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2017، دشوارترین سال آزمون صدراعظمى مرکلکشف پیاده رو دوران صفوى در چهارباغ  اتاق فکر «شیخ» برپا شده است دولت چقدر حقوق مى دهد؟بخاطر مالحظات دیپلماتیک مجوز شکار مى دهند! بین المللاستانجهان نما اقتصاداجتماع
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در صفحه حوادث بخوانید

در صفحه اقتصاد بخوانید

بخشش قاتل
 به شرط شفاى دختر

این 570 نفر

  زنی که پسرش با ضربه چاقوي دختري 20 
ساله به قتل رسیده در جلسه دادگاه گفت که 
اگر دختر بیمارش شــفا پیدا کند، از قصاص 
متهمه می گذرد. دختر او پس از قتل برادرش، 

به بیماري سرطان مبتال شده  ...

گنجینه اى در زیر شهر اصفهان

مبناى سکوت 
ظریف در 
مقابل نماینده 
دلواپس چیست؟

دانشگاه هاى 
علوم پزشکى 
باشگاه سیاسى 
نیستند

نتایج مثبت
 برجام را 
نفى مى کنند
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 جنجال هاى  
 آقاى اسطوره! 

واقعیت هاى گروگان گیرى 
در شاهین شهر
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 پرفروش ترین فیلم زمستانى اصفهان پرفروش ترین فیلم زمستانى اصفهان
بى شــک معوقات بانکى و برگشت هزاران 
میلیارد از پول بانک ها که تا صد هزار میلیارد 
تومان اعالم و با در نظر گرفتن سود و استمهال 
آن تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد مى شود 
از مهمترین معضالت موجود شبکه بانکى به 

حساب مى آید... 4

ارتباطات رادیویى حرفه اى براى کاربران حرفه اى

پس از توقف هشــت ماهه نماد پلى اکریل اصفهان 
در بازار بورس به دلیل بروز مشکالت متعدد مالى در 
این شرکت و وجود ابهام در افزایش سرمایه، باالخره 
مجوز افزایش سرمایه این شرکت از سوى سازمان 

بورس مورد تأیید قرار گرفت تا  ...

پلى اکریل 
به بورس باز مى گردد

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 فرآیند انجام کار: 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 یا اوراق مشارکت بانکى 

بى نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید. 
4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به مبلغ (1/920/000/000 ریال) یک میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال 

5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهاى مالى:
1- 5- مهلت خرید اسناد تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 95/10/16 مى باشد.

2- 5- مهلت برگشت پاکت ها تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 95/10/26 مى باشد.
3- 5- جلسه بازگشایى پاکت ها ساعت 10 روز دوشنبه 95/10/27 واقع در نشانى مناقصه گزار مى باشد. 

6- خرید اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال ((غیرقابل استرداد)) به شماره حساب 
2163980202009 (قابل واریز در کلیه شعب بانک کشاورزى) در زمان مهلت خرید اسناد (ردیف 1-5 آگهى) به آدرس اینترنتى 
www.iranslal.com مراجعه و اسناد مناقصه را از قسمت مناقصات و مزایده ها (سال 1395) دریافت و سپس با در دست داشتن 
اصل معرفى نامه و اصل فیش واریزى در مهلت خرید اســناد، 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 تجدید مناقصه عمومى آگهى تجدید مناقصه عمومى 
شماره شماره 5757//9595

اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان  اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان  

شهردارى علویجه باستناد مجوز شماره  620- 95/6/3 و 
53- 95/1/25 شوراى اسالمى شهر علویجه در نظر دارد 
پنج قطعه زمین مسکونى واقع در خیابان تربیت بدنى را 
بصورت مزایده عمومى بفروش برساند متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت ادارى 
روز سه شنبه 95/10/21 به شــهردارى علویجه مراجعه 

نمایند.

آگهى مزایده نوبت چهارمآگهى مزایده نوبت چهارم

 محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه

پیرو آگهى مزایده شماره 19577 مورخ 95/9/14 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبات 
شماره 2227- 2228- 2230- 2231- 2232- 2233 همگى مورخ 95/9/2 شوراى اسالمى شهر آران 
و بیدگل نسبت به فروش 6 قطعه زمین واقع در فاز 5 مســعودآباد با کاربرى مسکونى (طبق کارشناسى 
پیوست) به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى با شرایط 50 درصد نقد و مابقى در 4 قسط ماهانه اقدام نماید، 
لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده 
حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 

ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیســیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
مى باشد)

1- قطعه زمین شماره 613 به مساحت 168 مترمربع جمعاً به مبلغ 700/000/000 ریال. 
2- قطعه زمین شماره 611 به مساحت 168 مترمربع جمعاً به مبلغ 700/000/000 ریال.

3- قطعه زمین شماره 609 به مساحت 147/38 مترمربع جمعاً به مبلغ 750/000/000 ریال.
4- قطعه زمین شماره 612 به مساحت 168 مترمربع جمعاً به مبلغ 700/000/000 ریال.

5- قطعه زمین شماره 608 به مساحت 143/45 مترمربع جمعاً به مبلغ 730/000/000 ریال.
6- قطعه زمین شماره 610 به مساحت 151/31 مترمربع جمعاً به مبلغ 760/000/000 ریال.

