از 
جامعه به خصوص قشر تحصیل کرده و تاثیر گذار قرار 
گرفته ، شــنیدن پادکستهاى صوتى اســت. در ژانویه 
2016طبق آخرین تحقیقات و نظر سنجى هاى میدانى 
در آمریکا 36 % از جمعیت باالى 12 ســال آمریکا از 
پادکستها به عنوان ســرگرمى غنى خودشان بهره مى 

برند که نسبت به سال 2015 رشد 10 درصدى را نشان 
مى دهد.

«شنوتو» با همین هدف یعنى ارائه فرصتى براى شنیدن 
و شنیده شدن خلق شد. در پلتفرم شنوتو از یک سو مى 
توانید دغدغه ها ، داستانها ، تجربیات و  غیره خود را به 
صورت صوتى (درقالب پادکست) ضبط یا آپلود کرده و 
از سو دیگر مى توانید شنونده هزاران ساعت محتواى 

صوتى غنى باشید. 
در واقع شــنوتو یک بســتر نرم افزارى براى انتشار، 
پخش، به اشــتراك گذارى، دانلــود و خرید فایلهاى 
صوتى (پادکســت) و کتابهاى صوتى در محیط وب و 

موبایل است.
 Google اخیرا اپلیکیشن جدید «شــنوتو» اندروید در
play منتشر شد. این اپلیکیشن داراى امکانات زیادى 

براى پرکردن اوقات فراغت شماست. بطور مثال شما با 
نصب شنوتو و ثبت نام در آن به بیش از 100.000 دقیقه 
فایل صوتى جذاب و شنیدنى دسترسى خواهید داشت 
و مى توانید در هر زمانى که به اینترنت متصل هستید 
آنها را بشنوید. براى دسترســى موضوعى به فایلهاى 
صوتى کافیست تا از بخش دسته بندى ها موضوع مورد 
عالقه خود را انتخاب کنیــد. همچنین مى توانید بجز 
پادکستها و کتابهایى که در صفحه اول در حال نمایش 
هستند با کمک قسمت جستجو ، موضوع مورد نظرتون 

را جستجو (search) کنید. با توجه به اینکه در شنوتو 
کاربران زیادى در حال انتشــار فایلهاى صوتى خود از 
این درگاه هستند با امکانات شنوتو،  شما مى توانید آنها 
را دنبال کرده یا (Follow) کنید. این امکان در بخشى 
به نام کافه صدا تعبیه شــده. در کافه صدا فقط برنامه 
سازان و ناشرانى که دنبال مى کنید برایتان لیست مى 
شوند. در صورتى که مایل باشید تا صداى شما توسط 
دیگران شنیده شود مى توانید به کمک کلید ضبط صدا 
در شنوتو یک فایل 10 دقیقه اى تولید ضبط و در شنوتو 
منتشر کنید. در صورتى که فایل صوتى خود را از قبل 
آماده کرده اید مى توانید از وب سایت شنوتو آن را آپلود 
کنید. حتى مى توانید با کمک امکانات تعبیه شــده در 
شنوتو فایل هاى صوتى خودتان یا دیگران با دوستان 
خود در شــبکه هاى اجتماعى به اشتراك بگذارید. در 
صفحه پخش فایل صوتى مــى توانید با الیک کردن 
یا درج کامنت با برنامه ســاز مورد عالقه تان در تعامل 
باشید. پس با نصب اپلیکیشن شنوتو عالوه بر اینکه به 
ساعتها فایل صوتى دسترسى دارید، مى توانید فایلهاى 
صوتى کوتاه هم ضبط کرده و به گوش کاربران شنوتو 

برسانید. 
 Google براى نصب اپلیکیشن شــنوتو مى توانید از
paly  یا وب سایت شنوتو اســتفاده کنید. البته بزودى 

نسخه Ios شنوتو هم در اَپ اســتور منتشر مى شود تا 

کاربرانى که از گوشى هاى اپل استفاده مى کنند بتوانند 
از سرویس شنوتو استفاده کنند. 

اگر به دنبال شــنیدن هســتید ، ما اطمینان داریم که 
کیفیت محتواى شنوتو شما را شگفت زده خواهد کرد و 
اما اگر نویسنده هستید و یا دستى در تهیه پادکستهاى 
صوتى دارید شنوتو بستر مناسبى براى انتشار فایلهاى 
صوتى شماست. با این روش، به صورت مستقیم و بدون 
واسطه با مخاطبینتان در تماس هســتید و مى توانید 
آنهــا را از آخرین فعالیت هاى علمــى و فرهنگیتان با 
خبر کنید. در ضمن مى توانید پادکست هاى خود را به 
صورت کلى و یا بخش بخش به شکل مجموعه صوتى 
قیمت گذارى کنید، بفروشید و در سهم فروش خود با 

شنوتو سهیم باشید. 
واژه پادکست :

پادکست : (podcast) به مجموعه فایلهاى صوتى گفته 
میشــود که از طریق محیط اینترنت در اختیار کاربران 
براى اجرا بر روى رایانه ها ، پخش کننده هاى موسیقى 
و گوشــى هاى موبایل قرار مى گیرند . این روش ارائه 
محتوا از ســال 2004 محبوبیت و گسترش فوق العاده 
اى پیدا کرد . ورود برنامه سازان رادیویى به این حوزه 
و ارائه برنامه هاى تولیدى از طریق اینترنت باعث شد 
تا بعضا واژه پادکســت با واژه رادیوى اینترنتى نیز هم 

معنى شود.
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ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه:9510103759303859 شماره پرونده: 9509983759301023 شماره بایگانى شعبه: 951051 
خواهان عفت احمدى میرآبادى دادخواستى به طرفیت خوانده علیرضا امینى و اقدس احمدى و مهناز امینى و احمدرضا 
امینى فرد به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین 
شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و 
میمه ارجاع و به کالسه 9509983759301023  ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/10 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 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 رسیدگى حاضر گردد. م الف: 1351 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه /9/618
ابالغ راي

شماره دادنامه:9509973759201073 شــماره پرونده: 9509983759200495 شماره بایگانى شعبه: 950507 
خواهان: آقاى محمد قدمى ایرانشاهى فرزند شکرخدا به نشــانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى شاهین شهر 
شــهرك پردیس فرعى 21 پ 79 خوانده آقاى مجید احمدى فرزند محمد على به نشانى مجهول المکان خواسته: 
اعسار از پرداخت هزینه دادرســى راى دادگاه در خصوص دعواى آقاى محمد قدمى ایرانشاهى فرزند شکرخدا به 
طرفیت آقاى مجید احمدى فرزند محمدعلى به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى در مرحله بدوى مطروحه 
در پرونده کالسه 950507 ح 2 با توجه به استشهادیه پیوست دادخواست و گواهى گواهان مبنى بر عدم توانایى مالى 
خواهان و نظر به اینکه خوانده دلیل مخالفى ارایه نداده است لذا دادگاه مستندا به مواد 504 و 506 و 507 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به قبول اعســار خواهان و معافیت وى از پرداخت هزینه 
دادرسى پرونده مذکور صادر و اعالم مى دارد و به استناد مواد 511 و 513 همان قانون فوق الذکر هرگاه خواهان در 
دعواى اصلى محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسى از وى دریافت خواهد شد. حکم صادره حضورى 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه هاى محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان میباشد.

