
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه 28  آذر  ماه 1395 / 18  دسامبر 2016 / 18  ربیع االول 1438
سال سیزدهم / شماره 2829  /12  صفحه  / 1000 تومان

زاینده رود در چه شرایطى جارى مى شود؟

هنگ کنگ ،دوباره در کانون توجهاتوصال عارف و اصولگرایان ممکن است؟ سفر به ایران براى ژاپنى ها سفرى محبوب استجهان نما رصد بازار در آستانه شب یلدااجتماع یخچال، 500 هزار تومان گران شد!استان بین المللاقتصاد

وعده 40 میلیارد تومانى مزد 
و صبورى 2000 کارگر  
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کشاورزان فعًال چشم به راه نباشند

على ربیعى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى از نهایى شدن 
خرید هفت فروند هواپیماى ایرباس براى شرکت هواپیمایى 
آسمان خبر داد. به گزارش ایســنا، پیش تر اعالم شده بود 
که هیئتى از این شــرکت هواپیمایى اروپایى براى گفتگو 
درخصوص نهایى شدن موافقتنامه فروش صد فروند هواپیما، 

به تهران سفر کرده است.

ایرباس شرکت هواپیماسازى اروپایى و سازنده بزرگ ترین 
هواپیماى جت مســافربرى جهان است. دفتر مرکزى این 
شرکت در شهر تولوز فرانســه قرار دارد و کارخانه هاى آن 
در سراسر اروپا گسترده اند.  هفته پیش نیز شرکت بوئینگ 
قرارداد فروش 80 فروند هواپیما طى یک دوره ده ساله را با 

مسئوالن شرکت ایران ایر امضا کرده بود.

استمرار موفقیت هاى شرکت آبفا استان اصفهان  

خرید 7 فروند ایرباس نهایى شد
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چالش مانکن 
از کجا پیدا شد؟!

عمرش به یک ماه هم نمى رسد اما دنیا و فضاى 
مجازى را به تسخیر در آورده و همه از جوان و پیر 
و هنرمند و تاجر گرفته تا سیاستمدار و ورزشکار را 
درگیر خود کرده است.به گزارش جام جم آنالین، 
تب چالش مانکــن مثل یک بیمارى مســرى، 
کاربران دنیاى مجازى را گرفتار خود کرده است...
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هر دقیقه 5 نفر 
به متقاضیان کار 

اضافه
 مى شود

تا مى توانیم
 باید خرج را 
کاهش دهیم
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در صفحه اجتماع بخوانیددر صفحه حوادث بخوانید

2 ایرانى  تبار در فهرست «100 متفکر برتر سال»اهداى اعضاى بدن مقتول پس از نزاع خونین
اعضاى بدن مرد جوانى که در نزاع دسته جمعى دچار مرگ مغزى شده 
بود، اهدا شد.ســاعت 22و 10  دقیقه یازدهم آذر ماه سال جارى خبر 
وقوع یک نزاع با چاقو و قمه در خیابان نفیس تهران به سامانه 110 
اعالم شــد که دقایقى بعد تیمى از مأموران کالنترى 159 بیسیم به 
محل اعالم خبر اعزام شدند و طى بررسى اولیه مشخص شد در این 

نزاع دسته جمعى سه نفر زخمى شده   ...

نشریه «فارن پالیسى» در فهرســتى که امسال از یکصد متفکر برتر 
جهانى منتشــر کرده، نام دو ایرانى تبار را هم قرار داده است: «آرش 
درم بخش» عضو شــوراى شــهر کوربوآ در فرانســه و «موره شین 
الهیارى» هنرمند.به گزارش جام جم آنالین، آرش درم بخش و گروهى 
از شهروندان داوطلب در فرانســه تالش کردند قانونى در این کشور 

تصویب شود که بر اساس آن ...
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جدایى 
کریم انصارى فرد 
تأیید شد

آیت ا...مظاهرى نماد دورى از افراط استآیت ا...مظاهرى نماد دورى از افراط است

1- نام و نشانى مناقصه گزار: اداره کل شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
به نشانى: اصفهان خ توحید نبش خیابان شهید موحدى نیا (قزلباش) پالك 2

2- موضوع مناقصه: نگهدارى نهاده هاى دامى به ظرفیت 40/000 (چهل هزار) تن
3- نوع تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش واریزى وجه نقد به حساب شماره: 2173980201003 بانک ملى شعبه مرکزى اصفهان و 
یا ضمانت نامه بانکى به نام مناقصه گزار (شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و با اوراق مشارکت بانکى بى نام تضمین شده بانکها 

و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید. 
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: (1/920/000/000 ریال) یک میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال به نام اداره کل پشتیبانى امور دام 

استان اصفهان
5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهاى مالى: 

1-5 -مهلت خرید اسناد تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 95/10/1 مى باشد. 
2-5 -مهلت برگشت پاکت  ها تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/10/11 مى باشد. 

3-5 -جلسه بازگشایى پاکت ها ساعت 10 روز یکشنبه 95/10/12 واقع در نشانى مناقصه گزار مى باشد. 
6- خرید اســناد: مناقصه گران مى توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال (پانصد هزار ریال) (غیرقابل اســترداد) به شماره حساب 
2163980202009 (قابل واریز در کلیه شــعب بانک کشاورزى) در زمان مهلت خرید اســناد (ردیف 1-5 آگهى) به آدرس اینترنتى
www.iranslal.com مراجعه و اسناد مناقصه را از قسمت مناقصه ها (سال 1395) دریافت و سپس با در دست داشتن اصل معرفى نامه 

و اصل فیش واریزى در مهلت خرید اسناد، جهت دریافت پاکت هاى مناقصه و ثبت مشخصات به نشانى مناقصه گزار مراجعه فرمایند. 
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى آگهى مناقصه عمومى 
شماره شماره 5757//9595

اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان 

نوبت دوم 

معاونت آماد و پشتیبانى ناجا در نظر دارد، تعداد 78 دستگاه خودرو و 
تعداد 38 دستگاه موتورسیکلت و مقادیرى اقالم فرسوده فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند به منظور دریافت برگ شرایط شرکت در 
مزایده از تاریخ 1395/09/25 تا مورخه 1395/10/04  از ساعت 8 الى 16 
به نشانى: اصفهان کیلومتر 5  اتوبان شهید وحید دستجردى، بعد از پل 

راه آهن، جنب پمپ بنزین شهرك آزمایش مراجعه نمایند. 
تلفن: 031-2184393-2184133

مزایده مزایده 1604216042  اصفهان   اصفهان 

تعداد به شرح ردیف 
دستگاه 

32انواع سوارى شامل: سمند، مگان، زانتیا و پژو 1
2E 240 و C 240 33بنز سوارى

انواع وانت شامل: تویوتا لندکروز، هایلوکس، 3
13وانت نیسان، نیسان پیکاپ

انواع موتورسیکلت شامل: دینو، کثیر، روان 4،125
HD 200 و VR 150 38 تندر و تکتاز

موجودىاقالم فرسوده آمادى5
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جدایى
کریم انصارى فرد
تأیید شد

رئیس جمهور در پیامى به کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهرى در اصفهان:رئیس جمهور در پیامى به کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهرى در اصفهان:



0202جهان نماجهان نما 2829یک شنبه  28 آذر ماه 

قائم مقام وزیر کشور گفت: ستاد انتخابات کشور از اوایل 
دى ماه و با صدور احکام مرتبط با معاونان و سازمان هاى 
وزارت کشور از سوى مقام عالى وزارت، تشکیل مى شود.

به گزارش ایسنا، محمدحســین مقیمى اظهار داشت: 
تاکنون تمام موضوعات طبق برنامــه زمانبندى انجام 

شده و در هیچ موضوعى عقب نیستیم.
وى با اشــاره به برگزارى انتخابات ریاست جمهورى، 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا و میان دوره اى مجلس 
شوراى اسالمى یادآور شــد: براساس برنامه زمانبندى، 
هرجا که نیاز به هماهنگى با شوراى نگهبان یا مجلس 

بوده، اقدامات الزم انجام شده است.

مقیمى با بیان اینکه تمامى نهادها عزم خود را براى رفع 
مســائل اجتماعى جزم کرده اند، ابراز امیدوارى کرد که 
با توجه به وارد شدن همه ســازمان ها و دستگاه ها و با 
مشارکت مردم، آسیب هاى اجتماعى در جامعه کاهش 

یافته و کنترل یابد.
وى خاطرنشان کرد: پنج محور توســط وزیر کشور در 
همایش استانداران مطرح شد که مســائل اجتماعى و 

اقتصاد مقاومتى از جمله این محورها بوده است.
مقیمى  افزود: معاون اول رئیس جمهورى، مدیریت ستاد 
اقتصاد مقاومتى را برعهده دارد و در استان ها این وظیفه، 

بر عهده استانداران گذاشته شده است.

رئیس مجلس با بیان اینکه با مبحــث اقتصادى نباید 
برخورد سیاســى خرد کــرد، گفت: وجــدان ملى باید 
هوشــیارانه به مســائلى همانند فقر، بیکارى و حاشیه 
نشــینى نگاه کند و تا مى توانیم باید خرج جارى کشور 

را کاهش دهیم.
على الریجانى اظهار داشت: متأســفانه بودجه جارى 
کشور مستمراً در حال فربه شدن است و بودجه عمرانى 

کشور صرف آن مى شود. 
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه مقررات دیوانى 
کشور پیچیده اســت، افزود: یکى از کشور ها حدود چند 
سال پیش مقررات دیوانى خود را مورد تجدیدنظر قرار 

داد و در ظرف چند سال به پیشرفت هاى خوب اقتصادى 
دست یافت. 

وى ادامه داد: در پنجره واحد تأکید شد که اگر شخصى 
مى خواهد کارخانــه اى ایجاد کند، بــه وزارت صنعت 
مراجعه کند که البته مقدارى از این قانون اجرا و مقدارى 

اجرا نشد. 
الریجانى با اشاره به اینکه تالش مى شود در بودجه سال 
آینده مسیرهایى که به نفع کشور است سامان یابد، افزود: 
با تمام بحران سازى هاى تصنعى که برخى به دنبال آنها 
هستند، رویکرد ها به سمت سرمایه گذارى در ایران است 

و مسئوالن باید از فرصت ها بهتر استفاده کنند. 

تشکیل ستاد انتخابات کشور 
از اوایل دى

تا مى توانیم باید خرج را 
کاهش دهیم

براى من مراسم نگیرید 
   خبر آنالین | سیدعلى موسوى گرمارودى در 
آیین نکوداشت خود در فرهنگسراى فردوس، تأکید 
کرد بعد از این دیگر در هیچ مراســم بزرگداشتى که 

برایش برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.
این شاعر، نویسنده و پژوهشــگر تأکید کرد: «در هر 
مکان و در هر سطح براى بنده بزرگداشت برگزار شود، 
دیگر نخواهم پذیرفــت. از این پس دعوت نکنید که 
شرمسار هستم. این کار را براى کسانى انجام دهید که 

از من اولى تر هستند.»

تو را به خدا کمى کوتاه بیایید
   خبر آنالین | محمدرضا زائرى کارشــناس 
فلسفه و حکمت اسالمى و ســردبیر نشریه خیمه در 
اینستاگرام خود نوشــت: «فرمانده جدید بسیج هنوز 
از شیراز به تهران نرســیده سخنرانى هاى سیاسى و 

خطابه هاى آتشین خود را آغاز کرده اند.»
زائرى نوشته است: «کاش کسى به ایشان بگوید که 
اینجا تهران اســت. مرکز جمهورى اسالمى که قرار 
است الگویى از حکومتدارى و جامعه سازى را به جهان 
ارائه دهد... کاش کسى به ایشان یادآورى کند که اینجا 
هر سخنى بگویید پیش چشم میلیون ها نفر مى نشیند. 
این شعارهاى داغ سیاسى با مأموریت بسیج مردمى 
جور در نمى آید، شما را هم به ریاست گردان عملیات 
ویژه منصوب نکرده اند. فرمانده بســیج مردمى قرار 
اســت براى جذب مخاطب به سوى بسیج عمومى و 
مردمى سخن بگوید نه براى فرارى دادنشان. شما قرار 
نیست کار سیاسى بکنید بلکه مأموریت دیگرى دارید 
که سازماندهى عمومى همه مردم و همه طیف هاى 
متنوع شهروندان براى حفظ و حراست از آرمان هاى 
اصیل انقالب و ارزش هاى بنیادین جمهورى اسالمى 

است، تو را به خدا کمى کوتاه بیایید.»

 «برجام» باید ادامه یابد
   فارس | «فدریکا موگرینى» مسئول سیاست 
خارجى اتحادیه اروپا گفت: منتقدان آمریکایى توافق 
هسته اى ایران و گروه 1+5 بایستى فکر ایجاد تغییر در 

این توافق را فراموش کنند.
موگرینــى در اظهاراتــى در مصاحبــه بــا روزنامه 
وال اســتریت ژورنال که احتمــاًال ناظر بــه وعده 
«دونالدترامــپ» براى مذاکره مجــدد درباره برجام 
است گفت: «برجام یک توافق بین المللى در چارچوب 
سازمان ملل متحد است. راهى براى اینکه این توافق 
به صورت دوجانبه مورد مذاکره قــرار بگیرد، وجود 
ندارد.» وى همچنین به سئوالى درباره اینکه آیا توافق 
هســته اى در دوران ریاســت جمهورى ترامپ دوام 
خواهد آورد، اینطور پاسخ داد: «بله، من فکر مى کنم به 

نفع آمریکاست که اجراى این توافق ادامه پیدا کند.»

محرومیت  زاینده رود از 
حقابه

رئیس سازمان    باشگاه خبرنگاران جوان  |
حفاظت محیط زیست گفت: با وجود اینکه وزارت نیرو 
در سال 93 براى نخستین بار حقابه زیست محیطى را 
ابالغ کرده است اما زاینده رود و گاوخونى از این حقابه 
محروم هستند. معصومه ابتکار در سومین هم اندیشى 
سیاســتگذاران منابع آب اظهار داشت: این تصور که 
حقابه طبیعت را گرفته و جاى دیگرى صرف کنیم و در 
این هنگام از طبیعت انتظار سرویس داشته باشیم نه 

علمى و نه منطقى است.

واکنش اصغر فرهادى به 
نامزدى فیلمش درگلدن گلوب

  همشــهرى آنالیــن  |      اصغــر فرهــادى 
کارگردان ایرانى که جدیدترین فیلمش «فروشنده» 
در فهرست نامزدهاى جوایز گلدن گلوب قرار گرفت در 
واکنش به این امر گفت: «از شنیدن این خبر فوق العاده 
خوشحالم. این افتخارى اســت که براى سومین بار 
نامزد جایزه گلدن گلوب مى شوم. مى خواهم از انجمن 
مطبوعات خارجى هالیوود، هم از طرف خودم و هم از 
طرف گروه سازنده "فروشنده" که سال پیش همین 
موقع مشغول ساخت این فیلم در تهران بودند تشکر 

کنم.» 

توئیتر

حسن قاضى زاده هاشمى وزیر بهداشت در برنامه زنده 
تلویزیون به شدت از رویه تخریبى سازمان صداوسیما 

علیه دولت انتقاد کرد.
به گزارش انتخاب، وزیر بهداشت که در برنامه «ثریا» 
حضور پیدا کرده بود گفت: من آمده ام اینجا نشسته ام اما 
شما مى خواهید چهار فیش حقوقى بگذارید جلوى من. 
خب قبل از این آن را به من نشان بدهید تا ببینم راست 
است یا دروغ. آنچه مى گویید 100 درصد دروغ است. 

امیدوارم باقى حرف هایتان دروغ نباشد.
وى افزود: اگر واقعًا مى خواستید روشنگرى کنید و آن 
انتظارى که از صداوسیماست که دانشگاه باشد را انجام 
بدهید، این را قبل از برنامه به من مى دادید، اصًال چرا به 

من؟ به دستگاه قضائى بدهید.

وزیر بهداشــت اضافه کرد: اگر قانــون را قبول ندارید 
و بناى شــما فقط این اســت که بیایید جلوى دوربین 
و به اصطالح خودتان افشــاگرى کنید کــه این کار را 

ادامه بدهید، فقط این شــعارتان را عوض کنید. ننوسید 
«دیدبانى براى پیشــرفت ایران» چون این رفتار باعث 

پسرفت کشور مى شود.
وى در ادامــه ضمن انتقاد از ســکوت صداوســیما در 
مقابل فســادهاى دولت احمدى نژاد گفت: شما چرا تا 
حاال ســاکت بوده اید. چرا زمان دولــت قبل صدایتان 
درنیامد. چــرا در مــورد آن همه تخلفــات هیچ چیز 

نگفتید. 
هاشــمى خطاب به مجرى گفت: به خــدا من بخاطر 
خودتان مى گویم، مردم حرف هاى شما را اصًال قبول 
ندارند و نمى پذیرند. وزارت اطالعات و مرکز آمار از افراد 
مختلف نظرسنجى مى کند و این نظرسنجى ها نشان از 

رضایتمندى مردم دارد.

نماینده اصالح طلب مجلس شــوراى اسالمى معتقد 
اســت اصالح طلبان نیازى به معرفى نامزد پوششى در 

کنار حسن روحانى ندارند.
علیرضا محجوب در گفتگو با خبرآنالین درباره اظهارنظر 
برخى چهره هــاى اصالح طلب درباره نیــاز به معرفى 
نامزد پوششى در انتخابات ریاست جمهورى در گفتگو 
با خبرآنالین اظهار مى دارد: مــن ضرورتى نمى بینیم. 
به اندازه کافى در این انتخابات رقیــب و کاندیدا وجود 

خواهد داشت.
وى تأکید مى کند: البته اگر افرادى مى خواهند خودشان 
را مطرح کنند مجاز هســتند ولى قاعدتاً بهتر است همه 

روى حمایت از آقاى روحانى متمرکز باشند.
دبیرکل حزب کارگر درباره رقباى حسن روحانى اظهار 
داشت: رقباى روحانى هم در اصولگرایان و هم اصالح 
طلبان و هم مستقلین هســتند. کاندیدا شدن حق همه 

است.
محجوب تأکید کرد: نامزد پوششى موضوعى نیست که 
در رسانه ها طرح شــود بلکه باید در جلسات تخصصى 

روى این موضوع صحبت شود.
وى با اشاره به توجیهات این دسته از افراد از جمله احتمال 
رد   صالحیت حسن روحانى نیز گفت: من این موضوع 
را جدى و عملى نمى بینم. در عین حال مخالف معرفى 
نامزد پوششى هســتم مگر اینکه در جلسات بنشینند و 
خردهایشــان را روى هم بریزند و متوجه شوند موضوع 
جدى است. اما اینکه یک جمعى در یک گوشه اى چنین 

احساسى داشته باشند را منتفى مى دانم.

عضو هیئت نظارت حزب مؤتلفه اسالمى گفت: جلیلى 
داراى تفکرات احمدى نژادى است و قطعًا نه تنها مردم، 
دیگر به چنین طرز فکرى رأى نخواهند داد، اصولگرایان 

هم این نوع اندیشه را نمى پسندند.
کریمــى اصفهانى در گفتگــو با ایلنا دربــاره رفتار ها و 
صحبت هاى انتخاباتى که این روز ها از ســوى ســعید 
جلیلى اتفاق مى افتد، با بیان اینکه جلیلى شانس خود را 
قبًال امتحان کرده است گفت: مهمترین ویژگى که یک 
فرد باید داشته باشد تا کاندیداى ریاست جمهورى شود 
مواجهه با اقبال عمومى و سطح پذیرش از سوى جامعه 
است که باتوجه به شرایط فعلى به نظر مى رسد جلیلى از 

چنین شانسى برخوردار نیست.
وى در ادامه با بیان اینکه در ایــام نزدیک به انتخابات 
منطقى است سخنرانى هایى صورت بگیرد اظهار داشت: 
رفتارهاى انتخاباتى در چندمــاه باقیمانده به انتخابات 
طبیعى است اما فردى که دست به این رفتار ها مى زند باید 

پایگاه و جایگاه اجتماعى خود را بشناسد نه اینکه بدون 
هیچ آگاهى دست به این نوع رفتار ها بزند.

وى در پاسخ به این سئوال که آیا فعالیت هاى انتخاباتى 
جلیلى نوعى تحمیل خود بر اصولگرایان اســت یا خیر، 
عنوان کرد: اگر جلیلى فکر مى کند با این رفتار ها مى تواند 
اصولگریان را به یک وحدت برساند تا او را کاندیداى خود 
معرفى کنند اشتباه است، او باید منتظر نظر نهایى جبهه 
اصولگریان باشد چرا که با این رفتار ها به جایى نمى رسد 
زیرا قبًال وضعیت محبوبیت خــود را در میدان انتخابات 

نشان داده است.
عضو هیئت نظارت حزب مؤتلفه اسالمى در پاسخ به اینکه 
این روز ها جلیلى توافقات هسته اى را زیر سئوال برده آیا 
با این نوع رفتار ها مى تواند نظر اصولگرایان را جلب کند یا 
خیر، گفت: درست است که در مسئله برجام ما حرف هاى 
بسیارى داریم و برخالف کشور ما که به تمامى تعهدات 
خودش عمل کرد طرف مقابل بدعهدى انجام داد اما این 
دلیل نمى شــود که تمامى زحمات تیم مذاکره کنند زیر 

سئوال برده شود .
وى خاطر نشان کرد: متأسفانه موضوع هسته اى تبدیل 
به دستاویزى شده است و هر کس ســعى مى کند از آن 
نردبانى براى خود درست کند، ما نباید بى انصاف باشیم 
زحمات زیادى صورت گرفته و کشور هزینه هاى بسیارى 

داده است.
کریمى اصفهانى در پایان تأکیــد کرد: جلیلى با این نوع 
رفتار ها به جایى نمى رســد و قطعاً اصولگریان هم از او و 

تفکرات وى حمایت نخواهند کرد.

رئیس ســازمان فناورى اطالعات تأکید دارد هیچگاه 
اینگونه گفته نشده که قرار است جستجوگرهاى بومى 

مثل «یوز» و «پارسى جو» جاى گوگل را بگیرند.
نصرا... جهانگرد در گفتگو با ایسنا، در خصوص فعالیت 
موتورهاى جستجوى بومى اظهار داشت: اکنون به طور 
عمومى موتورهاى جســتجوى بومى در حال استفاده 

هستند و فعالیت هاى خود را دارند.
معاون وزیر ارتباطات در ادامه در خصوص صدور مجوز 
براى فعالیت نرم افزارهاى بومى عنوان کرد: زمانى که 
قرار است نرم افزار بومى تولید شود ما در گام اول براى آن 
قائل به ارائه مجوز نیستیم چراکه چنین موضوعى مانع 

رشد مى شود.
وى ادامه داد: باید تولید نرم افزارها آزاد و با نوآورى همراه 
باشند اما زمانى که تعداد کاربران یک نرم افزار بیش از حد 
مشخصى شد طبیعى است مردم براى کار با آن به دنبال 

نوعى شناسایى و اعتماد خواهند بود.
جهانگرد همچنین متذکر شد: در این میان نرم افزارهاى 
بین المللى که فعالیت خود را دارند اما براى فعالیت نرم 
افزارهاى داخلى پرکاربرد نیز الزم اســت نهادى مانند 
سازمان فناورى اطالعات حضور داشته باشد که در این 
خصوص ما همچنان اعتقادى به صدور مجوز نداشته و 
بر این باوریم که رتبه بندى نرم افزارها مى تواند راهکار 

بهترى باشد.
وى در ادامــه به برخى ســایت ها و نــرم افزارها که با 
موضوعاتى مانند تجارت الکترونیک را در بر مى گیرند 
اشاره کرد و افزود: این سایت ها و نرم افزارها از آنجا که 
مســائل مالى و بانکى مردم در ارتباط هستند قطعاً  نماد 
اعتماد باعث مى شود هویت پیدا کنند و مشترکان بدانند 

در صورت بروز مشکل امکان پیگیرى وجود دارد.

   خبر آنالین | آیا عارف بعد از انتخابات مجلس 
دهم دچار تغییر شده است که امروز اصولگرایان به این 

فکر افتاده اند که مى توانند از او استفاده کنند؟
احمد ســالک عضو جامعــه روحانیت مبــارز تهران در 
گفتگویى اعالم کرد که «ممکن است عارف را هم ببریم 
زیر چتر جامعه روحانیت» بعد از این سخنان چند سئوال و 

نکته در ذهن متبادر مى شود؛
1-چرا جامعه روحانیت مبارز تهران که یکى از شــناخته 
شده ترین جریان هاى اصولگراســت در تالش است به 
محمدرضا عارف نزدیک شــود؟ آیا مى شــود گفت که 
این جریان سیاســى به این نتیجه رســیده است که در 
جریان اصولگرا چهره هاى شناخته شــده و رأى آورى 
براى انتخابات ریاست جمهورى سال آینده ندارد. شاید 
به نظر این جریان، عارف رأى آورتــر از تمام نامزدهاى 
مطرح اصولگرا براى انتخابات ســال آینــده و رقابت با 

روحانى است.
2-به دلیل اختالفات سیاســى و فکرى سه عضو ارشد 
جامعه روحانیت، آنها از این مجموعه فاصله گرفته   اند و در 

جلسات شوراى مرکزى شرکت نمى کنند.
هاشمى رفسنجانى، حســن روحانى و ناطق نورى سه 
عضوى هستند که دیگر سال هاست کارى به تشکیالت 
جامعه روحانیت ندارند. بعد از درگذشت آیت ا... مهدوى 
کنى این فاصله حتى بیشتر هم شده است. سئوالى که در 
اینجا مطرح است این است که اگر جامعه روحانیت توان 
جذب عارف را دارد چرا تالش نمى کند این سه عضو خود 
را بازگرداند؟ در سال هاى گذشته این سه نفر از معتبرترین 
نامزدهاى جریان محافظه کار در انتخابات هاى گوناگون 

بودند. 

3- آیا عــارف بعد از انتخابات مجلــس دهم دچار تغییر 
شده است که امروز اصولگرایان به این فکر افتاده اند که 
مى توانند از او استفاده کنند؟ به نظر مى رسد عارف هنوز 
از اصالح طلبان بابت انتخابات ریاست جمهورى سال 92 
دلخور است. او در این مورد گفته است که :« هیچکس در 
92 موافق حضور من نبود. هیچکدام از دوستانى که فکر 
مى کردیم، مشوق ما باشند، حضورم را توصیه نکردند.» 
با وجود این دلخورى اما واقعــًا نمى توان گفت که میان 
اصالح طلبان و عارف شکاف ایجاد شده است. حمایت 
همه جانبه جریان اصالحات از او در انتخابات مجلس دهم 
و ریاست عارف بر فراکسیون امید نشان مى دهد که رابطه 

اصالحات و عارف همچنان یک اتوبان دو طرفه است.
4-سئوال دیگرى که باید به آن توجه کرد این است که 
آیا عارف حاضر اســت به زیر چتر جامعه روحانیت برود؟ 
هاشمى و روحانى از نظر فکرى تغییر کردند و به اصالح 
طلبان نزدیک شــدند اما عارف همچنان تفکر اصالح 
طلبى دارد و نمى شود انتظار داشــت با چرخشى واضح 
به سمت اصولگرایان بچرخد. فرض اینکه اصولگرایان 
دست دوستى به ســمت عارف دراز کنند اما باید دید که 
عارف این دست را خواهد فشرد یا نه. با توجه به شرایط به 
صورت قطعى مى توان گفت خیر عارف وارد زمین بازى 

اصولگرایان نخواهد شد.

5- معموًال بعــد از گفتگوها و ســخنان اعضاى جامعه 
روحانیت، این نهاد بــه ویژه دبیــرکل آن یعنى آیت ا... 
موحدى کرمانى در برابر چنین ســخنانى واکنش منفى 
نشان مى داد و به شــدت آن را رد مى کرد. نمونه بارز این 
معنا واکنش تند موحدى کرمانى به ســخنان مصباحى 
مقدم در مورد حمایت از روحانى در انتخابات سال آینده 

بود.
با وجود این ســئوال ها و نکات به نظر مى رسد سخنان 
سالک بیشتر یک مانور سیاسى باشد تا یک استراتژى. باید 
تا بهار سال آینده صبر کرد و دید که جریان هاى سیاسى 

چه برنامه  اى را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

نماینده سابق مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اینکه 
فســاد، کمر نظام را خم مى کند، گفت: برخى آنقدر با 
روحیه اشرافیگرى زندگى کرده اند که حقوق هاى 57 

میلیونى نیز کفاف هزینه هاى زندگى شان را نمى دهد.
به گزارش تسنیم، احمد توکلى اظهار داشت: فاسدان 
در حکومت تمایل بیشترى به خویشاوندان خود دارند و 
براى حفظ سمت و توزیع ناعادالنه تالش مى کنند، در 
حقیقت فساد سوءاستفاده از قدرت عمومى براى مقاصد 

شخصى است.
توکلى گفت: در فساد سیاســى، شایسته ساالرى نقد 
مى شود و این مقوله چند مدل دارد از جمله رفیق بازى؛ 
یعنى مناصب و امتیازات به صورت غیررقابتى به افراد 

واگذار مى شود و این افراد الیق این پست نیستند.
وى ادامه داد: یکى از فارغ التحصیالن رشته حقوق با 
معدل 13/07 بعد از اتمام تحصیل بدون هیچ ســابقه 
اجرایى و اقتصــادى به ســمت مدیرعامل صندوق 
مشــترك ایران و ونزوئال در کاراکس انتخاب شد که 
این فرد حتى زبان انگلیسى هم نمى دانست اما به دلیل 
اینکه معاون بانک مرکزى دایى وى بود در این پست 

به کار گرفته شد. 
نماینده سابق مجلس شوراى اســالمى افزود: یکى 
دیگر از اشکال فساد، پارتى بازى است؛ امیرمنصور آریا 
در سفر به یکى از شهرها نزد یکى از نمایندگان بانفوذ 
مجلس رفته بود که از طریق او نزد وزیر رفت. برهمین 
اســاس زمان میان ارائه تقاضاى آریا براى تأســیس 
کارخانه تا صدور مجوز صرفًا 21 روز طول کشید و این 

حمایت هاى ویژه مصداقى از فساد است.

توکلى ادامه داد: تجارت نفوذ نیز یکى دیگر از اشکال 
فساد است به گونه اى که یک فرد ســرمایه دار خرج 
پیروزى یک نماینده در انتخابات را پرداخت مى کند و در 
آینده این نماینده مثًال رئیس کمیسیون اقتصاد مى شود 
که با تغییر یک تعرفه سودهاى میلیاردى را نصیب این 

فرد خواهد کرد.
نماینده سابق مجلس شــوراى اسالمى اظهار داشت: 
آقاى روحانــى زمانى که رئیس جمهور شــد از مردم 
خواســت ثروتمندان از دریافت یارانه انصراف دهند 
اما تعداد افــرادى که ثبت نام کردنــد افزایش یافت و 
این نشانه این است که اگرچه مردم رأى مى دهند اما 

خاطرجمع نیستند.
وى گفت: زمانى که تجملگرایــى رخ مى دهد، درآمد 
کفاف هزینه هــاى زندگى را نمى دهــد و برخى افراد 
تالش مى کننــد تا از طریــق کاســبى هایى که راه 
مى اندازند و اســتفاده از رانت ها ثروت بیشترى را به 

دست بیاورند. 
نماینــده ســابق مجلس شــوراى اســالمى افزود: 
عجیب اســت که این افراد چگونــه زندگى مى کنند 
که حقوق 57 میلیونى کفاف زندگى شــان را نمى دهد 
و 176 ســاعت اضافه کار براى خود مى نویسند؛ این 
افراد به دلیل آنکه به شیوه اشــرافى زندگى مى کنند 
درآمدهاى فعلى کفــاف زندگى شــان را نمى دهد و 
نخستین اثر منفى روحیه اشــرافیگرى این است که 
احساس فقر اقتصادى در جامعه ایجاد مى کند و مردم 
دائم خود را با این گروه مقایســه کرده و احساس فقر 

مى کنند.

در حاشیه اعالم استراتژى جدید گروه هاى راست 

وصال عارف و اصولگرایان ممکن است؟

نمونه هاى فساد رایج 
به روایت احمد توکلى 

عضو هیئت نظارت حزب مؤتلفه اسالمى:

اصولگرایان تفکر جلیلى را نمى پسندند
در انتخابات 96 کاندیداهاى 

زیادى حضور دارند

هیچ وقت نگفتیم «یوز» 
و «پارسى جو» جاى 

گوگل را بگیرند

انتقاد شدید وزیر بهداشت از صداوسیما در برنامه زنده تلویزیون:

چرا در زمان تخلفات دولت قبل ساکت بودید؟ 
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معاون رفاه اجتماعى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
گفت: حجم نســخه هــاى درمانى کشــور در بخش 
سرپایى(غیر بسترى) رقم باالیى است به طورى که 600 

میلیون نسخه را در سال شامل مى شود.
احمد میدرى افزود: از این تعداد 200 میلیون نسخه در 
حوزه بیمه سالمت و 400 میلیون نسخه مربوط به حوزه 

تأمین اجتماعى است. 
وى پیاده سازى نســخه هاى الکترونیکى را از اقدامات 
اساسى براى اصالح سامانه هاى درمان و نهادینه سازى 
داده  هاى الکترونیک در حوزه درمان عنوان و بیان کرد: با 
توجه به حجم باالى نسخه ها، سوء استفاده و خطاهایى 

که در این سامانه وجود دارد الکترونیکى کردن تنها راه 
کم هزینه در این زمینه به شمار مى رود. 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــى ادامه داد: هم 
اکنون 50 درصد هزینه ها در بخش سرپایى و 50 درصد 

در بخش بسترى بیمار هزینه مى شود. 
میدرى افزود: با افزایش ارزش نســبى خدمات پزشکى 
شــاهد کاهش قابل توجه پدیده اى به نام زیرمیزى در 

سال هاى اخیر بوده ایم. 
وى ادامــه داد: نرخ عمل هاى جراحى در کشــور براى 
سال هاى زیادى ثابت نگه داشته شده بود که این موضوع 

پدیده غیراخالقى زیرمیزى را در پى داشت. 

رئیس ســازمان میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى گفت: گاهى اوقات مى بینیم که خیلى راحت 
یک منطقه را مورد حفارى و یا فعالیت هاى عمرانى قرار 
مى دهند بدون اینکه توجه داشته باشند که در این منطقه 
ممکن است یک سازه ارزشمند میراثى وجود داشته باشد.
زهرا احمدى پور معاون رئیس جمهور با بیان اینکه یکى 
از مهمترین دغدغه هاى من در سازمان میراث فرهنگى 
حفظ منظر فرهنگى اســت، گفت: عدم توجه به حفظ 
منظر فرهنگى و صیانت از آثــار فرهنگى و تاریخى به 
دلیل عدم وجود پیوست میراثى در پروژه ها و طرح هاى 

عمرانى است.