آگهى مزایده (مرحله دوم)آگهى مزایده (مرحله دوم)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل 

نوبت اول

خبر تلگرامى دیروز تکذیب شد

نوبت اول
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   خبر آنالین | اتاق جلساتش دوباره شلوغ شده 
است؛ شبیه همه ادوارى که در هنگامه انتخابات نگاه ها 
به او دوخته مى شود. او همیشه در قامت شیخوخیت بوده 
چه آن زمان که در نیمه دهه 80 به عیان وارد معادالت 
و شــکل دهى به تحوالت مى شد، چه حاال که دلگیر از 
برخى اتفاقات دوران ترجیح مى دهد به روشى دیگر در 

سیاست تأثیرگذار باشد.
این روزها بازهم حرف هایى پیرامون و در مورد او مطرح 
مى شود. گویا قرار است باز او نقش مهمى در تحوالت 
پیش رو داشته باشــد؛ آنهم درســت چند ماه مانده به 
انتخابات ریاست جمهورى. درباره على اکبر ناطق نورى 

حرف مى زنیم ؛ «فرد تأثیرگذار سیاست ایران».
کســانى که به دیدار او رفته اند روایت هایــى دارند از 
محتواى جلســات. آخریــن موردش یــک اظهارنظر 
غیرمنتظره بود، ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب ایران 
زمین که به دیدار ناطق نورى رفته به رسانه ها چنین گفته 
بود «شاید ناطق نورى یکى از گزینه  هاى اصولگرایان در 

انتخابات ریاست جمهورى باشد».
مؤلفه هاى متعددى وجود دارد که به ما مى گوید؛ «مشخصًا 
این حرف ها که در مورد نامزدى ناطق نورى مطرح مى شود 
نمى تواند منطبق با واقعیت باشد». اینها نهایتاً یک برداشت 
شخصى از یک جلسه سیاسى است. طرفه آنکه على اکبر 
ناطق نورى شــخصاً دالیل عدم حضــورش در کارهاى 

تشکیالتى سیاسى را اعالم کرده است.

ناطق کجاى سیاست ایران است؟
آیا این دورى اصولگرایان از ناطق نورى او را در ســطح 
سیاسى بى اثر کرده؟ پاسخ این ســئوال منفى است. او 
دقیقاً همانجایى ایستاده که سال ها حضور دارد. همچنان 
قباى شــیخوخیت بر تن دارد و در تمام روزهایى که بر 
دولت حسن روحانى گذشته از مدافعان و حامیان دولت او 
بوده است بر تحوالت زمانه تا آنجا که توانسته و خواسته 
تأثیرگذار بوده و در توصیف جاگیرى سیاسى اش مى توان 
او را در یک چند ضلعى قرار دارد که در سال هاى اخیر از 

اضالع دیگرى همچون اکبر هاشمى رفسنجانى، حسن 
روحانى، على اکبر والیتى، على الریجانى و حتى برخى 
عقالى اصالح طلب تشکیل شده است. همان ها که در 
دوران صدارت محمود احمدى نژاد، ایده تشکیل دولت 

وحدت ملى را در ذهنشان مى پروراندند.

ناطــق همچنان تأثیرگــذار بر معادالت 
سیاسى زمانه!

اجازه بدهید بحث را با یک ســئوال مهــم ادامه دهیم: 

«کســانى که مى گویند على اکبرناطق نورى همچنان 
کاراکتر شیخوخیت داشته و در همین موقعیت بر معادالت 
زمانه تأثیر مى گذارد او را تصمیم ساز اصولگرا مى دانند 
یا اصالح طلب. به یــک معنا اگر زاویــه تحلیل با این 
فرض شکل بگیرد، این شخصیت سیاسى به کدام جناح 

نزدیک تر است؟ 
مسئله همین اســت؛ زمانه عوض شده! دیگر نمى توان 
صورت بندى آرایش سیاسى را در دو جناح اصالح طلب 
و اصولگرا خالصه کرد. حاال اگر نگوییم جریان ســوم 

باید بگوییم یک جریان میان جناحــى پدید آمده که از 
دو سمت سیاســت ایران یارگیرى کرده است. به یک 
معنا در دوره اى که گذار از تندروى و رادیکالیسم مبناى 
نتایج انتخابات شــده، عقال و مرکز گراهاى دو جناح به 
هم قرابت پیدا کرده و قدرت رسمى را در دو قوه مجریه 
و مقننه به اکثریت به دســت گرفته اند. حاال آنها و البته

 على اکبر ناطــق نورى بــراى تثبیت شــرایط فعلى 
اندیشــه مى کنند. به اینکه چگونه مى توان از یک سو

صندلى پاســتور را براى حســن روحانى نگه داشت تا 

رقبا، شــکل و صورت دولت میان جناحى را در میانه راه 
از میان برندارند و دیگر اینکه به پارلمانتاریســت هایى 
که در صدرشــان على الریجانى قرار دارد یارى رسانده 
تا در سطح نمایندگى نیز ریل هاى حرکت جریان میان

 جناحى اســتوار باشــد. این همانجایى است که على 
اکبر ناطق نورى ایســتاده اســت؛ کاراکتر پر اهمیت و 
تأثیرگذارى که ایفــاى آن را بر عهــده دارد . او نرفته؛ 
بازنشســته هم نشــده؛ او همچنان همانى اســت که

سال ها بوده اســت؛ فرد تأثیرگذار سیاست ایران؛«على 
اکبر ناطق نورى».

یک روحانِى سنتگرا که مدرن فکر مى کند
آنچه از جانب سیاســت ورزى او حاصل خواهد شد، در 
تداوم همان روش و منش همیشگى اوست اما این وسط 
یک ســئوال مهم رخ نمایى مى کند؛«چرا ناطق نورى

 نمى خواهد مجرى باشــد و به اتاق سیاستگذارى رفته 
اســت؟» باید به رسم و رســوم او مراجعه کنیم. او چند 
سال است در این باره ســخن مى گوید؛ جان کالمش 
این است: «در دنیا سیاسیون باید عمر سیاسى براى خود 
تعریف کنند، کهنه کارهاى سیاســى بایــد به اتاق فکر 
بروند». به باور او باید در یک تحول بین نســلى، نسلى 
تازه نفس، پر تحــرك و خوش ایده بایــد زمامدار امور

شود.
ناطق نورى به قاعده بازى ایمان دارد و تمامى تغییرات 
سیاسى را در همین قواره مى بیند. اینچنین است که قبل 
از اعالم رسمى نتایج، شکســت را پذیرفت و به رقیب 
تبریک گفت و اتفاقًا به همین دلیل هم هست که اکنون 
به اتاق فکر رفته تا مرجعى باشد براى مشورت دادن به 
بازیگران سیاست از هر طیف و جناحى که هستند. او به 

تحزب و پذیرش الزامات آن عقیده دارد.
شاید درست ترین تعبیر درباره او این باشد؛ «ناطق نورى 
در عین سنت گرایى، از مدرن  ترین سیاستمداران عصر 
حاضر است و با رعایت قواعد پذیرفته شده مدرن سیاست 

در دنیا سیاست ورزى مى کند».