م الف:  1348 اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/9/619
ابالغ راي

شماره دادنامه:9509973759201071 شــماره پرونده: 9509983759200496 شماره بایگانى شعبه:950508 
خواهان: آقاى محمد قدمى ایرانشاهى فرزند شکرخدا به نشــانى اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى شاهین شهر 
شهرك پردیس فرعى 21 پ 79 خوانده آقاى  سعید احمدى فرزند محمد على به نشانى مجهول المکان خواسته: اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسى راى دادگاه در خصوص دعواى آقاى محمد قدمى ایرانشاهى فرزند شکرخدا به طرفیت آقاى 
سعید احمدى فرزند محمدعلى به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى در مرحله بدوى مطروحه در پرونده کالسه 
950508 ح 2 با توجه به استشهادیه پیوست دادخواست و گواهى گواهان مبنى بر عدم توانایى مالى خواهان و نظر به 
اینکه خوانده دلیل مخالفى ارایه نداده است لذا دادگاه مستندا به مواد 504 و 506 و 507 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به قبول اعسار خواهان و معافیت وى از پرداخت هزینه دادرسى پرونده مذکور 
صادر و اعالم مى دارد و به استناد مواد 511 و 513 همان قانون فوق الذکر هرگاه خواهان در دعواى اصلى محکوم له 
واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسى از وى دریافت خواهد شد. حکم صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه هاى محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.م الف:1349 اسالمیان رئیس 

شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/9/620
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 617/95 ش2 ح- 1395/09/09 نظر به اینکه خواهان آقاى مهدى عقیلى دادخواستی مبنى بر مطالبه به 
طرفیت خوانده محمد مهدى جعفرى زاده در این مرجع به شماره کالســه 617/95 ش2ح مطرح  نموده اند و وقت 
رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 95/11/03 ساعت 5/15 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه 
به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر 
تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید.م الف: 1352 شعبه 

دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/621
حصر وراثت

محمدهاشم استکى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 794 بـه شـرح دادخواست به کالسه 442/95 ش ح2 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسیح استکى بشناسنامه 12 در تاریخ 95/6/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا استکى به ش.ش 
1938،  2- محمدهاشم استکى به ش.ش 794 ،  3- یحیى استکى به ش.ش 2218، 4- علیرضا استکى به ش.ش 
2104 (پسران متوفى) 5- پروین استکى به ش.ش 1693،  6- زینب استکى به ش.ش 1648،  7- نسیبه استکى به 
ش.ش 2484،  8- عفت استکى به ش.ش 1588،  9- انیس استکى به ش.ش 30،  10- آمنه استکى به ش.ش 6054 
(دختران متوفى) 11- سلبى ناز استکى اورگانى فرزند لطفعلى به ش.ش 1045 (همسر دائمى متوفى). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 80 ناظمى هرندى 

رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/9/642
حصر وراثت

منوچهر سلمانیان ریزى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 913 بـه شـرح دادخواست به کالسه 117/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد سلمانیان ریزى بشناسنامه 75 در تاریخ 
95/08/30  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- منوچهر سلمانیان 
ریزى فرزند محمد، ش.ش 913 ت.ت 1349 ص ادره از لنجان (پسر متوفى) 2- زهرا سلمانیان ریزى فرزند محمد، 
ش.ش 14 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 820 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/9/644
حصر وراثت

زینب پناه پورى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 1272726266 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 19/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نجمه قیدرلو بشناسنامه 93 در تاریخ 95/06/01  
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زینب پناه پورى فرزند نعمت 
اله، ش.ش 1272726266 ت.ت 1377 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 2- کیانا پناه پورى فرزند نعمت اله، ش.ش 
4260414976 ت.ت 1384 صادره از گچساران (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 819 توانگر رئیس شعبه پنجم  حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/9/645
حصر وراثت

فردین غریب وند نوترکى قاسمى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 211 بـه شـرح دادخواست به کالسه 116/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سهراب غریب وند نوترکى بشناسنامه 
680 در تاریخ 1395/08/25  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- صغرى سلطان رومنا نوترکى فرزند شاولى، ش.ش 713 ت.ت 1326 صادره از آبادان (همسر متوفى) 2- فرخنده 
غریبوند نوترکى فرزند سهراب، ش.ش 1933 ت.ت 1352 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- بهنام غریب وند نوترکى 
فرزند سهراب، ش.ش 2064 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- سوسن غریبوند نوترکى فرزند سهراب 
، ش.ش 238 ت.ت 1354 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- فرشید غریب وند فرزند سهراب ، ش.ش 1428 ت.ت 
1348 صادره از ایذه (پسر متوفى) 6- عبدالحمید غریب وند نوترکى فرزند سهراب ش.ش 1427 ت.ت 1346 صادره 
از ایذه (پسر متوفى) 7- سارا غریب وند فرزند ســهراب ، ش.ش 1324 ت.ت 1360 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
8- فردین غریب وند نوترکى فرزند سهراب ، ش.ش 211 ت.ت 1350 صادره از ایذه (پسر متوفى) 9- مسعود غریب 
وند فرزند سهراب ، ش.ش 7200 ت.ت 1366 صادره از لنجان (پسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 817 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/9/646
ابالغ اجراییه 

شماره: 926/95 اجرایى- 1395/9/13  نظر به اینکه در پرونده کالسه 926/95  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 249 صادره از شــعبه یک حقوقى محکوم علیه فرشید موسائى فرزند 
امیدعلى محکوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون بابت اصل وجه چک شماره 9326/256831 بانک اقتصاد نوین بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید مورخ 94/9/25 تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. رأى 
صادره غیابى و اجراى حکم منوط به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له مى باشد و حسب محتویات پرونده محکوم 
علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار 
آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 803  اجراى احکام شوراهاى حل 

اختالف شهرستان لنجان/9/647
ابالغ اجراییه 

شماره: 927/95 اجرایى- 1395/9/14 نظر به اینکه در پرونده کالسه 927/95 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 408 صادره از شعبه سوم حقوقى محکوم علیه غالمرضا احمدى فرزند 
محمد و 2- فرزاد رشیدى فرزند مرتضى محکوم به پرداخت خواندگان بصورت تساوى به پرداخت مبلغ بیست و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر ضمایم و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/26 لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایى 
در حق صندوق دولت. رأى صادره غیابى اســت در حق محکوم له مهدى رمضانى گردیده است و حسب محتویات 
پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده 
روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 814  اجراى احکام 

شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/9/648
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره نامه: 9510113749201649 شماره پرونده: 9509983749200807 شماره بایگانى شعبه: 950901 آگهى 
ابالغ وقت رسیدگى وفق ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى متهم سید مرتضى حجازى فرزند سید مصطفى نظر به 
اینکه در پرونده کالسه 950901 دادیارى دادسراى دهاقان، متهم سید مرتضى حجازى مى بایست جهت دفاع از اتهام 
انتسابى (تهدید و سرقت و شروع به ادم ربایى) موضوع شکایت زهرا بابادى عطا آبادى فرزند ایرج) در این شعبه حاضر 
گردند و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده است که ابالغ مى گردد ظرف یک ماه آینده در دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب دهاقان با داشتن استحقاق وکیل در این پرونده حاضر گردند در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ 
شده تلقى مى گردد و دادسرا تصمیم مقتضى (رسیدگى غیابى) اتخاذ خواهد شد.م الف: 95/202 شعبه اول دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دهاقان/9/649 
حصر وراثت

على محمد زاده فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 5410051718 و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1333  
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اله محمد زاده فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 10 به تاریخ 1395/08/18 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- على محمد زاده فرزند نعمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 5410051718 نسبت به متوفى (فرزند) 
2- مهرى فروغى فرزند اسفندیار شماره شناسنامه یا کدملى 12334 نسبت به متوفى (همسر) 3- زهرا محمد زاده 
فرزند نعمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 5410153561 نسبت به متوفى (فرزند) 4- فاطمه محمدزاده فرزند نعمت 
اله شماره شناسنامه یا کدملى 5410232712  نسبت به متوفى (فرزند)اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/584 علیرضائى 

رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/650
حصر وراثت

نصرت دخت درویشى شــیخ آبادى فرزند نصرا... به شماره شناسنامه 28 به شــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1309  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله درویشى شیخ 
آبادى فرزند یداله به شماره شناســنامه 320 به تاریخ 1352/5/20 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1-  نصرت دخت درویشى شیخ آبادى فرزند نصرا... شماره شناسنامه یا کدملى 
28 نسبت به متوفى (فرزند) 2- رقیه درویشى شیخ آبادى فرزند نصرا ...به شماره شناسنامه یا کدملى 11 نسبت به 
متوفى (فرزند) 3- رحمت اله درویشى فرزند نصرا... به شماره شناسنامه یا کدملى 5419334089 نسبت به متوفى 
(فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/585 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه

 (مجتمع شماره یک)/9/651
حصر وراثت

مریم میرشکار مبارکه فرزند منصور به شماره شناسنامه 397 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1316  این 
شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میثم پرتوى فرزند هوشنگ به شماره 
شناسنامه 3195 به تاریخ 1395/07/26 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- مریم میرشکار فرزند منصور شماره شناسنامه یا کدملى 397 نسبت به متوفى (همسر) 2- هوشنگ 
پرتوى فرزند عباس به شماره شناسنامه یا کدملى 531 نسبت به متوفى (پدر) 3- اختر قلندرى فرزند محمد به شماره 

شناسنامه یا کدملى 401 نسبت به متوفى  (مادر). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/587 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/652
حصر وراثت

حسن على ناجى فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 46 ملى به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1331 این 
شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل ناجى قهنویه فرزند محمد به 
شناسنامه شماره 246 در تاریخ 1394/11/02 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1-  حسن على ناجى فرزند اسماعیل شماره شناسنامه یا کدملى 46 نسبت 
به متوفى (فرزند) 2- زرین تاج صفایى قهنویه فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه یا کدملى 1339 نسبت به متوفى 
(همسر) 3- محمدعلى ناجى فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه یا کدملى 9 نسبت به متوفى (فرزند) 4- کرمعلى ناجى 
فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه یا کدملى 64 نسبت به متوفى (فرزند)5- خسرو ناجى فرزند حاجى اسماعیل به 
شماره شناسنامه یا کدملى 38 نسبت به متوفى (فرزند) 6- هوشنگ ناجى فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه یا کدملى 
70 نسبت به متوفى (فرزند) 7- فریدون ناجى فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه یا کدملى 69 نسبت به متوفى (فرزند) 
8- آذر ناجى فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه یا کدملى 21 نسبت به متوفى (فرزند) 9- ناهید ناجى فرزند حاجى 
اسماعیل به شماره شناسنامه یا کدملى 43 نسبت به متوفى (فرزند)10- طلعت ناجى قهنویه فرزند  اسماعیل به شماره 
شناسنامه یا کدملى 69 نسبت به متوفى (فرزند)  11- پروین ناجى فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه یا کدملى 75 
نسبت به متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد 
در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/586 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/653
حصر وراثت

زینب پناه پورى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 1272726266 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 20/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح د اده که شادروان نعمت اله پناه پورى بشناسنامه 3842 در تاریخ 
95/06/01  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زینب پناه پورى 
فرزند نعمت اله، ش.ش 1272726266 ت.ت 1377 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 2- کیانا پناه پورى فرزند نعمت 
اله، ش.ش 4260414976 ت.ت 1384 صادره از گچساران (دختر متوفى) 3- سودابه فکور طالب فرزند کهزاد، ش.ش 
1734 ت.ت 1325 صادره از شیراز (مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 818 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/9/654
اجراییه

شماره: 246/95 ش 9 ح- 95/8/19 به موجب راي غیابى شماره 363 تاریخ 95/5/25 حوزه 9 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- حسین زاکرزاده فرزند حبیب اله 2- صدیقه ثابتى 
فرزند نصراله هر دو به نشانی: مجهول المکان محکوم اند به: انتقال سند خودروى رنو به شماره انتظامى 461 د 93  
ایران 43 و پرداخت مبلغ 312/500 ریال هزینه دادرسى و 65/000 ریال ابطال تمبر، هزینه عملیات اجرایى نیز به 
عهده محکوم علیهماست. مشخصات محکوم له: زهره جزایرى فرزند مصطفى به نشانى: شاهین شهر- خانه کارگر  
خ خیام فرعى 2 شمالى نیم فرعى یک شرقى پالك 53.  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: 1358 حبیب اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/9/656
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/2823/26- 95/9/14 آقاي عباس متقى زاده جزى فرزند على باستناد دوبرگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 54 گز برخوار رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره چاپى 
105504 را که بمیزان شش حبه از هفتاد و دو حبه مشاع عرصه و اعیان به شماره پالك ثبتى B 437/151 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان که  در صفحه 298 دفتر 289  بنام آقاى عباس متقى زاده جزى که ذیل شماره 63939 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند قطعى 96770 مورخ 1374/11/28 دفترخانه 33 شاهین شهر به او 
انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند 
المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1355 صیادى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر و میمه/9/658
مزایده

در پرونده 950137 ح 4 به موجب اجرائیه 951004237500192 مورخ 95/6/7 صادره از شعبه چهارم دادگسترى 
شاهین شهر محکوم علیه آقاى مهدى اصغرى فرزند حشمت اله به پرداخت 645/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
در حق محکوم له خانم خدیجه حسینى و مبلغ 19/910/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم 
له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، 
نموده است. صورت اموال مورد مزایده: خودرو پژو 405 داراى شماره شاسى 569104 رنگ نقره اى متالیک- مدل 
1390- گلگیر عقب سمت چپ آن تصادفى- گلگیر جلو سمت چپ رنگى دارد- درب موتور تصادفى- رنگ شدگى 
دارد- گلگیر عقب چپ تصادفى رنگ شدگى دارد- موتور روشن مالحظه شد- داراى چهار حلقه الستیک با آج شصت 
درصد. با توجه به مراتب فوق ارزش خودروى فوق با پالك انتظامى 795 ل 92- ایران 43 به میزان /187/000/000 
برآورد مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است 
این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: دوشنبه 95/10/6 ساعت 11 محل برگزارى 
مزایده: شعبه چهار دادگاه حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: پارکینگ پردیس شاهین شهر. مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 
درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد 
مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1315 اجراي 

احکام مدنى شعبه 4 دادگسترى شاهین شهر و میمه/9/660
مزایده

شماره درخواست: 9510463759600042 شماره پرونده: 9509983759100158 شماره بایگانى شعبه: 950147 
در پرونده کالســه 950147  ح 1 اجرا و به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شاهین شهر 
محکوم علیه پیمانکارى بابک کیان پور به پرداخت 18/284/672 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له حسین 
کیانى و مبلغ 75/000/000 ریال در حق نادعلى مددى و غیره و مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح ذیل توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1- یکدستگاه ترانس جوش قوسى 
 Maximig 520 با قابلیت جوش میگ، ایرانى، قرمز رنگ و سه فاز ساخت اورین الکتریک مدل co۲ با گاز محافظ
مجهز به یونیت 202  آب خنک و وایر فیدر جدا سرى wf۵۴ به ارزش پایه 32/000/000 ریال 2- یکدستگاه ترانس 
جوش قوسى با گاز محافظ co۲ با قابلیت جوش میگ، ایرانى، زرد رنگ، سلکتورى سه فاز 650 آمپر، آب خنک مارك 
صبا الکتریک سپاهان مدل MIG/Mag 650 به ارزش پایه 31/500/000 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را 
دارد. زمان: 1395/10/05 ساعت 9 صبح لغایت 10 صبح مکان: شعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر 
محل بازدید: محل وقوع اموال با هماهنگى این اجرا. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشد 
تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290277002 واریز و در صورت موافقت مدیر اجرا تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از 
مزایده به دایره اجراى احکام مدنى شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز مزایده درخواست 
کتبى خود را جهت شرکت در مزایده ارائه دهند. م الف: 1356  اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه /9/661
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 1026/95 ش 2 ح -  1395/09/15 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: محمد منتظرى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده  مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال به طرفیت خوانده ابراهیم عسگرى به شوراى حل اختالف شعبه دوم 
حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1026/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
95/11/13 ساعت 10/30 تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. 
بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2722 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/8/667
مزایده

بنا به درخواست خواهان خانم سارا حرى فرزند نعمت اله در پرونده کالسه 950390 صادره از شعبه اول حقوقى به 
فروش تمامیت شش دانگ یک قطعه آپارتمان به شماره پالك ثبتى شماره 22 فرعى از 782 اصلى بخش 11 به نشانى 
نجف آباد فلکه بسیج  کوى شهید کافى موسوى ساختمان پارسیان طبقه اول و عرصه آپارتمان مذکور 74/4 متر مى 
باشد داراى آسانسور و انبارى پارکینگ که توسط کارشناس رسمى دادگسترى حیدر حیدرى به مبلغ 1/528/000/000 
معادل یکصد و پنجاه و دو میلیون و هشتصد هزار تومان با انتسابات مورد ارزیابى قرار گرفته است.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 به میزان محکوم به در تاریخ 95/10/07 ساعت10 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  ظرف پنج روز قبل ازمزایده از اموال مورد 