وى افزود: نبایــد اجازه دهیم که منظــر فرهنگى یک 
شــهر یا منطقه به راحتــى از بین برود بــراى همین 
نیازمند یک سند باالدســتى هستیم که پیوست میراثى 
در طرح ها و پروژه هــاى عمرانى مى توانــد به عنوان 
یک سند باالدســتى مورد توجه قرار گیرد و پژوهشگاه 
میــراث فرهنگى و گردشــگرى هرچــه زودتر پیش 
نویس  این ســند را تهیه تا براى تصویب به دولت ارائه

 شود.
احمــدى پور گفــت: احســاس مى کنم جــاى خالى 
گردشگرى با ویژگى ایجاد شناخت خالى است و باید در 

ذائقه گردشگران داخلى تغییر به وجود آید.

انتقاد خانم رئیس به 
برخى حفارى ها

صدور ساالنه 600 میلیون 
نسخه پزشکى سرپایى

دلیل سقط جنین
مدیرکل دفتر ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشــت در خصوص سقط هاى غیرقانونى 
در کشور اظهار داشت: برخى خانم ها تصور مى کنند 
بارور شدن شان ناخواسته بوده براى همین مسیرهاى 

غیرقانونى را براى سقط انتخاب مى کنند.
محمد اسماعیل مطلق افزود: البته قانونى براى سقط 
هم داریم کــه در مجلس تصویب شــده ولى تحت 
شرایطى خاص و با نظر پزشک قانونى انجام مى شود.

وى ادامــه داد: برنامه ریــزى بــراى جلوگیرى از 
سقط هاى غیرقانونى صرفاً در دست وزارت بهداشت 
نیست و نیاز است مراجع دینى و حوزه ها نیز  روى این 

مسئله از لحاظ فرهنگى کار کنند.

سهم استاد در سرقت دانشجو 
صفر بیگ زاده عضو هیئت علمى پژوهشگاه علم و 
فناورى اطالعات ایران(ایرانداك) در نشست «بررسى 
ســرقت علمى از منظر حقوقى» به مقررات سرقت 
یافته علمى در محیط هاى دانشگاهى اشاره و اظهار 
کرد: بخشــى از قوانین مربوط به دانشجو و بخشى 

مربوط به استادان است.
وى گفت: ما باید به علت گســترش سرقت علمى با 
وجود قوانین پى ببریم؛ اگر مجازات اجرا شود و براى 
افراد قابل لمس و دیدن باشــد تا حدى از وقوع جرم 

مى کاهد.
عضو هیئــت علمى پژوهشــگاه علــوم و فناورى 
اطالعات ایــران افزود: یکى از دالیلى که ســرقت 
علمى را افزایش داده، این است که رسیدگى به دعاوى 
براى شاکى هزینه بر است و رغبتى براى پیگیرى در 

افراد ایجاد نمى کند.
بیگ زاده تأکید کرد: اســتادان راهنما وظیفه بررسى 
اصالت محتوا را برعهده دارند و اگــر این وظیفه به 
خوبى انجام نشود استاد نیز در این سرقت دخیل است.

ارزش گذارى زنان
معاون رئیس جمهور در امور زنان در حاشیه همایش 
ملى سیاستگذارى اجتماعى در حوزه خانواده گفت: 
در سیاســت هاى کلى و در برنامه ششــم توســعه 
تقویت نهاد خانــواده و جایگاه زن دیده شــده که 
در طول ســالیان هرچند برنامه ها و سیاســت ها در 
این زمینه در دســتور کار دولت ها قرار داشته اما این 
بار آن را به عنوان یــک اولویــت در دولت در نظر

 گرفته ایم.
شــهیندخت مــوالوردى  گفت: بــراى گروه هاى 
مختلف زنــان شــامل زنان شــاغل، خانــه دار و 
روســتایى برنامه ریزى ها متفاوت است و نمى توان 
نســخه کلى براى همــه خانواده هــا پیچید بلکه 
متناســب با وضعیت هر خانواده بایــد برنامه ریزى 

کرد. 
وى با اشــاره به یکى از برنامه هاى در دســت اجرا، 
گفــت: مى خواهیم ارزش گــذارى کار خانگى زنان 
را به نتیجــه برســانیم این موضوع مدت هاســت 
مطرح شــده اســت، با ارزش گــذارى آن و اینکه 
زنان خانه دار چه نقش مهمــى را در اقتصاد خانواده 
و جامعــه دارند و لحــاظ آن در حســاب هاى ملى،

مى توان نگاه ها را نســبت به جایــگاه زنان خانه دار 
و بســیارى از هنجارهــا و قوانین را به مــرور تغییر

 داد.

«دولت همراه» دهه فجر 
راه اندازى مى شود

معــاون وزیــر ارتباطــات از راه انــدازى پــروژه 
«دولت همــراه» در دهه فجــر خبــر داد و گفت: 
بر اســاس این پــروژه خدمــات عمومــى دولت 
الکترونیــک بــر بســتر موبایل بــه مــردم ارائه 

مى شود.
به گــزارش مهر، نصــرا... جهانگرد اجــراى پروژه 
دولــت الکترونیک بــر بســتر موبایــل را مرحله 
تکاملى ســرویس دهى دولــت الکترونیک عنوان 
کرد و گفت: با اجــراى این پروژه از طریق شــبکه 
ارتباطى کشور و تکنولوژى موبیلیتى، خدمات دولت 
الکترونیک، دولت موبایــل و پرداخت الکترونیک با 
سهولت بیشتر، ارزانى و سرعت بیشتر به مردم ارائه 

مى شود.

چرك نویس

نشریه «فارن پالیسى» در فهرستى که امسال از یکصد 
متفکر برتر جهانى منتشر کرده، نام دو ایرانى تبار را هم 
قرار داده اســت: «آرش درم بخش» عضو شوراى شهر 

کوربوآ در فرانسه و «موره شین الهیارى» هنرمند.
به گزارش جام جم آنالین، آرش درم بخش و گروهى از 
شهروندان داوطلب در فرانســه تالش کردند قانونى در 
این کشور تصویب شود که بر اساس آن، مواد غذایى که 
فروشگاه ها مى خواهند دور بریزند ولى هنوز قابل استفاده 
اســت، براى نیازمندان و بى خانمان ها توزیع شود یا به 

غذاى حیوانات و کود کشاورزى تبدیل شود.
آرش درم بخش که همزمان با اعالم فهرســت امسال 
مجله فارن پالیسى به واشــنگتن پایتخت آمریکا رفته 
بود، در این باره با کاخ سفید، تیم انتقال دولت به «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهورى منتخب آمریــکا و همینطور 

کنگره ایاالت متحده هم رایزنى هایى کرده است.
این عضو شوراى شــهر کوربوآ، در واشنگتن گفت: «با 
توجه به حجم دور ریز مواد غذایــى در آمریکا، اگر این 
طرح در این کشور هم اجرا شود، مى تواند تأثیر عمده اى 

بگذارد.»

آرش درم بخش در این باره به آمارهایى اشــاره مى کند 
که بر اساس آنها، از هر شش نفر ساکن آمریکا، یک نفر 
تغذیه مناسب ندارد و در عین حال گزارش مى شود ساالنه 
35 میلیون تن مواد غذایى در آمریکا دور ریخته مى شود.

موره شین اللهیارى از آثار باستانى که گروه داعش ویران 
کرد، نمونه هایى دیجیتالى درست کرده است.

موره شــین اللهیارى دیگر ایرانى تبارى که امســال در 
فهرست «متفکران جهانى» فارن پالیسى معرفى شده 
، ساکن کالیفرنیاى آمریکاست. این هنرمند در واکنش 
به اینکه داعش در عراق و سوریه چندین اثر باستانى را 
ویران کرده ، نسخه اى دیجیتالى از بعضى مهمترین این 

آثار تهیه کرده است.
این آثار در قالب فایل سه بعدى و همینطور نمونه هایى 

بدلى هستند که با چاپگر سه بعدى ساخته شده است.
مجله فارن پالیســى در معرفى ایده موره شین اللهیارى 
نوشته اســت هدف این هنرمند این بوده که این قبیل 
آثار باستانى و نشانه هاى فرهنگى به این ترتیب ذخیره 
شــوند تا حتى اگر در تحوالتى ماننــد حمله هاى گروه 
داعش ویران شــدند، اثرى از آنها براى حافظه بشرى 

باقى مانده باشد.
فهرست «متفکران جهانى» نشریه فارن پالیسى (سیاست 
خارجى) شامل یکصد نفر اســت و هر سال گروهى از 
رهبران جهانى و افرادى که ایده هایى براى آینده جهان 
دارند و به  خصوص در یک ســال گذشــته فعالیت بارزى 

داشته  اند، در این فهرست معرفى مى کند.

ســفیر ژاپن در با دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى و 
تبریک انتصاب احمدى پور به وى گفت:  سابقه دوستى 
ایران و ژاپن به هزار سال پیش باز مى گردد و عالوه بر 

طوالنى بودن بسیار هم دوستانه است.
«کوبا یاشــى» اظهار داشــت: در طول سال هاى اخیر 
برگزارى مراســم مختلف و نیز برپایى نمایشگاه هاى 

گوناگون باعث تقویت روابط بین دو کشور شده است.
وى افزود: به عنوان مثال برپایى نمایشــگاه سرامیک 
هنرمند ژاپنى درموزه ملى ایران و یا برپایى نمایشگاهى 
از تمدن ایران در ســال 2016 در سه شهر ژاپن از جمله 
مراسم و نمایشگاه هایى است که در سال هاى اخیر در دو 

کشور با هدف تقویت روابط فرهنگى برگزار شده است.
کوبا یاشى ادامه داد: به مناسبت نودمین سالگرد برقرارى 
روابط دیپلماتیک بیــن ایران و ژاپــن در نظر داریم در 
سال 2019 مراسمى را با هدف افزایش و تقویت روابط 
فرهنگى دو کشور برگزار کنیم که در همین ارتباط شوراى 
فرهنگ ایران و ژاپن شکل گرفته و پیشنهاد ما این است 
که به این مناسبت نمایشگاهى از تاریخ، فرهنگ و تمدن 

ایران در ژاپن برگزار شود.
وى با بیان اینکه عالقه مند به فراگیرى زبان فارســى 
هستم، افزود: کامًال مطمئنم که برگزارى چنین نمایشگاه 
هایى مى تواند به روابط بین دو کشور عمق ببخشد و آن 

را تقویت کند.
ســفیر ژاپن در تهران ادامه داد: درباره همکارى با ایران 
چند چارچوب در حوزه هاى مختلف تدوین شده که یکى 

از آنها حوزه آموزش است و مى توان سهمیه اى را براى 
بورسیه دانشجویان در ژاپن در نظر گرفت.

وى افزود: البته در حال حاضر ظرفیت بورسیه 14 دانشجو 
را داریم که با کمک آژانس همکارى هاى ایران و ژاپن 

مى توان این تعداد را افزایش داد.
کوبا یاشــى در بخش دیگرى از صحبــت هاى خود با 
بیان اینکه سفر به ایران براى گردشگران ژاپنى سفرى 
محبوب به حســاب مى آید اضافه کــرد: باید مردمان 
کشــورمان را براى سفر بیشــتر تشــویق کنیم و این 
تشویق ها مى تواند سرلیست گفتگوها و مذاکرات سران 

دو کشور باشد.
وى افزود: یکى از راهکارهاى افزایش تقویت گردشگرى 
ایران و ژاپن برقرارى پروازهاى مستقیم تهران – توکیو  
و همچنین فعال کردن آژانس هاى جدید براى همکارى 

در این حوزه است.

عضو هیئت مدیره صندوق بازنشســتگى کشــورى 
گفت: سن بازنشستگى باید در کشور افزایش یابد.

کمال الدیــن پیرمؤذن اظهار داشــت: بــا تصویب 
بازنشســتگى پیش از موعــد در مجلس هشــتم، 
هزینه هاى بسیارى بر صندوق بازنشستگى کشورى 
تحمیل شد؛ به همین منظور باید در کمیسیون هاى 
مختلف مجلس دهم، به ویژه کمیسیون اجتماعى، از 
مصوبات غیرکارشناسى جلوگیرى شود. وى با اشاره به 
لزوم رفع خألهاى قانونى و پیگیرى مطالبات صندوق 
از دولت، تصریح کرد: مصوبات غیرکارشناسى مجلس 
و عدم توجه نهــاد دولت به محدودیــت منابع مالى 
صندوق بازنشستگى باعث دوچندان شدن مشکالت 

و بروز بحران در این صندوق شده است. 
پیرمؤذن بیان داشت: براى کاهش چالش هاى کنونى 
صندوق بازنشستگى کشــورى، طرح هایى در دست 
تدوین است که امیدواریم با پیگیرى مستمر مسئوالن 
صندوق و ایجاد هماهنگى الزم بین متولیان دو قوه 

مجریه و مقننه، مشکالت به حداقل برسد. 
عضو هیئت مدیره صندوق بازنشســتگى کشورى  با 
بیان اینکه با استفاده از نظرات صاحبنظران و تجارب 
کشورهاى پیشرفته، باید ســن بازنشستگى افزایش 
یابد، تأکید کرد: مجلس و دولــت باید تصمیم جدى 
و تأ ثیرگذارى در زمینه افزایش ســن بازنشســتگى 

تا65سال بگیرند.

2 ایرانى  تبار در فهرست «100 متفکر برتر سال» 

سفر به ایران براى ژاپنى ها سفرى محبوب است

سن بازنشستگى باید به 65 سال برسد

عمرش به یک ماه هم نمى رسد اما دنیا و فضاى مجازى 
را به تسخیر در آورده و همه از جوان و پیر و هنرمند و تاجر 
گرفته تا سیاستمدار و ورزشکار را درگیر خود کرده است.

به گزارش جام جم آنالین، تب چالش مانکن مثل یک 
بیمارى مســرى، کاربران دنیاى مجازى را گرفتار خود 
کرده است به گونه اى که این ابتکار بى هدف، عجیب و 
ساده آنقدر به مذاق کاربران دنیاى مجازى خوش آمده 
که همه به فکر تولید ویدئوهایــى از «جمع هاى فریز» 

شده خود افتادند.
ویدئوهایى که در آن افراد بدون حرکت هســتند گویى 
براى چند ثانیه برق فشار قوى آنان را خشک کرده است!

چالش مانکن مدتى نه چندان طوالنى است که در فضاى 
مجازى و بیــن تعداد معدودى از اقشــار مردم خصوصًا 
دانشجویان رواج یافته است تا آنجا که تعدادى پزشک 
و پرستار در اتاق عمل این چالش را اجرا کردند که البته با 
واکنش هاى زیادى همراه بود. در ادامه اطالعات جالبى 
در مورد چالش مانکن را شما دوســتان از نظر خواهید 

گذراند.

چالش مانکن چیست؟
چالش مانکن، نام یــک رویداد ویدئویى اســت که در 
آن افراد ثابت و بدون حرکت مى ایســتند و یک نفر این 
حالت را فیلمبردارى مى کند. معموًال این پدیده نوظهور 
با آهنگ «بیتلز ســیاه» همراه اســت و با هشــتگ در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر مى شود. به تازگى اما فیلمى 
از اتاق عمل زایمان منتشر شده که تیم پزشکى در این 
اتاق به چالش مانکن پیوسته اند و از خود فیلم گرفته اند! 
این فیلم اینگونه نشــان مى دهد که یک تیم جراحى در 
حین انجام ســزارین در اتاق عمل اقدام به ضبط چالش 
مانکن کرده اند! درست زمانى که شاید ثانیه هایش براى 
نجات جان مادر ضرورى باشد و هر لحظه ممکن است 
آسیب هاى جبران ناپذیرى را به مادر و نوزادش وارد کند.
آنطور که در فیلم معلوم اســت، درست وقتى که دست 
جراح کامًال خونى اســت و مشــخص اســت در حال 
بخیه کردن شکم مادر اســت همه در اتاق زایمان ثابت 
مى ایستند و یک نفر با پخش آهنگ پس زمینه شروع به 

فیلمبردارى مى کند.
پرســتارى در تصویر در حال آماده کردن آمپول براى 

تزریق است که معلوم نیســت دیر تزریق شدن آن، چه 
بالیى به سر مادر مى آورد، پزشکى در حال بخیه کردن 
بى حرکت و بى توجه به زمان از دســت رفته به مانکن 
و سوژه برنامه تبدیل شده اســت. در پس زمینه صداى 
جیغ هاى نوزاد به گوش مى رسد که یک پرستار بى توجه 

به این فریادها به فکر برپایى چالشش است.

از کجا شروع شد؟
طبق توضیحات برگرفته از ویکــى پدیا، چالش مانکن 
براى اولین بار توســط چند نوجــوان آمریکایى تصویر 
بردارى شد. در ابتدا این دانش آموزان بدون هیچ هدفى 

و تنها به عنوان تفریح و ســرگرمى اقدام به تهیه فیلم 
کردند که با انتشار فیلم خود در صفحه یوتیوب با عنوان 
«مانکن هاى فلوریدا» توانستند بیشترین بازدید را کسب 

کنند.
یکى از ورزشــکارهاى حرفه اى آمریکا تصمیم گرفت 
کلیپ را بازســازى کند، پس از بازســازى حرکات، این 
ویدئو همانند نســخه اصلى مورد توجه قــرار گرفت. تا 
اینکه به صــورت خودجوش چالش مانکن در کشــور 
آمریکا معروف شــد. کم کم چالش مانکن توانســت 
در بیــن دیگر کشــورها از جملــه ایران به شــهرت

 برسد.

هدف چیست؟
پیش تر چالشى به نام سطل آب یخ مرسوم شده بود که 
بر مبناى آن افراد دعوت شــده به آن چالش مى باید یا 
ظرف مدت 24 ساعت یک سطل آب یخ را بر روى سر 
خود خالى مى کردند و یا اینکه به جاى این کار مبلغى پول 
(معموًال حدود 100 دالر) را جهت مبارزه با بیمارى موسوم 
به«ALS» (یک بیمارى عصبى پیشرونده که سبب زوال 

تدریجى سلول هاى عصبى  مى شود) اهدا نمایند.
این ایده خوبى براى توجه جهانیان به این بیمارى خاص 
بود. وقتى فــردى چالش یاد شــده را تکمیل مى کرد، 
مى بایســت چندین نفر دیگر (معموًال سه نفر) را به این 

چالش دعوت مى کرد، که همین موضوع سبب مى شد هر 
روز افراد بیشترى در آن شرکت نمایند حتى چهره هاى 

شاخص سیاسى، اجتماعى، ورزشى و...
اگرچه چالش سطل آب یخ باعث شناسایى و کمک مالى 
فراوان به بیمارى ALS شد ولى در چالش مانکن چنین 
نگاهى دیده نمى شــود و تنها مى توان گفت این چالش 
شــیوه اى جالب براى ثبت لحظه هــاى زندگى در هر 

موقعیت و شرایطى است.

سلبریتى هایى که مانکن شدند
چالش مانکن با حضور سلبریتى هایى مثل «کریستیانو 
رونالدو»، «ادل» و... پوشش رسانه اى گسترده اى پیدا 
کرد حتى در جریان اهداى نشان آزادى توسط «باراك 
اوباما» به 21 نفر در کاخ سفید، همین چالش برگزار شد 
اما پرطرفدارترین این ویدئوها مربوط به تیم هاى ورزشى 
بزرگ دنیاست که در رختکن، سالن بدن سازى و حتى در 
زمین بازى تصاویر جالبى را از چهره هاى بدون حرکت 

خود ثبت و منتشر کرده اند.
در ایران نیز بســیارى از بازیگــران همچون بهنوش 
طباطبایى و حسام نواب صفوى و ستاره هاى فوتبال به 

چالش مانکن پیوسته اند.

معروف ترین چالش مانکن
اخیراً  کلیپى از چالش مانکن در شــهر شیراز منتشر شد 
که بیشــترین بازدید را در بین کمپین مانکن ها به خود 

اختصاص داد.
در این کلیپ تعدادى از افراد مختلف جامعه با لباس هاى 
متفاوت در پوزیشــن هاى مختلف مانند مجسمه بدون 
تحرك ایستاده اند اما یکى از پربازدیدترین کلیپ چالش 
مانکن نسخه غربى مربوط به رختکن بازیکنان تیم ملى 

فوتبال اسپانیا مى باشد.
این کلیپ بســیار هنرمندانه با ایده هــاى خالق تهیه 
شــده اســت. در میان ســتاره هاى فوتبال ایران نیز 
تیم تراکتورســازى بعد از بــه ثمررســاندن گل هاى 
مســابقه با برق نوین شــیراز، این چالــش را در زمین 
به اجرا گذاشــتند و لحظات شــگفت انگیزى را براى 
تماشــاگران و البتــه لنزهــاى دوربیــن بــه وجود

 آوردند.

همه چیز درباره رواج پدیده این روزهاى فضاى مجازى

چالش مانکن از کجا پیدا شد؟!

رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات گفت: نزدیک به ده 
هزار خشت گنبد حرم مطهر امام على(ع) ترمیم، بازسازى 

و نصب شده است.
حسن پالرك در گفتگو با تسنیم درباره آخرین جزئیات 
گنبد مرمت شــده حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین(ع) 
اظهار داشــت: گنبد مطهر حرم علوى بعد از 200 سال 
مرمت و بازسازى شــده و عملیات ترمیم تمامى خشت 

هاى قدیمى این گنبد به دست مهندسان و کارشناسان 
خبره انجام شده است.

وى ادامه داد: تمامى خشت هاى روى گنبد طالى 
مطهر علوى ترمیم شــده اســت؛ نزدیک به ده 
هزار خشت گنبد حرم مطهر امام على(ع) ترمیم، 
بازسازى و نصب شــده که رونمایى از این برنامه 

عملیاتى روز 17 ربیع االول انجام شد.
رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات در تشریح برنامه 

انجام شــده براى گنبد مطهر علوى گفت: از ابتداى 
طرح تاکنون تمامى خشت هاى قدیمى جمع آورى شد و 

سقف گنبد نیز مورد بازسازى و تقویت کامل قرار گرفت.
پالرك تصریح کرد: خشت هاى قدیمى که بر اثر مرور 
زمان دچار مشکالتى شده بود در کارگاه هاى مرتبط مورد 
مرمت و بازیابى کامل قرار گرفت و بعد از  رسوب زدایى 

مجدداً آب طال به آن داده شد.
وى افزود: تعمیر و بهسازى این ده هزار خشت در حالى 

انجام شده که این خشــت ها به نوعى جزو میراث کهن 
محسوب مى شوند و به همین دلیل خشت هاى دیگرى 

جاى آنها را نگرفته بلکه مرمت کامل انجام شده است.
رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات اظهار داشت: جنس 

خشت هاى گنبد مطهر علوى مس، نیکل و آب طالست 
و این آسیب دیدگى به خشت هاى گنبد نیز بر اثر بارندگى، 
آفتاب و حتى درگیرى هاى انجام شــده در زمان سقوط 

رژیم بعث انجام شده است.
پالرك عنوان کرد: تعمیر خشت هاى گنبد مطهر علوى 
به دست هنرمندان عراقى و ایرانى و با نظر کارشناسان 

خبره در طول چندین ماه متمادى انجام شده است.
وى با بیان اینکه مراســم مرمت و بازسازى گنبد 
مطهر علوى به پایان رسیده است، افزود: مراسم 
رونمایى از گنبد مطهر امیرالمؤمنین(ع) روز 17 
ربیع االول و همزمان با ســالروز میالد پیامبر 

اکرم (ص) و امام صادق (ع) برگزار شد.
به گزارش تسنیم، گنبد حرم مطهر امام على(ع) 
عالوه بر ویژگى هاى خــاص معنوى، از نظر 
دانش معمارى نیز یک اثر کم نظیر محســوب 
مى شــود که محیطى برابر51/5متــر و ارتفاعى 

برابر4/5متر دارد.
پروژه ترمیم خشت هاى گنبد مطهر یکى از بزرگ ترین 
و مهمترین پروژه هاى آستان علوى طى یکسال گذشته 
بوده و در آن 105 کیلوگرم طالى 24 عیار به کار رفته و در 

هر خشت 15 تا 20 گرم طال استفاده شده است.
تعداد رج ها  (دورهاى قطر گنبد) 76 حلقه و تعداد خشت ها 

نزدیک به ده هزار عدد است.

 10هزار خشت طالیى بر روى گنبد مطهر علوى نصب شد
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تکذیب شایعه فوت بر اثر 
تزریق پنى سیلین

ماجراى پنى سیلین،واکنش دانشـگاه علوم پزشکى 
کاشـان را در پى داشـت و این دانشـگاه اعـالم کرد: 
هیچ بیمار کاشـانى بـر اثـر تزریق پنى سـیلین فوت 

نکرده است.
مسئول روابط عمومى این دانشگاه اعالم کرد: اخبار 
مربوط به فوت بیمارى بر اثر تزریق داروى پنى سیلین 
که در رسـانه هاى و شـبکه هاى مجازى منتشر شده 

ربطى به شهرستان کاشان ندارد.
علیرضا مفرح اظهار داشت: این حادثه منجر به فوت 
بیمار، در ماه جارى توسـط دانشـگاه علوم پزشـکى 
نیشـابور گزارش شده اسـت که اشـتباهًا به نام شهر 

کاشان اطالع رسانى مى شود.
این در حالى است که بر اسـاس اعالم سازمان غذا و 
دارو، نتایج بررسى هاى صورت گرفته بر روى این پنى 
سیلین نشان داد مرگ در اثر شوك آنافیالکسى بوده 
است. پنى سیلین همیشه در عده اى حساسیت ایجاد 
مى کند و این موضوع از دیرباز مطرح بوده و موضوع 

جدیدى نیست.

نمایش و اکران عمومى مستند 
«میراث آلبرتا 3» 

مسـتند «میراث آلبرتا 3» از سـوى کمیتـه فرهنگ 
رسانه سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان 
در برنامـه «کافـه نقـد» به صـورت عمومـى اکران 

مى شود.
بـه گـزارش روابـط عمومـى سـازمان فرهنگـى- 
تفریحـى شـهردارى اصفهـان، این کمیتـه در قالب 
سـومین برنامـه کافه نقـد، به اکـران عمومـى و نقد 
سومین قسـمت مسـتند «میراث آلبرتا» با محوریت 
بررسـى و تحقیـق در زمینـه فـرار مغزهـا و حضـور 
جوانـان مسـتعد ایرانـى در کشـورهاى اروپایـى 
با حضـور حسـین شـمقدرى کارگـردان اثـر خواهد 

پرداخت.
مسـتند «میـراث آلبرتـا 3» در مقایسـه بـا قسـمت 
هاى پیشـین به زندگى مهاجران ایرانـى در خارج از 
کشـور اشـاره دارد و با آنها در زندگى روزمـره همراه 
مى شود که این مستند در کشـورهاى اروپاى غربى 
از جمله آلمـان، هلنـد، نـروژ و فرانسـه فیلمبردارى 

شده است.
دوسـتداران مسـتندهاى چالشـى و عالقه مندان به 
مباحث رسانه اى مى توانند امروز یک شنبه 28 آذرماه 
ساعت 17و 30 دقیقه به محل کتابخانه مرکزى واقع 

در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.
عالقـه منـدان بـراى کسـب اطالعـات بیشـتر در 
خصوص رونـد فعالیت هـاى کمیته فرهنگ رسـانه 
سـازمان فرهنگـى- تفریحى شـهردارى اصفهان و 
نشست هاى کافه نقد مى توانند با شماره 32607529 

تماس حاصل کنند.

رشد 58 درصدى ثبت سفارش 
در فوالد مبارکه

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
میزان سفارش هاي ثبت شـده شرکت فوالد مبارکه 
تا پایان آبان ماه امسـال براي تحویـل در بازار داخل 
معادل سـه میلیون و 600 هزار تن بوده که نسبت به 
میزان مدت مشـابه سـال قبل معادل 58 درصد رشد 

داشته است.
محمود اکبري با اشاره به اینکه  شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در هشـت ماهه سـال جاري همانند سنوات 
قبل با رویکرد توسـعه متوازن، روند رو به رشـد تولید 
و فروش خود را حفظ کرد، اظهار داشت: این شرکت 
توانست با فروش و ثبت سفارش چهار میلیون و 450 
هزارتن محصول نسبت به عملکرد مدت مشابه سال 
قبل رشد 32 درصدي را در مسیر تأمین نیاز مشتریان 

خود به ثبت برساند.
وي با تأکید بر اینکه در سـال جاري رویکرد شـرکت 
فوالد مبارکه بر مبناي تأمین هرچه بیشـتر نیاز بازار 
داخلی برنامه ریزي شـده است، تصریح کرد: در سال 
جاري براي بازار خارج معادل 850 هزار تن محصول 
ثبت سفارش شده که نسـبت به میزان سفارش ثبت 
شده در مدت مشابه سال گذشته کاهش 23 درصدي 
را نشـان می دهد که ایـن امر گویـاي حمایت فوالد 

مبارکه از صنایع پایین دستی داخلی است.

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: هرگونه 
تغییر کاربرى و ساخت و سازهاى غیر مجاز زیر ذره بین 

دستگاه قضائى استان قرار دارد.
احمد خسروى وفا در شــوراى حفظ حقوق بیت المال 
این اســتان افزود: فعال شــدن کارگروه هاى فرعى، 
رســیدگى به امور حقوقى مربوط به تغییــر کاربرى و 
ساخت و سازهاى غیر مجاز در دستور کار این شورا قرار 

دارد. 
وى گفت: این شــورا در راســتاى اجــراى مصوبات و 
برخورد با مفاســد اقتصادى، پیشگیرى از وقوع جرائم و 
حفظ حقوق بیت المال یاریگر دســتگاه قضائى استان

 است. 
رئیس دستگاه قضائى استان افزود: شوراى حفظ حقوق 
بیت المال در اســتان اصفهان از ظرفیت خوب و باالیى 
برخوردار است و سعى شده تا با تبادل نظر و تعامل همه 
نهادها و سازمان ها بیشترین و بهترین بهره جویى از این 

ظرفیت در راستاى حفظ حقوق بیت المال انجام شود.
 وى همچنین گفــت: براى ایجــاد رفاه شــهروندان 
بهارستان، اســتقرار دفتر خدمات الکترونیک قضائى و 
نماینده اداره کل ثبت اســناد و امالك از دیگر اقداماتى 
خواهد بود که در آینده نزدیــک در مجتمع قضائى این 

شهر اجرایى خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از اعزام 
24 گروه براي بازرسی و نظارت بر بازارهاي وی ژه شب 
یلدا خبر داد و گفت: نظارت هاي ما بر بازار شــب یلدا 
آغاز شده و تا اوایل دي ماه به صورت ویژه ادامه خواهد

 داشت.
جواد محمدي فشارکی با اشــاره به پیش رو بودن شب 
یلدا و وضعیت بازار اظهار داشــت: با توجه به افزایش 
تقاضا در بازار براي کاالهاي خاص در شــب یلدا، 24 
تیم وی ژه براي نظارت بر بازارهاي عرضه  تشکیل شده

 است.
وي افزود: در این برهه از زمان نظارت و بازرسی هاي ما 

در سطح عرضه از واحدهاي عرضه کنندگان میوه، آجیل 
و خشکبار، گز و شیرینی و گلفروشان به طور محسوس 
و نامحسوس به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان بیان 
داشــت: 15 تیم از بازرســان به صورت نامحسوس با 
مراجعــه بــه  واحدهاي صنفــی و خرید بــه صورت 
صوري بــه نظارت بر بــازار می پردازنــد و در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف با این افــراد برخورد خواهد 

شد.
وى گفت:  سال گذشته در شب یلدا 547 مورد بازرسی 

در سطح شهر از واحدهاي صنفی انجام شد.  

ساخت و سازهاى غیر مجاز 
زیر ذره بین دستگاه قضائى 

رصد بازار 
در آستانه شب یلدا

,,

 شرکت آبفا 
استان اصفهان در 
راستاى 
ظرفیت هاى 
تأمین مالى کاهش 
وابستگى به 
اعتبارات دولتى 
در سال هاى اخیر 
در دولت تدبیر 
و امید گام هاى 
مؤثرى در جهت 
جلب مشارکت 
بخش خصوصى و 
سرمایه گذارى هاى 
اشخاص حقیقى و 
حقوقى در انجام 
پروژه هاى آب و 
فاضالب برداشته 
است

مراسم یکصد و دهمین سالگرد تأسیس کتابخانه تاریخى 
کلیســا وانک اصفهان و افتتاحیه نمایشــگاه «از گنجینه 

کتابخانه» در محل این کلیسا برگزار شد.
در این مراسم با حضور شــهردار اصفهان، رئیس شوراى 
خلیفه گرى و اعضــاى هیئت مذهبــى ارامنه اصفهان و 
جنوب ایران و دیگر مدیران شهرى اصفهان، این نمایشگاه 

افتتاح شد.
مسئول این کتابخانه بیان داشت: امسال آیین هاى بسیارى 
به مناسبت یکصد و دهمین سالگرد تأسیس این کتابخانه 
برگزار اما به عنوان آخرین مراســم، امروز نیز نمایشگاهى 
براى بازدید عموم از کتاب هاى این کتابخانه برگزار شده 

است.
ورگینه میرزاخانیان افزود: در این نمایشگاه، تمام کتب چاپى 

قدیمى جلفاى اصفهان، اسناد تأسیس کتابخانه، اطلس هاى 
قدیمى مربوط به قرن هفدهم، کتب قدیمى به زبان هاى 
فارسى، انگلیسى و فرانسه، تقویم هاى کلیساى عمومى 
و اعالمیه هاى بسیار قدیمى مربوط به قرن هاى هفدهم و 

هجدهم میالدى به نمایش گذاشته شده است.
وى گفت: مهمترین بخش این نمایشگاه ارائه اولین کتاب 
مقدس چاپ شده به زبان ارمنى توسط «ُوسکان یِروانتسى» 
مربوط به سال 1666 میالدى اســت که امسال سیصد و 

پنجاهمین سالگرد چاپ این کتاب محسوب مى شود.
میرزاخانیان اضافه کرد: چاپ این کتاب، دو سال و هفت ماه 

به طول انجامیده است.
وى گفت: کتابخانه کلیســا وانک در ســال 1905 توسط 
«تادئــوس ِدر ُهوهانیــان» به یاد پــدرش «هاوطون در 

هوهانیان» که از مورخان زمان خود بود، تأسیس شد.
دبیر برگزارى این مراسم افزود: این کتابخانه به مدت ده سال 
به فعالیت خود ادامه داد و پس از آن به موزه تبدیل و در سال 

1933 دوباره با اساسنامه جدید بازگشایى شد.
میرزاخانیان ادامــه داد: این کتابخانه در ســال 1972 به 
مناسبت هشتصدمین سالگرد وفات «نرسس شنورهالى 

مقدس» به نام او نامگذارى شد.
وى اعالم کرد: در این کتابخانــه 30 تا 35 هزار جلد کتاب 

موجود است.