ســید محمد غرضى در گفتگو با انتخاب در مورد طرح 
کاندیداتورى برخى افراد از جمله قالیباف و جلیلى گفت: 
اینکه هر روز یک کاندیدا مطرح مى شود نشان دهنده آن 

است که به نتیجه نرسیده اند.
این کاندیداى انتخابات 92 در پاسخ به سئوالى در مورد 
وحدت اصولگرایان ادامه داد: براساس اخبار هرکدام از 
گروه هاى اصولگرا از کسى پشتیبانى مى کند،باید یک 

مقدارى حوصله به خرج داد.
وى در پاســخ بــه این پرســش که جامعه مدرســین
و جامعه روحانیت مى تواننــد اصولگرایان را به وحدت 
برســانند، تأکید کرد: امیدوارم بتوانند ولى در گذشــته 

که نتوانستند.
این فعال سیاسى در مورد امکان اجراى استراتژى تعدد 
کاندیدا براى شکستن رأى روحانى گفت: به نظر نمى آید 
مفاهیم سال 92 را بتوانند به سال 96 منتقل کنند. سال 

96 خیلى متفاوت از سال 92 است.
غرضى درباره انتقادات تشدید شده اصولگرایان از دولت 
و برجام تأکید کرد: مى خواهند جانشــین آقاى روحانى 
بشــوند و دایم نتایج مثبت برجام را نفى مى کنند. نتایج 
منفى را هم به رخ مى کشند و مردم وقتى مى بینند یک 
کسى مى خواهد جانشین کس دیگر بشود حرف هایش 

را خیلى جدى نمى گیرند.

على مطهرى درباره تداوم فیلترینگ برخى شبکه هاى 
اجتماعى نظیر فیسبوك و توئیتر گفت: فیلتر این شبکه ها، 
امرى موقــت و مربوط به همان زمانى اســت که فیلتر 

شده اند.
به گــزارش خبرآنالیــن، نماینده مردم تهــران، رى، 
شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس در مجلس شوراى 
اسالمى درباره پیوســتن خود به شبکه اجتماعى توئیتر 
افزود: با توجــه به اینکــه فیلتر این شــبکه ها پس از 
ناآرامى هاى سال 88 اتفاق افتاد، برداشت من این است 
که چنین تصمیمى براى همان دوره است و دیگر مشکلى 
بابت استفاده از این شبکه ها وجود ندارد، ضمن آنکه دفتر 

رهبرى و بسیارى از اعضاى کابینه و مقامات کشور در این 
شبکه عضویت دارند.نایب رئیس مجلس درباره سخنان 
معاون قضائى دادستان کل کشور مبنى بر اینکه توئیتر 
به هیچ وجه رفع فیلتر نمى شود، گفت: مرجع رسیدگى به 
این موضوع همان کارگروه است و اگر اینها رفع ممنوعیت 

کنند، قوه قضائیه نمى تواند مانع شود.
مطهــرى ادامــه داد: این بحــث در مورد فیســبوك 
هم  قابل طرح اســت زیرا فیلتر شــدن این شبکه هم 
مقارن با اتفاقات سال 88 انجام شــد و دیگر آن بحث 
موضوعیت ندارد، ضمن اینکه در آنجا هم مقامات زیادى 

صفحه دارند.

نتایج مثبت برجام را 
نفى مى کنند

فیلتر توئیتر و فیسبوك 
مى تواند برداشته شود

احمدى نژاد و یارانش
غایبان مراسم 9 دى

  نامه نیوز | در حالى کـه مصباح یـزدى روز 
پنج شنبه به مناسبت «9 دى» سخنرانى کرد و مردان 
دولت هاى نهم و دهم مانند بذرپاش هم در این روز به 
پشت تریبون رفتند اما نشـانى از محمود احمدى نژاد 
نبود.این سـئوالی اسـت کـه البته بـراي 9 دي سـال 
95 نیسـت، بلکه او در سـال هاي اخیر چندان تمایلی 
ندارد تا مانند یاران و پشـتیبانان دیروز خود در این روز 
سـخنرانی کند. البته تنهـا احمدي نژاد نبـود که نامی 
از او در مراسـم هاي «9 دي» دیده نشـد، بلکه اگر به 
کانال هاي تلگرامی نزدیکان او مراجعه شود، آنها هم 
اشاره اي به این روز نکرده اند، چنانکه در حالی که سایر 
کانال هاي تلگرامی حامی دولت قبل مطالبی درباره «9 
دي» منتشر کرده بودند، حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر 
و بهمن شریف زاده و... اشاره اي هر چند کوچک به این 

روز نداشتند.

فعالیت 100 هزار مداح 
در کشور

 ایرنا| رئیس سازمان بسیج مداحان گفت: شمار 
مداحان در کشـور حدود صد هزار نفر برآورد مى شود 
که کمتر از 50 درصد آنان عضو این سـازمان هستند. 
محمد فراهانى با بیان اینکه حدود 30 درصد از جمعیت 
مداحان کشور را بانوان تشکیل مى دهند، خاطرنشان 
کرد: هم اینک 45 هزار مداح اهل بیت (ع) در کشـور 
عضو سـازمان بسـیج مداحان هسـتند. وى نخبگان 
جامعه مداحان کشـور را 300 نفر عنوان کـرد و افزود: 
نخبگان مـداح از تحصیالت باالیى برخـوردار بوده و 
داراى مخاطب بیشـتر و تأثیرگذارى زیـادى بر روى 

مخاطبان هستند.
 