نظر بازدید بعمل آورد.م الف: 2690  اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد/9/668
مزایده

در پرونده کالسه 950353 ح 3 اجرایى و به موجب دادنامه 0639-950 صادره از شعبه سوم حقوقى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى  اصغر اسماعیلى فرزند حسین محکوم است به پرداخت 180 عدد سکه تمام طرح قدیم بابت محکوم 
به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 15/500/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناسان رسمى دادگسترى هیئت سه نفره 
آقایان معین و مهران و ذوالفقارى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک باب منزل مسکونى واث ع در نجف آباد- بلوار 
بهارستان پالك سوم و داراى سند مشاعى و قولنامه و نیز عرصه حدود 130 متر مربع و اعیانى در دو طبقه با دیوار باربر و 
سقفهاى تیرچه بلوك و دور چین بام حدود 1/5 متر بارزش 1/355/000/000 ریال ارزیابى 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 95/10/05 ساعت10 صبح و در همان محل اجراى احکام 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:2724  اجراى احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد/9/669
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423730200336 شــماره پرونده: 9409983730200392 شماره بایگانی شعبه: 940399 
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409973730201267 محکوم علیهم 
1- مهدى زمانى فرزند رجبعلى به نشانى مجهول المکان 2- رحمت اله قاسمى فرزند محمود به نشانى کرون روستاى 
الور بلوار امام على محله پایین منزل رحمت اله قاسمى 3- مهدى مردى فرزند خداوردى به نشانى مجهول المکان 
محکوم اند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 275/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8/200/000 
ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادی ه از تاریخ 94/04/11  لغالیت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام 
اجراى حکم محاسبه میگردد و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک قوامین به نشانى اصفهان خ سجاد 
حدفاصل چهارراه آپادانا و سپه ساالر سرپرستى بانک قوامین به انضمام پرداخت مبلغ 13750000 ریال بعنوان نیم عشر 
دولتى در حق صندوق دولت. 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 موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور 
و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 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 توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 2719 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/9/670
اجراییه

شماره: 502/95 ش ح 5 به موجب راي شماره 832 تاریخ 95/06/10 حوزه 5 ح شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است محکوم علیهم:1- محسن سورانى 2- سلیم پرور 3- هادى سورانى 4- مهدى سورانى به نشانى 
ویالشهر خ 101 الف پ 66 ك (1. 2 . 3) همگى مجهول المکان محکوم است به پرداخت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ یکصد و سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى و نشر آگهى 
و خسارت تاخیر از تاریخ 94/10/14 لغایت پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له: تعاونى اعتبار ثامن 
االئمه بوکالت مجتبى حقیقى به نشانى نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینه ارشاد کوچه شهید موحدى مجتمع 
ارشاد. اجرایى و پرداخت نیم عشر اصل خواسته به مبلغ صد و هفتاد و پنج هزار تومان در حق صندوق دادگسترى .  ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 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: 2717 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد /9/671
اجراییه

شماره: 170/95 ش ح 2  به موجب راي شماره 649 تاریخ 95/06/24 حوزه دوم شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است محکوم علیه محمود علیخانى به نشانی مجهول المکان محکوم است به فک پالك خودروى 
پژو به شماره انتظامى 53-277 ب 93 و مبلغ صد و سى هزار ریال هزینه دادرسى و همچنین محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 500/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: پیمان زائرى به نشانى 
فوالدشهر- A ۴ بهاران 1 فرعى 3 پالك 157. 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: 

2707 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/672
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973730100873 شــماره پرونده: 9509983730100517 شماره بایگانی شعبه: 950528 
خواهان: آقاى علیرضا حیدرى زفره فرزند اکبر با وکالت آقاى مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى: 
نجف آباد- خیابان امام- کوى ارشاد- مقابل حسینیه ارشاد- ابتداى کوچه شهید احمد موحدى- مجتمع ارشاد- طبقه 
ســوم- واحد 6، خوانده: خانم راضیه حسن پور فرزند صفدر به نشــانى: اصفهان- خیابان جى- عطشاران- کوچه 
بهار، خواسته ها : 1- مطالبه وجه چک، دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور رأى مى نماید: رأى دادگاه: در 
خصوص دادخواست تقدیمى خواهان آقاى علیرضا حیدرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى بطرفیت خوانده خانم راضیه 
حسن پور بخواسته مطالبه مبلغ 520/000/000 ریال وجه چکهاى شماره 24651- 95/5/10، 24652- 95/5/20، 
24671- 95/5/5 عهده بانک سپه بلوار سجاد اصفهان و به انضمام خســارات دادرسى از توجه به اظهارات وکیل 
خواهان و ارائه تصویر مصدق چکهاى فوق الذکر و گواهى عدم پرداخت آنها و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در 
دادگاه حاضر نشــده و دفاعى بعمل نیاورده  دادگاه با احراز مدیونیت خوانده مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 16/925/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 95/5/20 تا زمان وصول براساس نرخ شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد پس از آن ظرف مدت مشابه قابل 
تجدیدنظرخواهى  در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 2718 میرفتاح دادرس شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقى شهرستان نجف آباد/9/673
حصر وراثت

مهرى منصورى قراقوشى داراي شناسنامه شماره 584 به شرح دادخواست به کالسه 1138/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان احمد منصورى قراقوشــى بشناسنامه 117 در تاریخ 
1395/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمود منصورى 
ش.ش 1390،  2- مهدى منصورى ش.ش 2594، 3- زهره منصورى قراقوشى ش.ش 2730،  4- مهرى منصورى 
قراقوشى ش.ش 584 ،  5- مریم منصورى ش.ش 498، 6- عباسعلى منصورى قراقوشى ش.ش 13 (فرزندان متوفى) 
7- صدیقه مردانى گرم دره ش.ش 2 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 2720 شعبه 14 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/674
حصر وراثت

مهدى فاضلى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 1619 به شرح دادخواست به کالسه 1137/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم سادات کاظمى شیخ شبانى بشناسنامه 280 در تاریخ 
1395/1/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مبینا فاضلى 
نجف آبادى ش ملى 1080698426،  2- امیرحسین فاضلى نجف آبادى ش ملى 1080948872 (فرزندان متوفى) 
3-  مهدى فاضلى نجف آبادى ش.ش 1619 (همسر متوفى) 4- سیدجعفر کاظمى شیخ شبانى ش.ش 1341 (پدر 
متوفى) 5- شابیگم باب الخانى نجف آبادى ش.ش 865 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2713 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/675
حصر وراثت

لیال منزه نجف آبادى داراي شناســنامه شماره 60 به شرح دادخواست به کالســه 1136/95 ش ح/14 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان روح ا... منزه نجف آبادى بشناسنامه 332 در 
تاریخ 95/7/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رسول منزه 
به ش.ش 1409،  2- مهدى منزه نجف آبادى به ش.ش 889 ،  3- مجید منزه نجف آبادى به ش.ش 1277 (پسران 
متوفى) 4- مریم منزه نجف آبادى به ش.ش 1361، 5- لیال منزه نجف آبادى به ش.ش 60 (دختران متوفى) 6- ایران 
مغزى به ش.ش 997 (همسر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2712 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/676
حصر وراثت

حسن امینى داراي شناسنامه شماره 629 به شرح دادخواست به کالسه 1134/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو محمدصادقى بشناسنامه 245 در تاریخ 1395/5/31 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مجید امینى اسفیدواجانى به ش.ش 
319، 2- محمد امینى به ش.ش 1-024588- 108،  3- سعید امینى به ش.ش 1-034361- 108 (پسران متوفى) 
4- الهام امینى به ش.ش 30507،  5- مریم امینى به ش.ش 1051،  6- اکرم امینى به ش.ش 1210 (دختران متوفى) 
7- حسن امینى به ش.ش 629 (همسر متوفى) 8- طاوس صادقى به ش.ش 857 (مادر متوفى) و متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 2711 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/677