ورود 5000 موتورسیکلت 
برقى به اصفهان

شهردار اصفهان گفت: همزمان با دهه فجر امسال 
پنج هزار دستگاه موتورســیکلت برقى تولید داخل 

وارد بازارهاى اصفهان مى شود.
مهدى جمالى نژاد اظهارداشــت: شــهر اصفهان 
به عنوان نخســتین شــهر به صورت پایلوت طرح 
برنامه ریزى براى استفاده از موتورسیکلت هاى برقى 

در سطح شهر را اجرا مى کند.
وى افزود: در فاز اول اجراى ایــن طرح، پنج هزار 
موتورسیکلت وارد شهر اصفهان شده و مورد استفاده 
شهروندان قرار مى گیرد که این تعداد موتورسیکلت 
مى تواند جایگزین مناسبى براى خودروهاى بنزینى 

باشد.
شهردار اصفهان گفت: موتورســیکلت هاى برقى 
نقش بســزایى در کاهش آالینده  هاى هوا در شهر 
اصفهان دارند که به مناسبت آغاز دهه فجر امسال 
این موتورسیکلت ها وارد بازارهاى اصفهان خواهد 

شد.
وى با اشاره به میزان مصرف این  موتورسیکلت ها 
خاطرنشــان کرد: براى پیمــودن 100 کیلومتر با 
موتورســیکلت برقى تنها به 500 تومــان تومان 
هزینه نیاز است اما براى پیمودن همین مقدار مسیر 
با موتورســیکلت بنزین ســوز باید پنج هزار تومان 

پرداخت شود.
جمالى نژاد عنوان کرد: براى تأمین سوخت مورد نیاز 
این موتورسیکلت ها 50 ایستگاه شارژر رایگان نیز 
براى شــهروندان اصفهانى راه اندازى کرده ایم که 
البته این موتورسیکلت ها را با برق 220 ولت خانگى 

نیز مى توان شارژ کرد.
وى از تســهیالت یک میلیون و 500 هزار تومانى 
دولت و ســه میلیون تومانى بدون بهره شــرکت 
تولیدکننده براى خرید موتورسیکلت هاى برقى خبر 
داد و تصریح کرد: با توجه به تنوع و تعدد شرکت هاى 
تولیدکننده موتورســیکلت بنزینى در ســطح شهر 
اصفهان و عدم امکان جمع آورى آنها، این واحدها 
را نسبت به تولید موتورسیکلت هاى برقى تشویق 

خواهیم کرد.

روابط عمومى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اعالم کرد شرکت آبفا 
استان اصفهان براى سومین سال پیاپى موفق به کســب رتبه برتر در ارزیابى 
عملکرد مدیران ارشد وزارت نیرو در سال 94 در بین شرکت هاى آب و فاضالب 
شهرى در کشور گردید. این درحالى است که شرکت آبفا استان اصفهان به دلیل 
فعالیت هاى گسترده و ارائه خدمات مطلوب به مشترکین در سطح استان موفق 
به کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایى در بین دستگاه هاى اجرایى استان 

در مجموع شاخص هاى عمومى و تخصصى در دوسال متوالى گردیده است.
در سال 94 شرکت آبفا به منظور توسعه و بهره مندى حداکثرى مردم از خدمات 
که در نهایت منجر به افزایش بهداشت، سالمت و رفاه مردم مى گردد در صدد 

جذب سرمایه گذارى بخش خصوصى بوده است.
در حقیقت شرکت آبفا اســتان اصفهان در راســتاى ظرفیت هاى تأمین مالى 
کاهش وابســتگى به اعتبارات دولتى در ســال هاى اخیر در دولت تدبیر و امید 
گام هاى مؤثرى در جهت جلب مشارکت بخش خصوصى و سرمایه گذارى هاى 
اشــخاص حقیقى و حقوقى در انجام پروژه هاى آب و فاضالب برداشته است. 
این اقدامات اجرایى و جذب مشارکت هاى بخش خصوصى و مردمى باعث شده 
است توان اجراى طرح هاى توسعه اى شرکت آبفا اصفهان به نحو محسوسى 
افزایش یابد و رشــد کّمى و کیفى برنامه هاى عمرانى را بدون اتکا به اعتبارات 
دولتى به دنبال داشته باشد. این قراردادها در همه مدل هاى سرمایه گذارى اعم 
از فاینانس خارجى، داخلى، اوراق مشارکت، روش هاى BOO، BOT، بیع متقابل 
و تبصره3 بوده که ثمره آن در یک بازه زمانى محدود چندساله بیش از پنج هزار و 
745 میلیارد ریال سرمایه گذارى در بخش هاى آب و فاضالب استان مى باشد.

استقبال خوب سرمایه گذاران داخلى و خارجى از مشــارکت در طرح هاى آبفا 
و صرفه اقتصادى حاصل از ســرمایه گذارى در بخش هــاى آب و فاضالب و 
بازار جذاب این حوزه سبب شده است طرح هاى ســرمایه گذارى زیادى آماده 
انعقاد قرارداد و اجرا باشــد که نویدبخش همکارى مشترك نهادهاى عمومى و 
خصوصى در عبور از بحران آب و به کارگیرى مجدد پساب در چرخه آب به ویژه 

در واحدهاى صنعتى باشد. 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با قدمتى بیش از 50 سال از قدیمى ترین 
نهادهاى خدماتى اســتان به شــمار مى رود که تاکنون با نصب یک میلیون و 
صدهزار انشعاب آب در 93 شهر و نصب 600 هزار انشعاب فاضالب در 35 شهر 
استان اصفهان، جمعیتى بالغ بر چهار میلیون و صدهزار نفر را در بخش هاى آب و 
دو میلیون و 900 هزار نفر را در بخش فاضالب تحت پوشش قرار داده که از این 
حیث در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است. بدون شک خدمات رسانى 
به این حجم وسیع از مشترکین در گستره جغرافیایى استان پهناور اصفهان کار 
سخت و پیچیده اى است با وجود این و برغم تنگناهاى مالى در سه سال که از 
عمر دولت تدبیر و امید مى گذرد بیش از 2024 کیلومتر لوله گذارى آب و فاضالب 
در جهت توسعه آبادانى و ارتقاى سطح رفاه و سالمت مردم در دستور کار شرکت 

آبفا استان اصفهان قرار گرفت.

وضعیت شــرکت پلى اکریــل این روزهــا به کالف 
سردرگمى در صنعت ایران تبدیل شده، دو هزار کارگر 
این کارخانه بیش از شش ماه است که حقوقى دریافت 
نکرده اند و آینــده کارى آنهــا در بزرگ ترین کارخانه 
تولیدکننده الیاف اکریلیک کشور نامطمئن است اما مزد 
صبورى این کارگران وعده هاى مالى است که مشخص 

نیست چه زمانى تمام و کمال محقق مى شود.

گذرى بر سابقه شرکت پلى اکریل
به گزارش تســنیم، شــرکت پلى اکریل ایران در سال 
1353 با مشارکت بخش خصوصى، تعدادى از بانک ها  و 
شرکت «دوپان دونمور» آمریکا تأسیس شد. پلى اکریل 
در 42 ســال فعالیت خود، به عنوان یکى از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نــخ و الیاف پلى اســتر و همچنین تنها 
تولیدکننده الیاف اکریلیک کشور معرفى شده و تأمین 
کننده مواد اولیه 400 واحد کوچک و بزرگ نســاجى 

کشور است.
ظرفیت اسمى تولید شــرکت پلى اکریل ایران معادل 
125هزار تن در سال اســت که تولیدات آن شامل نخ 
و الیاف پلى استر، نوار، الیاف اکریلیک، تاپس پلى استر 
و چیپس پلى استر و الیاف شیشه در صنایع ریسندگى، 

بافندگى، فرش، پوشاك، پتو و فاستونى کاربرد دارد.
با وجود حجم عظیم فعالیت شرکت پلى اکریل ایران اما 
این کارخانه در سال هاى اخیر به دلیل برخى مشکالت 
از جمله واردات محصوالت مشابه از خارج و تأثیر حضور 
پشت پرده دالل ها، دچار بحران مالى شده و تشدید این 
وضعیت، پلى اکریل را تحت مــاده 141 قانون تجارت 

قرار داده است، یعنى چیزى شبیه ورشکستگى!
وضعیت شرکت پلى اکریل در ماه هاى گذشته انعکاس 
گسترده اى در رسانه ها داشته اســت و با هر پیگیرى، 
صحبت از جلسات مکرر و وعده و وعیدهایى مى شود که 
قرار است مرهمى باشد بر زخم کارگرانى که ماه هاست 

چشم انتظار دستمزدهاى شان هستند.

اما پیگیرى هاى انجام شــده به پرداخت مبالغى مالى 
منتهى مى شــود که هرچند مى توانــد برطرف کننده 
بحران مالى کارگــران این کارخانه باشــد اما راه حل 

نهایى و قطعى براى خروج پلى اکریل از بحران نیست.

قول 40 میلیارد تومانى دولت 
حجت االسالم والمسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان درباره وضعیت 
این کارخانه گفت: ما موافق اجراى اصل 44 هســتیم 
اما ابتدا باید بررســى کرد و دید کسى که قرار است در 
راســتاى اجراى این اصل، کارخانه را به او واگذار کنند 
آیا اهلیت دارد یــا خیر، این شــرکت را یک فرد عرب 
به نام «العقیلى» خریده و تا توانســته خــورده و برده

 است.
وى ادامه داد: این فرد عرب بدهکارى سنگینى در این 
کارخانه به جا گذاشته است، حتى آنقدر بدهکار است که 
بچه هاى او نیامدند و بگویند این کارخانه متعلق به پدر 
ماست و ما به دنبال گرفتن آن هستیم، بلکه این شرکت 

را رها کردند و رفتند.
این عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
پیرامون پیگیرى هاى انجام شــده بــراى خروج این 
شــرکت از بحران گفت: پیگیر این هســتیم تا دولت 
دوباره این کارخانه را در دســت بگیرد، دولت قول داده 
40 میلیارد تومان براى حقوق کارگران پرداخت شود اما 

هنوز موفق نشده که ما هم پیگیر هستیم.
براســاس گفته هاى رئیس مجمع نمایندگان اســتان 
اصفهان یکى از مبالغ تعیین شده درخواست 40 میلیارد 
تومانى وزیر صنعت از معاون رئیــس جمهور و رئیس 

سازمان برنامه و بودجه کشور است.
در همین رابطه زهرا ســعیدى نماینده مردم مبارکه در 
مجلس نیز طى مذاکره حضورى و کتبى با معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار پرداخت 
مبلغ تعیین شده براى زنده ماندن پلى اکریل و پرداخت 

حقوق عقب افتاده کارگران شــد. ســعیدى همچنین 
در تذکرى کتبى به رئیس جمهور تســریع در پرداخت 
تنخواه درخواست شده جهت احیاى شرکت پلى اکریل 

را خواستار شد.
نماینده مردم مبارکه در این باره گفت: در جلســه اى با 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، از محمدباقر نوبخت قول 
مساعدى براى کمک 20 میلیارد تومانى به پلى اکریل 

ایران اخذ کردم.
سعیدى در ادامه با بیان اینکه دولت در گذشته با کمک 
20 میلیارد تومانى به شرکت پلى اکریل موافقت کرده 
و آن را آخرین کمک دولت به این کارخانه عنوان کرده 
بود، گفت: اکنون که دولت با کمک 20 میلیارد تومانى 
دیگرى موافقت کرده و در مجمــوع مبلغ 40 میلیارد 

تومان به این کارخانه تزریق مى شود.

راه چاره چیست؟
این مشخص است که پرداخت حتى 40 میلیارد تومان 
فقط مى توانــد حقوق معوقه کارگران ایــن کارخانه را 
تســویه کند اما راه چاره پلى اکریل براى خروج قطعى 
از بحران و بازگشــت به ریل اقتصاد و صنعت کشــور 

چیست؟
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه 
استفاده از پول، ُمسّکن موقت براى خروج پلى اکریل از 
بحران است، گفت: ما این راه حل را هر چند ماه یک بار 
به روى صحنه مى آوریم ولى این شیوه فقط یک ُمسّکن 

موقت به شمار مى رود.

محمدرضا برکتین با بیان اینکه واحدهاى بزرگى که از 
توان فرد خارج مى شــوند باید تحت یک نگاه مدیریت 
صحیح قرار گیرند، تصریح کرد: مشکل این واحدهاى 
بزرگ به صورت فردى برطرف نمى شود و هر مدیرى 
منصوب شود شرایط همینگونه خواهد بود، مگر اینکه 
کسى بیاید که به کار سیســتمى اعتقاد داشته و بستر 
برطرف کردن مشکالت را به صورت علمى فراهم کند.

وى با بیان اینکه در پلى اکریل به سبک کنونى مسائل 
حل شدنى نیســت، گفت: اکنون به این شرکت قرص 
ُمسّکن داده شــده و براى مدتى آرام است، اما مجدداً 
دردها بروز مى کند، بنابراین تأکید مى شود که باید براى 
خروج این شرکت از بحران از روش هاى علمى و جامع 

استفاده کرد.

جشــن بزرگ «یلداى جوانــى» و جشــنواره «یلداى 
محمدى» از سوى خانه جوان و باغ بانوان طلوع در آخرین 

روزهاى پاییز برگزار مى شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــى ســازمان فرهنگى-
تفریحى شــهردارى اصفهــان، خانه جــوان از مراکز 
فرهنگــى ســازمان فرهنگى-تفریحى شــهردارى 
اصفهان در راســتاى هویت بخشــى برنامه هاى ملى 
جشــن بزرگ «یلــداى جوانــى» را برگزار مــى کند.
این برنامه ویژه مخاطبین جوان شهر اصفهان 30 آذرماه 
ساعت 18و 30 دقیقه در محل خانه جوان واقع در میدان 
قدس، خیابان الله، جنب پارك باقوشخانه برگزار مى شود.

پاسداشت آیین هاى کهن ایرانى همراه با نمایش تئاتر، 
اجراى موسیقى ســنتى، حافظ خوانى، نورافشانى و... از 

جمله برنامه هاى «یلداى جوانى» است.

همچنین باغ بانــوان طلوع از مراکز تفریحى ســازمان 
فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهان بــه برگزارى 

جشنواره «یلداى محمدى» اقدام کرده است.
این برنامه ویژه شب یلدا و والدت پیامبر اکرم(ص) در قالب 
اجراى مسابقه یلدا شامل میوه آرایى و سبزه آرایى، تزئینات 
دسر و کیک، غذا، آجیل و پشــمک و همچنین آموزش 
یک نوع تزئین ویژه شــب یلدا برنامه ریزى شده است.
دف نوازى ومولودى خوانى، دعوت از گروه ناشــنوایان 
«دست هاى گویا»، پذیرایى و اهداى جوایز از دیگر برنامه 

هاى جشنواره «یلداى محمدى» خواهد بود.
عالقه مندان براى شــرکت در این برنامــه مى توانند 
29 آذرماه ســاعت 14 به محل باغ بانــوان طلوع واقع 
در اتوبان شهید آقابابایى، نرســیده به پل تمدن مراجعه 

کنند.

وعده 40 میلیارد تومانى مزد و صبورى 2000 کارگر  
گزارشى از آخرین وضعیت شرکت پلى اکریل 

استمرار موفقیت هاى شرکت آبفا استان اصفهان  

کتابخانه کلیساى وانک 110 ساله شد

برگزارى ویژه برنامه هایى براى شب یلدا 
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3 وقف جدید 
در اردستان ثبت شد

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان 
گفت: یک واقف خیراندیش دو باب مغازه و یک واحد 

مسکونى را در شهر مهاباد وقف کرده است.
حجت االسالم والمسلمین سید على طباطبایى اظهار 
داشت: محمود خورشیدى واقف خیراندیش مهابادى 
این سه وقف را در شـهر مهاباد انجام داده، که ارزش 

آنها بالغ بر دو میلیارد ریال است.
وى افزود: درآمد حاصـل از این موقوفـات با توجه به 
نیت واقف جهـت کمک به فقـرا و نیازمنـدان، در راه 

ماندگان و امور عام المنفعه مصرف خواهد شد. 

وضعیت ذخیره آب سدهاى 
سمیرم مناسب نیست

فرماندار سمیرم گفت: سدهاى سمیرم به دلیل کاهش 
بـارش هـاى امسـال و ورودى آب محـدود، ذخیـره 

مناسبى ندارد.
محمدحسـین نصرتى اظهار داشـت: این وضعیت در 
سد حنا در شرق شهرستان به مراتب بحرانى تر است.

وى اضافـه کرد: سـد کمانـه وضـع بهتـرى دارد اما 
سـد قرقاچ نیز با کاهش شـدید ذخیره آب پشـت سد 

مواجه است.
به گفته این مسـئول، یکى از راهکارهـاى مؤثر براى 
بهتر شدن وضعیت سـدها، پمپاژ آب از رودخانه هاى 

جنوب شهرستان است که باید کارشناسى شود.
وى از شـهرداران چهار شـهر این شهرستان خواست 
تا طرح جامع دفع آب هاى سـطحى شهرها را تدوین 
کنند و براى تأمین اعتبار به سـتاد بحران شهرسـتان 

ارائه دهند. 

وجود 3 میلیون  جلد کتاب در 
کتابخانه هاى استان 

سرپرسـت کتابخانـه هـاى عمومى اسـتان اصفهان 
گفت: در حال حاضر سه میلیون و 200 هزار جلد کتاب 
در کتابخانه هاى استان براى مطالعه 200 هزار عضو 

آن وجود دارد.
امیر هالکویى با بیان اینکه اسـتان اصفهان به لحاظ 
داشـتن سـرانه فضاى مطالعه، تعداد عضویت و تعداد 
کتاب حائز رتبه اول در سـطح کشور اسـت، افزود: در 
حال حاضر استان اصفهان داراى 976 کتابخانه ادارى، 
176 کتابخانه نهادى، 112 کتابخانه مشارکتى و چهار 

کتابخانه مستقر که مجموع 292 کتابخانه دارد.
وى فضاى فیزیکى، تعداد کتاب و کتابدار و کتابخوان 
را رکن اصلى کتابخانه دانسـت و بیان داشت: اکنون 
50هزار جلد کتاب دیجیتال و 14 هزار جلد کتاب گویا 

در کتابخانه هاى استان وجود دارد.

 اجراى طرح ارتقاي امنیت 
محله محور در نصف جهان 

در راسـتاي اجراي طرح امنیت محله محور، سارقان 
حرفه اي، فروشـندگان مـواد مخدر، معتـادان ولگرد 
و مزاحمـان نوامیس در سـه منطقـه از اصفهان مورد 

هدف قرار گرفتند.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان اصفهان گفـت: مرحله 
دیگـري از طـرح ارتقاى امنیـت محله محور توسـط 
مأموران پلیس مرکز اسـتان در سـه منطقه از سـطح 

شهرستان اصفهان اجرا شد.
سـرهنگ یاردوسـتی ادامه داد: مأموران در این طرح 
26 سـارق ، 31 فروشـنده مواد مخدر، 65 معتاد تابلو 
و 62 نفـر از متهمان تحـت تعقیب مراجـع قضائی را 

دستگیر کردند.
وى اظهـار داشـت: در مجمـوع تعـداد 184 نفـر از 
مخالن نظم و امنیت عمومی دسـتگیر ، 11 دسـتگاه 
موتورسیکلت و 13 دستگاه دستگاه خودروي مسروقه 

نیز کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرسـتان با اشـاره به اجراي طرح 
امنیت محله محور،افزود: هدف پلیس از اجراي طرح 
امنیت محله محور افزایش آرامش و امنیت شهروندان 
است و شـهروندان می توانند نظرات و هر گونه موارد 
خاص و مشکوك را از طریق مرکز فوریت هاي پلیسی 
110 و یا مراجعه به نزدیک ترین کالنتري یا پاسگاه با 

پلیس در میان بگذارند.

خبر

رئیس اتحادیه مرغداران اســتان اصفهان گفت: ترس 
مرغدارى ها از معدوم کردن مرغ ها و نبود امکان پرداخت 
غرامت باعث پنهانکارى بیمــارى آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان از سوى واحدهاى تولیدى مى شود.
بهرام پاکزاد اظهار داشت: تاکنون هیچگونه گزارشى از 

این بیمارى در استان نداشته ایم.
وى افــزود: تاکنون فقط در واحدهــاى مرغ تخمگذار 
اســتان قم، غرب و شــرق تهران آنفلوآنــزاى فوق 
حاد پرندگان مشــاهده و گزارش شــده که بالفاصله 
مرغدارى هــا قرنطینــه و مرغ هــاى بیمــار معدوم 

شده اند.

رئیس اتحادیه مرغداران استان اصفهان تصریح کرد: 
مرغدار به دلیل برخورد نزدیک بــا مرغ ها و حضور در 
محوطه مرغدارى خیلى ســریع از بیمــارى فوق حاد 
پرندگان مطلع مى شــود و تلفات غیرعادى را سریع به 
سازمان دامپزشکى اعالم کرده و این سازمان اقدامات 

الزم را اجرایى مى کنند.
پاکزاد بیان داشــت: این بیمارى بســیار ســریع بین 
مرغدارى ها شیوع مى یابد اما سازمان دامپزشکى براى 
جلوگیرى از آن در مســیر، مرغ هاى بیمار را در همان 
محوطه مرغدارى به روش هاى خاص و مختلف، خفه 

کرده و با بسته بندى در چاله ها حبس مى کنند.

به همت تالشــگران مدیریت انرژى  و بهینه ســازي 
سوخت، آرگون خالص در ذوب آهن اصفهان تولید شد.

مدیر انرژي و بهینه سازي ســوخت شرکت ذوب آهن 
با اعالم این خبر افزود: بــا پیگیري هاي مجدانه معاون 
بهره بــرداري و تالش کارکنــان مدیریــت انرژي و 
بهینه سازي سوخت، مدیریت هاي مهندسی اتوماسیون 
و ارتباطــات، خرید خدمــات قراردادي ، آزمایشــگاه 
مرکزي ، امــور فنی بهره بــرداري، سیســتم خالص 
ســازي آرگون (COAR) و واحد تولیــد آرگون بلوك 
تفکیک هواي  KAAP-32 راه اندازي و به بهره برداري 

رسید. 

حسن خزائی  خاطرنشــان کرد: آرگون خام تولیدي در 
کارگاه اکســیژن حاوي مقداري اکسیژن می باشد که 
با تزریق هیدروژن تولیــدي در کارگاه تولید هیدروژن 
با خلوص 99/99درصــد در راکتورهایی کــه به این 
امر اختصاص یافته مقدار اکســیژن موجود در آرگون 
کاهش می یابد، که قابلیت مصــرف در صنعت را پیدا 

می کند. 
 KAAP-32 وى با بیان اینکه در بلوك تفکیک هواي
امکان تولید اکسیژن مایع، ازت مایع و آرگون مایع وجود 
دارد تصریح کرد: به دلیل ایجــاد  ارزش افزوده باالتر 
آرگون مایع، رژیم کاري بلوك، تولید آرگون مایع است.

تولید آرگون خالص در 
ذوب آهن اصفهان

گزارشى از آنفلوآنزاى مرغى 
در اصفهان داده نشده است

جریان آب زاینده رود که ماه هاست به دلیل 
عدم تکافوى آب پشت سد به تعویق افتاده، 
در آذر ماه نیز به دلیل نرسیدن آب موجود در 
ســد به حدنصاب، براى کشت پاییزه جارى 

نشد.
با این حال، امیدها در دل کشــاورزان شرق 
اصفهان همچنان پا بر جاست و کشاورزان 
این منطقه و ســایر مناطق حوضــه آبریز 
زاینده رود امیدوارند بــا افزایش بارش ها در 
هفته هاى آتى، آب براى کشت دوم غالت 

جریان پیدا کند.
ماه قبل نیز استاندار این وعده را داده بود که 
در صورت افزایش بارش هــا در آذرماه، آب 

براى کشت دوم در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
در همین رابطه، على بصیرپور در گفتگو با فارس در مورد حدنصاب موردنیاز آب براى 
جریان در دى ماه گفت: مصوبه اى در شــوراى هماهنگى مورد تصویب قرار گرفته که 
تأکید مى کند در صورت رسیدن آب پشت سد به 350 میلیون مترمکعب، دریچه هاى 
سد براى کشت دوم پاییز کشاورزان باز شود اما رسیدن به این حد بعید به نظر مى رسد.

معاون شرکت آب منطقه اى استان در ادامه افزود: در حال حاضر 168 میلیون مترمکعب 
آب در پشت سد قرار دارد و بارش ها نیز در مقایسه با سال قبل کاهشى بوده اند.

ســازمان خصوصى ســازى بــراى دومین 
بار برنامه عرضــه بلــوك 16/75درصدى 
ذوب آهن با کاهش قیمت نسبت به قبل را دارد 
تا شاید در چهارمین عرضه بلوکى، طلسم این 

شرکت مشمول اصل 44 شکسته شود.
به دنبال ناکامى ماه گذشته سازمان خصوصى 
سازى در فروش بلوك 16/75 درصدى ذوب 
آهن، این ســازمان با کاهش قیمت پایه هر 
ســهم، براى دومین بار این بلوك را روانه میز 
فروش مى کند تا چهارمین عرضه بلوکى این 
شرکت مشمول اصل 44 رخ دهد و شاید طلسم 

واگذارى بلوك مدیریتى شکسته شود.
براســاس این گزارش، ســازمان خصوصى 
ســازى بعد از ناکامى در فروش 35 درصدى سهام ذوب آهن در اول اسفند سال گذشته و 
73 درصد سهام در 30 خرداد ســال جارى 16/75 درصدى 26 آبان، بار دیگر به وکالت از 
صندوق بازنشستگى فوالد و از طریق کارگزارى بانک ملى، اقدام به عرضه بلوکى مى کند.
این بلوك شامل بیش از یک میلیارد و 317 میلیون سهم ذوب آهن است که به قیمت پایه 
هر سهم دو هزار و 749ریال (در عرضه قبلى هر ســهم 300 تومان) و به ارزش پایه 362 
میلیارد تومان (در عرضه قبلى 395 میلیارد تومان) است که دوشنبه 29 آذر (فردا) به صورت 

25 درصد نقد و بقیه اقساط دو ساله در بازار دوم معامالت فرابورس، عرضه خواهد شد.

شــهردار فالورجان از پیشــرفت فیزیکى 50 درصدى 
پروژه احداث بلوار مالصــدرا که در هفته دولت کلنگزنى 
گردید خبر داد و گفت: در ســال هاى گذشته سازمان آب 

منطقــه اى حفــارى هاى 
جهــت انتقال لولــه آب در 
خیابــان مالصــدرا انجام 
داد کــه باعث وارد شــدن 
خسارات فراوانى به آسفالت 
و زیر ساخت هاى این خیابان 

گردیده است .
امیراحمــد زنــد آور  ادامه 
داد: خیابــان هاى مالصدرا 
و فاضل هندى بــه عنوان 
کمربنــدى غربــى شــهر 
فالورجــان یکــى از پــر 
ترددتریــن محــور هــاى 
مواصالتى شــهر محسوب 
مى گردد که در این مدت بار 
ترافیکى خیابان مالصدرا بر 

روى خیابان فاضل هندى قرار گرفته که شــاهد کندى 
در تردد خودروهاى سبک و سنگین در این محور و وقوع 

سوانح جاده اى زیادى بوده ایم .

وى با اشــاره به عملیات عمرانى انجام شده در این پروژه 
افزود: به علت حجم باالى خســارات وارد شده به دلیل 
حفارى انجام شــده و از بین رفتن زیرسازى خیابان نیاز 
به زیرســازى مجدد در این 
محور بود که حجم عملیات 

را دو چندان کرده است .
شــهردار فالورجــان بیان 
داشــت: این پروژه به طول 
1500 متــر و بــا اعتبارى 
بالغ   بــر 15 میلیــارد ریال 
است که تا کنون نیمى از این 
بودجه صرف انجام عملیات 
عمرانى و آزاد سازى امالك 
در مسیر این پروژه گردیده 

است .
زنــدآور خاطر نشــان کرد: 
پروژه ساخت بلوار مالصدرا 
مى تواند تحول مثبتى در رفع 
معضالت ترافیکى کمربندى 
غربى شهر را ایجاد کند . وى  در پایان ابراز امید وارى کرد 
که بتوان این پروژه بزرگ را تا پایان ســال جارى تکمیل 

و در اختیار شهروندان  فهیم شهر فالورجان قرار دهیم .

زاینده رود پیشرفت 50 درصدى بلوار مالصدرا در فالورجان 
در چه شرایطى جارى مى شود؟

بلوك 16/75 درصدى ذوب آهن 
دوباره عرضه مى شود

ساسان اکبرزاده

کنگره نکوداشــت حضرت آیت ا... حاج شیخ حسین 
مظاهرى با حضور جمعى از مسئوالن کشورى و لشکرى 
و استانى، علما، روحانیون، دانشمندان، نمایندگان مردم 
در مجلس شوراى اسالمى، رؤساى حوزه هاى علمیه 
و... با پیام رئیس جمهور در ســالن اهــل بیت (علیهم 

السالم) برگزار شد.
در پیام رئیس جمهور به این کنگره آمده است:

«نکوداشــت مقام و آثار بزرگانى که بــا منش و رفتار 
معنوى خویش مردم را به ســوى اخــالق، محبت و 
مودت فرا مى خوانند، حرمت ها را در جامعه قوام و دوام 
مى بخشد. حضرت آیت ا... مظاهرى از آغاز، مسئولیت 
نخســت خویش را آموزش اخالق محمدى(صلى ا... 
علیه و آله و ســلم) و عدالت علوى دانســته و توفیق 
یافتند نه تنهــا در اصفهان بلکه در سراســر کشــور 
زیبندگى و چهره رحمانى اســالم را به میان خانواده ها 
و اجتماع ببرند. این شخصیت ارزنده نمادى از اعتدال، 
انصــاف و دورى از افراط و بى اخالقى اســت. خدا را 
شاکریم که در آســتانه میالد فرخنده پیامبر رحمت(ص) 
و امام معرفت (ع) مســئوالن و بزرگان اصفهان به نام 
این عالم بزرگوار راهى را گشودند که در هر جاى دیگر 
ایران اسالمى مى تواند به قدردانى و پاسداشت اخالق 

و انصاف و اعتدال منتهى شود.
امروز بیش از همیشــه باید در پى گســترش و تعمیق 
اخــالق باشــیم، چراکه اخــالق، گوهر درخشــان 
جامعه اى اســت که همه به نام اسالم و انقالب در پى 

آن بوده و هستیم.
طول عمر و ســالمتى روزافزون ایــن ذخیره گرانقدر 

فقاهت و معنویت را از خداوند متعال خواستارم.»
■■■

اســحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور نیز در 
پیامى به این کنگره که اســتاندار اصفهان آن را قرائت 

کرد آورده است: 
«بسیار مشــتاق بودم که در این کنگره حضور یابم و 
مایل بودم به آن عالم وارسته و فرزانه اخالق و معنویت 
از نزدیک اداى احترام کنم و از مســئوالن و محققان 
محترم استان و تربیت یافتگان آن بزرگوار بهره ببرم و 
باور و تمایل قلبى خود را به ایشان ابراز کنم. اما مشغله 
کارى این فرصت را از من گرفت. جامعه ما امروز بیش از 
هر زمان  نیازمند اندیشمندان و رفتارعالمان و متفکرانى 
است که با منطق عقالنى و اخالق رحمانى همگان را 
به ســوى وفاق، مودت و محبت فراخواندند. اخالق و 
انصاف، پایه ها و مبانى با اســتحکام جامعه اى است 
که در معرض تهدید ها و تفریق هاى درونى و بیرونى 
قرار دارد. رمز بقــاى جامعه اســالمى و ایرانى وجود 
شخصیت هاى دین دار و عالمان دردمند، آگاه و مورد 
وثوق مردم است که در هر شــهر و منطقه اى موجب 
وصل و همبســتگى آحاد و گروه هــاى مختلف مردم 
بوده اند. آیت ا... مظاهرى نیز بى تردید در شمار همین 

ارکان و ســرمایه هاى اجتماعى هستند و من از دیرباز 
و از نزدیک در زمانى که توفیــق خدمت در اصفهان را 
داشته ام آثار اجتماعى، صفاى دلى و حسن خلق ایشان 
را دیده و از آن بهره بردم. خداوند متعال به ایشان طول 
عمر و سالمت و به مســئوالن توفیق عمل و سجایاى 
اخالقى و به جامعه و جوانان امــکان دریافت بینش و 

منششان را عطا نماید.»
 رســول زرگرپور بعد از قرائت پیام معــاون اول رئیس 
جمهور، حضور پربرکــت آیات عظــام در اصفهان را 
خیرمقدم گفت و در سخنان کوتاهى افزود: مسئوالن 
کشور در ســفر به اصفهان همواره اشــتیاق داشتند به 
مالقات آیــت ا... مظاهرى رفته و از ایشــان کســب 
فیض کنند و ایشان نیز بعضًا تذکراتى ارائه مى دادند و 
مسئوالن از اشراف آیت ا... مظاهرى بر مسائل کشور ، 

استان و منطقه اظهار شگفتى مى کردند. 
■■■

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى نیز در سخنان خود اظهار 
امیدوارى کرد بتوانیم قدردان خدمات مرجعیت، والیت 

و فقاهت آیت ا... مظاهرى باشیم. 
ســید رضا امیرى صالحــى، روحانیــون و مرجعیت را 
چشمه اى زالل که همه انسان ها در همه ادوار مى توانند از 
آن سیراب شوند دانست و گفت: هویت دینى و تداوم حیات 
نظام و دولت، حیات فقاهت ماســت و آیت ا... مظاهرى 

شخصیتى است که پرچمدار فقاهت است.
وى با بیان اینکه امروز جامعــه به حضور پررنگ آیات 
عظام نیاز دارد، افــزود: پیام این کنگره آن اســت که 

همه ما وفادار به شعار اخالق، فضیلت و دیانت هستیم 
و اگر در گذشــته تاریخى اصفهان کــه نقطه تمدنى 
جامعه اســت نهال دین در کنار قدرت بــود، امروز و 
در عصــر نوین تمدن اســالمى، نهال دیــن در رأس 
قدرت بوده و از این منظر اســت که اصحاب قلم باید 
حرکت جدیدى را بــراى تبیین تمدن اســالمى مهیا 

کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى اظهار داشت: امروز جامعه 
بیش از هر زمانى به اخالق، معرفت و همگرایى و زیست 
فرهنگى نیاز دارد که باید از منشأ دین به جامعه تزریق 
شود و ما نیازمند دژ مستحکم در مقابل فرهنگ بیگانه 

هستیم.
امیرى صالحى با اظهار شــکرگزارى به درگاه خداوند 
بخاطــر برگزارى ایــن حرکت میمــون در اصفهان، 
گفت: بیــش از آنکه آیت ا... مظاهرى بــه این تکریم 
نیاز داشــته باشــد نســل جــوان نیازمند شــناخت 
ریشه هاى خود است و سلسله روحانیت ما ریشه اخالق 
جامعه هســتند و اگر امروز درخت انقالب سبز است، 
ریشه هاى آن در مرجعیت مى باشد. و انتظار است این 
موج در سطوح عالى تر و در اقصى نقاط کشور خصوصًا 
با بازمعرفى شخصیت هاى بزرگ به نسل جوان ادامه 

یابد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى با تأکید بر الگوسازى و 
اسطوره سازى شخصیت هاى بزرگ گفت: جوانان ما 
باید بدانند مرجعیت، ریشه هاى هویت معنوى و اخالقى 
ما بوده و ما نیازمند آن هستیم و باور دارم باید زبان جدید 

براى سخن گفتن با نســل جوان داشته باشیم و مسیر 
اتصال چشمه به نسل جوان را بیابیم و مطمئن باشیم که 
دنیاى غرب نمى تواند داروى شفابخش نسل جوان ما 
باشد و ما براى هویت به مرجعیت، مسجد و... بیش از هر 

زمان دیگر نیاز داریم.
امیرى صالحى افزود: ایــن جامعه برخالف تحلیل ها، 
دچار بحران نیست و سنجش هاى جامعه ایرانى نشان 
مى دهد جامعه داراى باورهاى دینى بوده که دلیل این 
مدعا حضور گسترده در مراسم اربعین، عاشورا و دیگر 
مراسم است و جامعه اى که براى شناخت اهل بیت (ع) 
سر از پا نمى شناسد جامعه بحرانى نیست و مرجعیت و 
روحانیت با تبیین معرفت و اخالق، جامعه را به ســوى 

قله ها هدایت مى کند.
وى با بیان اینکه پشــتوانه ما روحانیــت بوده و بدون 
حمایت روحانیت به مقصود نمى رسیم از همه کسانى 
که در برگزارى این مراسم باشکوه نقش داشتند تشکر 

کرد.
■■■

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان نیز 
گفت: بعد از فوت علماى اصفهان چون آیت ا... خادمى 
و آیت ا... صافــى، نیاز بود محوریتــى در حوزه علمیه 
اصفهان به وجود آید و راه بزرگان حوزه ادامه و استمرار 
داشــته باشــد که با تدبیر رهبر معظم انقالب و ذوق 
مردم، آیت ا... مظاهرى حوزه علمیــه قم را ترك و به 
اصفهان که یک حوزه کوچک تر است مهاجرت کردند 
که این امر ایثارگرى و والیى  بودن ایشــان را نشــان 

مى دهد.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد افزود: شخصیت 
آیت ا... مظاهرى، شــخصیتى جامع بوده و ایشان در 
رشته هاى مختلف فقه، اصول، اخالق، عرفان، فلسفه 

و... مجتهد هستند.
وى ادامه داد: بضاعت ما براى معرفى شخصیت آیت ا... 
مظاهرى، اندك است و در این میان، رسانه ها مسئولیت 

بسیار سنگینى در معرفى این شخصیت وارسته دارند. 
امام جمعه اصفهان با تأکید بــر اینکه براى این مرجع 
تقلید باید در سطح ملى و بین المللى نکوداشت برگزار 
شــود به ویژگى هاى آیت ا... مظاهرى اشــاره کرد و 
گفت: تدریس مداوم، برگزارى سه نوبت نماز جماعت 
در مسجد، همت واال، نویســندگى و... از ویژگى هاى 
آیت ا... مظاهرى اســت و ما با برگزارى این نکوداشت 
مى خواســتیم مردم با تألیفات و شخصیت این مرجع 

بیش از پیش آشنا شوند.
■■■

آیت ا... رضا استادى دبیر شورایعالى حوزه علمیه قم هم 
با بیان روایتى گفت: رسول خدا(ص) کار خوب را تقویت و 
کار بد را سرزنش مى کردند بنابراین اگر ما در کشور از 
فردى یا جناحى کار خوب دیدیم باید آن را تقویت کنیم 
و اگر کار بد دیدیم باید مالمت و آن را سست کنیم که با 

این کار بسیارى از مسائل، حل خواهد شد. 
وى ادامه داد: امروز در بین افــراد متدین، واژه برکت 
رایج بوده و در همین راســتا بیان، قلم و هجرت  آیت 
ا... مظاهرى براى مردم و حوزه هاى علمیه برکت بوده 
اســت و تأثیر بیانات این مرجعیت در مردم نیز همان 

برکت است و ما باید این واقعیات را قبول کنیم.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم هم معرفى 
آیت ا... مظاهرى را از اهداف این کنگره برشمرد و گفت: 
معرفى اسوه هاى فضیلت و تقوا به ویژه در حوزه هاى 
علمیه به نســل جوان باید همواره مدنظر قرار بگیرد تا 

جوانان بیشتر با شخصیت مراجع آشنا شوند.
حجت االسالم والمســلمین احمد واعظى با قدردانى 
از احســاس وظیفه دســت اندرکاران در برگزارى این 
نکوداشت، خواستار کمک همه دستگاه ها در انعکاس 

ابعاد این کنگره در سطح کشور شد.
■■■

رئیس ستاد کنگره نکوداشت حضرت آیت ا... مظاهرى 
نیز در ابتداى این مراسم به حاضران خیرمقدم گفت و 
از همکارى همه دستگاه ها در برپایى آن قدردانى کرد.