روایت کیمیایى از فیلمى که 
نساخت

مسـعود کیمیایـى در گفتگویـى بـا   تابناك|
تاریخ آنالین در خصوص ماجراى ارتباطش با سـعید 
امامى گفت: دعوت سـعید امامى معـاون وقت وزارت 
اطالعات از کیمیایى از موضوعاتى است که او در این 
سـال ها بار ها درباره آن صحبت کرده اسـت. او بدون 
اینکه سئوالى در این مورد شود، گفت: «یک آقایى به 
اسم سعید امامى همه را دعوت مى کرد من را هم دعوت 
کرد براى فیلمسـازى. من آن فیلم را نساختم. همین، 
چیز دیگرى نبود. کجاى جهان یک مأمور امنیتى شما 
را مى خواهد و شما نمى روید؟! بعد نسل ما جورى است 
که خیلى سختش است که بگویند با قدرت هستى.» او 
با اشاره به خانواده کسى که خبر دیدار او و سعید امامى را 
منتشر کرد، گفت: «شما فکر کنید براى اینکه اسمش را 
در تیتراژ ننوشتم عصبانى شد و زندگى یک آدم را پودر 
کرده است. حاال هى من دارم جواب مى دهم و این مهم 
نیست، این مهم است که دائم دوست دارند این سئوال 

را بپرسند.»

انتقاد هاشمى از صداوسیما 
آیـت ا... اکبـر هاشـمى رفسـنجانى   ایسنا|
عصر جمعه طى سـخنانى در مراسـم گرامیداشـت 
چهلمیـن روز درگذشـت آیـت ا... موسـوى اردبیلى 
با بیان اینکه صداوسـیما باید برنامـه  جامعى درباره 
مرحوم موسوى اردبیلى پخش مى کرد گفت: حق آن 
بود که صداوسیما برنامه جامعى براى ایشان پخش 
مى کرد نه اینکه لحظات آخر مشـخص شود که چه 

کسى و کجا بر پیکر ایشان نماز مى خواند.

بنیاد مستضعفان هم 
مالیات مى دهد

محمـد سـعیدى کیا رئیـس بنیـاد     تسنیم|
مسـتضعفان بـا بیـان اینکـه از 15 سـال قبـل 
مالیـات شـرکت هاى بنیاد بسـیار شـفاف پرداخت 
مى شـود، افـزود: در 11 سـال گذشـته چهـار هزار 
میلیارد تومان پرداخت مالیات داشـته ایم و تسـویه 
حسـاب مالیاتـى بنیـاد را تـا سـال 93 از وزارت 
اقتصـاد گرفته ایـم و اظهارنامـه مالیاتـى سـال 94 
را به وزارت اقتصـاد داده ایم و آمادگـى پرداخت آن 

را داریم.

توئیتر

یکى از وظایف تیم ویژه «زاسلون» (هفتمین بخش از مرکز 
امنیت شخصى سرویس اطالعات خارجى روسیه) حفاظت 
از دیپلمات هاى روسیه در کشورهاى دیگر است، این نیروها 
نه تنها براى حفاظت امنیت فیزیکى بلکه براى توانایى هاى 
عملیاتى نیز آموزش دیده و مسلح هستند. به گفته یکى از 
کارکنان نیروهاى ویژه، این نیروها در عراق، سوریه، لیبى، 

یمن و دیگر کشورها فعالند و حضور دارند.
به گزارش میزان نیروهاى زاســلون انبارهاى بزرگى از 
مدل هاى مختلف اسلحه و تکنولوژى هاى مختلف اعم 
از خودروهاى ضد گلوله تا تجهیزات دیگر دارند و زمانى 
که قرار شود، در کشورى حضور پیدا کنند، این انبارها را نیز 
با خودشان مى برند.یکى از اعضاى این نیرو در گفتگویى 
صحنه ترور «آندره گنادیوویچ کارلف» ســفیر روســیه 
در ترکیه با فرض حضور تیم ویژه زاســلون در نمایشگاه 
را اینگونه روایت مى کند: «اگر آنها(تیم ویژه زاســلون) 
حضور داشتند دیگر چنین فردى پشــت دیپلمات نمى 

توانســت اینگونه قرار بگیرد. در کنار او دو فرد مسلح با ل
باس هاى ساده بودند که مراقب ســالن و رفت و آمد ها 
بودند و مى توانســتند دیپلمات را در شرایط غیر منتظره 
اینچنینى همراهى کنند. دیگر نیروهاى زاسلون هم به طور 
پوششى در سالن حاضر مى بودند. کارلوف باید در شهر با 
ماشین هاى ضد گلوله حرکت مى کرد و نیروهاى زاسلون 
نه تنها مسلح بلکه با اســلحه هاى خودکار او را همراهى 
مــى کردند.»«ابوالفضل حســن بیکــى» نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملى مجلس در پاسخ به سئوالى مبنى بر 
اینکه آیا نیروهاى زاسلون در ایران هم حضور دارند؟ گفت: 
«ادعاى نیروى امنیتى تیم ویژه روسیه مى تواند در سایر 
کشورهاى جهان با توافق، عملى شود اما جمهورى اسالمى 

ایران اجازه این نوع حضور را به هیچ کشورى نمى دهد.»
حسن بیکى خاطرنشان کرد: «در صورت واگذارى مسئولیت 
حفاظت از سفرا، ممکن است سوء استفاده هایى صورت 
گیرد و ســفیر بدون اطالع به هر نقطه اى از کشور برود، 

بعضى از سفرا در گذشته با سوء اســتفاده از این جایگاه، 
اقدام به جاسوسى کردند، به عنوان مثال چند سال پیش 
سفیر کشورى با این استدالل که ”نیازى به حفاظت ایران 
ندارد“، بدون اطالع به کویر یزد رفت و در آنجا شناسایى 
شد در حالى که  جمهورى اسالمى ایران به احدى اجازه

 نمى دهد اینگونه تردد کند و سفرا باید طبق قانون و منشور 
ســازمان ملل قبل از رفتن به هرجایى به وزارت خارجه  
اعالم کنند و حفاظتشان هم برعهده جمهورى اسالمى 
اســت.»وى با بیان اینکه بر اســاس قانون بین المللى 
مســئولیت امنیت و حفاظت از همه سفرا بر عهده کشور 
متبوع است، اظهار داشت: «البته حفاظت دیپلمات ها در 
داخل سفارت بر عهده خودشان اســت، به این معنى که 
نیروهاى ما(پلیس دیپلماتیک ایران) جلوى درب سفارت 
حاضر هستند و در داخل سفارت وارد نمى شوند اما هرگاه 
سفیر قصد خروج و رفتن به جایى را داشته باشد باید خبر 

دهد.» 