حصر وراثت
وجیهه شفیعى داراي شناسنامه شماره 1080352694 به شرح دادخواست به کالسه 298/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على شفیعى علویجه به شناسنامه 93 در تاریخ 1379/4/6  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- وجیهه شفیعى علویجه فرزند 
على متولد 1374 به ش.ش 1080352694 نسبت با متوفى (فرزند) 2- زهره خسروى چاله سیاهى فرزند حسن متولد 
1356 به ش.ش 727 نسبت با متوفى (همسر) 3- کوکب زمانى فرزند على متولد 1323 به ش.ش 4937 نسبت به 
متوفى (مادر) 4- حسن شفیعى علویجه فرزند نظرعلى متولد 1311 به ش.ش 53 نسبت با متوفى (پدر). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2709 شعبه 

دوم حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/9/678
حصر وراثت

غالمرضا شکراللهى داراي شناسنامه شماره 62 به شرح دادخواست به کالسه 1133/95 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تیمور شکراللهى یانچشمه بشناسنامه 2736 در تاریخ 1395/2/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على شکراللهى ش.ش 15، 2- 
احمد شکراللهى یانچشمه ش.ش 50 ، 3- فریدون شکراللهى ش.ش 14، 4- افسانه شکراللهى یانچشمه ش.ش 259، 
5- زهرا شکراللهى یان چشمه ش.ش 54 ، 6- فاطمه شکراللهى ش.ش 25،  7- قمر شکراللهى یانچشمه ش.ش 
801 ، 8- توران شکراللهى یانچشمه ش.ش 2393، 9- غالمرضا شکراللهى ش.ش 62 (فرزندان متوفى)10- طیبه 
بهارلوئى ش.ش 16 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 2708 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/679
حصر وراثت

جلیل شاه محمدى بنى داراي شناسنامه شماره 149 به شرح دادخواست به کالسه 1120/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عوض شاه محمدى بنى بشناسنامه 6 در تاریخ 1395/7/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محسن شاه محمدى بنى ش.ش 
157، 2- رضا شاه محمدى بنى ش.ش 5 ، 3- جلیل شاه محمدى بنى ش.ش 149،  4- خلیل شاه محمدى بنى ش.ش 
1485، 5- امین شاه محمدى بنى 2528،  6- امید شاه محمدى بنى ش.ش 10052، 7- فرحناز شاه محمدى بنى 
ش.ش 126، 8- مهناز شاه محمدى بنى ش.ش 86 (فرزندان متوفى) 9- حسنى  جان شا محمدى ش.ش 51 (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 2705 شعبه 14حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک) /9/680
ابالغ راى

شماره دادنامه:9509973730400820 شماره پرونده:9509983730400203 شماره بایگانى شعبه: 950205 خواهان 
آقاى رسول یزدانى فضل آبادى فرزند محمود با وکالت آقاى سعید منتظرى فرزند عباسعلى به نشانى البرز- کرج- کرج- 
بلوار شهید مطهرى- نبش خ سلمان ساوجى کوروش- طبقه6 واحد 17 خواندگان: 1- آقاى رسول خزائیلى فرزند 
حیدرعلى 2- آقاى احمدرضا فرامرزى فرزند احمد- مجهول المکان خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمى ملک 
و انتقال 2- پرداخت حق الوکاله 3- مطالبه خسارات دادرسى دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى دادگاه:در خصوص دعوى  آقاى رسول یزدانى با وکالت آقاى سعید منتظرى بطرفیت آقایان رسول خزائلى 
و احمدرضا فرامرزى بخواسته الزام به انتقال رسمى مالکیت اتومبیل پژو 206 به شماره انتظامى 13-934 ى 15 و 
مطالبه خسارات دادرسى نظر به اینکه تعهد فروشنده به داللت قرارداد 94/3/11 تعهده به انتقال بصورت وکالت است 
و بدین ترتیب با توافق خریدار تعهد قانونى وى به انتقال قطعى را از خود ساقط نموده لذا دادگاه دعوى خواهان را ثابت 
ندانسته و با استناد به ماده 10 قانون مدنى قرار بر بطالن دعوى صادر مى گردد. این راى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. م الف:2696 مسیبى رئیس شعبه چهارم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/9/681  
حصر وراثت

حشــمت اله طاهرى دمنه داراي شناسنامه شــماره 38 به شرح دادخواســت به کالســه 1139/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اســماعیل طاهرى دمنه بشناســنامه 
10221 در تاریخ 1395/6/4 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- سرور عبدالهى دمنه ش.ش 45 (مادر متوفى) 2- حشــمت اله طاهرى دمنه ش.ش 38 (پدر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2721 شــعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/9/682

حصر وراثت
محمدعلى نورمحمد نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 560 به شرح دادخواست به کالسه 1145/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید نورمحمد نجف آباد بشناسنامه 4484 
در تاریخ 1395/9/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سپهر 
نورمحمد نجف آبادى ش ملى 1081228040 (فرزند متوفى) 2- محمدعلى نورمحمد نجف آبادى ش.ش 560 (پدر 
متوفى) 3- زهره ناصحى نجف آبادى ش.ش 680 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2723 شعبه 

14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/683
حصر وراثت

آقاى حمید مومنى قلعه قاسمى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 26 بـه شـرح دادخواست به کالسه 123/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد مومنى قلعه قاسمى بشناسنامه 536 در 
تاریخ 1395/08/15  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سکینه 
امامى قلعه قاسمى فرزند على میرزا، ش.ش 1 ت.ت 1326 صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- حمید مومنى قلعه 
قاسمى فرزند احمد، ش.ش 26 ت.ت 1351 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- محمود مومنى قلعه قاسمى فرزند احمد، 
ش.ش 19 ت.ت 1349 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- محمد مومنى قلعه قاسمى فرزند احمد، ش.ش 8 ت.ت 1338 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- زهرا مومنى قلعه قاسمى فرزند احمد، ش.ش 35 ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 827 توانگر رئیس شعبه پنجم  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/9/687

مزایده
اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان در نظر دارد در پرونده کالسه 396/95   اجرایى شورا له: حجت زمانى کته 
شورى فرزند قربانعلى و علیه : مجید حسینى سده به منظور وصول مبلغ 107/601/001 ریال بابت محکوم به پرونده 
و مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایى جلسه مزایده اى در تاریخ شنبه 95/10/18 از ساعت 10 الى 12 ظهر 
به منظور فروش یک دستگاه پژو 206 به شماره انتظامى 24-618 د 11 مدل 1383- رنگ نقره اى- نوع سوخت 
بنزین- ظرفیت 4 نفر به شماره موتور FSM ۸۴۶۵۱۱۶۴ به شماره شاسى IN -83607851 وضعیت موتور و 
اتاق مستعمل مى باشد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى مبلغ 120/000/000 ریال معادل دوازده میلیون تومان 
ارزیابى گردیده است را در محل این اجرا برگزار نماید.طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از جلسه ازخودروى موصوف 
دیدن نموده سپس در جلسه شرکت نمایند. مزایده از قیمت تعیین شده توسط کارشناس شروع و هرکس باالترین 
مبلغ را پیشنهاد و 10٪ آنرا فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود.م الف:826 اجراى احکام شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/9/688
حصر وراثت

آقاي اکبر معینى مهدى آبادى داراي شناسنامه شماره 54 به شرح دادخواست به کالسه 117/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان هیبت اله معینى مهدى آبادى بشناسنامه 9 در تاریخ 
1385/03/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  بخشنده خانم 
بهرامیان فرزند احمد ش.شناسنامه 927 متولد 1310 صادره از شهرضا (همسر متوفى)  2- اکبر معینى مهدى آبادى 
فرزند هیبت اله ش.شناســنامه 54 متولد 1348 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- اکرم معینى مهدى آبادى فرزند 
هیبت اله ش.شناسنامه 9 متولد 1357 صادره از دهاقان (دختر متوفى)4- زهره معینى مهدى آبادى فرزند هیبت اله به 
ش.شناسنامه 3 متولد 1341 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 5- فریبا معینى مهدى آبادى فرزند هیبت اله ش.شناسنامه 
74 متولد 1350 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 6- فرشته معینى مهدى آبادى فرزند هیبت اله ش.شناسنامه 8 متولد 
1344 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 7- زلیخا معینى مهدى آبادى فرزند هیبت اله ش.شناسنامه 1 متولد 1334 
صادره از دهاقان (دختر متوفى) 8- شهپر معینى موسى آبادى فرزند هیبت اله ش.شناسنامه 58 متولد 1336 صادره 
از دهاقان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف 
تقدیم دارد واال  گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/204 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان 