حجت االسالم والمســلمی ن حبیب رضا ارزانى با ارائه 
گزارشــى از روند برگزارى این کنگره گفت: برگزارى 
این کنگره نشان از قدردانى مردم استان از علما داشته و 
حضور آیت ا... مظاهرى در حوزه علمیه اصفهان، نقطه 
عطفى براى برکات وافر علمى در این اســتان به شمار 
مى رود. در پایان کنگره بزرگداشت آیت ا... مظاهرى در 
اصفهان، از آثار و کتب این عالم وارسته و تمبر کنگره  با 

حضور علما و مسئوالن رونمایى شد.

آیت ا...مظاهرى نماد دورى از افراط است
رئیس جمهور در پیامى به کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهرى در اصفهان:
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ویترین

افزایش فروش سانگ یانگ
 در ایران

ســانگ یانگ که کوچــک ترین خودروســاز کره 
جنوبى اســت، از صادرات شش هزار و 823دستگاه 
خودرو به ایران در 11 ماهه سال جارى میالدى خبر

داد.
ایــن افزایش چشــمگیر فروش با عرضه شاســى 
بلنــد جدید تیوولــى حاصل شــده و ایــران را به 
بزرگ ترین مقصد صادرات سانگ یانگ تبدیل کرده

است.

قیمت منطقى 
هندوانه شب یلدا

مدیر کل دفتر محصوالت جالیزى وزارت کشاورزى 
از تولید و عرضه مناسب هندوانه شب یلدا خبر داد و 
گفت: حداکثر قیمت منطقى این محصول براى مردم 

کیلویى حدود هزار و 700 تومان است.
حســن خدنگى با بیــان اینکه هندوانه ویژه شــب 
یلدا عمدتًا در اســتان هاى هرمزگان، خوزســتان، 
فارس، جنوب کرمان و بوشــهر تولید مى شود، ادامه 
داد: هر کیلوگــرم هندوانه درجه یــک 700 تومان 
از تولیدکنندگان خریــدارى مى شــود و در مراکز 
عمده فروشى کیلویى حدود هزار و 200 تومان عرضه 
مى شود که با این وضعیت قیمت منطقى هرکیلوگرم 
هندوانــه درجه یــک نهایتــًا هــزار و 700 تومان

است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى اظهار داشــت: به ازاى 
هر یک دقیقه پنج نفر به متقاضیان کار در کشور اضافه 
مى شود در حالى که سال گذشته ما 700 شغل در کشور 

ایجاد کردیم.
على ربیعى گفت: تالش فــراوان دولت در جهت ایجاد 
اشتغال و رفاه براى مردم بوده اســت اما بیاید به خاطر 
داشته باشــیم که ورودى براى ایجاد شــغل نیز فراوان

 است.
وى در ادامه افزود: هر دقیقه پنج نفر، هر ســاعت 300 
نفر و روزانــه دو هزار و 800 نفر به بازار اشــتغال اضافه 
مى شود در حالى که سال گذشته ما 700 هزار شغل در 

کشور ایجاد کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى تصریح کرد: در بحث 
ایجاد شــغل، وضعیت، ناامید کننده نیست اما ورودى 
فراوان اســت بنابراین اولویت را بر حفظ اشتغال هاى 

موجود گذاشتیم.
ربیعــى تأکید کــرد: براى ســال آینده نیــز در بودجه 
هزار میلیارد تومان بودجه اشــتغال پیش بینى شــده و 
دریافتى از صندوق توســعه نیز پنج هزار میلیارد تومان 
براى راه اندازى طرح هاى مختلف اشــتغال در کشور 
پیش بینى شــده اســت که اکنــون در مجلــس قرار

 دارد.

معاون وزیر کشاورزى اعالم کرد که با وجود درخواست 
نانوایان براى افزایش قیمت نان، برنامه اى در این زمینه 
وجود ندارد و قیمت نان تا نیمه سال آینده تغییر نخواهد 

کرد.
على قنبرى اظهارداشت: برنامه اى براى افزایش قیمت 
نان نداریم، گرچه خبازان و نانوایان با توجه به اینکه طى 
سه سال گذشــته افزایش قیمت نداشته ایم درخواست 
تغییر قیمت نان را دارند امــا دولت تصمیم در این زمینه  

نگرفته است.
وى افزود: با توجه به شــرایط کنونى قیمت نان تا نیمه 
دوم سال آینده تغییر نمى کند و یارانه نان همچنان حفظ 

خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت بازرگانى دولتى ادامــه داد: دولت 
اعتقادش براین اســت کــه همچنان بایــد یارانه نان 
حفظ شــود و جلوى افزایش قیمت گرفته شــود تا به 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک شود.
قنبرى خاطر نشــان کرد: سال گذشــته قیمت خرید 
تضمینى گندم کیلویى هزار و 270 تومان بود که براى 
خرید تضمینى در سال زراعى جارى (96-95) افزایش 
قیمتى معادل نرخ تورم باید درنظر گرفته شود که در این 
زمینه وزیر جهاد کشــاورزى با رئیــس جمهور در حال 

مذاکره و توافق هستند.

هر دقیقه 5 نفر به 
متقاضیان کار اضافه مى شود

نان تا نیمه 96 گران
 نمى شود

بازار لوازم خانگى طى ماه هاى اخیر از جمله بازارهایى 
بوده که رکود را به شــکل جدى تجربه کرده و با افت 
محســوس تقاضا مواجه شده اســت که طرح صدور 
کارت هاى اعتبــارى خرید لوازم خانگــى داخلى هم 
نتوانست به این رکود پایان دهد و آخرین مشاهدات بازار 
و گفته هاى فروشندگان هم حاکى از ادامه و حتى تشدید 

این رکود است.  
اما به غیر از مســئله رکود، بازار لوازم خانگى این روزها 
با مسئله دیگرى هم روبه رو شده و آن هم افزایش 5 تا 
20 درصدى قیمت بسیارى از کاالهاست؛ موضوعى که  
مشاهدات بازار و اظهارات رئیس اتحادیه لوازم خانگى، 

آن را تأیید مى کند.
نوسانات و افزایش نرخ ارز مهمترین دلیل براى افزایش 

قیمت لوازم خانگى عنوان مى شود.
اکنون نیز بار دیگر به دنبال صعودى شــدن نرخ دالر، 
قیمت ها در بازار لــوازم خانگى به ویــژه محصوالت 
وارداتى افزایش یافته اســت. دلیلى که عمدتًا از طرف 
بیشتر فروشندگان لوازم خانگى اعالم مى شود افزایش 
نرخ دالر است اما این افزایش قیمت غیر منطقى است؛ 
همانگونه که رئیس اتحادیه لوازم خانگى عنوان کرده 
غیر قابل قبول است، چراکه وقتى کاالیى در انبار است 
و قبل از گران شدن دالر وارد شده است نباید قیمت آن 

افزایش پیدا کند.  
به گفتــه طحان پور، ایــن وظیفه ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که بازار و قیمت ها 
را نظارت و رصد کند و پیگیرى هاى الزم را انجام دهد. 
افزایش قیمت زمانى اتفاق مــى افتد که کاالیى گران 
وارد شــود اما وقتى کاال در انبار وجود دارد گرانى دالر 

نباید باعث گران شدن کاالها بشود.  
به گفته برخى از فروشــندگان، بازار همچنان با رکود 
مواجه اســت و برنامه هایى مثل کارت اعتبارى براى 
خرید کاالى ایرانى هم در ماه اخیــر تغییر چندانى در 

وضعیت تقاضا به وجود نیاورده است.
مقایســه قیمت لوازم خانگى با قیمــت ماه ها و حتى 
هفته هاى اخیر نشــانگر افزایش قیمت در بیشتر اقالم 
است، هرچند که این افزایش براى همه اجناس یکسان 

نیست و تقریبًا بین 5 تا 20 درصد افزایش یافته است.
ماشین لباسشــویى از حدود 700 هزار تا هفت میلیون 

تومان در بازار مشاهده مى شود؛ به عنوان نمونه ماشین 
لباسشویى در یکى از برندهاى خارجى با ظرفیت هفت 
کیلوگرم از قیمت یک میلیــون و 650 هزار تومان به 

قیمت یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.
قیمت یخچــال و فریزر تقریبًا از حــدود یک میلیون و 
500 هزار تومان آغاز مى شــود و به بیش از دو میلیون 

تومان هم مى رسد. به عنوان مثل قیمت یخچال فریزر 
ساید باى ساید در یکى از برندها از هفت میلیون تومان 

به هفت میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین اجاق گاز که در انواع مختلف بین 500  هزارتا 
حدود هفت میلیون تومــان در بازار لوازم خانگى قیمت 
دارد، در بررســى هاى افزایش حدود 5 درصدى قیمت 

را نشــان مى دهد. همچنین چرخ گوشــت که در انواع 
مختلف بین 350 تا بیش از یــک میلیون تومان قیمت 
دارد، مدل 2000 وات آن در یکى از برندها از 600 هزار 

تومان به 647 هزار تومان تغییر قیمت داده است.

صعودى شدن نرخ دالر، قیمت ها در بازار لوازم خانگى را باال برده است

یخچال، 500 هزار تومان گران شد!

,,

مقایسه قیمت 
لوازم خانگى با 
قیمت ماه ها و حتى 
هفته هاى اخیر 
نشانگر افزایش 
قیمت در بیشتر 
اقالم است، هرچند 
که این افزایش 
براى همه اجناس 
یکسان نیست و 
تقریبًا بین 5 تا 20 
درصد افزایش 
یافته است

فقدان سند مالکیت
شــماره: 1395/12/305088- 95/9/14 چون آقاى رضا حسین پور نجف آبادى فرزند یداله به استناد دوبرگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت پنج- نهم سهم مشاع 
از چهار و یک دوم سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 576/3 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که در صفحه 323 دفتر 24 ذیل ثبت 2431 و که بنام حسین حرى نجف ابادى فرزند حسن ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2771 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان نجف آباد/9/901
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/305088- 95/09/14 چون آقاى رضا حسین پور نجف آبادى فرزند یداله به استناد دو برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت یک- نهم سهم مشاع 
از چهار و یک دوم سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 576/3 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که در صفحه 400 دفتر 180 ذیل ثبت 32392 و سند مالکیت 951964 که بنام اشرف حرى نجف 
آبادى فرزند قربانعلى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2772  زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/9/902
مزایده

شماره: 950222 بنا به دستور فروش صادره از شعبه پنجم حقوقى تمامیت ششدانگ یکباب واحد آپارتمان داراى 
سوابق ثبتى 23 فرعى از باقیمانده 26/8 قطعه 5 نجف آباد و داراى اعیانى به مساحت 79/35 مترمربع واقع در 
طبقه اول و داراى انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و حق استفاده از پارکینگ و حیاط (مشاعى) که توضیحاً گاز واحد 
بصورت مشترك مى باشد که باید مجزا گردد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى مهندس حیدرى بارزش 
1/900/000/000 ریال ارزیابى گردید. توضیحاً نشانى: خ قدس شرقى روبروى نانوائى محمدى که با توجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی 
نجف آباد و به میزان محکوم به و در تاریخ 95/10/11 ساعت 10 صبح و در اجراى احکام حقوقى به فروش میرسد، 
برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فی المجلس 
به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمنًا  خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده 

از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2775  اجراي احکام حقوقی دادگسترى نجف آباد/9/903
حصر وراثت

امیررضا حبیب اللهى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 3457 به شرح دادخواست به کالسه 1159/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سرور فاضل بشناسنامه 233 در تاریخ 
1369/4/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- امیررضا 
حبیب الهى نجف آبادى  ش.ش 3457 (فرزند متوفى) 2- رحیم حبیب اللهى نجف آبادى ش.ش 17 (همســر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 2776 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/904
مزایده

در پرونده کالسه 950305/ح/4  اجرایى و به موجب دادنامه 205 صادره از هیئت تشخیص اداره کار محکوم علیه 
اجرایى شرکت پاك شمیم اسپانه محکوم است به پرداخت  123751875 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 800000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجراي 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگستري منتخب آقاي اسداله 
غیور به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.1- 45 کارتن 36 تائى بتعداد 1620 کرم براندوکس از قرار هر عدد 28000 
ریال جمعاً 45/360/000 ریال 2- 22 کارتن اسپرى هرمودر بتعداد 792 عدد از قرار هر عدد 45000 ریال جمعا 
بمبلغ 35640000 ریال که در موارد و بند 2 جمعا بارزش 81/000/000 ریال موضوع مزایده قرار خواهد گرفت.
که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام 
حقوقی نجف آباد و به میزان محکوم به و در تاریخ 95/10/11 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام 
حقوقى به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. ضمنًا  خریدار مى 
تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال / ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2777  اجراي احکام حقوقی 

دادگسترى  نجف آباد/9/905
مزایده

در پرونده کالسه 950188  اجرایى و به موجب دادنامه 355-95 صادره از شعبه اول حقوقی نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى محمدرضا یزدانیان محکوم است به پرداخت 50/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 500/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجراي 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگستري منتخب آقاي اسداله 
غیور به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.1-سفره مجلسى 35000 ریال 100 طاقه 3/500/000 ریال 2-  سفره 
عرض 1/40 فى 18000 ریال 180/000  ریال تعداد 10 عدد 3- لیوان کاغذى 2500 ریال تعداد 10/000 عدد 
جمعاً 25/000/000 ریال 4- دستمال کاغذى 300 عدد فى 30000 ریال 9/000/000 ریال 5- دستمال فله 
اى 100 عدد فى 5000 ریــال 5/000/000 ریال 6- پاکت زباله 50/000 تعــداد 70  جمعاً 3/500/000 ریال 
7- پاکت رکابى 1000 گرمى 80/000 ریال 8/000/000 ریال جمعاً پنجاه و چهار میلیون و یکصد هزار ریال 
تعیین گردیده. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق 
اجراي احکام حقوقی نجف آباد و به میزان محکوم به در تاریخ 95/10/13 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى 
احکام حقوقى به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب 

که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. 
ضمنًا  خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2778  اجراي احکام شعبه 

اول دادگاه حقوقی نجف آباد/9/906
فقدان سند مالکیت

خانم زهرا کرباسى نجف آبادى فرزند احمد به استناد دوبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی 
شده مدعی شدند که سند مالکیت سه سهم و نیم مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى شماره 
2053 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 387 دفتر 105 امالك ذیل ثبت 15882 
بنام حاج رحیم کرباسى نجف آبادى فرزند حسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق سند انتقال 47658 مورخ 
1390/07/19 دفترخانه 42 نجف آباد به زهرا کرباسى نجف آبادى انتقال گردیده است و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: جابجایى از بین رفته  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 2779 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/9/907
مزایده

در پرونده کالسه 221/95  اجرایى و به موجب دادنامه 95/2/21- 37 صادره از شعبه شوراى حل اختالف نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمد رحیمى فرزند غالمعلى محکوم است به پرداخت 2/300/000 تومان بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ یک میلیون و صد هزار ریال نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط 
کارشناس رسمى دادگستري منتخب آقاي حسن پور قیصرى به شــرح ذیل ارزیابی گردیده است.یکدستگاه 
خودرو به شماره انتظامى ایران 17- 775 ب 12 شماره شاسى 1412283211894 رنگ مشکى و روغنى مدل 
83 بدنه و اتاق که آثار تصادف بر روى گلگیر عقب راست درب عقب راست- گلگیر جلو راست وجود دارد سپر 
جلو شکسته- آینه بغل راست شکسته- چراغهاى کوچک جلو شکسته راهنماى داخل سپرجلو شکسته و آثار 
ترکیدگى بتونه و رنگ بر روى دربهاى سمت راست مشهود است تودوزى مستعمل- داشبورد ترك- موتور سالم 
و گیربکس و دیفرانسیل سالم الستیک 10 درصد کارایى.که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین به نظریه 
کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و به میزان محکوم به و در تاریخ 95/10/20 
ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت 
کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. ضمنًا  خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد. 

م الف: 2780  اجراي احکام شعبه اول دادگاه حقوقی نجف آباد(مجتمع شماره یک)/908 /9
مزایده

در پرونده کالسه 1374/95  اجرایى و به موجب دادنامه 95/05/16-446 صادره از شوراى حل اختالف شعبه 
چهارم نجف آباد محکوم علیه آقاى مهدى شریفى دارایى فرزند مسعود محکوم است به پرداخت  25800000 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1150000 ریال نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگستري منتخب آقاي مهندس على صابرى به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.ارزیابى یک دستگاه جوش ۲ 
CO که از قرار ذیل است 1- دو دستگاه جوش کیفى (کوچک) تک ناز سالم و آماده بکار 2- یک دستگاه برش 
هوا همراه با کپسول هوا و گاز، گارى سرى برش شلنگ در وضعیت سالم و آماده بکار 3- یک دستگاه دریل ستونى 
به ارتفاع 1/2 متر همراه با گیره در وضعیت سالم و آماده بکار 4- یک دستگاه اره آهنى بدون مارك در وضعیت 
سالم و آماده بکار که جمع کل قیمت برابر 28000000 ریال (دو میلیون و هشتصد هزار تومان مى باشد.که با 
توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی 
نجف آباد و به میزان محکوم به و در تاریخ 95/10/09 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به 
فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را 
فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. ضمنًا  خریدار ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 2667  اجراي احکام حقوقی دادگسترى نجف آباد/9/911 

اجراییه
شماره: 572/95 ش ح 5 به موجب راي شماره 1027 تاریخ 95/6/24 حوزه پنجم شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- احمد کلوانى جهرمى 2- فرشید یوسفیان هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم اند به: محکوم علیه ردیف دوم محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال 
سند یکدستگاه خودرو ریو به شــماره انتظامى 433 س 59  ایران 13 و محکومیت محکوم علیه ردیف اول به 
پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسی و همچنین پرداخت هزینه هاى 
نقل و انتقال سند اتومبیل فوق الذکر در حق محکوم له: اسماعیل سوارى به نشانى یزدانشهر، سى مترى منتظرى 
شرقى پ 188  اجرایى محکوم مى باشد و همچنین پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دادگسترى به 
مبلغ بیست و پنج هزار تومان مى باشــند. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 2783 شعبه پنجم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (امیرآباد)/9/912
حصر وراثت

علیرضا حیدرى جوزدانى داراي شناسنامه شماره 1414 به شرح دادخواست به کالسه 1140/95 ش ح 14 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم حیدرى جوزدانى بشناسنامه 
981 در تاریخ 94/12/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
على رضا حیدرى جوزدانى به ش.ش 1414 ، 2- مسعود حیدرى جوزدانى به ش.ش 1415،  3- ابراهیم حیدرى 
به ش.ش 57 (پسران متوفى) 4- مرضیه حیدرى جوزدانى به ش.ش 135، 5- سرور حیدرى جوزدانى به ش.ش 
91، 6- اشرف حیدرى جوزدانى به ش.ش 7،  7- عزت حیدرى جوزدانى به ش.ش 39، 8- زهرا حیدرى جوزدانى 
به ش.ش 72،  9- عفت حیدرى جوزدانى به ش.ش 50 (دختران 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: 2785 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/913

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه:9510113730401173 شماره پرونده:9509983730400545 شماره بایگانى شعبه: 950551 
خواهان ها آقاى محمد على آبادى و خانم عصمت موید دادخواستى به طرفیت خواندگان احمد ملکى نجف آبادى 
و اعظم رستمى نجف آبادى به خواسته تقاضاى صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمى 
جهت انتقال سند شش دانگ یکباب منزل مسکونى واقع در بخش 11 ثبتى اصفهان قطعه 10 به ش 765/1 
بمساحت 303 متر مربع تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه چهارم 
دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 950551 ح/4 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 95/11/6 و ساعت 8/5 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
اعظم رستمى نجف آبادى 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 داشدگاه 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:2786  شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد / 9/914

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغیه:9510103730205854 شماره پرونده:9509983730200611 شماره بایگانى شعبه: 950612 
خواهان مرتضى فرقانى اسفیدواجانى دادخواستى به طرفیت خوانده میالد آخوندى به خواسته اعسار از پرداخت 
محکوم به تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9509983730200611  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 95/11/6 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده مرتضى فرقانى 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:2788 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد / 915 /9
حصر وراثت

زبیده صالحى موگوئى داراي شناسنامه شماره 139 به شرح دادخواست به کالسه 1165/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على کیماسى بشناسنامه 202 در تاریخ 1395/4/24  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- دانیال کیماسى ش ملى 
1080522115، 2- امیرعلى کیماسى ش ملى 1080973028،  3- امیرمحمد کیماسى ش ملى 1080766472 
(فرزندان متوفى) 4- زبیده صالحى موگوئى ش.ش 139 (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: 2789 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/916
حصر وراثت

محمد حیدرى داراي شناسنامه شــماره 59 به شرح دادخواست به کالســه 1168/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرگس احمدى بشناسنامه 5 در تاریخ 1395/8/28  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد حیدرى ش.ش 
59 ،  2- على اکبر حیــدرى جوزدانى ش.ش 117،  3- ســکینه حیدرى جوزدانــى ش.ش 49،  4- علیرضا 
حیدرى جوزدانى ش.ش 36،  5- عیســى حیدرى جوزدانى ش.ش 57 ،  6- زهــرا حیدرى جوزدانى ش.ش 
88 (فرزندان متوفى) 7- کرمعلى حیدرى جوزدانى ش.ش 1140 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت 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 شــد. م الف: 2790 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/9/917
مزایده

در پرونده کالسه 950255  اجرایى و به موجب دادنامه 2177-94 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم 
علیهم اجرایى حمید و فاطمه و عبداله معروف به ســعید و معصومه همگى باستانى محکوم اند به پرداخت 37 
گرم طالى ســاخته 18 عیار و مبلغ 277272727 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق 
محکوم له و مبلغ 1100000 تومان نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت کــه از طریق اجراي احکام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس رسمى دادگستري منتخب آقاي علیرضا فاضل به 
شرح ذیل ارزیابی گردیده است. یک قطعه زمین بایر به نشــانى صالح آباد خ امام خمینى- امتداد کوى شهید 
عبداله سبحانى- ملک جنوب شرق، داراى سوابق ثبتى شــماره ملک 6 اصلى بخش 11 ثبت اصفهان ناحیه 
5 داراى عرصه به متراژ حدود 1471/50 متر مربع با ابعاد: شــماال به طول 45 متر بگذر موجود، شرقا به طول 
32/70 و جنوبا 45 متر به پالکهاى مجاور و غربا بگذر جنب پمــپ بنزین به طول 32/70 متر محدود گردیده 
است که مبلغ 3678000000 ریال برآورد و اعالم مى گردد. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/10/15 ساعت 
11 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش میرســد، برنده مزایده شــخصی است که از قیمت 
کارشناســی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حســاب 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایــده مجدداً تکرار می گردد. ضمنــًا  خریدار می تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده 
از مال/ اموال/ ملک مورد نظر بازدیــد بعمل آورد. م الف: 2791  اجراي احکام شــعبه ســوم دادگاه حقوقی

 نجف آباد/9/918
حصر وراثت

سعید مختارى داراي شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به کالسه 1172/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى مختارى بشناسنامه 782 در تاریخ 1394/4/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- الهه مختارى ش.ش 610 
، 2- لیال مختارى ش.ش 1759،  3- فاطمه مختارى ش.ش 911،  4- زهره مختارى ش.ش 1594،  5- سعید 
مختارى ش.ش 44،  6- حمیدرضا مختارى ش.ش 3300،  7- غالمرضا مختارى ش.ش 285،  8- علیرضا 
مختارى ش.ش 14820 (فرزندان متوفى) 9- طوطى جان یزدانى نوگورانى ش.ش 31 (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: 2792 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/9/919
حصر وراثت

على پناهپورى داراي شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 95/115  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على بابا پناهپورى بشناسنامه 109 در تاریخ 95/8/23  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على پناهپورى فرزند على بابا 

ش.ش 3 متولد 1353 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 2- یعقوب پناهپورى فرزند على بابا ش.ش 10 متولد 1352 
صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- ابوذر پناهپورى فرزند على بابا ش.ش 135 متولد 1359 صادره از دهاقان (پسر 
متوفى) 4- شهال پناهپورى فرزند على بابا ش.ش 30 متولد 1350 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 5- شهین 
پناهپورى فرزند على بابا ش.ش 11 متولد 1352 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 6- ام  البنین پناهپورى فرزند 
على بابا ش.ش 131 متولد 1366 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 7- معصومه پناهپورى فرزند على بابا ش.ش 
5 متولد 1358 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 8- صغرى ساداتى زاده فرزند غالمعلى ش.ش 86 متولد 1332 
صادره از دهاقان (همسر متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/205 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان/9/948
مزایده

در پرونــده کالســه 940396-940395 اجرایــى و بــه موجــب دادنامــه 9309973730200928 – 
9309973730200657 صادره از شــعبه دوم حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى  احمدرضا خاکى 
فرزند ناصر محکوم است به پرداخت 375/949/069 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق 
محکوم له و مبلغ 500/ 14/988 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقایان 1- اصغر 
نوحى 2- رحمت اله مصدق 3- فیض اله شیرانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است.کامیونت جک آراز مدل 1388 
رنگ آبى روغنى داراى دو محور، موتور شماره 94001253 شاسى شماره 01040880100710 و پالك انتظامى 
849/23 ع 41 داراى کابین سالم شاسى سالم و در زمان مراجعه به پارکینگ روى شاسى یخچال به ظاهر کامال 
سالم منسوب است کامیونت با موتور روشن و به اصطالح پاى خود به پارکینگ هدایت شده وضعیت شاسى کامال 
سالم، موتور و گیبرگس با توجه به اینکه در هنگام انتقال به پارکینگ مشغول به کار بوده است قطعا سالم است و 
باطرى از حیز انتفاع خارج شده پوسته کابین فقط از نقطه نظر رنگ دچار نقص است با توجه به اینکه تسلسل بیمه 
شخص ثالث از بین رفته و در حال حاضر فاقد بیمه معتبر شخص  ثالث و با توجه به موارد فوق این خودرو در حال 
حاضر سیصد و سى میلیون ریال معادل سى و سه میلیون تومان ارزش گذارى 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 به 
میزان محکوم به و در تاریخ 95/10/11 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 مج ددا تکرار میگردد ضمناً خریدار ظرف پنج روز قبل ازمزایده از 
اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:2796  اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد/9/953

مزایده
در پرونده کالسه 940114 ح/4  اجرایى و به موجب دادنامه 143-930 صادره از شعبه دوم عمومى زرین شهر 
محکوم علیه اجرایى آقاى على رحم بلدى محکوم است به پرداخت 3/012/314/580 ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
که از طریق اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگستري 
منتخب آقاي على صابرى به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. 1- 5 دســتگاه جوش الکتریکى گاز co۲ به 
وزن 220 کیلوگرم تیپ SEM ۶۰ FH با کلیــه متعلقات بارزش 825/000/000 ریال 2- یکدســتگاه 
پانچ هیدرولیک 5 کاره داراى قابلیت برشــکارى و ســوراخکارى بر روى ورق تا ضخامت 30 میلیمتر بارزش 
475/000/000 ریال ( با کلیه متعلقات) 3- یکدستگاه دریل رادیال با بازوى ابزارگیر 1/5 متر با کلیه متعلقات 
بارزش 220/000/000 ریال 4- یکدســتگاه برش CNC مارك BAS به همراه یونیت کامل و سیستم 
کنترل و عرض کارگیر 2/5 متر و طول 12 متــر با کلیه متعلقات بارزش 600/000/000 ریال 5- ســه عدد 
کانکس در ابعاد 2×2/5×6 به همراه امکانــات داخلى بارزش 150/000/000 ریال 6- یکدســتگاه کانتینر 
فلزى در ابعاد 2/5×2/5×6 متر بارزش 60/000/000 ریال 7- یکدســتگاه جراثقال ســقفى بظرفیت 16 تن 
بانضمام کلیه متعلقات 600/000/000 ریال 8- یکدســتگاه جراثقال ســقفى بظرفیت 6 تن بانضمام کلیه 
متعلقات 400/000/000 ریال که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، 
اموال توقیف شــده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/10/11 ساعت 11 صبح و در همان 
محل به فروش میرسد، برنده مزایده شــخصی است که از قیمت کارشناســی باالترین قیمت را انتخاب که 
بایســتى 10٪ آن را فی المجلس به حســاب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
می گردد ضمنًا  خریدار می تواند ظــرف پنج روز قبل از مزایــده از اموال/ ملک مورد نظــر بازدید بعمل آورد. 

م الف: 2797  اجراي احکام حقوقی دادگسترى نجف آباد/9/954
حصر وراثت

مرتضى معظم جزى به شناسنامه شماره 9332 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شــماره 502/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان ولى اله معظم 
جزى به شناسنامه شــماره 7021 در تاریخ 1395/06/02 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- مصطفى معظم جزى فرزند ولى ا... شماره شناسنامه 510 نســبت با متوفى (فرزند) 2- مرتضى معظم 
جزى فرزند ولى ا...  شماره شناســنامه 9332 نســبت با متوفى (فرزند) 3- مهرى معظم جزى فرزند ولى ا...  
شماره شناسنامه 883 نســبت با متوفى (فرزند) 4- فاطمه معظم جزى فرزند ولى ا...  شماره شناسنامه 3966 
نسبت با متوفى (فرزند) 5 – صغرا حاتم پور  جزى فرزند محمدحسن شماره شناسنامه 7338 نسبت با متوفى 
(همسر) . اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1414 شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/9/957

احضار
شماره نامه: 9510113757302250 شماره پرونده: 9509983757300541 شماره بایگانى شعبه: 950577 
موضوع: وقت رسیدگى مورخه 95/10/28 ساعت 9 صبح خواهان: آقاى قاسمعلى میرزایى دمابى به وکالت خانم 
ستایش یزدانى خواندگان : 1- شرکت ابنیه سازان صبا گستر ایرانیان 2- مدیر عامل آقاى عسگر براور به نشانى 
مجهول المکان محل حضور دادگاه عمومى بخش مهردشت خواسته الزام خواندگان به پرداخت یک فقره چک 
با احتساب هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه بدین وسیله به شما ابالغ میگردد آقاى 
قاسمعلى میرزایى فرزند محمود دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر الزام خواندگان به پرداخت یک فقره چک 
با احتساب هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه مطرح نمودند که در شعبه دادگاه بخش 
مهردشت تحت کالسه 950577 تحت رسیدگى میباشد بنا به اعالم و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول 
المکان بودن شما و به استناد ماده 73 ق آ د م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت 
رسیدگى به خواسته در مورخه 95/10/28 ساعت 9 صبح حضور یابید  در صورت عدم حضور به پرونده شما غیابى 

رسیدگى خواهد شد.م الف: 2845 دادگاه عمومى بخش مهردشت/9/1182
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صادقیان به دنبال جدایى
پیام صادقیان روزهاى پرفرازونشیبى را در فصل جارى 
سپرى کرده است. او در ابتداى فصل عملکرد تأثیرگذارى 
در تیمش داشت اما مصدومیت دست صادقیان به یکباره 
شـرایط او را تغییر داد و او در ادامه با آسیب دیدگى هاى 
دیگرى نیز مواجه شـد. هر چند صادقیـان در این مدت 
ترجیح داده سکوت کند ولى او به صورت چراغ خاموش 

قصد جدایى از ماشین سازى را دارد.
ظاهراً پیشـنهادهایى به صادقیـان رسـیده و از طرفى 
وضعیت نامناسب ماشین سازى تمایل او را براى جدایى 

از این تیم بیشتر کرده است. 