یک هفته اى اســت کشور در میان مشــکالت فراوانى 
موجود، درگیر یک حاشیه شده است که بانى آن کریمى 

قدوسى از اعضاى جبهه پایدارى است. 
به گزارش نامه نیوز، ماجرا از این قرار اســت که دلواپس 
مذاکرات هســته اى که مدت ها به دنبال ضربه زدن به 
ظریف و تیم همراه اوست، سخنان وزیر خارجه را بر خالف 
اخالق،  عرف وشرع در فضاى رسانه اى کشور منتشر کرد. 
اقدامى که به گفته بسیارى از حضار در آن جلسه خاص با 
شــیطنت صورت گرفته و تالش داشته تا منافع ملى را با 
اهداف سیاسى و جناحى زیر پا بگذارد. نکته جالب این ماجرا 
آنجایى است که قدوسى با سابقه مشخصى که دارد، با وجود 
تکذیب هاى رسمى وزارت خارجه و افراد حاضر در جلسه 
باز هم بر اقدام خود پافشارى کرده و تالش مى کند تا حرف 

خود را به جامعه القا کند.
اما این اتفاق ها در حالى رخ مى دهد که نفر اصلى حواشى 
اخیر که محمد جواد ظریف محسوب مى شود در برابر این 
اقدام کریمى قدوسى سکوت کرده است و تالش مى کند تا 
وظیفه پاسخگویى به ادعاهاى مطرح شده را به سخنگوى 

وزارتخانه متبوعش واگذار کند.
این ســکوت ویژه ظریف بســى جاى تأمل دارد چرا که 
در موضوعات شــبیه به این، که در گذشته با وفور یافت 
مى شد، موضع هاى قاطع و جدى مى گرفت و اجازه نمى 

داد تا مخالفان و دلواپسان به اهدافى 
که دارند برسند ولى چرا در این 
بازه زمانى که حاشیه سازى 
دلواپسان به یک فرآیند تبدیل 
شــده، ســکوت کرده است 

مشخص نیست.
بایــد منتظر 

ماند تا از زبان خود او دالیل این ســکوت را بشنویم ولى 
برخى مى گویند که ظریف در آن جلسه سخنانى را بیان 
کرده که سبب ایجاد شائبه شده است و براى همان موضوع 
سعى مى کند تا کم شدن صداها و اعتراض ها به سکوت 
ادامه دهد. برخى دیگر نیز تأکید مى کنند که ظریف براى 
حفظ مسائل امنیتى و دورى از بیان برخى حقایق سکوت 

کرده است.
ولى بدون شک هر دلیلى که پشت این سکوت نهفته، از 
روى تدبیر اســت نه تقصیر؛ چراکه جریان هاى سیاسى 
افراطى و تندرو به دنبال همین اتفاق هستند. 
آنها قصد دارند تا ظریف را عصبانى کنند و 
از این اتفاق به نفع خود استفاده جناحى 

کنند.

درباره سیاست ورزِى خاص ناطق نورى

اتاق فکر «شیخ» برپا شده است

مبناى سکوت ظریف در مقابل نماینده دلواپس چیست؟

رازگشایى از فعالیت هاى تیم امنیتى کشور روسیه

«زاسلون» در ایران حضور دارد؟

ى ز ج و ر ى ى عوج ى ع و ى
ىافى داد تا مخالفان و دلواپسان به اهد

که دارند برسند ولى چرا در این 
زمانى که حاشیه سازى بازه

دلواپسان به یک فرآیند تبدیل 
شــده، ســکوت کرده است 

مشخص نیست.
بایــد منتظر 

و ب رض و ن م ى ى
ادامه دهد. برخىدیگر نیز تأکید مى کنند که ظریف براى
حفظمسائل امنیتى و دورى از بیان برخى حقایق سکوت

کرده است.
ولى بدون شک هر دلیلى که پشت این سکوت نهفته، از
روىتدبیر اســت نه تقصیر؛ چراکه جریان هاى سیاسى
افراطى و تندرو به دنبال همین اتفاق هستند.
آنها قصد دارند تا ظریف را عصبانى کنند و
از این اتفاق به نفع خود استفاده جناحى

کنند.

رازگشایىاز فعالیتهاى تیم امنیتىکشورروسیه

  انتخاب | جانشین سازمان اطالعات سپاه علت 
حصر را بخاطر فتنه دومى که سران فتنه در سرداشتند 
دانست و تأکید کرد: حتى اگر مسئوالن نظام سران فتنه 

را ببخشند، مردم نمى توانند آنان را ببخشند.
سردار حسین نجات گفت: سران فتنه به مدت هشت 
ماه، از 22 خرداد 88 تا 25 بهمن مــاه 89 آزاد بودند و 
اطالعیه مى دادند و در این مدت هیــچ برخوردى از 
ســوى قوه قضائیه با آنها صورت نگرفت ولى وقتى 
مسئوالن نظام متوجه شــدند که فتنه دیگرى در راه 

است، درخواست حصر صادر شد.
 وى با بیان اینکه سران فتنه در این مدت 20 اطالعیه 
دادند، افزود: در این اطالعیه هــا برنامه هاى خود را 
براى قیام مجدد ســازماندهى و تأکید مى کردند که 
نظام فاسد اســت و باید مبارزه کرد و از مردم خواستند 
که تشــکل هاى چهار و پنج نفره ایجاد کنند و با هم 

ارتباط برقرار کنند.
جانشــین اطالعات سپاه پاســداران انقالب اسالمى 
تصریح کرد: در 25 بهمن ســال 89 بین چهار تا پنج 
هزار نفر جمعیت در میدان انقالب تهران جمع شــدند 
و درگیرى به وجود 
آوردند و فرداى 
آن روز سران 
فتنه اطالعیه 
دادند و نظام 
را فاسد اعالم 

کردند و از مردمى که غیر مجاز راهپیمایى کرده بودند، 
تشکر کردند.  