(مجتمع شماره یک)/9/920
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 730/95 خواهان محمد نجفى به طرفیت خونده رضا سلیمانى به خواسته مطالبه دادخواستى تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگى براى روز سه شنبه مورخ 95/10/21 ساعت 14/20 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان، برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 79 مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در شهر مبارکه، بلوار نیکبخت، میدان مادر، شعبه دوم شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. بدیهى است در صورت عدم حضور، وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 

صادر میگردد. م الف: 95/598 دبیر شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى مبارکه/9/962
اجراییه

شماره: 815/95 ش5  ح -95/09/14 به موجب راي شماره 1137 تاریخ 95/07/14 حوزه 5 شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید افشارى به نشانى امیرآباد خ بهشتى کوچه مریم پالك 24 محکوم 
است به پرداخت دویست میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال هزینه دادرسى و نشر آگهى 
و خسارت تاخیر از تاریخ 95/2/15 و 95/4/25 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له عباس شاهسون به نشانى مجهول  
المکان اجرایى و پرداخت نیم عشر اصل خواسته به مبلغ یک میلیون تومان در حق صندوق دادگسترى. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 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 کن د و اگر 

مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2767 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (امیرآباد)/9/715

ابالغ 
شماره ابالغنامه: 9510103760204499 شماره پرونده: 9409983761501851 شماره 
بایگانى شعبه: 950109 به شرح محتویات پرونده کالسه 950109 ك 102 دادگسترى 
شاهین شهر خانم شکوه السادات حسینى فرزند سیدعلى دایر بر مزاحمت تلفنى براى روز 
1395/10/22 ساعت 11 رسیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 115 قانون آئین 
دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ 
مى گردد، تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و 
از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1347 فتحى  
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/9/622 

ابالغ 
شــماره :95/5736/011099/11 – 1395/08/20 نظــر به اینکه در پرونده کالســه 
95/5736/011099/11 شعبه 3 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى 
محمد سهرابى فرزند عبدالعظیم متهم به مزاحمت، توهین و تهدید از طریق تلفن تحت 
تعقیب قرار دارند و به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى 
ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار براى 
یک نوبت آگهى و اعالم مى گردد متهم شخصاً ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى در 
این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمایند. در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد شد. م الف: 1357 معینى دادیار  شعبه ســوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان شاهین شهر و میمه/9/662
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510423760100009 شــماره پرونــده: 9409983760100149 
شــماره بایگانی شــعبه: 941227 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9510093760101083 و شــماره دادنامه غیابى مربوطــه 9509973760100939 
محکوم علیه : رضا مرادى فرزند عسگر به نشانى شاهین شهر خ فردوسى فرعى 2 پالك 
14 واحد 2 محکوم است به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/12/20 به ماخذ 
محکوم  به دادنامه شماره 910093 – 91/08/25 شعبه 101 کیفرى، بر اساس نرخ تورم 
اعالمى از ناحیه بانک مرکزى که در زمان اجراى دادنامه توســط اجراى احکام محاسبه 
مى گردد در حق محکوم له عباس بیدرام فرزند نعمت اله به نشانى شاهین شهر خ بهدارى 
فرعى 4 پالك 63 جنوبى. ضمنا پرداخت هزینه نیم عشر اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد.محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان 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 هفــت 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 توسط محکوم علیه خواهد 
بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 1353 شعبه 101 

دادگاه کیفرى شهرستان شاهین شهر و میمه(101 جزایى سابق)  /9/657
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انتخابات سراســرى زودهنگام در مقدونیه روز یک 
شــنبه با هدف پایان دادن به بحران سیاسى در این 
کشور آغاز شــد تا به تنش هاى دو ساله در این کشور 

کوچک حوزه بالکان پایان دهد. 
  به گزارش خبرآنالین، این انتخابات بخشى از توافق 
میان چهار حزب سیاســى مقدونیه بــا میانجیگرى 
اتحادیه اروپاســت که پس از رسوایى گسترده فوریه 
2014 و تظاهرات خیابانى در این کشور مطرح شده 

است.
ناآرامى هاى اخیر باعث شد تا «نیکوال گرووسکى» 
از حزب ملى گرا از ســمتش به عنوان نخســت وزیر 
مقدونیه پس از ده سال فعالیت کناره گیرى کند و راه 
براى برگزارى انتخابات زودهنــگام پارلمانى هموار

 شود.
رأى گیرى روز یک شــنبه که پــس از دوبار تأخیر 
برگزار شد، نخست وزیر ســابق را در مقابل رقیبش 
از حزب سوسیال دموکرات به نام «زوران زائو» قرار

 داد.
این زائو بود که ســال گذشــته میالدى نوارهایى را 
منتشر کرد که نشــان مى داد دولت مکالمات تلفنى 
هزاران نفر از جمله روزنامه نگاران و مقام هاى مذهبى 

را شنود مى کرد.
گرووسکى این ادعا را رد کرده و زائو را به دست داشتن 
در «کودتا با حمایت خارجى ها» متهم کرده اســت.
وى در جمع هوادارانش گفت:  «زوران زائو کشــور را 

تضعیف مى کند. او دارد مردم را بازى مى دهد.»
اگرچه منتقدان، گرووسکى 46 ساله را یک «مستبد 
مفسد مى دانند که دموکراسى و آزادى رسانه اى را از 

بین برده» اما براساس نظرسنجى ها وى پیشتاز است.
مقدونیه به دنبال پیوســتن به اتحادیــه اروپا و ناتو 
اســت اما این روند از ســوى آتن بلوکه شده چون 
یونان منطقه اى در شــمال خود دارد کــه مقدونیه 
نــام دارد و به دلیل اختالف بر ســر همین تشــابه 
اسمى با پیوســتن مقدونیه به اتحادیه اروپا مخالف

 است. 

  تسنیم| یکى از مقام هــاى ارشــد اتحادیه 
اروپا در حالى نگرانى خــود را بابت افزایش لفاظى هاى 
ملــى گرایانــه و تفرقــه در بالــکان ابراز داشــت که 
کشــورهاى این حوزه به دنبال پیوستن به این اتحادیه

 هستند.
«یوهانــس هــان» کمیســیونر عالــى توســعه 
اتحادیــه اروپا بــه رهبــران منطقه اى تأکیــد کرد تا 
بر اصالحاتــى کــه قولشــان را داده بودنــد، تمرکز

 کنند.
وى در سارایوو  بوسنى سخن مى گفت و به دولت بوسنى 
پرسشنامه هاى را درباره آمادگى این کشور در پیوستن به 
اتحادیه اروپا ارائه کرد. این یک نوع تست استرس است.

دولــت بوســنى باید به ســه هــزار و242 پرســش 
در شــش ماه آتى پاســخ دهد کــه این پرســش ها 
بــه ظرفیت هــاى اقتصــادى،  حقوقــى و سیســتم 
اجتماعى براســاس معیارهــاى اتحادیــه اروپا مرتبط 

است.
کمیســیونر توســعه اتحادیه اروپا همچنین گفت: یک 
نگرانى کلى درباره لفاظى هاى ملــى گرایانه در برخى 
از کشــورهاى منطقه بالکان وجود دارد. در بوسنى بین 
صرب هاى ارتدوکس مســیحى، کروات هاى کاتولیک 
و بوسنیایى هاى مسلمان تفرقه اى وجود داردکه عمیق 

شده است.
وى ادامــه داد: من به همه تأکید مى کنــم تا از این نوع 
لفاظى ها دست بردارند و بر آنچه مردمشان مى خواهند، 

تمرکز کننــد. مردم به شــغل، درآمــد و تضمین هاى 
اجتماعى نیاز دارند.

بوســنى امیدوار اســت کــه تا پایــان ســال 2017 
کاندیداى عضویت در اتحادیه اروپا شــود و به ســایر 
کشــورهاى حوزه بالکان شــامل آلبانــى، مقدونیه، 
 مونته نگــرو و صربســتان بپیونــدد که جلوتــر از آن 
هستند. کرواسى و اســلوونى به عضویت اتحادیه اروپا 

درآمده اند.
«دنیــس زویزدیچ» نخســت وزیــر بوســنى گفته 
که امیدوار اســت عدم توافق هاى سیاســى در منطقه 
صرب هــاى بوســنى و همچنیــن در فدراســیون 
بوســنى و کرواســى باعث نشــود که روند پیشرفت 
براى پیوســتن بــه اتحادیــه اروپــا متوقف یــا کند

 شود.