جدایى آزمون پس از لیگ اروپا
سـایت ورزش روسـیه احتمال جدایى مهاجم ایرانى از 

روستوف پس از لیگ اروپا را زیاد دانست.
این سـایت معتبر روسى با انتشـار عکسـى از آزمون و 
«پلوز» مهاجم دیگر روستوف نوشت: سردار آزمون پس 
از بازى براى تیمش روستوف در لیگ اروپا به احتمال زیاد 

به تیم دیگرى خواهد رفت.
این گمانه زنى ها درحالى مطرح مى شود که در چند هفته 
گذشته با توجه به درخشش آزمون در لیگ قهرمانان اروپا 
خبرهایى از سوى رسانه هاى مختلف مبنى بر پیشنهاد 

باشگاه هاى انگلیسى و پرتغالى به او شنیده مى شود.

تداوم تیمدارى سپاهان 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در رشته هاى شمشیربازى 

بانوان و والیبال نشسته بانوان  هم قصد تیمدارى دارد.
  محسـن طاهرى در نامه اى به باباگلیان رئیس هیئت 
جانبازان و معلولین اسـتان اصفهان از آمادگى باشـگاه 
براى حضور تیـم والیبـال نشسـته بانوان سـپاهان در 

رقابت هاى سراسرى باشگاه هاى ایران خبر داد.
همچنین مدیر عامل باشگاه در نامه اى دیگر به رضائى 
رئیس هیئت شمشیربازى استان اصفهان از تیمدارى این 
باشگاه در این رقابت ها خبر داد و آمادگى بانوان سپاهان 
براى حضور در رقابت هاى شمشیربازى بانوان باشگاه 

هاى ایران را اعالم کرد.

دژآگه به  العربى برمى گردد؟
بنا به گـزارش رسـانه هاى قطر اشـکان دژآگه هافبک 
ملى پوش کشورمان در پنجره نقل و انتقاالت زمستانى 
دوباره به تیم العربى قطر تیمش سابقش برخواهد گشت.

روزنامه الوطن قطر نوشـت: «مصطفى سـال» لژیونر 
سنگالى العربى با توجه به اینکه پیشنهادهاى زیادى را از 
باشگاه هاى دیگر دارد به دنبال جدایى از العربى به شکل 
دوستانه است. این روزنامه قطرى در ادامه دژآگه را گزینه 
اصلى جانشـینى این لژیونر سنگالى دانسـت و نوشت: 
اشکان دژآگه ملى پوش ایرانى جایگزین مصطفى سال 
خواهد شـد مخصوصاً اینکه قرارداد او هنوز با باشـگاه 

العربى پا برجاست. 

لیست سرخابى ها لو رفت
 حتماً از چند هفته قبـل اخبار قطعى و احتمالـى ورود و 
خروج برخى از بازیکنان را به دو تیم سـرخابى پایتخت 
شـنیده اید. درباره پرسـپولیس بیش از هـر چیز جدایى 
نوراللهى و عالیشـاه براى رفتن به سـربازى مشکالتى 
ایجاد کرده و تقریباً قطعى شده است. از سوى دیگر چند 
بازیکن مثل محمد آرام طبع نیز به دلیل نیمکت نشینى 
درخواسـت جدایى داده اند. محمد انصارى نیز پیشنهاد 

خارجى وسوسه انگیزى دارد. 
با این حال نام بازیکنانى همچون «گادوین منشا» مهاجم 
نیجریه اى پیکان، سیامک کوروشى مدافع سایپا، سروش 
رفیعى هافبک تراکتورسـازى، سـیاوش یزدانى مدافع 
پیکان و... پیرامون حضور در پرسپولیس شنیده مى شود. 
حتى در آخرین شایعات بحث حضور آندرانیک تیموریان 
در پرسپولیس هم وجود داشت که با واکنش برانکو همراه 
بود. او تعجب کرده بود و مـى گفت:  نمى دانم این همه 

اسم براى حضور در پرسپولیس از کجا مى آید. 
بـراى اسـتقالل نیز وضعیـت بـه همین شـکل پیش 
مى رود و بحث جدایى حاج محمدى تقریباً قطعى به نظر 
مى رسد و چند بازیکن دیگر مثل آرش افشین نیز شاید 
در نیم فصل تصمیم به جدایى بگیرند. از سوى دیگر در 
لیست احتمالى منصوریان نیز بازیکنانى همچون سجاد 

شهباززاده، سروش رفیعى و... قرار دارند.

تایم اوت

برخالف خبرهایى که درباره حضور کریم انصارى فرد 
در المپیاکوس شنیده مى شــد، احتماًال مهاجم ایرانى را 
باید خرید جدید تیم پائوك بدانیم. مدیر فنى پانیونیوس، 
مذاکرات این تیم با پائــوك براى فروش انصارى فرد را 

تأیید کرده است.
«نیکالس زامانیس» مى گوید: باشــگاه پانیونیوس در 
حال مذاکره با همتایان خود در پائوك است اما هیچ چیز 
را نمى توان براى آینده انصارى  فرد قطعى دانست زیرا 
تیم هاى دیگرى هم در یونــان وجود دارند که خواهان 
جذب او هستند. در حال حاضر باید مشورت  هایى با کریم 
انصارى  فرد و مدیربرنامه  هاى او نیز انجام شود و نظرات 

آنها را هم بشــنویم. در حال حاضر هم فقط با باشــگاه 
پائوك در حال رایزنى هستیم و اخبار منتشره درباره آن 
نیز صحت دارد و تأییدشان مى کنم. قرارداد کریم انصارى  
فرد تابستان سال آینده میالدى تمام مى شود اما باشگاه 
پانیونیوس حقوقى براى تمدید آن دارد و به همین دلیل 
است که مى گوید باید با این بازیکن و مدیربرنامه  هایش 
مذاکره کنیم. پائوك در نقل و انتقاالت زمستانى به دنبال 
جذب یک مهاجم است و کریم انصارى فرد، گزینه اول 
آنهاست. تنها مشکل این جابه جایى طبق نوشته رسانه 
هاى یونانى، مبلغى اســت که پانیونیوس براى فروش 

انصارى فرد مى خواهد. 

استقالل براى حضور در مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا باید از سد الســد قطر در مرحله پلى آف این رقابت 

ها عبور کند. 
استقالل در طول تاریخ خود هفت بار با این تیم روبه رو 
شده و هرگز شکست نخورده است و با توجه به میزبانى 
در پلى آف و بهره مندى از حمایت هوادارانش شــانس 
برتر پیروزى و صعود محســوب مى شود اما السدى ها 
هم که همچون اســتقالل دو بار قهرمان آسیا شده اند 
طى سال هاى گذشته سرمایه گذارى هنگفتى کرده اند 
و به همین دلیل دوست ندارند برابر نماینده ایران حریف 

دست و پا بسته اى باشند. 

الســد در حالى براى دیدار با استقالل به تهران مى آید 
که «ژاوى هرناندز» نامى تریــن بازیکن فعلى فوتبال 
آسیا را در اختیار دارد. در شرایطى که طبق اعالم رسمى

 ســازمان لیگ مجموع مبلغ قرارداد کلیــه بازیکنان 
اســتقالل براى این فصل 17 میلیــارد و 220 میلیون 
تومان برآورد شــده اســت الســدى ها فقط به ژاوى 
ســاالنه 17 میلیــارد و 200 میلیون تومــان پرداخت 

مى کنند. 
بماند که این مبلغ تنها بخشــى از درآمدهاى ژاوى از 
فوتبال قطر اســت و قراردادهاى دیگرى نیز بین او و 

فدراسیون فوتبال این کشور وجود دارد. 

قیمت ژاوى 
به اندازه کل  استقالل است

جدایى کریم انصارى فرد 
تأیید شد

مرتضى رمضانى راد
«اسطوره باشگاه الهالل و بهترین مهاجم تاریخ عربستان 
که با رهبرى او الهالل قهرمان آسیا در سال 2000 شد و 
تیم ملى عربســتان هم با او ضمن قهرمانى آسیا در جام 
ملت هاى 1996 موفق شد چهار بار پیاپى به جام جهانى 

صعود کند.»
سخن از «سامى الجابر» اســت مردى که در چهار جام 
جهانى آمریکا، فرانسه ، کره جنوبى و ژاپن و آلمان همراه 
با تیم ملى فوتبال عربستان حضور یافته که رکوردى قابل 

ستایش براى او محسوب مى شود.
سامى نامى آشنا در فوتبال دنیاست. در بین فوتبالدوستان 
دنیاى عرب فوق العاده محبوب است. ایرانیان او را به خوبى 
مى شناسند و البته او را قطعاً، خیلى همانند سایر چهره هاى 
عربستانى دوست ندارند و شاید صرفًا به جهت سوابق و 

افتخاراتش به او احترام بگذارند.
او این روزها هدایت تیم الشباب عربستان را بر عهده دارد.

سامى الجابر بارها از سوى کنفدراســیون فوتبال آسیا و 
سایت ها و شبکه هاى ورزشى معتبر به عنوان ده بازیکن 
برتر تاریخ فوتبال قاره کهن و البته تاریخ جام ملت هاى 
آسیا انتخاب شده است.ســاکرنت در آستانه جام جهانى 
2014 برزیل گزارشى با معرفى ده بازیکن برتر قاره آسیا در 
تاریخ جام هاى جهانى را منتشر کرد.  ده بازیکنى که سامى 
الجابر از عربستان و البته  حمید استیلى و ناصر حجازى از 

ایران در بین آنها بودند.
سامى الجابر بیش از 160 بازى ملى را در کارنامه خود دارد 
و یکى از آسیایى هایى بوده که به بیشتر اردوهاى تیم هاى 
منتخب ستارگان جهان در دیدارهاى مختلف دوستانه و 

خیریه دعوت شده است.
او 20 سال از عمر ورزشى خود را در باشگاه الهالل عربستان 
به بازیگرى پرداخت و تنها براى مدت کمتر از یکسال در 
فصل 2001-2000، به صورت قرضى به تیم ولورهمپتون 

واندررز انگلستان پیوست.
سامى با زدن 44 گل ملى در 14 سال فعالیت خود در تیم 
ملى عربستان، آقاى گل ملى کشور خود است. اولین گل 

ملى خود را در 11 سپتامبر 1992 به تیم سوریه زد.
بازى خداحافظى او از باشــگاه الهالل و دوره بازیگرى 
فوتبال، در ســال 2010، در مقابل تیم منچستر یونایتد 
انگلستان برگزار شد که این بازى با نتیجه 3 بر 2 به نفع 

الهالل، با یک گل او به پایان رسید.
براى تداعى خاطراتمان،گزارشى از این دیدار که دیدارى 
تلخ براى دوستدارانش و هواداران فوتبال عربستان است 

را با هم مى خوانیم:
«... الهالل پر افتخارترین تیم عربستانى براى بزرگداشت 
ستاره خود  میزبان شــاگردان "الکس فرگوسن" بود. در 
حالى که 80 هزار نفر تماشاگر در ورزشگاه حاضر بودند گل 
اول میزبان را "یاسر القحطانى" بهترین بازیکن وقت سال 

آسیا در دقیقه 19 به ثمر رساند.
"کارلوس توز" شش دقیقه بعد توانست گل تساوى را وارد 
دروازه الهالل کند و با گلزنى "کریستیانو رونالدو" در دقیقه 

39 برترى 2 بر1 از آن شاگردان سرالکس فرگوسن شد. 
قبل از پایان نیمه اول، الهاللى ها صاحب یک ضربه پنالتى 
شدند که سامى جابر آن را به تور دروازه منچستر یونایتد 
دوخت . این آخرین گل ســوپر سامى براى الهالل بود تا 
بازى برابر شود. او مى توانســت در نیمه دوم نیز دروازه 
منچستر را باز کند اما سامى که در سه جام جهانى گلزنى 
کرده پس از آنکه با خطاى "جان اوشــى" در هجده قدم 
سرنگون شد پنالتى را به "محمد الشلهوب" داد که او در 

ضربه دوم نتوانست گل سوم را بزند.
با وجود این، در دقیقه 73 و بعد از آنکه ســامى جابر زمین 
بازى را براى همیشه ترك کرد "بدر الخراشى" براى بار 
سوم دروازه منچستر را باز کرد تا بازى 3 بر2 به سود میزبان 

تمام شود.
گفتنى است منچســتر یونایتد براى انجام این بازى یک 

میلیون پوند از الهالل دریافت کرد...»
... اواخر سال 92 بود که سامى الجابر براى دومین بار و البته 
این بار در کسوت سرمربى وقت تیم الهالل به اصفهان 
آمد. وى قبًال در ســال 1390 در کســوت مدیر این تیم 
عربستانى به شهر ما آمده بود. حاال در حضور دوباره اش  
به عنوان نفر اول کادر فنى این تیم محبوب عربستانى که 
پر افتخارترین تیم فوتبال جهان عرب محسوب مى شود، 
خود را براى رویارویى با سپاهان در لیگ قهرمانان مهیا 

کرده است.
در آن ایام با هماهنگــى هایى که با مدیر رســانه اى و 
سرپرست الهالل داشتیم موفق شدیم تا به همراه دست 
اندرکاران رادیو ســپاهان گفتگویى با این مرد پرافتخار 

فوتبال عربستان داشته باشیم. آن روزها گزیده اى از آن 
گفتگو را در مورد نظرات وى در مورد اصفهان و سپاهان 
منتشر کردیم و این بار براى نخستین بار متن کامل این 

گفتگوى قدیمى را تقدیم شما مخاطبان مى کنیم.
 آقاى ســامى الجابر ضمن سالم و 
خوشامدگویى به شما به دلیل حضور 
در شهرمان و فرصتى که به ما دادید. 
احساستان بابت حضور در اصفهان 

چیست؟
ممنون از شــما. من قبًال هم با الهالل به شهر شما آمده 
بودم و قطعاً جز تشکر و قدردانى از شما، دست اندرکاران 
باشگاه سپاهان و همشهریانتان بخاطر استقبال و مهمان 
نوازى خوبى که از ما دارید و داشــتید، ســخن دیگرى 
نمى توانم بگویم. شهرتان شهرى زیباست و قطعاً حضور 
در این شهر براى هر تازه وارد و مسافر و توریستى مى تواند 
جذاب باشد. من و سایر همکاران و شاگردانم در تیم الهالل 

بابت حضور در شهر اصفهان خوشحالیم.
از جاذبه هاى اصفهــان و اینکه این 
شــهر یکى از زیباترین شهرهاى 
توریســتى ایران و آسیاست چقدر 

اطالع دارید؟
خب متأسفانه من در مدت دو حضورى که در شهر شما 
داشــتم خیلى فرصت بازدید از این شهر را پیدا نکردم. با 
توجه به اینکه حضورمان براى برگزارى دیدار فوتبال بوده 
است و به نوعى کوتاه مدت، نتوانستیم که خیلى زیاد از شهر 
شما دیدن کنیم. ولى تا  آنجایى که امکانش فراهم شد و 
در طول مسیر دیدم، فهمیدم که شهر قشنگى دارید ولى 
خب ترافیک شدیدى در شهر شما جریان دارد که قطعًا 
باعث آزار گردشگران و البته خود همشهریان تان مى شود.
این را هم بگویم که در هتلى که مستقر بودیم چند کتاب 
تصویرى مربوط به جاذبه ها و مکان هاى دیدنى شــهر 
اصفهان به من هدیه شد که وقتى این کتاب ها را ورق زدم 
واقعاً از تماشاى این مناظر لذت بردم و البته اول باورم نشد 
که این همه جاى زیبا یکجا در یک شهر به نام اصفهان 
شما جمع شده است. واقعاً آن تصاویر و پوسترهایى که در 
آن کتاب ها آمده بود بسیار زیبا بود و افسوس مرا از اینکه 
نتوانستم این قشنگى ها را از نزدیک ببینم بیشتر کرد. قطعًا 
آن کتاب ها را براى خودم یادگارى نگه مى دارم و به شما 
و سایر همشهریان تان هم تبریک مى گویم که شهرى با 

این همه مکان هاى زیبا دارید. 
ممنون از شــما و محبتى که به شهر 
اصفهان دارید. آقاى سامى الجابر! 
شناخت تان از سپاهان چقدر است 
و دیدگاه تان را جع به این باشــگاه 

چیست؟
حقیقت این است که در طول سال هاى اخیر باشگاه شما 

یک قدرت بزرگ در فوتبال ایران شده و توانسته 
رقباى ســنتى خود را پشت ســر بگذارد. با 

مطالعه و شناختى که بر روى 
تیم تان داشــته ام این 

سخن را مى گویم. 
هر چند نوســاناتى 
بــوده و برخى اوقات 

ســپاهان در قدرتى باالو 
برخى اوقات نیز در قدرتى متوســط بوده است . اما آنچه 
آمار نشان مى دهد ســپاهان در طول سال هاى اخیر به 
پرافتخارترین باشگاه ایران تبدیل شده و قطعًا این روند 
را مى تواند به خوبى ادامه دهد و به یک قدرت دائمى در 
آسیا هم تبدیل شود. من به عنوان بازیکن الهالل در مقابل 
تیم هاى استقالل و پیروزى ایران بازى کرده ام و مى دانم 
که آن دو تیم قطب هاى سنتى فوتبال ایران بودند. با وجود 
آنها تیم سپاهان توانسته در سال هاى اخیر بیشترین جام 

را از آن خود نماید.
 به نوعى مى توان گفت شرایط الهالل 
در عربستان را  سپاهان در ایران دارد.

بله .با شما موافقم. البته الهالل افتخارات بیشترى دارد و 
پرافتخارترین تیم عربى است که موفقیت هایش از سال 
هاى خیلى دور بوده است. باشــگاه الهالل این افتخار را 
دارد که از سوى فدراســیون جهانى تاریخ و آمار فوتبال 
به عنوان بهترین  باشگاه قرن آسیا هم دست یافته است 

یخــى و که این عنوانى  ر تا
موش  ا ر ناشدنى ف

و همه براى ما 

هواداران الهالل اســت. اما در مورد تیم شهر شما یعنى 
سپاهان این را بگویم که با روندى که در چند سال گذشته 
شروع کرده قطعاً افق روشنى فراروى خود مى بیند و غیر 
از ایران مى تواند در آســیا هم یک مدعى همیشگى و نه 
مقطعى  باشد. قبًال هم گفته بودم که همانگونه که الهالل 
لقب زعیم فوتبال را درعربستان دارد به عقیده من سپاهان 

هم زعیم جدید فوتبال ایران است.
لقب جالبى اســت! به خصوص که 
سپاهان بیشترین جام را در لیگ برتر 
ایران از آن خــود نموده و این عنوان 

برازنده اش مى باشد.
قطعًا همینطور اســت. وقتــى که مى گویم ســپاهان 
زعیم فوتبال ایران اســت این عنوان را بر روى تعارفات 
نمى گویم. آمار این موضوع را تأیید مى کند که شــما در 
فوتبال ایران توانسته اید  دست به کارهاى بزرگى بزنید و در 
سال هاى اخیر جام هاى زیادى را از آن خود نمایید. من قبل 
از  دیدار با رقباى مان در مورد آنها مطالعات الزم را انجام 
مى دهم و در مورد سپاهان هم به طور کامل در مورد سوابق 
و افتخاراتتان اطالع و آشنایى کامل دارم. اینکه این تیم 
توانسته از قدرت هاى فوتبال ایران عبور کند و قدرت خود 

را به طور کامل دیکته کند قابل ستایش است.
 مایل هســتید که یــک روز فارغ از 
مبارزات مرحله گروهى شاهد دیدار 
دو تیم در فینال لیگ قهرمانان باشیم؟

قطعًا! با کمال میل. امیدوارم یک بار با تیم شما در فینال 
آسیا مبارزه کنیم و البته بتوانیم سپاهان را در فینال شکست 
دهیم. یک فینالى که هر دو تیم از غرب آســیا باشــند 
واقعاً آرزوى من اســت و امیدوارم تیم هاى غرب آسیا در 
سال هاى آینده بتوانند آنقدر قوى بشوند و تیم هاى منطقه 

شرق را کنار بگذارند و در فینال آسیا هم با هم دیدار کنند.
 البته ســپاهانى ها یکبــار به فینال 
آســیا رفته اند و در حضور مجدد در 
فینال  بسیاربعید است با مقامى غیر از 

قهرمانى کنار بیایند!
(با خنده) به هر حال باید منتظر آینده بود. الهالل هم تیمى 
قدرتمند است که تشنه افتخار آفرینى است و دوست دارد 
با قهرمانى در آسیا هوادارانش را خوشحال کند. ما به دنبال 

تاریخسازى در فوتبال آسیا هستیم. 
امیدوارم ایــن فینالى که با هم از 
آن سخن مى گوییم روزى اتفاق 
بیافتد و دو تیم براى قهرمانى با 

هم مبارزه کنند.
 

شناخت تان 
بازیکنان  از 
ســپاهان تا 

میزان  چه 
است؟

ســپاهان  قطعــًا 
بازیکنــان خوبى 
دارد که همیشه 
در قامــت یک 
مدعى در ایران 
بوده اند. دوره 
قبلــى که با 
ن  ها ســپا
بــت  قا ر
مــى کردیم 

این تیم ملى 
ن  شــا پو

متعددى داشت و این دوره نیز ملى پوشــانى این تیم را 
همراهى مى کننــد. البته در این دوره ســتاره هاى ملى 
پوش کمترى نسبت به قبل دارید. کاپیتان تیم تان در این 
سال ها یک قدرت و ستون پایدار در سپاهان بوده و همیشه 
براى رقبا دردسرساز شده اســت که باید از وى به عنوان 
یک بازیکن بزرگ یاد کرد. وى یک پاى ثابت در عمده 

موفقیت هاى تان بوده است و باید به او احترام گذاشت.
 بــه کاپیتان مــان اشــاره کردید. 
همانگونه که شما اسطوره و محبوب 
هواداران الهالل هستید این موضوع 
براى کاپیتان محرم نویدکیا نیز صدق 
مى کند و همه هواداران سپاهان وى را 

عاشقانه دوست دارند.
این موضوع جاى خوشــحالى دارد. براى ایشان آرزوى 
موفقیت دارم. از قول من بــه او بگویید که امیدوارم یک 
نام ابدى در تاریخ فوتبال سپاهان و فوتبال ایران باشد و 
بتواند همیشه هواداران این باشگاه را خوشحال کند. عمومًا 
کاپیتان ها و اسطوره هاى یک باشگاه مظهر امید هواداران 
هستند که مى توانند با عملکرد خود روزهاى خوب و تلخى 

را براى دوستدارانشان رقم بزنند.
از بازیکنان ایرانى که هم نسل شما 
بودند آیا با بازیکنى در ارتباط هستید؟

خوب فکر مى کنم شاخص ترین چهره  فوتبالى ایران در 
آسیا و دنیا على دایى باشــد که براى ما عربستانى ها هم 
شخصیتى قابل احترام اســت. من  شخصاً به آقاى على 
دایى فوق العاده احترام مى گذارم. او یک اعتبار و شخصیت 
بزرگ براى فوتبال آسیاست که باید قدرش را دانست و به 
او افتخار کرد. فکر نمى کنم دیگر کسى مانند على دایى 
در فوتبال آسیا ظهور کند. حداقل این را بگویم که ظهور 
فردى مانند دایى به این زودى ها ممکن نیســت. او یک 
فوق ستاره بود که در بسیارى از مجامع فوتبالى دنیا که هر 
دو دعوت مى شویم به نزد هم مى رویم و خاطراتى را مرور 
مى کنیم. در هر برنامه اى که دعوت مى شوم و اطالع پیدا 
مى کنم که على دایى هم در آن حضور دارد خوشحال مى 

شوم که او را مى بینم و با او هم صحبت مى شوم.
آن سال هایى که شما به عنوان ستاره 
تیم ملى عربســتان  و على دایى هم 
به عنوان بازیکن و ســتاره تیم ملى

 ایران با هم در مســابقات مختلف 
در رقابــت و مبــارزه بودیــد را 
حتمــاً بــه خوبى بــه یــاد دارید. 
درست است؟!

بله. مگر مى شود آن دیدارها که بخشى از تاریخ فوتبالم 
بود را فراموش کنم. رقابت هاى جــذاب و دیدنى بود و  
مسابقاتى بود که واقعاً در آنها هر دو تیم براى پیروز شدن 
از جان مایه مى گذاشتند. در برخى دیدارها ما پیروز بودیم 
و در دیدارهایى دیگر هم ایــران. ایران در کنار على دایى 
بازیکنان بزرگ و ستارگانى دیگر هم داشت که آنها هم  
در هر بازى مى توانســتند کلیدهاى پیروزى ایران لقب 
بگیرند. از دروازه بان بزرگى که داشــتید تا بازیکنى مثل 
مهدى مهدوى کیا. کًال دیدارهاى ایران و عربستان مثل 
یک ال کالسیکو فوق العاده حساس بود. من فکر مى کنم 
احساسى که هواداران و بازیکنان دو تیم مثل بارسلونا و 
رئال مادرید در ال کالسیکو اسپانیا دارند آن احساس حتى 
در شکلى بیشتر بر ما، بازیکنان ایران و هواداران فوتبال 
ایران و عربستان حاکم بود. در دیدارهاى ما و ایران میل به 
بردن و  نشان دادن برترى در بازیکنان دو تیم موج مى زد 
و همیشه به جهت این موضوعات دیدارهایمان سرشار از 
حساسیت هاى خودش بود. شما با سئواالت تان حسابى 
مرا به گذشته و دوران جوانى ام بردید. وقتى به یاد جوانى 
و دورانى که به عنوان بازیکن فعالیت مى کردم مى افتم 
افســوس مى خورم که چرا آن دوران خوب به این زودى 

طى شد.
 بله آن دوران گذشــته ولى همچنان 
از شــما در بین فوتبالدوستان یک 
نام ابدى و تاریخ مانده است که این 
موضوع مى تواند براى شــما باعث 
مباهات باشد.آقاى سامى الجابر! شما 
در آن دیدار دوستانه معروف الهالل- 
منچســتر یونایتد از دنیاى فوتبال 
خداحافظى کردید. از احساستان از 

آن لحظات وداع بگویید.
خب باشــگاه الهالل براى خداحافظى من سنگ تمام 
گذاشت و ویژه برنامه هاى بزرگى را تدارك دید. مدیران 
و دست اندرکاران الهالل واقعاً نشان دادند که براى فردى 
که سال ها در این باشگاه حضور داشته و زحمت کشیده 
چقدر احترام قائل هستند و این براى من خوشحال کننده 
است. حضور منچستر یونایتد  با ســتارگانى که آن سال 
در اختیار داشت واقعًا به یادماندنى بود. لحظه اى هم که 
زمین را ترك کردم مى دیدم که خیلى از هواداران حاضر 
در ورزشگاه گریه مى کردند و من هم خیلى گریه ام گرفته 
بود. وقتى به رختکن رفتم گریه ام بیشتر شد و تا دقایقى 
زیاد بند نمى آمد. وقتى سال هاى سال در دنیاى حرفه اى 
فوتبال بازى کرده اید خداحافظى شما مانند خداحافظى با 
زندگى است و بسیار سخت است. از آن شب به یادماندنى 
خاطرات زیادى دارم و باز هم از همه آنانى که باعث شدند 
با احترام و تشریفاتى خاص مراسم خداحافظى من صورت 

پذیرد سپاسگزارى مى کنم.
آقاى سامى الجابر! حاال که در کسوت 
ســرمربى قرار داریــد آرزوهایتان 

چیست ؟
دوست دارم که در عرصه مربیگرى تجربیات خوبى 
کسب کنم. با الهالل قهرمان آسیا شوم و 
به فینال جام باشــگاه هاى جهان 
صعود کنیم. دوست دارم روزى هم 
این فرصت پیش بیاید که سال ها 
هدایت تیم ملى عربستان را داشته 
باشم و همیشه تیم کشورم چه در جام 
ملت هاى آسیا و چه در راه صعود به جام هاى جهانى 
در اوج باشد. دوست دارم که پس از افتخاراتى که در 
دوره بازیکنى داشتم این بار با مربیگریم جوانان و 

مردم کشورم را خوشحال کنم.

سپاهان به زعیم فوتبال ایران تبدیل شده است
گفتگ ویى قدیمى با اسطوره فوتبال جهان عرب

 خود در تیم 
ت. اولین گل 

 زد.
ره بازیگرى 
ستر یونایتد
2 بر 2 به نفع

 که دیدارى 
ستان است 

 بزرگداشت 
سن" بود. در

ضر بودند گل 
ن وقت سال 

ساوى را وارد 
و" در دقیقه 

وسن شد. 
ضربه پنالتى 
ستر یونایتد 
هالل بود تا 
م نیز دروازه 
هانى گلزنى 
 هجده قدم 
داد که او در 

ى جابر زمین 
ى" براىبار 
سود میزبان 

ن بازى یک 

ن بار و البته 
 به اصفهان
اینتیم دیر

 دوباره اش  
ربستانى که 
ب مى شود، 
رمانان مهیا

ســانه اى و 
همراه دست 
رد پرافتخار 

که این همه جاى زیبا یکجا در یک شهر به نام اصفهان 
شما جمع شده است. واقعاً آن تصاویر و پوسترهایى که در 
آن کتاب ها آمده بود بسیار زیبا بود و افسوس مرا از اینکه 
نتوانستم این قشنگى ها را از نزدیک ببینم بیشتر کرد. قطعًا 
آن کتاب ها را براى خودم یادگارى نگه مى دارم و به شما 
و سایر همشهریان تان هم تبریک مى گویم که شهرى با 

این همه مکان هاى زیبا دارید. 
ممنون از شــما و محبتى که به شهر 
الجابر! اصفهان دارید. آقاى سامى

است  سپاهان چقدر شناخت تان از
و دیدگاه تان را جعبه این باشــگاه 

چیست؟
حقیقت این است که در طول سال هاى اخیر باشگاه شما 

یک قدرت بزرگ در فوتبال ایران شده و توانسته 
رقباى ســنتى خود را پشت ســر بگذارد. با 

مطالعه و شناختى که بر روى 
تیم تان داشــته ام این 

را مى گویم. سخن
هر چند نوســاناتى 
بــوده و برخى اوقات 

ســپاهان در قدرتى باالو
برخى اوقات نیز در قدرتىمتوســط بوده است . اما آنچه

آمار نشان مى دهد ســپاهان در طول سال هاى اخیر به 
پرافتخارترین باشگاه ایران تبدیل شده و قطعًا این روند 
را مى تواند به خوبى ادامه دهد و به یک قدرت دائمى در 
آسیا هم تبدیل شود. من به عنوان بازیکن الهالل در مقابل 
تیم هاى استقالل و پیروزى ایران بازى کرده ام و مى دانم 
که آن دو تیم قطب هاى سنتى فوتبال ایران بودند. با وجود 
آنها تیم سپاهان توانسته در سال هاى اخیر بیشترین جام 

از آن خود نماید. را
 به نوعىمى توانگفت شرایط الهالل
در عربستان را  سپاهان در ایران دارد.

بله .با شما موافقم. البته الهالل افتخارات بیشترى دارد و 
پرافتخارترین تیم عربى است که موفقیت هایش ازسال

هاىخیلى دور بوده است. باشــگاه الهالل این افتخار را 
دارد که از سوى فدراســیون جهانى تاریخ و آمار فوتبال 
به عنوان بهترین  باشگاه قرن آسیا هم دست یافته است 

یخــى و که این عنوانى ر تا
موش  ا ر ناشدنىف

و همه براى ما 

قهرمانى کنار بیایند!
(باخنده) به هرحالباید منتظر آینده بود. الهاللهم تیمى

قدرتمند است که تشنه افتخار آفرینى است و دوست دارد 
با قهرمانى در آسیا هوادارانش را خوشحال کند. ما به دنبال 

آسیا هستیم. تاریخسازى در فوتبال
امیدوارم ایــن فینالىکه با هم از
آن سخنمى گوییم روزى اتفاق

بیافتد و دو تیم براى قهرمانى با 
هم مبارزه کنند.

شناخت تان 
بازیکنان  از 
ســپاهان تا 

میزان  چه 
است؟

ســپاهان  قطعــًا 
بازیکنــان خوبى 
دارد که همیشه 
در قامــت یک 
مدعى در ایران
بوده اند. دوره 
قبلــى که با
ن ها ســپا

بــت  قا ر
مــى کردیم

این تیم ملى 
ن  شــا پو

مى کنم که على دایى هم در آن حضور دارد خوشحال مى 
شومکه او را مىبینم و با او همصحبت مىشوم.

آن سال هایى که شما به عنوان ستاره 
تیم ملى عربســتان  و على دایى هم 
به عنوانبازیکن و ســتاره تیم ملى

 ایران با هم در مســابقات مختلف 
در رقابــت و مبــارزه بودیــد را 
حتمــاً بــه خوبى بــه یــاد دارید. 
ر بو رز ب و ب ر بر

درست است؟!

که سال ها در این باشگاه حضور داشته و زحمت کشیده
چقدر احترام قائل هستند و این براىمن خوشحال کننده
است. حضور منچستر یونایتد  با ســتارگانى که آن سال
در اختیار داشت واقعًا به یادماندنى بود. لحظه اى هم که
زمین را ترك کردم مى دیدم که خیلى از هواداران حاضر
در ورزشگاه گریهمى کردند و من هم خیلى گریه ام گرفته
ام بیشتر شد و تا دقایقى وقتى به رختکن رفتم گریه بود.
زیاد بند نمى آمد. وقتى سال هاى سال در دنیاى حرفه اى
فوتبال بازى کرده اید خداحافظى شما مانند خداحافظى با
زندگى است و بسیار سخت است. از آن شب به یادماندنى
خاطرات زیادى دارم و باز هم از همه آنانى که باعث شدند
با احترام و تشریفاتى خاص مراسم خداحافظى من صورت

پذیرد سپاسگزارى مى کنم.
آقاى سامى الجابر! حاال که در کسوت
ســرمربى قرار داریــد آرزوهایتان

چیست ؟
دوست دارم که در عرصه مربیگرى تجربیات خوبى
کسب کنم. با الهالل قهرمان آسیا شوم و
به فینال جام باشــگاه هاى جهان
روزى هم صعود کنیم. دوست دارم
این فرصت پیش بیاید که سال ها
هدایت تیم ملى عربستان را داشته
باشم و همیشه تیم کشورم چه در جام
ملت هاى آسیا و چه در راه صعود به جام هاى جهانى
اوج باشد. دوست دارم که پس از افتخاراتى که در در
دوره بازیکنى داشتماین بار با مربیگریم جوانان و

مردم کشورم را خوشحال کنم.