ســردار نجات ادامه داد: دو روز بعــد از راهپیمایى 25 
بهمن مــاه، آقاى تاجــزاده از زندان نامه نوشــت که 
معارضین سوریه از جنس انقالب سبز هستند و کارى 
که در تونس و مصر براى ســرگونى رژیم رخ داده، راه 

سبز امید نیز باید راه آنها را دنبال کند.  
وى خاطر نشــان کرد: آنان تصمیم داشــتند با بهانه 
حمایت از مردم تونس و مصر تجمعــات دیگرى راه 
بیاندازند و از طریق آن اهداف خــود را دنبال کنند که 

وزارت کشور اجازه نداد و سران فتنه محصور شدند.  
جانشــین اطالعات سپاه پاســداران انقالب اسالمى 
جریان فتنه را یک جریان از قبل برنامه ریزى شــده 
دانست و گفت: این جریان یک دعواى شخصى نبود و 
علت حصر سران فتنه، فتنه 88 نبود، بلکه بخاطر فتنه 
دومى بود که آنان در سر داشتند و مقام معظم رهبرى 

بهترین مدیریت را به عنوان مدیر جامعه انجام دادند.  
سردار نجات تصریح کرد: دو حزب مشارکت و سازمان 
مجاهدین انقالب همراه با روحانیون مبارز جریان فتنه 
را به وجود آوردند و ماه ها قبل از انتخابات برنامه هاى 

راهبردى خود را دنبال مى کردند.  
ســردار نجات با بیان اینکه نظام اسالمى در خصوص 
محاکمه سران فتنه رأفت داشته است، گفت: مصلحت 
اندیشى یک واقعیت است، چراکه یکى از سران فتنه 
نخســت وزیر و دیگرى رئیس مجلس این کشــور 
بوده است و اگر خواسته باشــیم آنها را محاکمه کنیم، 
حکم آنان کمتر از اعدام نیســت اما آنــان اکنون در 
بهترین شرایط زندگى مى کنند، به طورى که استخر 
و اینترنتشان به راه اســت، پزشک خصوصى داشته و 
بهترین غذاها را برایشان درست مى کنند و اگر زندگى 
فعلى آنان را براى مردم تشــریح کنیم، مردم 

خواهند  کرد.  تجمــع 

روایت جانشین سازمان اطالعات سپاه از ماجراى حصر 

حصر سران فتنه بخاطر فتنه دوم بود

ر رب ى
 حق آن

ن پخش 
د که چه 

س بنیـاد  
ل قبـل 
پرداخت 
ـار هزار 
 تسـویه 
 وزارت 
4سـال 94
خت آن 

و درگیرى به وجود 
آوردند و فرداى 
آن روز سران 
فتنه اطالعیه 
دادند و نظام 
را فاسد اعالم 

را به وجود آوردند و ماه ها قبل از انتخابات برنامه
راهبردى خود را دنبال مى کردند. 

ســردار نجات با بیان اینکه نظام اسالمى در خص
محاکمه سران فتنه رأفت داشته است، گفت: مص
اندیشى یک واقعیت است، چراکه یکى از سران
نخســت وزیر و دیگرى رئیس مجلس این کش
بوده است و اگر خواسته باشــیم آنها را محاکمه
حکم آنان کمتر از اعدام نیســت اما آنــان اکنو
بهترین شرایط زندگى مى کنند، به طورى که اس
اینترنتشان به راه اســت، پزشک خصوصى دا و
بهترین غذاها را برایشان درست مى کنند و اگر ز
فعلى آنان را براى مردم تشــریح کنیم،

خواهند  کرد. تجمــع 
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وزیــر بهداشــت، درمان و آمــوزش پزشــکى گفت: 
دانشگاه هاى علوم پزشکى محل نقادى هستند اما اجازه 
نمى دهیم این مراکز به باشگاه سیاسى و محل کشمکش 

گروه هاى سیاسى تبدیل شوند.
سید حسن قاضى زاده هاشمى افزود: دانشگاه البته عرصه 
سیاسى هم هست و دانشــجویان و دانشگاهیان نسبت 
به مصالح کشــور و تاریخ و آینده کشور حساس هستند 

و دانشگاه محل نقادى است اما باشگاه سیاسى نیست.
وى اضافه کرد: در ماه هاى باقیمانــده از دولت افرادى
 مى خواهند از فضاى دانشــگاه ســوء اســتفاده کنند، 
دانشگاهیان آزاد هســتند و همه سلیقه ها و نظرات باید 

ابراز شوند اما اجازه نمى دهیم در دانشگاه شلوغ کنند و 
دعوا و جنجال ایجاد کنند.

وزیر بهداشت ادامه داد: نباید بگذاریم فضاى دانشگاه ها 
مانند اوایل انقالب دو قطبى شود زیرا دود آن در نهایت به 
چشم مردم مى رود.وى خطاب به رؤساى دانشگاه هاى 
علوم پزشکى افزود: نترسید که به گروه هاى سیاسى براى 
فعالیت در دانشگاه نه بگویید زیرا چه بله بگویید و چه نه 
بگویید عده اى حاشیه ســازى مى کنند.هاشمى اضافه 
کرد: اساس کار ما در دانشگاه هاى علوم پزشکى انجام 
وظایفى است که قانون مشخص کرده، البته نباید کارى 

کنیم که آزادى ها سلب شود.  

رئیس سازمان قضائى نیروهاى مســلح از کاهش 22 
درصدى فرار از خدمت خبر داد.