یک مقام آمریکایى مدعى شــد، روســیه کمپین 
ســایبرى علیه «آنگال مرکل» و با هــدف ارتقاى 
گروه هاى راست  افراطى در انتخابات پارلمانى آلمان 

در سال 2017 به راه انداخته است.
به گزارش ایسنا،  مسکو عملیاتى که قدمت آن به یک 
دهه پیش باز مى گردد را تشدید مى کند تا حمایت ها 
از گروه هاى راست  افراطى و ناسیونالیست ها در آلمان 

ارتقا یابد.
این گزارش ها پس از آن مطرح شــد که ســازمان 
اطالعات مرکزى آمریکا (سیا) تأیید کرد که مسکو 
به «دونالد ترامپ» براى پیروزى در انتخابات ریاست 
جمهورى آمریکا کمک کرده است؛ آن هم از طریق 

یکسرى حمالت سایبرى.
یک مقام آمریکایى مطلع از روند این تحقیقات مدعى 
شد که «والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى روسیه به 
این اقدامات ویرانگر ادامه مى دهد. این مقام گفت: 
مسکو تالش هاى مشابهى براى نفوذ بر انتخابات 
آتى آلمان انجام مى دهد. روســیه از یک دهه پیش 
هم کمپین ارتقاى راســت هاى افراطى و احزاب و 
افراد سیاسى ملى گرا در اروپا را آغاز کرده بود و قصد 

تشدید آن را دارد.
این مقام همچنین مدعى شــد که در هر دو مورد، 
کمپین هاى پوتین در اروپــا و آمریکا با هدف ایجاد 
اخالل و بى اعتبار کردن مفهوم دیپلماسى غربى بوده 
اســت؛ آن هم از طریق حمایت از نامزدها، احزاب و 

چهره هاى سیاسى افراطى.  
آنگال مرکل صدر اعظم آلمــان که براى چهارمین 
بار نامــزد تصدى این پســت مى شــود، موضوع 
احتمــال دخالــت روســیه در انتخابــات 2017 
کشــورش از طریق حمالت اینترنتى و راه اندازى 
کمپین هــاى دروغ پراکنــى را بعیــد ندانســته

 است.

دولت ساحل عاج اعالم کرد که با هدف «اثربخشى 
بر بــازار جهانى» نرخ خرید قهــوه را به میزان 80 
«فرانک سیفا» ( هر یورو معادل 660 فرانک سیفا 

محاسبه مى شود)، افزایش خواهد داد.
بــه گــزارش ایرنا،بــر اســاس تصمیــم دولت 
ســاحل عــاج،  قیمــت نهایــى این مبلــغ 750 
فرانــک بــراى هــر کیلوگــرم اعــالم شــده
 است.  این مبلغ به هر کیلوگرم قهوه خشک، پوست 
کنده و غربال شــده و فاقد هرگونه مواد زاید تعلق 

مى گیرد .
بر اســاس این گزارش، نرخ این محصول در سال 
گذشــته براى هر کیلوگــرم 670 فرانک ســیفا

 بود.
تولید قهوه در 2015 تا 2016 در ساحل عاج 127 
هزار تن بوده و این کشــور در جایگاه ســوم تولید 
این محصول در آفریقا و ســیزدهم در جهان بوده 

است.
اقدامات اخیر دولت ســاحل عاج براى اثربخشى 
بر بازارهاى جهانــى قهوه در حالــى صورت مى 
گیرد که نهادهاى اقتصادى این کشــور از ســال 
2010 به این ســو ســعى کرده انــد ضمن حفظ 
روند رو به رشــد قیمــت این محصــول، قیمت 
مناســب تضمینى را بــراى کشــاورزان فراهم

 کنند.
محصــوالت صادراتــى ســاحل عــاج شــامل 
کاکائــو، پــودر قهــوه، چــوب و محصــوالت 
وابســته، نفــت و محصــوالت پتروشــیمى، 
پنبه و منســوجات، مــوز، آناناس، خرمــا و ماهى

 است. 
محصــوالت وارداتــى این کشــور نیز شــامل 
بنزیــن و گازوئیــل، مــواد غذایى و بهداشــتى 
اســت کــه از دو کشــور چیــن و فرانســه و 
تأمیــن همســایه،  کشــورهاى  از  برخــى 

 مى شود.
بر پایه گزارش سال 2015 بانک جهانى، قهوه 22 
درصد تولید ناخالــص داخلى و 50 درصد صادرات 
ساحل عاج را تشکیل مى دهد، ضمن اینکه دو سوم 
اشتغال و درآمد مردم ساحل عاج از این طریق تأمین

 مى شود.

  تابناك | رســانه هاى کره شــمالى روز یک 
شــنبه اعالم کردند: همزمان با اینکه کره جنوبى در 
پى هرگونه اقدام کره شمالى به منظور سوء استفاده 
از ناآرامى هاى سیاسى در این کشور در حالت هشدار 
به سر مى برد رهبر کره شــمالى یک مانور عملیات 
ویژه را هدایت کرد که کره جنوبى را هدف قرار داده 

بود.
تصاویر منتشر شده در گزارش روز یک شنبه روزنامه 
«رودونــگ ســینمون» نمایى از کاخ آبى ریاســت 
جمهورى کره جنوبى را به عنوان یکى از اهداف این 
مانور نشــان داد.یکى دیگر از تصاویر منتشر شده در 
روزنامه رودونگ سینمون نشان داد که «کیم جونگ 
اون» رهبر کره شمالى با دوربین به تماشاى این مانور 

پرداخته است.
خبرگزارى KCNA کره شــمالى در گــزارش خود 
نوشــت: کیم جونــگ اون با لبخندى به تماشــاى 
عملکرد نیروهــاى ضربتش براى نابــودى اهداف 
ویژه دشــمن نشســته و گفت: «نیروهاى دشــمن 
هیچ جایى براى مخفى شــدن نخواهند داشــت و 
دســت بــه هیچگونــه ضــد حملــه اى نخواهند

 زد.»
 خبرگزارى رســمى کره شــمالى در ایــن گزارش 

به رأى گیــرى روز جمعه پارلمان کــره جنوبى براى 
اســتیضاح «پارك گئــون هاى» رئیــس جمهور این 
کشور و اینکه چه موقع نیروهاى کره شمالى این مانور 
نظامى را انجام دادند، اشاره اى نکرد.در حالى که دادگاه 
قانون اساســى کره جنوبى رأى اســتیضاح پارلمان را 
بررســى مى کند پارك گئون هــاى در کاخ آبى باقى 
خواهند ماند  اگرچه تمامى قدرت هایش تعلیق شــده 
و نخست وزیر این کشــور زمام امور را به دست گرفته
 است. «هوآنگ کیو آهان» نخســت وزیر کره جنوبى 
خواستار حالت فوق العاده نظامى براى مواقعى شد که کره 

شمالى دست به یک اقدام تحریک آمیز بزند که مى توان 
به عنوان نمونه به حمالت سایبرى احتمالى اشاره کرد.

یکى از مقامات نظامى کره جنوبى گفت: اگر کره شمالى 
دست به هرگونه اقدام تحریک آمیزى بزند ما براى انجام 
اقدامى تالفى جویانه آماده هستیم و تهدیدهاى مخرب 

پیونگ یانگ را محکوم مى کنیم.
به دنبال آزمایشات اتمى و موشکى سال جارى میالدى 
کره شمالى، تنش ها در شبه جزیره کره باال گرفته است. 
این آزمایشات کره شــمالى باعث تشدید تحریم هاى 

شوراى امنیت سازمان ملل نیز شد.

فرانسه عالى ترین نشان افتخار خود را به دلیل تالش در 
به ثمر رساندن توافق آب و هوایى پاریس و توافق هسته 

اى ایران، به وزیر امور خارجه آمریکا داد.
به گزارش مهر، «جان کــرى» وزیر امور خارجه آمریکا 
در حالى که از سوى «ژان مارك آیرو» همتاى فرانسوى 
خود، «فرانسوى ترین دیپلمات آمریکایى» لقب گرفت، 
موفق به دریافت «لژیون دونور» عالى ترین نشان افتخار 

فرانسه شد.