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى
نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 

جنب دبیرستان شهیدان نم نبات
تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642

www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

اى مردم! هر کس از خدا خیرخواهى طلبــد، توفیق یابد و آن 
کس که سخنان خدا را راهنماى خود قرار دهد به راست ترین 
راه، هدایت خواهد شد. پس همانا همسایه خدا در امان و دشمن 
خدا ترسان است، آن کس که عظمت خدا را مى شناسد سزاوار 

موال على (ع)نیست خود را بزرگ جلوه دهد.

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 سه شنبه 95/09/30 جهت 
اطالع از شرایط برگزارى و شرکت در مزایده به شهردارى اردستان مراجعه نمایند. ضمناً هزینه انتشار 

آگهى به عهده برنده مزایده و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.
1- پانزده 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

تجدید آگهى مزایده

سیدمحمد ها دى موسوى- شهردار اردستان 

آ ژ انس هواپیمایى  آ ژ انس هواپیمایى  مانیاگشتمانیاگشت

نشانى: اصفهان، خیابان سروش، جنب مسجدالغفور   

تلفن: 32501408  
فکس: 32501506

تعیین تعیین وقت سفارت آمریکا، انگلیسوقت سفارت آمریکا، انگلیس
  کانادا و پیکاپ ویزا و ویزاى کانادا و پیکاپ ویزا و ویزاى شینگنشینگن

برگزارکننده تورهاى داخلى و خارجى و رزرو کلیه خطوط هوایى داخلى و خارجى برگزارکننده تورهاى داخلى و خارجى و رزرو کلیه خطوط هوایى داخلى و خارجى 
پروازهاى مستقیم از اصفهانپروازهاى مستقیم از اصفهان

دبى، آنتالیا، استانبول، کوش آداسى، نجف و بغداددبى، آنتالیا، استانبول، کوش آداسى، نجف و بغداد
مجرى مستقیم تورهاى گرجستان، مالزى، تایلند، ترکیه، ارمنستان، چین، هند و... مجرى مستقیم تورهاى گرجستان، مالزى، تایلند، ترکیه، ارمنستان، چین، هند و... 

نقد و اقساط به صورت نقد و اقساط به صورت 55 ماهه  ماهه 

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

ف قرارداد آموزش و پرورش
طر

 و سفر کارت و سفر کارت

 (هتل هاى 2 و 3 و 4 و 5 ستاره)
همه روزه با قیمت استثنایى    هوایى، ریلى، زمینى

telegram .me/maniagasht

مجرى تورهاى  مشهد، کیش، قشم
مجرى تورهاى  مشهد، کیش، قشم

رزرواسیون آنالینتصمیم از شما خدمات از ماتصمیم از شما خدمات از ما www.mania24.ir

mania.gasht@yahoo.com

شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 943 مورخ 95/06/18 شوراى اسالمى شهر نسبت به مزایده 3 باب مغازه 
واقع در بلوار جانبازان، جنب اشیان مغازه هاى پالك 911، 912 و 903 با رعایت صرفه و صالح شهردارى از طریق مزایده عمومى و براساس 

قیمت کارشناسى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت برگ شرایط تا پایان وقت  ادارى 95/10/09 به شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند. 

شرایط: 
الف) شرکت  کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند. 

ب) متقاضیان مى بایست این برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفاً ضمانت نامه بانکى و یا واریز نقدى 
به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 95/10/13 در پاکت (الف) و قیمت پیشنهادى خود 

را در پاکت (ب) به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل نمایند. 
ج) پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 95/10/14 در حضور اعضاى کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى 

تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد. 
د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و... به عهده 
برنده مزایده خواهد بود. 

ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 

شماره تماس شهردارى: 52251030 

آگهى تجدید مزایده

جالل ربیعى- شهردار ورنامخواست  

نوبت دوم 

شهردارى فالورجان در نظر دارد زمین واقع در فالورجان- بلوار طالقانى- مقابل ساختمان 
شهردارى محل توقف سابق تاکسى هاى خطوط شهرى به متراژ تقریبى 1478 مترمربع را 
طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى جهت پارکینگ عمومى به متقاضیان واجد 

شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسى واگذار نماید. 
الف) قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 25/000/000 ریال مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى 

برنده مزایده خواهد بود. 
ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز 

شنبه مورخ 95/10/04 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى، و... 

به عهده برنده مزایده مى باشد.
د) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

«آگهى مزایده»

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان 

نوبت دوم 

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه صورتجلسه شماره 112 شوراى اسالمى شهر منظریه 
تعدادى از پالکهاى کارگاهى و تجارى مجتمع صنایع کارگاهى شیخ بهائى و همچنین تعدادى از 
پالکهاى مسکونى واقع در محله حکیم قشقائى و جنب مسکن مهر را از طریق مزایده عمومى بفروش 
برساند لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى 

شهردارى منظریه مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز دوشنبه 95/10/6 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه 
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم 

سیدعلى مرتضوى- شهردار منظریه 

آآآآآآآآآآآآآآ نوبت دوم 

شهردارى خور به استناد مصوبه شــماره 298- 95/9/13 شوراى محترم 
اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش اراضى مسکونى مجموعه 
مسکونى مهدیه (عج) شهر خور از طریق آگهى مزایده کتبى و دریافت بهاى 
زمین بصورت نقدى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشــتر حداکثر تا تاریخ 95/10/11 به شهردارى خور مراجعه و یا با شماره 

03146323200 تماس حاصل نمایند.

آگهى مزایده 

 مهدى حلوانى- شهردار خور

نوبت اول 
شهردارى خور

شهردارى زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه شماره 4/212/ش مورخ 95/5/20 شوراى 
اسالمى شهر نسبت به فروش یکدستگاه بابکت (مینى لودر) LG312  صفر کیلومتر شرکت دلتا 

راه ماشین مدل 94 به رنگ زرد از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا تاریخ 95/10/7 به شهردارى، واقع در میدان 

امام حسین (ع) مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر  

قیمت پایه کارشناسى (ریال)رنگمدلنوع دستگاه
بابکت (مینى لودر) LG312  صفر 
1/100/000/000زرد1394کیلومتر شرکت دلتا راه ماشین

شهردارى زیباشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4/582/ش مورخ 94/12/16 
شوراى اسالمى شهر عملیات زیر را با اعتبارات مندرج از طریق مناقصه به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 95/10/7 جهت دریافت اســناد مناقصه به امور 
قراردادهاى شهردارى زیباشهر واقع در شهر زیباشــهر میدان امام حسین (ع)، 

خیابان امامزادگان مراجعه فرمایند. 
1- زیرسازى خیابان شــریف آباد با اعتبارى به مبلغ 2/200/000/000 (دو میلیارد و 

دویست میلیون) ریال.

آگهى مناقصه

فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر 
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چهل تکه

  فارس| تیم پزشــکى اتاق عمــل بیمارســتان پیامبر 
اعظم(ص) شهر قشم شامگاه دوشنبه پس از یک عمل جراحى 

دوساعته و نادر، جان نوزاد قشمى را از مرگ حتمى نجات دادند.
این نوزاد 11 ماهه که بر روى فرش خانه در حال بازى کردن بوده 
است یک سوزن 4 سانتى در محیط بازى او، وارد شکمش شده و 

از آن طریق به کبد او راه یافته بود.
والدین نوزاد بالفاصله او را به بیمارستان انتقال مى دهند و بعد از 
معاینه هاى پزشکى و آزمایشات مختلف، تشخیص به عمل داده 
مى شود و تیم پزشــکى اتاق عمل بیمارستان پیامبر اعظم(ص) 
قشم به سرپرستى دکتر عزیزپور متخصص جراحى، عمل جراحى 

نوزاد را با موفقیت انجام داد.
گزارش ها حاکى از آن اســت که حال عمومى این کودك خوب 

است.

  باشگاه خبرنگاران جوان| کانگوروى بوکسور 
در برنامه زنده تلویزیونى از کوره در رفت و همه را با مشت

زد.
مهمان این برنامه در حال صحبــت کردن با مجرى درباره 
«کیلر ویالرد» کانگوروى بوکسورى که دستکش بوکس 
هم به دست داشــت، بود اما این کانگورو در وسط برنامه از 

کوره در رفت.
از کوره در رفتن ویالرد بــراى برنامه تلویزیونى گران تمام 
شد و این کانگوروى بوکسور شروع به حمله به همه چیز، از 
مجرى تا وسایل استودیو کرد و مجرى برنامه را هم با مشت 

به سرش از استودیو بیرون کرد.
گفتنى است؛ این برنامه تلویزیونى در استرالیا در حال پخش 

شدن بود.

  فردا| فداکارى معلم مشگین شــهرى باعث شد تا آتش سوزى در 
مدرسه شهید کاتب روستاى حماملو مهار شده و از آسیب رسیدن به دانش 

آموزان این مدرسه روستایى جلوگیرى شود.
بخشدار ارشق شهرستان مشگین شهر افزود: در این حادثه که روز دوشنبه 
رخ داد برغم سوختگى معلم مربوطه از ناحیه دست، آسیب جدى به هیچیک 
از دانش آموزان وارد نشده است. ظاهر نوروى اضافه کرد: در این حادثه بر اثر 
نقص فنى سیستم سوخت رسانى بخارى نفتى در کالس درس آتش سوزى 
به وقوع پیوســت و معلم فداکار بالفاصله اقدام به مهار آتش و خارج کردن 

دانش آموزان از کالس درس کرد.
وى گفت: با وجود گاز رسانى به روستاى حماملو و وجود علمک گاز در ورودى 
مدرسه در حال حاضر مدرسه شــهید کاتب فاقد سیستم گرمایشى مناسب 
است. وى افزود: هم اکنون براى گرمایش محیط در این مدرسه از نفت سفید 

استفاده مى شود.

حادثه بخارى نفتى در مدرسه وقتى کانگورو از کوره در مى رود سوزن در شکم نوزاد قشمى 030201

پدر زن، مادر زن و داماد که از زنان ســرقت مى کردند، 
جزئیات ســرقت هایشــان را در گفتگو با میزان تشریح 

کردند.
ســه عضو باند زورگیرى از زنان که که زنان را به عنوان 
مسافر ســوار خودرو  کرده و از آنها طال و جواهرشان را 
سرقت مى کردند، در طرح پلیس آگاهى تهران شناسایى 

و دستگیر شدند.
 زن جوان در اعترافاتش مدعى شــد به همراه همسر و 
دامادش دست به این سرقت ها مى زد. در ادامه گفتگو با 

سه عضو این باند را مى خوانید:
خودت را معرفى کن؟

 لیال 37 ساله هستم.
سابقه کیفرى دارى؟

خیر.
به چه جرمى دستگیر شدى؟

سرقت و زورگیرى از زنان.
چگونه سرقت مى کردى؟

من به همراه همسر و دامادم ســوار خودروى پراید مى 
شدیم و زنان میانسال را به عنوان مسافر سوار مى کردیم. 
بعد دامادم زن ها را با چاقو تهدید مى کرد و من طالهاى 

آنها را قیچى مى کردم.
چرا تصمیم به  این کار گرفتى؟

مادر من مریض بود و در بیمارســتان بسترى شده بود. 
چندى قبل از همســرم طالق گرفتــم و در این بین با 
«رسول» دوست برادرم آشنا شده و ازدواج کردم. بیش از 
هفت میلیون هزینه معالجه مادرم بود که پولى نداشتیم به 
همین دلیل رسول پیشنهاد داد با همدستى دامادم «رضا» 
از زنان ســالخورده زورگیرى کنیم تا هزینه بیمارستان 

تأمین شود.
چند بار مرتکب سرقت شدى؟

سه بار از زنان میانسال و سالخورد با تهدید چاقو سرقت 
کردیم.

چقدر از این ســرقت ها به دســت 
آوردى؟

پنج میلیون تومان به دست آوردیم که آن را خرج هزینه 
درمان مادرم کردم ا ما متأسفانه چند ماه بعد مادرم فوت 
کرد.من فقط در این سرقت ها نقش طعمه براى اعتماد 

کردن زنان را داشت.
***

همســر این زن که به جرم زورگیرى دستگیر شده است 
مدعى شد پس از ازدواج با لیال متوجه مشکل مادرزنمش 
شده و به همین دلیل پیشنهاد سرقت براى تأمین هزینه 

درمان را داده است.
چرا خانوادگى سرقت مى کردید؟

براى اینکه کسى شک نکند و سرقت هایمان برمال نشود 
تصمیم گرفتیم با داماد ناتنى ام  سرقت کنیم.

طعمه هایتان را کجا سوار مى کردید؟
ما درســه ماهه آخر ســال گذشــته ســرقت هایمان 
را انجــام دادیــم. بیشــتر زنــان را از مقابــل مراکز 
خرید بــه ویــژه منطقــه امامزاده حســن(ع) ســوار

 مى کردیم.
چگونه ســرقت مى کردید که کسى 

متوجه نشود؟
دامادم که در صندلى عقب بود با چاقو زنان را تهدید مى 
کرد و حین ســرقت به دلیل اینکه صداى ضبط را زیاد 
مى کردیم و شیشه هاى خودرو دودى بود کسى متوجه 

نمى شد.
طعمــه هــاى خــود را کجــا رها

 مى کردید؟
بعد از هر سرقت چشم هایشان را مى بستیم و در بیابان 
هاى یافت آباد آنها را از خودرو به بیرون پرت مى کردیم 

تا نتوانند پالك ماشین را شناسایى کنند.
***

داماد این خانواده که پسرى 20 ساله است مى گوید وقتى 
با پیشنهاد سرقت از سوى پدرزن و مادرزنم مواجه شدم 
نتوانســتم به آنها نه بگویم  به همین دلیــل همراه آنها 
شدم. بیشتر ســرقت هایمان را از ساعت 16 تا 20 انجام 

مى دادیم.

«یکى از النگوهاى طالیم را از دســتم قیچى کردند 
و از ترسم هفت النگوى طالى دیگر، گوشواره طال، 
گردنبند و تلفن همراهم را به آنها دادم و در نهایت آنها 

مرا در مکان خلوتى رها کردند...»
به گزارش تســنیم، حدود هفت ماه قبل زن جوانى 
با مراجعه به شعبه نهم دادســراى امور جنایى تهران 
اعالم کرد توســط دو زن و یک مرد ربوده و اموالش 

سرقت شده است.
وى در ادامه اظهاراتش بــه بازپرس گفت: «در حال 
رفتن به بیمارستانى در شرق تهران بودم و به همین 
دلیل سوار بر یک خودروى پراید شدم که راننده مرد 
و دو مسافر زن داشــت، در حین مسیر ناگهان راننده 
مسیرش را تغییر داد و به یک بزرگراه تغییر مسیر داد، 
من به راننده اعتراض کردم که ناگهان آن سه نفر با 
تهدید چاقو یکى از النگوهاى طالیم را از دستم قیچى 
کردند و من از ترســم هفت النگــوى طالى دیگر، 
گوشواره طال، گردنبند و تلفن همراهم را به آنها دادم و 

در نهایت آنها مرا در مکان خلوتى رها کردند.
پس از ثبت این شــکایت، تیمى از کارآگاهان اداره 

آگاهى با دســتور بازپرس امور جنایــى تهران براى 
بازداشــت متهمان این پرونده دســت به کار شدند؛ 
مدتى بعد از شــروع تحقیقــات کارآگاهان از طریق 
تلفن همراه به سرقت رفته از زن جوان یکى از متهمان

(راننده پراید) را شناســایى کردند، با ادامه تحقیقات 
مشخص شــد راننده پراید به نام «نادر» سه پرونده 
مشابه دیگر نیز در شــعبه چهارم دادسراى ناحیه 34 
تهران نیز در حال رســیدگى دارد و وى بازداشــت 

شده است. 
پس از شناســایى نادر وى به شــعبه نهم دادسراى 
امور جنایى تهران منتقل شــد و به ربودن و سرقت 
از زن جوان اعتــراف کرد، نادر مدعــى بود که یکى 
از همدستانش، همســر وى و زن دیگر (متهم سوم) 

دوسِت همسرش است.
سرانجام روز دوشنبه همســر نادر نیز بازداشت و به 
شعبه نهم دادســراى امور جنایى تهران منتقل شد و 

مورد بازجویى قرار گرفت.
تحقیقــات در رابطه با ایــن پرونــده و یافتن دیگر 

سرقت هاى احتمالى آنها ادامه دارد.

سرقت هاى پدرزن، مادر زن و داماد از زنان

براى هزینه عمل مجبور به سرقت شدیم

زن و شوهر زورگیر
 النگوهاى زن جوان را قیچى کردند

آنتــن تنظیــم  هنــگام  نوجــوان  دختــر 
 تلویزیون از پشــت بام به پایین ســقوط کرد و جان 
باخت. به گزارش تســنیم، ظهر روز چهارشنبه هفته 
گذشــته مأمــوران کالنتــرى 107 فلســطین 
در تهــران خبــر مــرگ دختــر 15 ســاله اى 

را به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم  کردند.
بنا بر اعالم مأمــوران انتظامى این دختر 15 ســاله 
افغانستانى هنگام تنظیم آنتن تلویزیون در پشت بام 

ساختمان شش طبقه  به پایین ســقوط کرده و پس 
از انتقال به بیمارســتانى در تهران جان خودش را از 

دست داده بود.
با توجه بــه اینکه محل وقوع این حادثــه مرگبار در 
شهرستان شــهریار بود، محسن مدیر روستا بازپرس 
امور جنایى تهران دســتور انتقال جســد متوفى به 
پزشکى قانونى و ارسال پرونده به دادسراى مربوطه 

در شهریار را صادر کرد.

به دنبال گوشــى قاپى هاى متعدد در بــازه زمانى یک 
ماه اخیر در محــدوده بازار بــزرگ تهــران تیمى از 
مأموران انتظامى براى شناســایى و بازداشت متهمان 
این پرونده دســت به کار شــدند و به طور نامحسوس 
در محدوده هاى تعیین شــده به گشــتزنى پرداختند 
تا اینکه ســاعت 21و 30 دقیقه سه شــنبه شب هفته 
گذشــته حین گشــتزنى در خیابان شــهید مصطفى 
خمینى محدوده چهار راه ســیروس به دو سرنشــین 
یک دستگاه موتورســیکلت پالس مشــکوك شدند 
و آنها را زیر نظر گرفتند تا اینکه دقایقى بعد سرنشینان 
موتورســیکلت مذکور تلفن همراه یک نفر را ســرقت 

کردند.
به گــزارش تســنیم،  ســارقان زمانى که قصــد فرار 
داشتند با موتور به زمین خوردند و با پاى پیاده فرار کردند 
که در این حین مأموران انتظامى براى بازداشت سارقان 
وارد عمل شدند که ســارقان با چاقو به سمت مأموران 

حمله ور اما در نهایت توسط پلیس بازداشت شدند.
در بررسى لوازم همراه سارقان پنج دستگاه تلفن همراه 
سرقتى، 600 هزار تومان وجه نقد و یک چاقو کشف و 
همچنین مشخص شد موتورســیکلت همراه سارقان 

داراى سابقه سرقت است.
ســارقان پس از بازداشــت هویت خود را «سعید» و 
«فرزین» (مشــهور به فرزین گرگى) معرفى کردند و 
پیش از ظهر روز چهارشــنبه هفته گذشته براى انجام 

بازپرسى به شــعبه پنجم دادســراى ناحیه 34 تهران 
منتقل شدند.

سعید در اظهاراتش به على وسیله ایردموسى بازپرس 
پرونده گفت: «فرزین سردسته باند سرقت تلفن همراه 

و مشهور به فرزین گرگى بود. فرزین، گرگ را دوست 
داشــت و به همین دلیل این لقب را بــه او دادیم و من 
روى بازوهایم نقش گــرگ را خالکوبى کردم، من در 
سرقت ها راکب موتورسیکلت بودم و تاکنون پنج سابقه 

کیفرى دارم.»
فرزین نیز که در اعترافاتش تاکنون به 30 فقره سرقت 
تلفن همراه اعتراف کرده، به بازپرس گفت:«سرقت ها 
در خیابان شــهید مصطفى خمینى، چهار راه سیروس، 
زیر پل رى انجام شده و بعضى روزها نیز در شمال شهر 
و مناطقى مانند پاســداران و هروى سرقت مى کردیم، 
من گرگ را دوســت دارم و به همین دلیل دوستانم به 
من لقب فرزین گرگى دادند، سرقت تلفن همراه نوعى 
تنوع بود و هیجان داشت و از این راه پول خوبى به دست 

مى آوردیم.»
ســعید و فرزین پس از این اظهارات در اختیار مأموران 
اداره آگاهى قرار گرفتند و تحقیقات بیشــتر در رابطه با 
این پرونده ادامه دارد همچنین تاکنون 14 مالباخته که 
در روزهاى اخیر مورد سرقت تلفن همراه قرار گرفته اند با 
مراجعه به پایگاه اداره پلیس آگاهى سارقان را شناسایى 

کرده اند.

  تسنیم| اعضاى بدن مــرد جوانى که در نزاع 
دسته جمعى دچار مرگ مغزى شده بود، اهدا شد.

ســاعت 22و 10  دقیقه یازدهم آذر ماه سال جارى خبر 
وقوع یک نزاع با چاقو و قمه در خیابان نفیس تهران به 
سامانه 110 اعالم شد که دقایقى بعد تیمى از مأموران 
کالنترى 159 بیسیم به محل اعالم خبر اعزام شدند و 
طى بررسى اولیه مشخص شد در این نزاع دسته جمعى 
سه نفر زخمى شده و به بیمارستان سینا منتقل شده اند، 
همچنین مشخص شد هر ســه مجروح در یک طرف 

درگیرى بوده و ضاربان پس از نزاع از محل گریخته اند.
مأموران در گام بعدى تحقیقات، ســراغ مجروحان این 
نزاع رفتند که یکى از مجروحان به نام «على»37ساله 
در اظهاراتش بــه مأموران گفــت: «در منزل بودم که 
خواهرزاده ام دوان دوان داخل منزل شــد، دو نفر او را 

تعقیب کرده و پشت در منزل ما رســیده بودند، آنها در 
منزلمان را هل مى د ادند و قصد داشتند داخل خانه شوند 
اما در را باز نکردیم، بعد به بیرون از خانه رفتم که ببینم 

چه اتفاقى افتاده که دو نفر مرا با چاقو زدند.»
خواهرزاده على نیز در اظهاراتش به مأموران گفت: «در 
حال رفتن سمت منزل بودم که پسر جوانى در حالى که 
مست به نظر مى رسید به من گفت حشیش مى کشى؟ 
من به او جواب رد دادم که او گفت "چرا چشم تو چشم 
مى شوى" ناگهان وى به من حمله ور شد و دوستش نیز 
به کمک او آمد، در نهایت خود را به منزل دایى ام رساندم  

و آن دو نفر ما را زدند.»
سرانجام على که دچار جراحت شدید شده بود دچار مرگ 
مغزى شــد و پس از اعالم مراتب این اتفاق به بازپرس 
کشیک قتل پایتخت، با درخواست خانواده على اعضاى 

بدن وى در بیمارستان مسیح دانشورى اهدا شد.
پیش از ظهر چهارشنبه هفته پیش دو متهم که در رابطه 
با این نزاع مرگبار بازداشت شــده بودند به شعبه سوم 
دادسراى امور جنایى تهران منتقل شدند و مورد بازجویى 

قرار گرفتند.
یکى از متهمان این پرونده مدعى بود که طرفین دیگر 
درگیرى مزاحم همسرش شــده اند و به همین دلیل با 
آنها درگیر شده و توســط آنها مورد ضرب و شتم قرار 

گرفته است.
دیگر متهم این پرونده نیــز منکر زخمى کردن طرفین 

درگیرى با چاقو شد.
متهمان این پرونده با دستور سجاد منافى آذر بازپرس 
ویژه قتل پایتخت در اختیار مأمــوران اداره آگاهى قرار 

گرفته اند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

سقوط مرگبار
 دختر نوجوان 
حین تنظیم آنتن  

بازداشت سارقانى که در محدوده بازار تهران گوشى مى قاپیدند

اعتراف «فرزین گرگى» سردسته باند 

اهداى 
اعضاى 

بدن مقتول
 پس از 

نزاع 
,,خونین

على که دچار جراحت شدید 
شده بود دچار مرگ مغزى 
شد و پس از اعالم مراتب 
این اتفاق به بازپرس کشیک 
قتل پایتخت، با درخواست 
خانواده على اعضاى بدن وى 
در بیمارستان مسیح دانشورى 
اهدا شد
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اندروید

اپلیکیشن «دوربین زد» 
مخصوص اندروید

نصف جهان Z Camera VIP  نسخه وى آى پى بهترین 
و محبوب ترین نرم افزار دوربین ســال 2015 میالدى 
در گوگل پلى است که اســتودیوى Zero Team آن را 
عرضه نموده است. با نصب این برنامه برروى گوشیتان 
مى توانید هرجا که هستید در سریع ترین زمان ممکن 
به عکســبردارى بپردازید! با این نرم افزار قادر هستید 
فیلتر هاى زنده اى را برروى تصاویر اعمال کنید و قبل از 
ذخیره، پیش نمایشى از آن را در حالت هاى مختلف تماشا 
کنید! برنامه زد کمرا از حرکات انگشت پشتیبانى کرده و 
شــما به راحتى میتوانید بین حالت عکسبردارى و فیلم 
بردارى swipe کنید! پس از پیدا کردن سوژه اى مناسب 
و یا منظره اى جالب اقدام به عکس گرفتن کرده و سپس 
عملیات زیبا سازى تصویر گرفته شده را به آسانى آغاز 
کنید تا تصویر شما حرفه اى تر شود! برخى از امکانات و 

قابلیت هاى برنامه Z Camera VIP اندروید:
فیلترهاى واقعى: نمایش واقعى فیلترها برروى ویدئوها و 

عکس هاى در حال گرفتن.
فیلترهاى شگفت انگیز: طیف گسترده اى از فیلترهاى 

متنوع براى انتخاب.
ویرایشگر عکس: زیباسازى تصاویر خود با انواع ابزارهاى 

مختلف و در دسترس.
گالرى خصوصى: نگه داشتن عکس هاى خود در یک 

گالرى اختصاصى.

معرفى محصول

 VivoBook نصــف جهان  ایســوس با ســرى محصوالت
Flip خود توانســته کارى کند که کاربران با پرداخت هزینه 

کمترى هم توانایى خرید ایــن نوع از لپ تاپ هاى هیبریدى 
را داشــته باشــند. یکى از جدیدترین محصوالت این سرى 
VivoBook Flip TP301 نــام دارد که در پیکره بندى آن از 

نسل جدید پردازنده ها اینتل تحت عنوان Skylake استفاده 
شــده اســت. این مدل که TP301UJ – A نام دارد، مجهز 
به پردازنده مرکزى Core i5 6200U، شــش گیگابایت رم 
و یک ترابایت حافظه داخلى اســت. پردازشگر گرافیکى هم 
ساخت شرکت انویدیا مدل GeForce 920M با دو گیگابایت 

حافظه اختصاصى است که براى انجام امور سبک روزمره و 
اجراى بازى هاى سبک توانایى کافى را دارد. نقطه قوت این 
لپ تاپ نســبت به مدل هاى هم رده خود، طراحى هیبریدى 
بدنه آن است. لوالهاى متصل کننده بدنه به صفحه نمایش 
به نوعى ساخته شده اند که مى توان صفحه نمایش را تا 360 
درجه چرخاند و از این دستگاه در حالت هاى لپ تاپ، ایستاده 
(Stand)، خیمه (Tent) و تبلت استفاده کرد. با وجود اینکه بدنه 
محصول از جنس پالستیک ساخته شده، اما همچنان کیفیت 
ساخت باالیى داشته و حتى بسیار شبیه به آلترابوك هاى تمام 
فلزى به نظر مى رسد. این لپ تاپ هیبریدى کمتر از 2 سانتى متر 

ضخامت و حدود 1.5 کیلوگرم وزن دارد. به همین دلیل قابلیت 
حمل باالیى داشته و حتى در حالت تبلت هم به راحتى مى توان 
آن را در دست گرفت و کار کرد. صفحه نمایش 13.3 اینچى 
 Full ساخته شده و کیفیت IPS با تکنولوژى TP301 لمسى
HD دارد. بــه همین دلیل حتى روکش بــراق آن هم باعث 

کاهش زاویه دید نشده و در محیط هاى پرنور هم مى توان با آن 
کار کرد. عالوه بر قابلیت هایى که صفحه نمایش لمسى این 
محصول به همراه دارد، کیبورد جزیره اى و تاچ پد یک تکه آن 
هم شرایط را براى تایپ کردن و کار در حالت استاندارد لپ تاپ 
را به خوبى مهیا کرده اند. یکى دیگر از نقاط قوت این محصول 

دوست داشتنى وجود پورت هاى متعدد و متنوع است. علیرغم 
 HDMI، USB بدنه نسبتاً باریک، این لپ تاپ مجهز به پورت
USB2.0 ،3.0، جــک 3.5 میلى مترى هدفون، کارت خوان 

و نسل جدید پورت USB Type-C اســت که اتصال انواع 
ابزارهاى جانبى را ممکن مى سازد. عملکرد باترى 3 سلولى این 
محصول هم در نوع خود کم نظیر است و به گفته خود شرکت 
ایسوس در حالت استفاده ترکیبى تا 11 ساعت شارژ خواهد 
داشت. هم اکنون این لپ تاپ خوش ســاخت هیبریدى را 
مى توانید با قیمتى در حدود  دو میلیون و 900هزارتومان از بازار 

ASداخلى خریدارى نمایید.
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چگونه اطالعات را هنگام اتصال 
به Wi-Fi عمومى حفظ کنیم؟

  ایتنا | نظــارت مجرمــان ســایبرى بــر 
روى شــبکه هاىWi-Fi   بــدون رمز، تشــخیص 
داده هــا، اســتثمار رمزهــاى عبــور و جمع آورى 
اطالعات با ارزش، براى مجرمان کار غیر معمولى 

نیست. 
راهکارى مناســب براى محافظــت از اطالعات 
شــما در برابر مجرمان سایبرى،استفاده از عملکرد 
جدید «اتصال امن»مجموعه اینترنت  ســکیوریتى  

کسپرسکى است.
براى فعال شدن آن، اینترنت سکیوریتى کسپرسکى 
را باز کنیــد، بر روى گزینــه More Functions و 
سپس Secure Connection کلیک کنید و بر روى 

Open کلیک کنید.

 Kaspersky Secure Connection یک برنامه به نام
که همان اتصال امن کسپرســکى است، باز خواهد 

شد.
 (اگر آخرین نسخه از اینترنت سکیوریتى کسپرسکى

را نصــب کــرده باشــید، ایــن ویژگى بــه طور 
خــودکار بــر روى کامپیوتر شــما نصــب خواهد
شــد) پــس از نصــب ایــن گزینــه دیگــر جاى

نگرانى نیست و در واقع اینترنت سکیوریتى است که از 
اطالعات شما محافظت خواهد کرد.

کلیک

 VivoBook Flip TP301UJ – A لپ تاپ 13 اینچى ایسوس مدل

احتماًال روز هاى اولى که گوشى اندرویدى تان را خریده 
بودید سرعت فوق العاده اى داشت، اما به مرور زمان سرعت 
آن کاهش پیدا کرده اســت. با این حال بایــد بدانید که 
این یک امر طبیعى بوده و جاى نگرانــى وجود ندارد. در 
این مطلب روش هایى براى افزایش ســرعت گوشــى 

هوشمندتان معرفى شده است.
1. حافظه گوشى تان را کمى آزادتر کنید

هر عکس یا اپلیکیشــنى که در گوشــى خود 
ذخیره مى کنید مى توانــد عوارضى برروى 

گوشى داشته باشــد. به عالوه اگر هیچ 
فضاى حافظه خالى وجود نداشته باشد، 
سیستم تان شروع به کند شدن خواهد 

کرد.

سیســتم  در 
عامل اندرویــد راه هاى 

زیادى براى آزاد کردن حافظه و در 
نتیجه افزایش سرعت گوشى وجود دارد.

مى توانید با رفتن به بخش Storage در قسمت تنظیمات 
گوشــى خود مقدار فضاى حافظه باقیمانده را مشاهده 
کنید. یکى از ساده ترین راه ها براى خالى کردن حافظه، 
حذف کردن اپلیکیشین هایى است که از آنها استفاده اى 
نمى کنید.اگر مدت زیادى است که از گوشى خود استفاده 

مى کنید، احتماًال اپلیکیشن هاى زیادى دارید که مى توانید 
برخى را حذف کنید.راه هاى دیگرى نیز براى خالى کردن 
حافظه تان وجود دارد. مثًال فایل هایى که در گذشته دانلود 
کرده اید و دیگر احتیاجى به آنها ندارید را مى توانید حذف 
کنید تا فضاى هدر رفته را بازگردانیــد. براى این کار در 
منوى Storage گزینــه Downloads را لمس کرده و 
فایلى که قصد حذف کردن آن را دارید پیدا کرده و گزینه 

Bin را لمس کنید.

فایل هاى دانلود شده و حافظه کش اپلیکیشن هاى مختلف 
فضاى قابل توجهى را اشغال مى کنند که این فضا به 

طرز بهترى قابل استفاده است.
بسیارى از اپلیکیشــن هایى که نصب کرده اید از 
انبارهاى داده  براى افزایش سرعت عملیاتشان 
استفاده مى کنند. این روش تا یک نقطه اى قابل 
قبول و کارآمد بوده اما اگر حافظه ذخیره سازى 
درحال پرشدن باشد مى تواند باعث کند شدن 

عملکرد گوشى شود.
فایل هــاى اضافــى دیگــرى نیز در قســمت 
Miscellaneous قــرار دارند که مى توانید برخى 

از آنها را نیز حذف کنید. 
2. از ویجت هاى کمترى استفاده کنید

ویجت ها مى توانند منابع سیستم را هدر بدهند، بنابراین 
آنهایى را که استفاده نمى کنید غیر فعال کنید.

اگر ویجتى دارید که از آن اســتفاده نمى کنید شاید بهتر 
باشد تا غیرفعالش کنید. اگرچه استفاده از ویجت ها ضررى 

ندارد اما اگر همزمان از تعداد زیادى از آنها استفاده کنید، 
نشانه هاى کند شدن گوشى را مشاهده خواهید کرد.

3. گزینه هاى غیر ضرورى را غیرفعال کنید
بسته به النچرى که استفاده مى کنید، ممکن است تعداد 
زیادى انیمیشن  و افکت مخصوص براى آن وجود داشته 
باشد. هرچند ممکن است که خیلى خوب به نظر برسد اما 

مى تواند باعث کاهش سرعت سیستم شود.
بنابراین بــا چک کردن تنظیمات النچر گوشــى خود و 
غیرفعال کردن گزینه هاى غیر ضرورى مى توانید سرعت 

را افزایش دهید.
ویژگى هاى اضافى النچر مى تواند باعث کاهش سرعت 

دستگاهتان شود.
4. برنامه هاى درحال اجرا را ببندید

اگرچه اجراى همزمان چندیــن برنامه قابلیت تعویض و 
استفاده سریع از ابزارهاى متعددى را به شما مى دهد اما تا 
حد زیادى مى تواند برروى کارایى تأثیر منفى بگذارد. براى 
بستن برنامه هایى که دیگر از آنها استفاده نمى کنید، دکمه 

home  را نگه داشته و با حرکت swipe  آنها را ببندید.