به گزارش خبرگزارى تسنیم حجت االسالم والمسلمین 
شکرا... بهرامى در هجدهمین مجمع پیشگیرى از وقوع 
جرم نیروهاى مسلح اســتان با انتقاد از عدم تخصیص 
بودجه کافى به منظور پیشگیرى از وقوع جرم در کشور 
اظهار داشت: متأسفانه در جامعه ما و قوا آنطور که باید و 
شاید موضوع پیشگیرى از وقوع جرم پیگیرى نمى شود 
و بودجه هاى الزم در جهت این موضوع تخصیص پیدا 

نمى کند.
وى با اشاره به تالش سال هاى اخیر براى کاهش فرار 

از خدمت در نیروهاى مسلح گفت: امروز با افتخار اعالم 
مى کنیم فرار از خدمت 22 درصد کاهش داشته است.

بهرامى با تأکید بر ضرورت حفظ شأن سربازان و توجه 
به روحیه و نیازهاى آنها اضافه کرد: اینکه سربازى سه 
ماه از خدمت خود را به مرخصى نرود، باعث سرخوردگى 
مى شود و نباید اجازه دهیم حتى موارد معدود از این دست 

هم وجود داشته باشد.
رئیس ســازمان قضائى نیروهاى مســلح با بیان اینکه 
بر ضرورت حمایت دســتگاه هاى مختلف در این حوزه 
تأکید کرد و از اقدامات نیروهاى مسلح در کاهش جرائم 

قدردانى کرد.

کاهش 22 درصدى 
فرار از خدمت

دانشگاه هاى علوم پزشکى 
باشگاه سیاسى نیستند

ازدواج 52 زوج 
با همکارى یک فرد خارجى

روز دهم دى ماه سال 1395 هجرى شمسى، مراسم 
ازدواج 52 زوج جوان بى بضاعت، یتیم و معلول توسط 

یک فرد خّیر در مشهد مقدس برگزار شد.
«محمد» و «ایمان» دو دانشــجوى جوان 24 ساله 
دانشگاه هیوستون آمریکا و تبعه یکى از کشورهاى 
حوزه خلیج فارس هســتند که هفته گذشته از ایالت 
تگزاس به مشــهد مقدس آمده اند تا زنگ زندگى 
مشــترك خود را در فضاى ملکوتى جوار حرم امن 
امام رؤوف وعطوف، حضرت ثامــن الحجج(ع) به 

صدا درآورند.
پدِر  متمول ومتدین محمــد در اقدامى خیرخواهانه، 
خداپسندانه و انسان دوســتانه به بهانه این ازدواج و 
بدون هیچ تبلیغ و نام بردن از فرزندش و در گمنامى 
تمام 52 زوج جوان بى بضاعــت، یتیم و معلول را از 
سراسر کشور شناسایى کرد تا آنها را نیز همزمان وبه 

همراه محمدش به خانه هاى بخت بفرستد.
او جهیزیه تمام وکمال همه عروس خانم ها را فراهم 
نمود. لباس ســپیِد مالئک را بر تن آنان کرد و طى 
چند مراسم باشکوه و به یاد ماندنى و بادعوت از 800 
تن از والدین وخویشاوندانشان و پذیرایى و میزبانى 
از آنان در هتل هاى مجلل مشــهد، آنهــا را راهى

 النه هاى عشق کرد.

اهداى شکار به مسئوالن!
درحالى که امام جمعه الیگــودرز عنوان مى کند که 
مسئوالن محیط زیست به مســئوالن استان شکار 
هدیه داده اند، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
لرســتان این مســئله را تکذیب مى کند. به گزارش 
ایلنا، حجت االســالم و المسلمین ســهراب ترکى 
امام جمعه موقت الیگودرز در نماز جمعه به مســائل 
زیست محیطى این اســتان پرداخت و عنوان کرد: 
مستند داریم که محیط زیست براى برخى مسئوالن 

استان شکار به  عنوان هدیه مى برد.
این در حالى است که مهرداد فتحى بیرانوند مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان لرستان ضمن تکذیب 
هدیه بردن شکار توسط مسئوالن محیط زیست در 
این باره گفت: مستنداتى در این باره وجود ندارد و اگر 

امام جمعه محترم مستندى دارند به ما ارائه کنند.

رواج نثر اجق وجق!
مهدى غبرایى مى گوید: اگر درست نویسى را رعایت 
نکنیم در درازمدت نثر اجق وجق جایگزین نثر روان 

فارسى خواهد شد.
این مترجــم در گفتگــو با ایســنا با بیــان اینکه 
درست نویســى در رســانه ها کمتر رعایت مى شود 
اظهار داشت: طى سال هاى اخیر رادیو و تلویزیون به 
خصوص تلویزیون، جمله هایى را  که از نظر دستورى 
اشتباه است رواج داده اند و این اشتباه ها در جامعه جا 

افتاده است.
او درباره عملکرد فرهنگستان زبان و ادب فارسى در 
زمینه درست نویسى گفت: مثًال فرهنگستان به جاى 
«هلیکوپتر» واژه «چرخ بال» را  پیشنهاد داده است 
که من نپسندیدم و عموم مردم هم که با آنها برخورد 

مى کنم همچنان از «هلیکوپتر» استفاده مى کنند.

«عمو فردوس»
نامزد نوبل شد

فردوس حاجیان که بسیارى از کودکان دهه 80  او را 
به نام «عمو فردوس» مى شناسند، از نامزد شدن خود 
براى دریافت جایزه نوبل بهترین معلم جهان خبر داد.
این آموزگار و مجرى تلویزیــون در گفتگو با میزان 
درباره نامزدى خود در نوبل امسال افزود: از بین 20 
هزار معلم در جهان، من در فهرست 50 نامزد اصلى 
دریافت نوبل بهترین معلم قرار گرفتم و این از سوى 

مطبوعات به خوبى منتشر نشد.
عمو فردوس از اختصاص جایزه نوبل براى کودکان 
بى سرپرست خبر داد و خاطرنشان کرد: آکادمى نوبل 
امسال براى برترین معلم جایزه اى به مبلغ یک میلیون 
دالر در نظر گرفته است. من در صورتى که به عنوان 
معلم برتر انتخاب شوم، بخش عمده اى از این جایزه 
را به کودکان و زنان بى سرپرست اختصاص خواهم

 داد.