البته فرانسوى ها، در تمجید از کرى تا آنجا پیش رفتند که 
وى را «قهرمان خستگى ناپذیر» صلح نیز نامیدند و شاید 
وزیر امور خارجه 73 ساله آمریکا، همه اینها را مدیون اجداد 
فرانسوى خود باشد چرا که از قرار مادر و همچنین خاله 
وى زاده شهر پاریس هستند.البته، ریشه هاى فرانسوى 
کرى و عالقه اش به این کشور، در کارزار انتخاباتى 2004 
آمریکا –زمانى که وى نامزد حــزب دموکرات در رقابت 
ریاست جمهورى بود- به ضرر او در مقابل «جرج دبلیو 
بوش» نامزد جمهوریخواه تمام شد. در آن زمان، پاریس و 
واشنگتن مواضع یکسانى را در قبال جنگ عراق نداشتند.

به گفته آیرو، نشان لژیون دونور از بابت صداقت کرى در 
تعامالت دیپلماتیک و سیاسى از جمله تالش در جهت 
حصول توافق آب و هوایى پاریس و توافق هســته اى 
ایران که هر دو در نوع خود بى سابقه هستند، به وى اعطا 

شده است.
کرى نیز به هنگام دریافت این نشان، از فرانسه به عنوان 
قدیمى ترین متحد آمریکا نام برد. کرى و «محمد جواد 
ظریف» وزیر امور خارجه ایران، پیش تر به طور مشترك 
موفق به دریافت جایزه ســال «چتم هاس» اندیشکده 

سلطنتى روابط بین المللى لندن، شدند.
این دو همچنین در شمار نامزدهاى دریافت جایزه جهانى 

که نهایتًا به «خوان مانوئل صلح نوبل 2016 بودند 
جمهورى کلمبیا به سانتوس» رئیس 

تالش  براى پایــان دادن به دلیــل 
جنگ آمریکاى طوالنى ترین 
رسید  کــه بیــش از التین 
ســال  بیــن دولــت و 50 
شیان  ر مســلح «فارك» شو
ن  یــا داشت.جر

 مشرق| نتایج یک نظرسنجى جدید نشان داده 
اکثریت مردم آمریکا مخالف تغییر قوانین محیط زیستى 
یا لغو قانون درمان مقرون به صرفه به عنوان دو وعده 
انتخاباتى رئیس جمهور منتخب آمریکا و نیز گزینه هاى 

کلیدى وى براى کابینه هستند.
نظرسنجى  مرکز تحقیقاتى «پیو» همچنین نشان داده 
که اقلیت مــردم آمریکا از اعضــاى کابینه که تاکنون 

انتخاب شده اند، راضى بوده وآنها را تأیید مى کنند.
براســاس این نظر ســنجى آمریکایى هــا گزینه هاى 
انتخابى ترامپ براى کابینــه را چندان تأیید نمى کنند. 
تنها 40 درصد پاسخ دهندگان گزینه هاى انتخابى ترامپ 
را تأیید کرده اند. این رقم در مقایسه با تأیید 71 درصدى 
گزینه هــاى انتخاباتى «باراك اوبامــا» رئیس جمهور 
ســابق آمریکا در دســامبر 2008 و تأیید 51 درصدى 
گزینه هاى انتخاباتى «جورج بوش» دیگر رئیس جمهور 

این کشور در ژانویه 2001 رقم بسیار پاینى است.
در حالى که تیم انتقالى ترامپ با سرعت به دنبال انتخاب 
اعضاى کابینه اســت، این فرآیند قابلیت تبدیل به یک 
نمایش را دارد، آن هم زمانى که نامزدهاى پست هاى 
مختلف البى «برج ترامپ» را پر مى کنند و گزارش هایى 

از درگیرى میان این نامزدها منتشر مى شود.
در این میان انتقاداتى هم نسبت به عمل نکردن ترامپ 

به وعده انتخاباتى اش مبنى بر خالى کردن عرصه قدرت 
از شخصیت هاى حاضر در ساختار مطرح مى شود.

عالوه بر این آمریکایى ها نســبت به تفریح ترامپ در 
توئیتر نیز نگرانى هایى دارند، 82 درصد پاسخ دهندگان 
گفته اند زمانى که ترامپ وارد کاخ سفید شود باید بیشتر 
درباره مسائلى که در توئیتر مطرح مى کند، محتاط باشد. 
54 درصد دیگر گمان مى کنند ترامپ به اندازه کافى از 
سفید پوســتانى که او را در کمپین اش حمایت کردند، 

فاصله گرفته است.
35 درصد پاســخ دهندگان معتقدنــد، رئیس جمهور 
منتخب آمریکا رئیس جمهــورى خوب یا عالى خواهد 
بود. در حالى که 18 درصد دیگر مى گویند او متوســط 
عمل خواهــد کرد و 38 درصد دیگر وضعیت ریاســت 

جمهورى ترامپ را ضعیف یا افتضاح دانسته اند.
دونالد ترامپ روز چهارشــنبه هفته گذشته، «اسکات 
پرویت» دادستان کل اوکالهما را به عنوان گزینه خود 
براى ریاســت آژانس حفاظت از محیط زیست معرفى 
کرد. این در حالى اســت که یکى از مخالفان پر ســر و 
صداى قوانین محیط زیســتى بوده و معتقد است این 

آژانس صنعت انرژى آمریکا را زمینگیر کرده است.
با این حــال 59 درصد  افرادى که در نظرســنجى پیو 
شرکت کرده اند، گفته اند قوانین شدیدتر محیط زیست 

ارزش هرگونه هزینه اقتصادى را دارد.
در همین حال 53 درصد شرکت کنندگان درباره تغییر یا 
جایگزینى قانون درمان مقرون به صرفه اعالم کرده اند 
که انتظار حذف بخش هاى مهمى از این قانون را دارند، 

در حالى که 39 درصد دیگر تــداوم این قانون را پیش 
بینى مى کنند.

39 درصد پاســخ دهندگان نیز خواهان لغو این قانون 
شــده، 15 درصد ادامه این قانون به شکل فعلى و 39 

درصد دیگر خواهان گسترش آن بودند.
این نظرسنجى به خوبى نشان مى دهد که دونالد ترامپ 
رئیس جمهور منتخب آمریکا بــا چه چالش هایى رو به 

رو خواهد بود.

گزینه هاى کلیدى ترامپ مطابق میل مردم نیستند

بدبینى آمریکایى 

جان کرى «لژیون دونور» گرفت

شرط اتحادیه اروپا براى عضویت بوسنى

حضور رهبرکره شمالى در مانور عملیات هدف گیرى کره جنوبى 

آغاز انتخابات زودهنگام پارلمانى در مقدونیه

دولت ساحل عاج، قیمت 
قهوه را افزایش داد

روسیه براى نابودى 
مرکل تالش مى کند

به گفته آیرو، نشان لژیون دونور از بابت صداقت کرى در
تعامالت دیپلماتیک و سیاسى از جمله تالش در جهت
حصول توافق آب و هوایى پاریس و توافق هســته اى
ایران که هر دو در نوع خود بى سابقه هستند، به وى اعطا

شده است.
کرى نیز به هنگام دریافت این نشان، از فرانسه به عنوان
قدیمى ترین متحد آمریکا نام برد. کرى و «محمد جواد
ظریف» وزیر امور خارجه ایران، پیش تر به طور مشترك
موفق به دریافت جایزه ســال «چتم هاس» اندیشکده

سلطنتىروابط بین المللى لندن، شدند.
این دو همچنین در شمار نامزدهاى دریافت جایزه جهانى

که نهایتًا به «خوان مانوئل6صلح نوبل 2016 بودند
جمهورى کلمبیا بهسانتوس» رئیس 

تالش براىپایــاندادن بهدلیــل
جنگ آمریکاىطوالنى ترین
رسید کــه بیــش ازالتین 
ســال بیــن دولــت و50 
شیان  ر مســلح «فارك»شو
ن  یــا داشت.جر