بســتن برنامه هاى درحــال اجرایى که از آنها اســتفاده 
نمى  کنید، سرعت دستگاهتان را باال خواهد برد.

وقتى که در این صفحه قــرار دارید، نمودار کلوچه اى که 
در پایین سمت راســت صفحه قرار دارد را لمس کرده و 
 Clear memory بروید. با لمس گزینه RAM به قسمت
button تمام برنامه هاى غیر ضرورى که در پس زمینه اجرا 

مى شوند بسته خواهند شد.

4 نکته براى افزایش سرعت گوشى  هوشمند    
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ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510103759303967 شــماره پرونده: 9509983759301147 شماره بایگانی شعبه: 
951178 خواهان اعظم درویش طالخونچه دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبى باقرى به خواسته طالق 
به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759301147 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/28 و ساعت 9:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1396 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/9/958
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به ســعید دادخان دادخواستى به خواسته فک پالك به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 663/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 95/11/9 
ساعت 6/30 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه 
هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1415 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/959
ابالغ راي

شماره دادنامه: 598- 95/8/23 خواهان: بانک انصار به نمایندگى آقاى آیت ا... ابراهیمى به نشانى: اصفهان 
خیابان مطهرى ابتداى شمس آبادى مدیریت شعبه بانک انصار با وکالت آقاى اصغر داورى دولت آبادى به 
نشانى: دولت آباد بلوار طالقانى ابتداى خیابان اباذر غربى دفتر وکالت، خواندگان: خانم کبرى نادى به نشانى: 
مجهول المکان و آقاى علیرضا قربانى به نشانى: اصفهان خ کاوه شهرك ولى عصر جنب آشپزى فردوسى 
پ 53، موضوع: مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به عهده بانک ملى به شماره هاى 
612187 و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرســى و تاخیــر و تادیه و حق الوکاله وکیل. گردشــکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر 
حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه 
مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید. راي قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست بانک انصار به نمایندگى آیت ا... ابراهیمى با وکالت اصغر داورى به طرفیت کبرى نادى 
و علیرضا قربانى به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 صد و شصت میلیون ریال به استناد یک فقره چک 
به عهده بانک ملى به شماره هاى 612187 و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى و تاخیر و تادیه و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه، نظر باینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در جلسه دادرسى حاضر نگردیده 
و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده  است. شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه 
شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره مورخه 95/3/12 در خصوص چک شماره 
612187 برعهده بانک ملى شورا با استصحاب بقاى بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت 
تشخیص داده و مستنداً به ماده 198 آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت 
رأى به  محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 160/000/000 صد و شــصت میلیون ریال بابت اصل دین و 
مستند به مواد 519، 520 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/750/000 
دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 370/000 سیصد و هفتاد هزار ریال بابت 
هزینه ابطال تمبر و هزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر مى نماید. و به استناد تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حکم به محکومیت خوانده به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 95/3/12 مورخه تا زمان وصول که 
محاسبه آن با دایره اجراى احکام دادگسترى مى باشد در حق خواهان صادر مى گردد. رأى صادره غیابی بوده 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 1416  اسالمیان قاضى شعبه هشتم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/960
 ابالغ راي

شماره دادنامه: 600- 95/8/23 خواهان: بانک انصار به نمایندگى آقاى آیت ا... ابراهیمى به نشانى: اصفهان 
خیابان مطهرى خ شمس آبادى مدیریت شــعبه بانک انصار وکیل خواهان: آقاى اصغر داورى - دولت آباد 
بلوار طالقانى- ابتداى خ اباذر غربى دفتر وکالت، خواندگان: سیروس محمدى به نشانى: مجهول المکان و 
عارفه محمودى به نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه مبلغ 150/000/000 صد و پنجاه میلیون ریال 
به استناد یک فقره چک به عهده بانک سپه به شماره هاى 1674800063409- 320222 و مطالبه مطلق 
هزینه هاى دادرســى و تاخیر و تادیه و حق الوکاله وکیل. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشــورتى به قاضى شورا ختم 
رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید. راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست بانک 
انصار با وکالت اصغر داورى به طرفیت سیروس و عارفه محمودى به خواسته مطالبه مبلغ  150/000/000 
ریال به اســتناد یک فقره چک به عهده بانک سپه به  شــماره هاى 320222 و مطالبه مطلق هزینه هاى 
دادرسى و تاخیر و تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى و ضمایم 
آن در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است شورا پس 
از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره  مورخه 
95/2/13 در خصوص چک شماره 320222 برعهده بانک سپه  شــورا با استصحاب بقاى دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مســتندا به ماده 198 آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 
314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت راى به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 150/000/000 صد  و 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل دین و مستند به مواد 519، 520 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و ششصد و بیست و پنج ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ دویست و نود 
هزار 290/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و هزینه حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه صادر مى نماید. و به 
اســتناد تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
95/02/13 مورخه تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام دادگسترى مى باشد در حق خواهان 
صادر مى گردد. رأى صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگســترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 

1417  اسالمیان قاضى شعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 
شماره یک)/9/961

حصر وراثت
شــماره: 95/125-95/9/20 اکبر حسین زاده داراي شناسنامه شــماره 14 به شرح دادخواست به کالسه 
95/119  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت اله 
حسین زاده بشناسنامه 5120006671 در تاریخ 1394/11/02 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر حســین زاده دهاقانى  ش.ش 14 متولد 1340 صادره از 
دهاقان (پدر متوفى) 2- عفت  تقوى دهاقانى فرزند ســیدعلى به ش.ش 78 متولد 1344 صادره از دهاقان 
(مادر 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 شــد. م الف: 95/206 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان دهاقان /9/965
مزایده

شماره نامه: 9510113730601081  شــماره پرونده: 9409983730201186 شــماره بایگانى شعبه:  
950356 در پرونده کالسه 950356 اجرایى و به موجب دادنامه 9509973730200480 صادره از شعبه 
دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى على محمد صالحى فرزند عباس محکوم است به پرداخت 
دو میلیارد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل ثمن و پنج میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت مابه التفاوت 
ارزش ر وز ملک بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له آقاى احمد حسن پور و مبلغ 
100/260/000/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهدى کتانى به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است.یک قطعه زمین با مساحت 1119/47 متر مربع که حدود اربعه آن عبارت است از شماال 
به مرز اشتراکى با قطعه زمین 5064 بطول 22/8 متر شرقا به کوچه به طول 50/7 مترجنوبا به مرز اشتراکى 
با قطعه زمین 5632 بطول 21/3 غربا مرزیست به قطعه 3020 بطول 50/85 که طبق گزارش کارشناس 
و استعالم شهردارى کاربرى آن فضاى سبز مى باشــد مالک داراى سند مالکیت به شماره 391/5606 به 
شماره ثبت 17170 به مبلغ هفت میلیارد و ششصد و دوازده میلیون و سیصد و نود و شش هزار ریال ارزیابى 
که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ95/10/09 ســاعت 10 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 به نفع صندوق دولت ضبط و مجددا مزایده تکرار میگردد ضمنا خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل ازمزایده مى تواند از مال/اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:2816 

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم دادگسترى شهرستان نجف آباد/9/994
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شــماره 468/4 واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقاى فرج اله عموعلى اکبرى نجف آبــادى فرزند قربانعلى در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام 
مى پذیرد. لذا بموجب ایــن آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدي تا ســی  (30) روز پذیرفته خواهد شــد. م الــف: 2839 زمانى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك

 نجف آباد/9/1052
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 965/95 خواهان بهزاد کرمى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدحسین 
غفارى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 95/10/28 ساعت 6 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت 
به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي 
مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان 
شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، 
ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 29055 شعبه 23 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/1085
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 208/95 خواهان رضا دهنانى با وکالت آقاى مرتضى هنرمند دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 9 فقره فاکتور به طرفیت حسن مرادى فرزند لطف اله تقدیم نموده  است؛ وقت رسیدگی براي روز 
چهار شنبه مورخ 95/10/29 ساعت 16 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72  شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 29051 شعبه 47 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/9/1156
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضى 

وساختمانهاى فاقد سند رسمى ثبت سمیرم
   شــماره308931/17/1395—23/09/1395 برابــر آراء صادره هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 
سمیرم به اســتناد اسناد رســمى مالکیت مشاعى و اســناد عادى تســلیمى تصرفات مفروزى و مالکانه 
متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رســمى و ماده 13 آئین نامه اجرایى آن مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم درردیف الف دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى شــود و ردیف ب دریک 
نوبت در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشد میتوانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه نســبت به ردیف ( الف ) و به مدت یک ماه نســبت به ردیف ( 
ب ) اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان ســمیرم تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف  
مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم  اعتراض دادخواســت خود را به مرجــع قضائى تقدیــم نمایند ، بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد

 شد .

ردیف الف :
1- برابر راى شماره 139360302014001699 مورخه 1393,03,01 آقاى مهدى نوزرى  فرزند دادرس به 
ش.م 1209870053 موازى پنج و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
ششدانگ 107000 متر مربع قسمتى از پالك 439 اصلى که طبق بخشنامه پالك قبلى 315/3 بوده واقع 
در سمیرم مزرعه چشــمه خونى به موجب مبایعه نامه عادى  از طرف ورثه شمسعلى فرزند نجفعلى مالک 

اولیه به متقاضى واگذار گردیده
2- برابر راى شــماره 139460302014000435 مورخه 1394,01,31 آقاى مهدى بختیار تل محمدى 
فرزند رسول به ش.م 1209776960 در موازى یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ  12564,55 متر مربع قســمتى از پالك 385 اصلى واقع در سمیرم مزرعه سواره پادنا به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف ورثه حسین على بختیار 
3- برابر راى شماره 139460302014000436 مورخه 1394,01,31 آقاى بمانعلى بختیار تل محمدى 
فرزندحسینعلى به ش.م 1209159538 در موازى پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ  12564,55 متر مربع قســمتى از پالك 385 اصلى واقع در سمیرم مزرعه سواره پادنا به موجب 

مبایعه نامه عادى از طرف ورثه حسین على بختیار 
4- برابر راى شماره 139460302014000437 مورخه 1394,01,31 آقاى بمانعلى بختیار تل محمدى 
فرزند حسینعلى به ش.م 1209159538 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 17962,17 متر مربع قسمتى 
از پالك 385 اصلى واقع در سمیرم مزرعه ســواره پادنا به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه حسین 

على بختیار 
5- برابر راى شماره 139560302014000928 مورخه 1395,03,04 آقاى غالمحسن امیرى  فرزند عباس  
به ش.م 1209548143 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 340 متر مربع قسمتى از پالك 148 اصلى واقع 
در سمیرم مزارع اله دینى و رئیســى و پیرویه ونک پالکهاى 146 الى 148 اصلى که به پالك 148 اصلى 

تبدیل شده است  به موجب مبایعه نامه عادى از حسینقلى مجیدى 
6- برابر راى شماره 139560302014001319 مورخه 1395,03,24 آقاى محمود سلیمانى  فرزند بهمن 
به ش.م 1209554267 ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 88 متر مربع قسمتى از پالك 29 فرعى از 145  

اصلى واقع در سمیرم شهر ونک محله حکیم   به موجب مبایعه نامه عادى از محمد ربانى
7- برابر راى شماره 139560302014001568 مورخه 1395,04,08 خانم فاطمه آقائى  فرزند اسداله به 
ش.م 1209057670 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2933,70 متر مربع قسمتى از پالك 1 فرعى از 
81  اصلى واقع در سمیرم مزرعه سورمنده  به موجب سند مالکیت مشاعى  از ابوالقاسم سلمانیان مورد ثبت 

صفحه 172 دفتر 12 امالك 
8- برابر راى شماره 139560302014001689 مورخه 1395,04,20 آقاى اصغر فیضى شهرضایى  فرزند 
رمضانعلى به ش.م 1199012981 ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله  به مساحت 100000 متر مربع 
قسمتى از پالك 201  اصلى واقع در سمیرم مزرعه ســکز  به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از خانم 

شمس اعظم سترگ
9- برابر راى شماره 139560302014002309 مورخه 1395,05,24 خانم الهه طغرایى سمیرمى فرزند 
محمد مهدى  به ش.م 1209690063 ششدانگ یک بابخانه  به مساحت 208 متر مربع قسمتى از پالك 
2260 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینى به موجب مبایعه نامه عادى از شکراله پیرمرادیان

10- برابر راى شماره 139560302014002310 مورخه 1395/05/24 خانم معصومه خدائى فرزند منصور 
به ش.م 1209108501 ششدانگ یک بابخانه به مساحت 214/70 مترمربع قسمتى از پالك 3927 فرعى 
از 1 اصلى واقع در سمیرم بلوار ابن سینا به موجب سند مالکیت 1464 مورخه 1389/12/25 از حمداله کاوه 

11- برابر راى شماره 139560302014002312 مورخه 1395,05,25 آقاى حجت اله آصفى فرزندعلى 
برات به ش.م 1209119021 ششدانگ یک بابخانه تحتانى و فوقانى به مساحت 212,60 متر مربع قسمتى 
از پالك 45 فرعى از 60  اصلى واقع در سمیرم مزرعه مهر ابواسحاق  به موجب سند مالکیت مشاعى شماره 

5626 دفتر 354 سمیرم مورد ثبت صفحه 229 دفتر 84 امالك
12- برابر راى شماره 139560302014002313 مورخه 1395,05,25 خانم آوا صالحى به قیومیت پدرش  
فرزند داریوش  به ش.م 1200374002 ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 266,1 متر مربع قسمتى از 
پالك 6414 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان شــریعتى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف خانم 

صدیقه آقائى مورد ثبت صفحه 118 و 142 دفتر 102 امالك 
13- برابر راى شــماره 139560302014002314 مورخه 1395,05,25 خانم مهر انگیز دهقانى  فرزند 
غالمحسن  به ش.م 1817858092 ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 365,05  متر مربع قسمتى از 
پالك 2448 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم میدان شــهدا به موجب سند مالکیت مشاعى بشماره 1413 

بنام متقاضى
14- برابر راى شــماره 139560302014002333 مورخه 1395,05,25 آقاى محمد رضا راجى  فرزند 
محمود  به ش.م 1209660938 ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 100متر مربع قسمتى از پالك 1177 
فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان ابن سیناکوچه ستایش به موجب مبایعه نامه عادى از سهم االرث 

محسن افشارى فرزند منوچهر
15- برابر راى شماره 139560302014002421 مورخه 1395,06,07 آقاى محمد نره اى  فرزند قدراله  
به ش.م 1209513366 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 10260 متر مربع قسمتى از پالك 296 اصلى 

واقع در سمیرم مزرعه سر چغا  به موجب مبایعه نامه عادى از مهناز فاتح 
16- برابر راى شماره 139560302014002422 مورخه 1395,06,07 آقاى اسماعیل نصرتى  فرزند حمزه 
به ش.م 1209900025 ششدانگ یک بابخانه  به مســاحت 374 متر مربع قسمتى از پالك 361  اصلى 

واقع در سمیرم روستاى دهنو سفلى  به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از ورثه خدابخش شیبانى 
17- برابر راى شماره 139560302014002423 مورخه 1395,06,07 آقاى محمد زابلى سى سخت فرزند 
شهریار به ش.م 1209355183 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 8015,50 متر مربع قسمتى از پالك 

374 اصلى واقع در سمیرم روستاى کهنگان به موجب مبایعه نامه عادى از شهریار زابلى
18- برابر راى شــماره 139560302014002424 مورخه 1395,06,07 آقاى مسلم خشک دامن  فرزند 
عباســعلى به ش.م 1209622191 ششــدانگ یک بابخانه  تحتانى و فوقانى به مساحت 333 متر مربع 
قســمتى از پالك 1323 فرعى از 1  اصلى واقع در ســمیرم محله دلگر جنب پارك  به موجب مبایعه نامه 

عادى از مهدى افشارى
19- برابر راى شــماره 139560302014002425 مورخه 1395,06,07 آقاى جاســم بهرامیان فرزند 
کیامرث به ش.م 1209896990 ششــدانگ یک بابخانه تحتانى و فوقانى به مساحت 262,10 متر مربع 
قســمتى از پالك 1321فرعى از 1  اصلى واقع در ســمیرم محله دلگر جنب پارك  به موجب مبایعه نامه 

عادى از مهدى افشارى
20- برابر راى شماره 139560302014002426 مورخه 1395,06,07 آقاى سید محمد موسوى  فرزند 
سیدعلى به ش.م 1200170547 موازى سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ  

در ســمیرم مزرعه خفر زیر به موجب مبایعه نامه 1349 متر مربع قســمتى از پــالك 397 اصلى واقع 
عادى از سید على موسوى

21- برابر راى شماره 139560302014002427 مورخه 1395,06,07 خانم مهین ساعدى فرزند خیراتعلى  
به ش.م 1209273675 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 1349 متر مربع 
قسمتى از پالك 397  اصلى واقع در سمیرم مزرعه خفر زیر به موجب مبایعه نامه عادى از سید على موسوى 

ردیف ب : 
1- راى اصالحى شماره 139560302014003209 مورخه 95,09,23 آقاى محمد بهرامیان فرزند على 
به ش م 1209890909 ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 275,89 متر مربع قسمتى از پالك 1357 
فرعى از 1 اصلى واقع در ســمیرم خیابان آیت اله غفارى به موجب مبایعه نامه عادى ازایرج صادقى که در 
راى و آگهى  قبلى شــماره پالك آن 1375  فرعى از 1 اصلى قید گردیده اکنــون تجدید آگهى مى گردد. 
م الف: 948 تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/09/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/13 محمد زمانى کفیل 

ثبت اسناد و امالك سمیرم /9/1003
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک مشجرغیرمحصور پالك شماره 445/6 واقع درقطعه 6 نجف آباد 
بخش 11ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم عفت صالحى نجف آبادى فرزند اسحق در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح 
در محل شــروع وبه عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام 
مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرردرمحل 
حضوریابند. اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 2830 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد/9/1009         
 ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره پرونده: 403/95 ش 1 ح اخطارشــونده: عبداله نظامى به نشــانی مجهول المکان محل حضور 
شعبه اول حقوقى  شــوراي حل اختالف شاهین شــهر واقع در خیابان انورى فرعى 5 غربى وقت حضور: 
95/10/28 ســاعت 5/30 عصر علت حضور: طى دعوى مطروحه از ناحیه خانــم فروغ تقوى به طرفیت 
شما در وقت مقرر جهت رسیدگى در خصوص نفقه به شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه فرمایید. م الف: 1472 شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/9/1176
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك شــماره 329/12 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مسعود چره ســاز نجف آبادى فرزند اسداهللا در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. 
لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطــار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 2829 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد/9/1008         
مزایده

شماره آگهى: 139503902127000011 شــماره پرونده: 139504002003000152 بر اساس پرونده 
هاى اجرائى به شــماره بایگانى 9500032 و 9500033 له آقاى سید آیدین شیخ االسالمى دهخوارقانى 
و علیه شرکت پترو پاالیش نقش جهان اموال منقول ذیل شــامل 1- تعداد ده عدد مخزن فلزى منصوبه 
50000 لیترى مخصوص مواد اولیه مســتعمل به هفتصــد میلیون ریال ، 2- تعــداد چهار عددد مخازن 
فلزى منصوبه 100000 لیترى مخصوص مواد اولیه مســتعمل به مبلغ یک میلیــارد ریال 3- تعداد 18 
عدد الکتروپمپ انتقال روغن به مخازن و دســتگاه ها فیلترینگ با توان 5/5 کیلو وات و دور 943 آر پى ام 
موتوژن مســتعمل و آماده به کار به مبلغ چهارصد میلیون ریال 4- خط تولید روغن و فیلترنگ با مخازن 
سیستم تصفیه روغن و لوازم ، اتصاالت، اسکلت کامل به مبلغ ششصد میلیون ریال 5- خط تولید گریس 
با مخازن و لوازم و پمپ ها، اســکلت، سیســتم گرمایش مستعمل نو و سالم سیســتم توزین به مبلغ سه 
میلیارد و دویست میلیون ریال 6- یکدستگاه دیگ بخار سه تنى فرســوده با مشعل گازوئیل سوز باضافه 
یدستگاه مشعل ایران رادیاتور پى پى ایى مستعمل به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال 7- یکدستگاه کوره 
مخصوص روغن داغ با لوله هاى آتشــخوار با ظرفیت 30 تن و دو دســتگاه پمپ واکیوم انتقال روغن به 
مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال 8- یکدســتگاه لیفتراك کماتسو گازسوز مستعمل با اضافه یکدستگاه 
کمپرسور سه سیلندر 2000 لیترى مســتعمل به مبلغ پانصد میلیون ریال که توســط این اجرا بازداشت و 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى جمعا به مبلغ هفت میلیارد ریال ارزیابى گردیده است در جلسه 
مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه مورخ 1395/10/20 در شــعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا 
تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه 
گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشــکیل میگردد. مزایده ازمبلغ کارشناسى هفت میلیارد ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادى و به هر کس خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه 
از مورد مزایده به آدرس کیلومتر 25 جاده شهرضا اصفهان شــهرك صنعتى رازى بلوار رازى خیابان نهم 
پالك 122 (شــرکت پترو پاالیش نقش جهان) بازدید به عمل آورند این آگهى یکنوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1395/9/28 درج و منتشــر میشــود. م الف: 557 اداره ثبت اسناد و امالك

 شهرضا /9/1045
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 95-920 خواهان خانم مهرى گل آقایى دادخواستى مبنى بر الزام خواندگان 
نسبت به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند خودرو سوارى پراید به شماره انتظامى 779 د 86 
ایران 24 به طرفیت 1- معصومه عبداللهى پور 2- سید حسین نورانى شیده 3- غالمرضا توکلى 4- سید 
میرزا هاشمى نژاد 5- حسن هادى پور 6- سید رضا هاشــمى فرد تقدیم نموده و وقت رسیدگى براى روز 
95/10/28 ساعت 5/5 عصر تعیین گردیده است.لذا با عنایت  به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان  مستندا به ماده 73 قانوون آیین دادرسى مدنى مراتب درجراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگى به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا- پالك 57 
کدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگى ابالغ قانونى تلقى شده و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد 
شد.م الف:29043 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /9/1053



آگهىآگهى 2829یک شنبه  28 آذر ماه 1111

ابالغ راى
شماره: 904/95ش ح 5 شماره دادنامه: 1418- 95/8/24 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف 
آباد خواهان حسین صافى به نشانى نجف آباد آخر خ شهدا غربى خ حکیم ثنایى کوى پاك نهاد پالك 15 خوانده 
نوروز على محمدى به نشانى مجهول المکان خواسته فک پالك گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى حسین صافى بطرفیت آقاى 
نوروز على محمدى بخواسته صدور حکم تقاضاى فک پالك انتظامى وانت پیکان سفید شماره 651م93- ایران 
43 به انضمام هزینه هاى دادرسى، لذا شورا از توجه به اظهارات خواهان و اوراق استنادى پرونده من جمله قولنامه 
94/6/18 و استعالم اداره راهور که داللت بر مالکیت خواهان مى نماید و نظر به این که خوانده با وصف ابالغ 
قانونى در جلسه حاضر نگردیده است و الیحه اى نیز ارسال ننموده است، شورا مستندا به ماده 719 قانون مدنى و 
198 قانون آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت خوانده به فک پالك از اتومبیل وانت پیکان 651م93- ایران 
43 و پرداخت مبلغ صد و پنجاه هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى را در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید.
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف:2813 شعبه پنجم حوزه قضائى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/9/1000 
ابالغ راي

کالسه پرونده: 322/95  شــماره دادنامه: 544- 95/5/28 مرجع رسیدگى: شــعبه دوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد، خواهان: عصمت صباغى به نشانی: نجف آباد ویالشهر خ بهارستان پ 44 با وکالت آقاى ناصر آیتى 
به نشانى: اصفهان خ هشت بهشت غربى چهارراه گلزار ساختمان وکال، خوانده: محسن على عسگرى به نشانی: 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه فقره چک به شماره/شــماره هاى 773474- 94/12/21 و 773475- 
95/1/21 جمعاً به مبلغ 59/500/000 ریال،  گردشکار: خواهان دادخواستى به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت آن به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راي می نماید. رأى شــورا: در خصوص دعواى خانم عصمت صباغى با وکالت آقاى آیتى به طرفیت محسن 
على عسگرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواي 
مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و519 و522 
قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 59/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/012/500 ریال به 
عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چکها لغایت اجراي حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد 
مى باشد. م الف: 2817 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/1001 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک مشجرمحصور پالك شماره 893/8 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسنعلى خوشاوى و غیره فرزند قربانعلى در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و م جاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 

2828 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/1007                                                                               
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک مزروعى پالك شماره 1510واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد قیصرى نیا نجف آبادى  فرزند حسنعلى و شرکاء در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 2831 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/1010         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک پالك شماره 366 واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدمجتبى اسماعیلیان فرزند سیدمحمدرضا در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2832 حسین 

زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/1011         
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک پالك شماره 37 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم سودابه قاسمى قهدریجانى فرزند اکبر و غیره در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2833 حسین 

زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/1012         
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشجر پالك شماره 251/20 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى قربانعلى کاظمى نجف آبادى فرزند على و شرکاء در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 

2834 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/1013         
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجرمحصور پالك شماره 362 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى نصراله موسى عرب نجف آبادى و غیره فرزند حیدرعلى در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمى گرددکه در روز و ساعت مقرردرمحل حضوریابند. اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 2835 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/1014         
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 1034/1 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسینعلى مرشدى فرزند محمد عبداهللا در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2836 حسین زمانى 

رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/1015         
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه  پالك شــماره 199/26واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدحسین نصیران نجف آبادى فرزند خدارحم در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرردرمحل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 

2837 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/1016                                                      
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه  پالك شماره 757/6واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم اعظم ایرانپور فرزند ناصرقلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
مى گرددکه در روز و ساعت مقرردرمحل حضوریابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 2838 حسین زمانى رئیس 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/9/1017                                                      
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به جعفر محمدى خواهان آقاى محمد فرهانى جزیره دادخواستى با موضوع 
مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 566/95 ش 9 ح ثبت و 
براى روز چهارشنبه مورخ 95/10/29 ساعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این 
صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1387 شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/9/766
مزایده

در پرونده 950157 و به موجب اجرائیه 950040 مورخ 95/2/20 صادره از شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر 
محکوم علیه روح اله جمشــیدى به پرداخت 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له نوروز 
نیکزاد و مبلغ 13/700/000 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: سمند ال ایکس به شماره انتظامى 214 ل 56 – ایران 43 مدل ظاهرى 1391 رنگ سفید 
روغنى- اتومبیل فوق الذکر که از بهمن ماه سال 1393 در پارکینگ متوقف مى باشد و طى این مدت بیمه نامه 
هاى شخص ثالث و بدنه آن از اعتبار ساقط و جهت راه اندازى فعال نیازمند یک دستگاه باطرى مى باشد به علت 
آفتاب سوختگى در برخى نقاط بدنه شامل درب صندوق نیاز به ترمیم دارد صرف نظر از شرایط موتور و گیربکس 
که بعلت عدم دسترسى به سوئیچ اتومبیل معاینات فنى میسر نگردید. با توجه به مدل اتومبیل و محاسبه هزینه 
هاى الزم و میزان رنگ شدگى و لکه گیرى به میزان 160/000/000 ریال ارزیابى 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: 95/08/16 ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: شعبه دوم 
حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده 
می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا 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: 1391  اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر و میمه /767 /9
ابالغ راى

شماره پرونده: 452/95 ش 4 ح شماره دادنامه: 680 تاریخ رسیدگى : 95/06/15 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: على صالحى جنتى- پردیس فرعى 15 پ 20 خوانده: سعید احمدى- 
محمدعلى- پردیس فاز یک سوپرمارکت ونوس خواسته: مطالبه 107500000 ریال چک شماره 491700/ عهده 
بانک کشاورز با احتساب خسارات و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به 
تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شورا و تبادل نظر ختم رسیدگى را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید.راى قاضى شورا در خصوص دعوى خواهان على صالحى جنتى 
بطرفیت خوانده سعید احمدى به خواسته مطالبه 107500000 ریال بابت چک شماره 491700/ عهده بانک 
کشاورز با احتساب خسارات و هزینه دادرسى خواهان به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده 
مطالبه مبلغ 107500000 ریال تقدیم نموده نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت 
شده از ناحیه بانک و اینکه خوانده صادر کننده چک بوده و در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان 
ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده نسبت به خواهان مى نماید دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198- 519 -522 قانون 
آئین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 107500000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2118750 ریال هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و 
اعالم میدارد.راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 1371 طباطبایى قاضى شعبه چهارم شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)9/768 
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/2840/26- 95/2/5 آقاي افشین نعمتى فرزند محمد به وکالت از مالک خانم منصوره کاشى 
زادگان به موجب تفویض وکالت 235558 مورخ 1394/09/12 دفتر 26 شاهین شهر باستناد دوبرگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 110240  را که به میزان 
ششدانگ آپارتمان به شماره پالك ثبتى 406/17612 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  
در صفحه 575 دفتر 581  ذیل ثبت 134971 بنام منصوره کاشى زادگان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
سند انتقال قطعى به شماره ى  112254 مورخ 1382/06/25 دفتر 26 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و 
معامله دیگري هم انجام نشده  و به موجب سند رهنى 851 مورخ 1382/06/25 دفتر 143 شاهین شهر در رهن 
بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر قرار گرفته 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 مالکیت 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: 1385  صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/9/769
حصر وراثت

فاطمه رزاق پور به شناسنامه شماره 308 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 512/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان صمد خلعتبرى به شناسنامه 
شماره 1214 در تاریخ 1395/06/14 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زهرا خلعتبرى 
فرزند صمد شماره شناسنامه 477 نسبت با متوفى (دختر فرزند) 2- فریده خلعتبرى فرزند صمد شماره شناسنامه 
794 نسبت با متوفى (فرزند) 3- قاسم خلعتبرى فرزند صمد شماره شناســنامه 861 نسبت با متوفى (فرزند) 
4- معصومه خلعتبرى فرزند صمد شماره شناسنامه 1368 نسبت با متوفى (فرزند) 5- ندا خلعتبرى فرزند صمد 
شماره شناسنامه 27 نسبت با متوفى (فرزند) 6- ســعید خلعتبرى فرزند صمد شماره شناسنامه 812 نسبت با 
متوفى (فرزند) 7- فاطمه رزاق پور فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 308 نسبت با متوفى (همسر). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
 م الف: 1386 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/770

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510423759500182 شماره پرونده: 9409983759500763 شماره بایگانی شعبه: 940783 
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759500075 محکوم علیه: 
حسن حاجى رضایى فرزند ابراهیم به نشانى: اصفهان خ ادیب کوچه 1 کوچه شهید امین الرعایا محکوم است 
به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/650/000 ریال بابت هزینه دادرسى و طبق 
تعرفه حق الوکاله وکیل به  انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت آن، ضمنًا 
هزینه اجراى حکم نیز به عهده محکوم علیه مى باشد. مشخصات محکوم له: علیرضا محمدیان خورزوقى فرزند 
محمدعلى به نشانى: شاهین شهر پردیس فرعى 20 پ 61 با وکالت حمیدرضا نجیمى کتایونچه فرزند مسیب به 
نشانى: اصفهان شاهین شهر شاهین شهر خ فردوسى فرعى یک شرقى پالك 61 طبقه دوم واحد 12. 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: 1369 شــعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/9/771
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423751400158 شماره پرونده: 9409983751400481 شماره بایگانی شعبه: 940499 
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابى مربوطه 9509973751400115 محکوم علیه 
مهرشاد شفیعى فرزند امیرحسین به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته (بابت وجه یک فقره چک به شماره 714727 مورخ 93/11/21 ) به انضمام مبلغ 3/850/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 4/320/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (93/11/21) تا زمان اجراى حکم طبق شاخص ساالنه بهاى کاال و 
خدمات مصرفى در حق محکوم له ابراهیم رشیدى اوندى فرزند سبزعلى به نشانى اصفهان امیر حمزه خ اول فرعى 
4 پ1 و پرداخت مبلغ 6/908/500 ریال بابت حق االجرا 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: 1368 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان برخوار/9/772
حصر وراثت

میالد محمدى به شناســنامه شــماره 4-127244584 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت 
شناســنامه ورثه، درخواســتى به شــماره 518/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشــعار داشــته اســت 
که شــادروان على محمدى به شناســنامه شــماره 445 در تاریخ 1395/09/08 درگذشــته و ورثه وى در 
هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- میالد محمدى فرزند على شــماره شناســنامه 1272445844 نســبت 
با متوفى (پســر) 2- رضا محمدى فرزند على شــماره شناســنامه 1960304471 نســبت با متوفى (پسر)
 3- مسعود محمدى فرزند على شماره شناسنامه 11305097288 نسبت با متوفى (پسر) 4- شیدا محمدى فرزند 
على شماره شناسنامه 1960231847 نسبت با متوفى (دختر) 5 – شیما محمدى فرزند على شماره شناسنامه 
1271859076 نسبت با متوفى (دختر)6- شقایق محمدى فرزند على شماره شناسنامه 1130550745 نسبت 
با متوفى (دختر)7- مریم کریمى فرزند ملک محمد شماره شناسنامه 443 نسبت با متوفى (همسر)8- ماهزاده 
محمدى عبده وند فرزند على پناه شماره شناسنامه 56 نسبت با متوفى (مادر) . اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1370 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/773 /9
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/95/2833/26- 95/09/15 آقاي محمدرضا ناصرى کریم وند فرزند عیدى باســتناد دوبرگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 218790 
را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/17466 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) 
که  در ص 130 دفتر 205  ذیل ثبت 31188 بنام خدایار رمضانى ناغانى فرزند رمضان ثبت و صادر و تســلیم 
گردیده و به موجب سند قطعى 153416 مورخ 85/07/30 دفترخانه 33 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و 
معامله دیگري هم انجام نشده  و به موجب سند شماره 153418 مورخ 85/07/30  در رهن شرکت ملى نفت پخش 
اصفهان قرار داشته 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 این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1362 صیادى صومعه رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/9/774
اجراییه

شماره: 474/95 ش 4 ح- 95/09/09 به موجب راي شــماره 671 تاریخ 95/06/15 حوزه چهارم شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه غالمرضا گوگوجانى فرزند زین العابدین به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم به فک پالك خودرو شماره 54128 – ایران 43 یکدستگاه اتومبیل 
سوارى پیکان و پرداخت مبلغ دو میلیون ششصد و سى و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق محکوم لها: 1- زیبا بویرى 2- دانیال بویرى به نشانى شاهین شهر گلدیس- آپارتمان هاى کاشف برج 
بلوك 7 واحد 7 ضمنا هزینه پراخت نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه مى باشد.ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1376 شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهرو میمه  (مجتمع شماره یک)/9/775
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1612/95 خواهان زهرا کریمیان دادخواستى مبنى بر تخلیه به طرفیت احمد عظیمى- 
انار میرزایى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخ 95/10/29 ساعت 10/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف: 28517 شعبه نهم حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان(مجتمع شماره دو)/9/778
 ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950575 ش 14 خواهان ســجاد کیانى به وکالت محمد ثالثى- سعید شاه نظرى 

دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت روح اله بیات تقدیم نموده  است. وقت رسیدگى براى روز چهارشنبه مورخ 
95/10/29 ساعت 12 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف: 28522 

شعبه 14 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) /9/779 
 ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 1319/95 خواهان عبدالرسول ممتاز دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
احمد خرمى تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روزمورخه 1395/10/29ساعت 11 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 
57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان- شــعبه 6 شوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 28540 شعبه6 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره یک)/ 9/780
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973731001185 شماره پرونده: 9409983732100666 شماره بایگانى شعبه: 950236 
شاکى: خانم افسانه کریمى فرزند ابراهیم به نشانى: نجف اباد- ازادگان- فاز 1- خ نگین- کوچه نگین 11- پ4، 
متهم: خانم جواهر صادقى فرزند قربانعلى به نشانى: مجهول المکان، اتهام ها  : 1- توهین- تهدید 2- مزاحمت 
تلفنى، دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام خانم جواهر 
صادقى فرزند قربانعلى دایر بر مزاحمت تلفنى و توهین و تهدید موضوع شکایت خانم افسانه کریمى با توجه به 
محتویات پرونده، پاسخ استعالم از شرکت خدمات ارتباطى مربوطه که حکایت از مالکیت متهم بر خط تلفن 
مزاحم شونده داردو توجه به متن پیامهاى ارسال شده دادگاه ارتکاب بزه توسط متهم را محرز دانسته لذا با استناد 
به مواد 641 و 669 و 608 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات مصوب 75 و ماده 134 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 92 و رعایت موازین مربوط به تعدد جرم متهم را به تحمل شــش ماه حبس به علت مزاحمت تلفنى و 
تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق به علت توهین و تحمل دو سال حبس به علت تهدید محکوم مى کند راى دادگاه 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادرکننده و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 2629  اسحاقیان رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر نجف آباد (101 جزایى سابق)/9/898
حصر وراثت

طیبه منتظرى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 1024 به شرح دادخواست به کالسه 1157/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمود کافى موسوى نجف آبادى 
بشناســنامه 167 در تاریخ 1395/05/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- داود کافى موســوى نجف آبادى به ش.ش 5405 ، 2- امین کافى موسوى نجف آبادى 
به ش.ملى 1080016171 (فرزندان متوفى)  3 - طیبه منتظرى نجف آبادى به ش.ش 1024 (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2761 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/899 /9
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1395/12/305088- 95/9/14 چون آقاى رضا حسین پور نجف آبادى فرزند یداله به استناد دوبرگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت پنج- نهم سهم مشاع از 
چهار و یک دوم سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 576/3 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که در صفحه 133 دفتر 219 ذیل ثبت 49069 که بنام زهرا حرى فرزند حسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 2770 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/9/900

 ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9509973760101794 شــماره پرونده: 9409983761800358 
شماره بایگانى شعبه: 951098 شکات: 1- آقاى عزت ا... همتیان  لرکى فرزند قربانعلى 
2- خانم صغرى همتیان لرکى فرزند قربانعلى همگى به نشانى شاهین شهر عطار فرعى 
6 غربى پ 40 مجتمع یلدا واحد 3 متهمین: 1- آقاى محمد شیروانى 2- خانم نادره یکتا 
فرد همگى به نشانى شاهین شهر حافظ جنوبى 6 شرقى- فعال مجهول المکان اتهام: 
تحصیل مال از طریق نامشــروع راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى محمد شیروانى 
و خانم نادره یکتا فرد دایر بر مشــارکت در تحصیل مال از طریق نامشــروع به میزان 
هشتصد و دو میلیون و پانصد هزار ریال موضوع شکایت آقاى عزت اله همتیان لرکى 
و خانم صغرى همتیان لرکى و چنین دادخواهى نموده اند که متهمین طى وعده هاى 
وامى در تهیه ویزاى کارى از خارج از کشور و با توسل به دروغ و نیرنگ طى چند مرحله 
وجوه فوق را به نامبردگان پرداخت نموده ایم و اکنون متوارى شده اند دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده، شکایت شاکى و تصویر فیش پرداخت وجه از ناحیه شاکى به حساب 
بانکى متهم و النهایه توجهًا به اینکه متهمین به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور 
پیدا نکرده اند و دفاعى به عمل نیاورده اند، وقوع بزه انتســابى را محرز دانسته مستنداً 
به ماده 2 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء اختالس و کالهبردارى حکم به 
محکومیت هر یک از متهمین و تحمل یک سال حبس تعزیرى و استرداد مبلغ هشتصد 
و دو میلیون و پانصد هزار ریال در حق شکات صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز 
قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 1382 شکوهى 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/9/722

احضار
شــماره ابالغنامه: 9510103760204285 شماره پرونده: 9409983761102139 
شماره بایگانی شــعبه: 950265 «آگهى احضار متهم» به شــرح محتویات پرونده 
کالســه 950265 ك102 دادگســترى شاهین شــهر آقاى محمد رضــازاده فعًال 
مجهول المکان متهم اســت به خیانت در امانت یک دســتگاه پکیج که تحت پیگرد 
قانونى مى باشــد و براى مورخ 1395/10/29 ســاعت 10/30 وقت رسیدگى تعیین 
گردیده فلذا به اســتناد مــاده 344 قانون آیین دادرســی کیفــري مراتب یک نوبت

 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصاً 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. هزینه نشــر آگهى با امور مالى دادگسترى مى باشد.

 م الف: 1374 فتحى فرد دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه 
(102 جزایى سابق)/9/792

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510100354205573 شــماره پرونده: 9509980354200060 
شماره بایگانی شعبه: 950855 شاکى علیرضا قاســمى دادخواستى به طرفیت متهم 
زینب السادات مشیر صدرى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 116 دادگاه کیفري دو 
شهر اصفهان (116 جزایى ســابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 344  ارجاع و به کالسه 
9509980354200060 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/28 و ساعت 
10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م الف: 29104 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق)/9/1123

 ابالغ 
شماره نامه: 9510113761801822 شماره پرونده: 9509983761800692 شماره 
بایگانى شعبه: 950735 در پرونده کالسه 950735 ب 1 شــعبه بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى محمد زهران (زهرانى) اصفهانى به نشانى متوارى 
متهم به کالهبردارى و سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده 
شخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع 
نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهى از 
طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت مى باشد.م الف: 1398 شعبه اول 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه /9/793
ابالغ

شــماره نامه: 9510113761801823 شــماره پرونــده: 9309983761801116 
شــماره بایگانى شــعبه: 931201 در پرونده کالســه 931201 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شــهر آقاى مهدى ریاحى به نشانى متوارى متهم 
به کالهبردارى و جعل عنوان تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى 
و عدم دسترسى به نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار این آگهى در این شــعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر 
اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شــد در ضمن هزینه نشر آگهى از طریق امور 
مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت مى باشد. م الف: 1397 شعبه اول بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/9/794 

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامه: 9510103760204523 شماره پرونده: 9209983761500824 
شماره بایگانى شعبه: 920803 به شــرح محتویات پرونده کالسه 920803 ك 102 
دادگسترى شاهین شهر آقاى اشکان احمدى فرزند رمضان دایر بر سرقت یک دستگاه 
خودرو پراید به شــماره 787 س 13 ایران 23 براى روز 1395/11/13 ساعت 8/30 
رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى 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. هزینه نشر با دادگسترى است. (نامبرده فعًال 
مجهول المکان است) م الف: 1410 فتحى  دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/9/796 

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامه: 9510103760204521 شماره پرونده: 9509983761500101 
شماره بایگانى شعبه: 950270 به شــرح محتویات پرونده کالسه 950270 ك 102 
دادگسترى شاهین شــهر آقاى احسن هدایت رسا فرزند امیرمســعود دایر بر تخریب 
عمدى خودرو بــراى روز 1395/11/02 ســاعت 10/30 رســیدگى تعیین گردیده 
فلذا به اســتناد ماده 115 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب یــک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد، تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر 
از وکالى رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. هزینه نشــر آگهى با دادگسترى شاهین شهر است. 
(نامبرده فعًال مجهول المکان اســت) م الف: 1412 فتحى  دادرس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/9/798 

(رأى دادگاه)
شماره نامه: 9510113760301400  شماره پرونده: 9509983760300584 شماره 
بایگانى شعبه: 951312 بموجب کیفرخواست شماره 1014- 85/5/11 و کیفرخواست 
اصالحى شماره 646- 86/3/27 دادســراى عمومى و انقالب شهرستان آقاى حمید 
راستا فرزند غالمرضا متهم اســت به حمل 5 گرم تریاك و سه گرم سوخته تریاك که 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست و اقرار متهم و کشف مواد مخدر 
و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکارى مشارالیه را محرز دانسته لذا به استناد 
بند یک ماده 5  از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتکب را به پرداخت یک میلیون ریال بعنوان جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت و تحمل بیســت ضربه شــالق در غیر مالء عام محکوم 
مى نماید. ایام بازداشت قبلى موافق مقررات کسر شود. مواد مکشوفه در راستاى ماده 
10 قانون مجازات اسالمى ضبط شود. در صورتیکه مرتکب نسبت به پرداخت جزاى 
نقدى استنکاف ورزید و مالى غیر از مستثنیات دین از محکوم علیه به دست نیامد. مقرر 
میگردد موافق مقررات نسبت به بازداشت مســتنکف تا استهالك جزاى نقدى اقدام 
شــود. این امر نافى اعمال تبصره یک از ماده 31 قانون مارالذکر و ماده 21 آئین نامه 
همان قانون نیست رأى صادره غیابى و ظرف ده روز قابل واخواهى در این شعبه است. 
م الف: 1411شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه رحیمى دادرس ویژه 

دادگاه انقالب شهرستان برخوار و میمه/9/800 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973760101812 شماره پرونده: 9309983761801316 شماره 
بایگانى شعبه: 950201 شــاکى: آقاى روح ا... مکیف فرزند حسین به نشانى: شاهین 
شهر خاقانى فرعى 1 غربى پ 17 شمالى، متهم: آقاى حسین حیدرى فرزند صفرعلى 
به نشانى: شاهین شهر پاساژ بى نظیر اولین مغازه سمت راست- فعًال مجهول المکان 
اتهام: انتقال منافع به غیر. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى حســن حیدرى فرزند 
صفرعلى، متولد 1342 دایر بر انتقال منافع مال غیر (انتقال ســرقفلى یک باب مغازه) 
موضوع شکایت آقاى روح اله مکیف دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شرح شکایت 
شاکى، تصویر سند استنادى شاکى که داللت بر شراکت مورث او نسبت به مغازه دارد 
و قولنامه عادى مورخ 88/9/1 ، که مؤید انتقال سرقفلى از ناحیه متهم به شخص ثالث 
مى باشد و  اینکه به موجب کیفرخواســت صادره تقاضاى مجازات متهم را نموده اند و 
النهایه توجهاً به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى 
به عمل نیاورده وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته مســتنداً به ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبردارى ناظر به ماده یک قانون  راجع به انتقال 
مال غیر و رأى وحدت رویه شماره 594- 73/9/1 حکم به محکومیت نامبرده از حیث 
ادعاى عمومى به تحمل سه سال حبس تعزیرى و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت و استرداد مبلغ نود میلیون ریال (یک دوم از کل سرقفلى) در 
حق شاکى از حیث ادعاى خصوصى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1381 شکوهى 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/9/724

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9509973760101777 شــماره پرونده: 9409983761801363 
شماره بایگانى شعبه: 950990 شاکى آقاى روح اله ولى گیشنگانى فرزند یداله به نشانى 
شاهین شهر- گرگاب- خ مطهرى- کوچه شــهید اکبر شاه نظرى پ 11 متهم آقاى 
دالور اسدى به نشانى شاهین شهر- فعال مجهول المکان اتهام: توهین و فحاشى راى 
دادگاه در خصوص اتهام آقاى داور اســدى دایر بر توهین و فحاشى موضوع شکایت 
آقاى روح اله ولى گیشنگانى فرزند یداله، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکى و 
اظهارات او در جلسه دادرسى این دادگاه و موداى اظهارات شاهد و النهایه توجها به اینکه 
متهم به رغم استحضار از وقت دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، 
دادگاه وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته، مستنداً به ماده 608 قانون تعزیرات و مجازات 
هاى بازدارنده حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سى ضربه شالق تعزیرى صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این 
محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف: 1383 شکوهى رئیس  شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

و میمه (101 جزایى سابق)/9/726



1212بین المللبین الملل 2829یک شنبه  28 آذر ماه 

با اعالم «لیونگ چون اینگ» رئیــس منطقه اجرایى 
و ادارى ویژه هنگ کنگ مبنى بــر اینکه در دور بعدى 
انتخابات رئیس اجرایى منطقه شرکت نخواهد کرد، آینده 
سیاسى این شــهر در جنوب چین که تحت اصل چین 
واحد اما با خودمختارى عالى اداره مى شود ، مورد توجه و 

اهتمام قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، به نظر مى رســد که رهبران سرزمین 
مادرى ( چین ) چندان از کارکرد این رئیس خرسند نبوده 
اند زیرا در دوران ریاست وى بر این منطقه هنگ کنگ 
نه تنها دچار از هم پاشیدگى سیاسى و اختالفات فزاینده 
شده بلکه جنبش هاى دانشجویى و حامى دموکراسى نیز 
مشکالت فراوانى را براى دولت مرکزى چین ایجاد نمود.
موضوع هنگ کنگ آنقدر حساسیت پیدا کرد که در سال 
جارى میالدى «جانگ دى جیانگ» رئیس کنگره و مرد 
شماره 2 چین به آنجا سفر کرد و حتى با شمارى از کسانى 
که به جنبش دموکراسى در هنگ کنگ پایبندى نشان 
داده اند، گفتگویى هایى انجام داد و نهایتًا تأکید کرد که 
پکن از هیچ تالشى براى حراست از وحدت این منطقه 

خوددارى نخواهد کرد.
ورود چین به مسائل هنگ کنگ در سال جارى میالدى 
بیش از هر زمان دیگرى از ســال 1997 میالدى بوده 
است که این منطقه تحت اصل «یک چین» به آغوش 
چین بازگشت و بار دیگر تحت حاکمیت این کشور قرار 
گرفت و سلطه و استعمار انگلیس پس از 150 سال بر آن 

پایان یافت.

امسال هزاران نفر از دانشجویان به خیابان هاى هنگ 
کنگ ریختند و خواستار آن شدند که دولت مرکزى چین 
در امور داخلى منطقه مداخله نکند و پس از انتخابات اخیر 
مجلس محلى هنگ کنگ، چند نماینده استقالل طلب 
در مراسم تحلیف خود حاضر به اعالم وفادارى به چین 
نشدند و صراحتاً تأکید کردند که چین و هنگ کنگ داراى 

ماهیتى جدا هستند .
همین اظهار نظر براى چین کافى بود کــه فوراً قانون 
اساســى هنگ کنگ را در کنگره ملى خلق به تفســیر 
بگذارد و پس از آن این کشور اعالم کرد که از این پس هر 
مقامى در هر نهادى در هنگ کنگ اگر در مراسم تحلیف 
حاضر به پایبندى به اصل چین و اعالم وفادارى به این 

کشور نباشد ، مراسم سوگند وى از اعتبار ساقط است.
این موضوع تا آنجا پیش رفت که دادگاهى در هنگ کنگ 
تشکیل شد و نهایتًا پرونده چند نماینده استقالل طلب 
مورد بررسى قرار گرفت و با البى چین این افراد از ورود به 
مجلس محلى بازماندند و سختگیرى ها بر چند نماینده 
دیگر که گرایش هاى اســتقالل طلبانه دارند، افزایش 

یافته است.
دقیقاً پس از همین رخدادها بود که رئیس اجرایى منطقه 
هنگ کنگ که در واقع باید از ســوى چین به رسمیت 
شناخته شــود تا قدرت ادارى و اجرایى تام داشته باشد، 
اعالم کرد که دیگر براى دوره بعدى انتخابات پیشقدم 

نخواهد شد و از صحنه کنار خواهد رفت.
به نظر مى رســد که چین از این واقعه خرسند است . در 

واقع چینى ها به دنبال رهبرى براى هنگ کنگ هستند 
که بتواند موارد اختالف را بــا آرامش رتق و فتق کرده و 
همزمان قدرت جلب و جذب مردم را داشته و بتواند آنها را 

در پشت سر دولت محلى متحد کند. 
در ســال 2005 میالدى زمانى کــه «تونگ چى خوا» 
رئیس منطقه ادارى ویژه در جلســه اى در کنگره ملى 
خلق چین در پکن شــرکت کرد ، از حمایت قاطع پکن 
براى استمرار ریاست بر منطقه برخوردار شد اما آن زمان 
برخى از مشــکالت اجتماعى و سیاسى در هنگ کنگ 
بروز کرد و فقط چند روز پس از این نشست تونگ اعالم 
کرد که به دلیل مشکالت جســمانى نمى تواند فعالیت 

خود را ادامه دهد.
البته لیونگ هم از حمایت جــدى دولت مرکزى چین 
برخوردار بود و بسیارى مى گویند که دولت او بر استقالل 
طلبان سختگیرى هاى زیادى داشت و شاید مى توانست 
یک دوره پنج ســاله دیگر هــم کارش را ادامه دهد اما 
آشفتگى هاى سیاســى در هنگ کنگ موجب شد تا او 

خودش هم دیگر تمایلى به ادامه کار نداشته باشد.
شاید هم پکن دیگر به دنبال یک رهبر سرسخت براى 
هنگ کنگ نیست و ترجیح مى دهد کسى روى کار بیاید 
که بتواند از حمایت آحاد مردم در این بندر تجارى و مرکز 

مالى مهم آسیا و دنیا برخوردار باشد .

روزنامه «ساوت چاینا» هنگ کنگ مى نویسد که چین 
یک رهبر بــراى هنگ کنگ مى خواهد که با مســائل 
مربوط به حق حاکمیت کارى نداشته باشد بلکه فقط به 
دنبال حل و فصل مسائل داخلى و رتق و فتق امور هنگ 
کنگ باشــد و بتواند تعامل خوب ترى با فعاالن مدنى و 

سیاسى و دموکراسى داشته باشد.
البته انتخابات سال 2017 میالدى طبق موافقت پکن 
قرار است با رأى مردم صورت گیرد و این هنگ کنگى ها 
هستند که رئیس اجرایى این منطقه مهم مالى را انتخاب 
خواهند کرد اما ساوت چاینا مى نویسد: ساده لوحى است 
اگر کسى فکر کند چین در این زمینه مداخله اى نخواهد 

داشت اما پکن مسلمًا رأى هنگ کنگى ها را مورد توجه 
جدى قرار خواهد داد.

تازه ترین بررسى هاى آمارى نشان مى دهد که ضریب 
محبوبیت رئیس فعلى هنگ کنگ به 40 درصد کاهش 
یافته است در صورتى که حتى در سال 2005 که تونگ 
چى خوا رئیس وقت منطقه قصد کناره گیرى از این مقام 

را داشت ضریب محبوبیت وى باالتر از 47 درصد بود.
به هر صورت رئیس فعلى هنگ کنگ که از سال 2012 
قدرت را در اختیار داشت دیگر دوره دوم نخواهد داشت 
و زمینه براى حضور نامزدهاى دیگر فراهم شــده است 
و فعًال نامى خاص مطرح نیســت اما در انتخابات سال 
2017 این منطقه کســى قــدرت را در اختیــار خواهد 
گرفت که از یکســو مورد اعتماد پکن باشــد و از طرف 
دیگر محبوبیت خاصى در بین هنگ کنگى ها داشــته

باشد.

  ایرنا | دولت ونزوئال براى مقابه با تورم افســار 
گسیخته، اسکناس هاى جدیدى را از 15 دسامبر (25 
آذر) وارد بازار مى کند.اســکناس هاى جدید 20000، 
10000، 5000، 2000 و 1000 بولیوارى در کنار سکه 

هاى 100، 50 و 10 بولیوارى وارد بازار مى شوند.
عالوه بر نرخ برابرى ارز در بــازار آزاد ونزوئال، دو نرخ 
دولتى نیز در مبادله بولیوار با ارزهــاى خارجى اعمال 
مى شــود. بر اساس نرخ رســمى، یک دالر برابر با 10 
بولیوار اســت و تنها شــرکت هاى مورد تأیید دولت از 
این نرخ برابرى بهره مى برند. بر اســاس نرخ دوم که 
«ســیمادى» SIMADI  خوانده مى شود، هر دالر برابر 
با 666 بولیوار است و ســقف مبادله دولتى آن تنها چند 
میلیون دالر است. بر اســاس نرخ بازار آزاد ونزوئال، هر 

دالر برابر با چهار هزار و 261 بولیوار است.
بنابراین بر اساس نرخ رسمى برابرى ارز، اسکناس هاى 
جدید 20 هزار بولیوارى برابر با دو هزار دالر هستند در 
حالى که در خیابان هاى کاراکاس، این اســکناس تنها 
چهار دالر و 69 سنت ارزش دارد. اکنون 100 بولیوارى 
درشت ترین اسکناس ونزوئالســت که در بازار آزاد دو 

سنت آمریکا ارزش دارد.
به گزارش ایرنا، ونزوئال چندین سال است با مشکالت 
سیاسى و اقتصادى دست و پنجه نرم مى کند و کاهش 
بهاى جهانى نفت نیز موجــب افزایش گرفتارى هاى 
دولت «نیکالس مادورو» شده اســت. دولت ونزوئال 
کمبود مواد غذایى و مشکالت مالى را ناشى از همدستى 

مخالفان راستگرا و دولت آمریکا مى داند.

  مهر | ژاپن به اتهام چیــن مبنى بر «رفتار 
پرخطــر و غیرحرفــه اى» جنگنده هــاى ژاپنى 
در آب هــاى مورد مناقشــه دوطــرف، اعتراض

 کرد.
ظاهراً جنگنده هاى نیروى هوایى چین در نزدیکى 
تایوان در حال پرواز بوده اند و جنگنده هاى ژاپنى با 
فاصله اى نا مشــخص از کنار این جنگنده ها عبور 

کرده اند.
«یوشــیهیده ســوگا» دبیرکل کابینه ژاپن گفت: 
مــن گزارشــى را از وزیر دفــاع دریافــت کردم 
مبنــى براینکــه جنگنده هــاى ژاپنــى در روند 
پرواز جنگنده هــاى چینى خللى ایجــاد نکرده اند 
یا امنیت ایــن جنگنده ها یا خلبان هــاى آن را به 
خطر نینداخته انــد. حقیقت این اســت که ارتش 
چین به صــورت یکجانبه چیــزى را خالف آنچه 
اتفاق افتاده،  مطــرح کرده و این مســئله به طور 
چشمگیرى بر روابط میان دو کشــور اثر مخربى

 مى گذارد.
وى ادامه داد: ژاپن اقدامات ارتش چین را تحت نظر 
دارد. چین در حال گسترش فعالیت هایش در منطقه

 است.
ســخنگوى وزارت دفــاع چیــن در بیانیــه اى 
کــه هفته پیــش منتشــر شــد،  آورده بــود: دو 
جنگنــده اف-15 ژاپــن بر فــراز تنگــه میاکو 
پرواز کــرده و به جنگنــده هاى چینــى نزدیک

 شدند.
وى با ابراز نگرانى شــدید، اقدام ژاپنى ها را «رفتار 

مخاطره آمیز» خوانده بود.

  باشگاه خبرنگاران جوان |  رئیــس اداره 
اصالحات تایلند اعالم کرد، حــدود 30 هزار زندانى به 
مناسبت تاجگذارى پادشــاه جدید این کشور مورد عفو 

قرار گرفتند.
«کوبکیات کاســیوات» رئیس اداره اصالحات تایلند 
گفــت: آزادى این زندانیــان در ســه روز آتى صورت 
مى گیرد. اما متجاوزان و مواد فروشــان شامل این عفو 
نیستند. «چوویت کامولویزیت» یکى از اعضاى سابق 
پارلمان یکى از معروف ترین زندانیانى است که مورد عفو 

قرار گرفته است.
بر اســاس این حکــم عفو گســترده زندانیــان عاجز 
و ناتــوان و زندانیانــى کــه از بیمارى هایــى چــون 
ســرطان، بیمارى هــاى روحى و دیگــر بیمارى هاى 
جــدى از جمله ایــدز رنــج مى برند شــامل این عفو

 مى شوند.
به عالوه زندانیانى که باالى 60 ســال ســن دارند در 
صورتى که دستکم یک سوم از مدت حبس خود را سپرى 

کرده باشند نیز مشمول این عفو قرار مى گیرند. به عالوه 
زندانیانى که به جرم هاى کوچک محکوم شــده اند نیز 
عفو مى شوند و حکم هاى اعدام نیز به حبس ابد کاهش

 مى یابد.
پادشــاه «ماها واجیرالنگکــرن» 50 روز پس از فوت 

پدرش تاجگذارى کرد.

یکى از عوامل پیشــین آژانس اطالعات مرکزى آمریکا 
با توجه به نتایج اطالعاتى مبنى بر «مداخله روســیه در 
انتخابات ریاست جمهورى و تالش براى پیروزى دونالد 

ترامپ» خواهان برگزارى مجدد انتخابات شد.
به گزارش مشرق، «رابرت بائر» یکى از عوامل سابق سیا 
طى مصاحبه خود با شبکه خبرىCNN در این باره گفت: 
اگر مداخله ما در انتخابات کشورهاى اروپایى، آسیایى یا 
هر جاى دیگر جهان ثابت مى شــد، آن کشورها مجدداً 
انتخابات برگزار مى کردند و هر دموکراســى باید دست 

به این اقدام بزند. 
بائر همچنین از سازمان سیا خواست تا شواهد نفوذ کرملین 
در این انتخابات را در اختیار شوراى الکترال که 19 دسامبر 

قرار است رأى نهایى خود را ارائه دهد، بگذارد.
بائر به عنوان یک کهنه کار اطالعاتى با 21 سال سابقه 
و دریافت کننده مدال مشاغل اطالعاتى در سال 1997 
همزمان با بازنشستگى اش، به شــدت از مداخله مسکو 

ابراز ناراحتى کرد.
وى در حالى که خاطر نشان مى کرد ما هرگز نمى توانیم 

تصمیم بگیریم که این مداخلــه در نتیجه انتخابات اثر 
داشته یا خیر، تأکید کرد که شواهد این اقدام باید پیش از 
رأى شوراى الکترال منتشر 

شوند.
بائر در این باره 
توضیح داد: 
ى  عضــا ا
ى  ا ر شــو
لکتــرال  ا

باید پیش از 19 دســامبر این شــواهد را ببینند، چه پاى 
هکرهاى روسى در میان باشد، چه افشاگرى ویکى لیکس، 
چه هکرها ایمیل ها را هک کرده باشند یا در کمترین حالت 

افکار عمومى آمریکایى ها را تحت تأثیر قرار داده باشند.
وى در ادامه با اشاره به موضع «هیالرى کلینتون» در قبال 
کریمه خاطر نشان کرد: روس ها دلیل خوبى براى مقابله 
با کلینتون داشتند. «والدیمیر پوتین» از هیالرى بر سر 

موضوع کریمه متنفر است.
کلینتون پیش از این تعهد خود براى دفاع از اوکراین در 
مقابل تجاوز روســیه را اعالم کرده و متعهد شده بود تا 
روابط آمریکا با این کشور را تقویت کند.بائر همچنین در 
مقابل فشار مجرى برنامه سى بى اس مبنى بر ضرورت 
برگزارى یک انتخابات دیگر تأکید کرد که مشــروعیت 
دولت در وضعیت فعلى زیر سئوال است اما از منظر قانونى 
نمى داند که چه راهى براى حل این مسئله ممکن خواهد 

بود.

  فارس|  هزینه هــاى دفاعى هند از عربســتان 
و روسیه باالتر رفته و این کشــور با یک میلیارد و 250 
میلیون دالر به چهارمین کشور در رده بودجه هاى دفاعى 

جهان تبدیل شده است.
چنانچه گزارش هفته نامه دفاعى «جینز» درباره بودجه 
دفاعى 2016 به درستى ارزیابى شده باشد، هند تا سال 
2018 به سومین کشور در رده بودجه هاى دفاعى جهان 
تبدیل مى شود و جاى انگلیس را که اکنون سوم است، 
مى گیرد. هند 50 میلیارد و 600 میلیون دالر در ســال 
2016 براى ارتش هزینه کرده است. هزینه آنها در سال 

2015 هم 46 میلیارد و 600 میلیون دالر بود.
آمریکا با بودجه نظامــى 622 میلیارد دالرى در جایگاه 

نخست قرار دارد و چین هم با حدود 191 میلیارد و 750 
میلیون دالر دوم است. انگلیس هم با هزینه حدوداً 53 

میلیارد دالرى سوم است و رقابت نزدیکى با هند دارد.
به گفته یکى از تحلیلگران ارشد هفته نامه دفاعى جینز، 
ســهم عمده اى از این اعتبارات نظامــى جدید صرف 
هزینه هاى شخصى مى شود و هرچه به سمت سال 2017 
و ســال هاى آتى پیش مى رویم، ارتش ها روى مدرنیزه 
شدن متمرکز مى شوند و همین باعث جلب تولیدکنندگان 

سالح در سراسر جهان مى شود.
در همین حال، هند مــاه اکتبر قراردادى را با روســیه 
منعقد کرد تا سیستم هاى موشکى، بالگردهاى جنگى و 

ناوچه هایى به ارزش میلیاردها دالر دریافت کند.

  الف | جمهــورى دموکراتیــک کنگو 
تصمیم اتحادیه اروپا بــراى تحریم هفت تن از 
مقام هاى ارشــد امنیتى این کشور را غیرقانونى 

دانست.
مقام هــاى مزبور بــه دلیل نقــش آفرینى در 
درگیرى هاى مرگبار با معترضان کنگو مشمول 

تحریم ها قرار گرفتند. 
«المبرت منده» ســخنگوى دولت کنگو گفت: 
این تحریم ها، غیرقانونى است، زیرا نوعى قانون 
آمرانه است که با قانون بین المللى مغایرت دارد.

وى افزود: جمهورى دموکراتیک کنگو به عنوان 
یک کشور غیر اروپایى این تحریم ها را محکوم 

کرده و قصد دارد علیه آن اقدام کند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، بیش از 50 نفر در 
جریان درگیرى هاى ماه سپتامبر در کنگو کشته 
شــدند و وزراى خارجه اتحادیه اروپا چندى بعد 
هشــدار دادند در صورتى که «جــوزف کابیال» 
رئیس جمهــورى کنگو پــس از پایــان دوره 
زمامدارى اش در روز 19 دســامبر (29 آذر ماه) 
از قدرت کنار نرود، در مورد این کشــور تصمیم 

مى گیرند.
 اتحادیه اروپا خواستار برگزارى انتخابات و روى 
کار آمدن دولتى در کنگو است که ثبات را در این 

کشور آفریقایى برقرار کند.
جوزف کابیال در سال 2001 و پس از ترور پدرش 
قدرت را به دســت گرفت و یک مــاده قانونى 
مصوب سال 2006، دوره ریاست جمهورى وى 

را به دو دوره محدود کرد.

نگاهى به آینده سیاسى یک کشور

هنگ کنگ ،دوباره در 
کانون توجهات

درخواست  برگزارى مجدد انتخابات آمریکا به دلیل دخالت روسیه

اسکناس هاى جدید؛مقابله ونزوئال با تورم  

هند چهارمین کشور در رده بودجه هاى نظامى

گزارش جدیدى که از یکى از شبکه هاى تلویزیونى 
برزیل پخش شده، فاش کرده که «میشل تامر» رئیس 
جمهور فعلى برزیل و سیاســتمداران متعلق به حزب 
حاکم، به شکل غیرقانونى از شرکت «اودبرخت» پول  

دریافت کرده اند. 
به گزارش ایســنا، در صوتى که دادستان ها اتهامات 
مطرح شده علیه میشــل تامر رئیس جمهور برزیل را 
ثابت کنند او با دورنماى محاکمه از طریق استیضاح 
روبه رو خواهد شد و این مى تواند موجب بى ثبات شدن 
دولت برزیل که تنها شش ماه از عمرش گذشته، شود.  
این در حالى اســت که چند وزیر دولــت تامر پیش از 
این بعد از اتهام زنى هاى مشابه علیه مقامات دولت از 
سوى چند شرکت دیگر ساخت و ساز، درگیر تحقیقات 

ضدفساد شده و از دولت کنار رفتند.  
«کلودیو ملو فیلهو» مدیر ســابق ارتباطات سازمانى 
در شــرکت اودبرخت بر اساس گزارش پخش شده از 
شبکه تلویزیونى Globo TV اظهار داشته یک بار در 
سال 2014 در یک ضیافت شام در اقامتگاه رسمى تامر 

در شهر برازیلیا شرکت کرده و در این نشست مدیران 
اجرایى این شــرکت قبول کرده اند تا پولى به ارزش 
2/95میلیون دالر را صرف کمپین هاى انتخاباتى حزب 

PMDB در آن سال کنند.  

این مدیر سابق خاطر نشــان کرد او و دیگر مقامات 
 PMDB اودبرخت پیشنهاداتى را از جانب مقامات حزب
که در نشست مذکور شرکت کرده بودند دریافت کردند 
مبنى بر اینکه این شــرکت به دلیــل حمایت هایش 

موقعیت ممتازى پیدا خواهد کرد.
این در حالى است که دفتر میشل تامر با انتشار بیانیه اى 

این اتهامات را رد کرده است.
در این بیانیه آمده اســت: تمامى کمک هاى اهدایى 
شــرکت اودبرخت به حزب PMDB از طریق نقل و 
انتقاالت بانکى مشــخص صورت گرفته و به اطالع 

دادگاه انتخاباتى نیز رسانده شده است.
مدیر مذکور شــرکت اودبرخت تأکید کرد عالوه بر 
شخص تامر چندین تن از وزراى کلیدى دولت او هم 

پول هاى غیرقانونى دریافت کرده اند.

اتهام فساد مالى علیه رئیس جمهور برزیل

پادشاه جدید تایلند 
حدود 30 هزار زندانى را عفو کرد

دولت کنگو تحریم هاى 
اتحادیه اروپا را 
غیرقانونى خواند

اعتراض ژاپن
 به «اتهام زنى» چینى ها

داشته یا خیر، تأکید کرد که شواهد این اقدام بایدباید پیش ازوى در حالى که خاطر نشان مى کرد ما هرگز نمى توانیم 
رأىشوراى الکترال منتشر

شوند.
در این باره ئائر ب
توضیح داد:
ى عضــا ا
ى ا ر شــو
لکتــرال ا
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