چرك نویس

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: هر خانواده ایرانى ساالنه 
200 دالر هزینه دارو پرداخت مى کند.

رسول دیناروند روز شنبه در واکنش به ادعاهاى رئیس 
اتاق بازرگانى ایران که ادعا کرده بــود ایرانى ها 700 
میلیون دالر دارو در خانه هاى خود نگهدارى مى کنند، 
اظهار داشت: مصرف ساالنه دارو در کشور چهار میلیارد 
دالر است که اگر آن را تقسیم بر 22 میلیون خانوار ایرانى 
کنیم، به طور میانگین هر خانواده ایرانى ســاالنه 200 

دالر دارو مصرف مى کند. 
وى ادامه داد: در حال حاضر بــه طور میانگین 40 دالر 

دارو در خانه هاى ایرانى ها وجود دارد که زمان مصرف 
آن 2/5 ماه است. بیشترین داروى موجود در خانه هاى 

مردم، مسکن ها و آنتى بیوتیک ها هستند. 
رئیس ســازمان غذا و دارو با رد ادعاهــاى رئیس اتاق 
بازرگانى ایران، تأکید کرد: تنها در برخى موارد هموطنان 
مصرف آنتــى بیوتیک ها را تا انتهــا ادامه نمى دهند و 
همین موضوع باعث دپو دارو در خانه ها مى شــود که 

میزان آن به 700 میلیون دالر نمى رسد.
دیناروند تأ کید کرد: به هیچ وجه داروهاى در خانه مانده 
را نباید به خیریه ها، مراکز درمانى و یا سایر بیماران داد.

معاون آموزشى دانشگاه علم و صنعت گفت: بودن پایان 
نامه در مقطع کارشناسى ضرورى است چرا که دانشجو 

را براى مقاطع باالتر آماده مى کند.
محســن کالنتر در واکنش به خبر حذف پایان نامه  از 
دوره کارشناسى اظهار داشت: اینکه بگوییم ارائه پایان 
نامه در دوره  کارشناسى حذف شود درست نیست چرا که 
دانشجو باید با آماده سازى پایان نامه در این مقطع خود 

را براى مقاطع باالتر آماده کند.
وى افزود: با ارائه پایــان نامه در مقطع کارشناســى، 
دانشــجو روش تحقیق را به خوبى یاد مــى گیرد و  با 
جمــع آورى منابع مقدمــه براى ورود بــه مراحل بعد 
مثل کارشناسى ارشــد فراهم مى شود  وحتى  دانشجو

 مى تواند بازار کار تخصصى خود را تکمیل کند.
معاون آموزشــى دانشــگاه علــم و صنعــت در ادامه 
بیان داشــت:در حال حاضــر باید براى کیفى ســازى 
پایان نامه ها تالش بیشــترى کنیم تا بتوانند در جامعه 

کاربردى شود.
کالنتر  خاطر نشــان کرد: بودن پایــان نامه در مقطع 
کارشناســى الزم اســت و بهتر اســت در این زمینه 

تالش هاى بهترى شود.
گفتنى است بحث حذف پایان نامه در دوره کارشناسى 

در شورایعالى انقالب فرهنگى مطرح شده است.

اگر گشــت و گــذارى در پــارك هــا و فضاهاى 
باز داشــته باشــید، حتمــًا دیــده ایــد جوانانى در 
روى نیمکــت هــاى پــارك نشســته و ســرگرم 
گوشــى هاى همراهشــان هســتند. دیگــر از آن 
جســت و خیزهایــى که در گذشــته در پــارك ها

 مى دیدید، خبرى نیســت، همه خنثى و منزوى در 
گوشــه تنهایى خود نشســته حتى اگر دور هم جمع 

باشند.
«مریم» 27 ساله اســت، یکى از همان هایى که در 
تنهایى مجــازى خود فرو رفته، مــى گوید: «دنیاى 
واقعى آدم ها، آرامم نمى کند اما همین که گوشــى 
تلفنم را به دست مى گیرم و با آدم هاى مجازى و در 
کانال هاى مختلف جستجو مى کنم، آرام مى شوم، 
طورى شده که حوصله حرف زدن با اطرافیان به ویژه 

خانواده ام را ندارم.»
او ادامه مى دهد: «دوســت دارم بیشتر اوقات که در 
خانه هستم، گوشــه اى بنشــینم و در دنیاى خودم 
غرق شوم، البته از این وضعیت راضى نیستم، خیلى از 

اوقات از اتفاقاتى که در خانه 
مى افتد بى اطالع هســتم، 
به عنوان مثــال چند وقت 
پیش مادرم ســردرد شدید 
داشــت و چندین ساعت در 
خانه خوابیده بــود اما من از 
وضعیت او بــى اطالع بودم 
بعد از اینکه متوجه شــدم، 

خیلى ناراحت شدم.»
«آرش» جوانــى حــدود 
21 ساله اســت، مى گوید: 
«والدینــم از اینکه بیشــتر 
اوقات مشغول گوشى تلفن 
همراهم هســتم، شــاکى 
هستند و همیشــه سر این 

مسئله با آنها جر و بحث دارم. او ادامه مى دهد اینطور 
نیست که دوست نداشته باشــم با آنها باشم اما فکر 
مى کنم، فضاى مجازى بهتر از دنیاى واقعى اســت، 

فضاى مجازى از استرس و تنش هایم کم مى کنه و 
این مسئله باعث آرامش من مى شود.»

«پروانــه» مادرى حدود 45 ســاله اســت، از اینکه 
فرزندانش بیش از حد در فضاى مجازى هستند، نگران 

است، مى گوید: «نگران 
هستم آنها منزوى شوند 
و در دنیاى مجازى خود 
غــرق شــوند و دیگر 
دنیاى واقعى براى آنها 
معنا و مفهومى نداشته 
باشــند، مثل آدم آهنى 
شــوند، بى احساس و 

تنها.»
وى ادامه مى دهد: «از 
طرفى من و همســرم 
خیلى سعى کرده ایم با 
بردن آنها به مســافرت 
و سایر تفریح ها و حتى 
رفت و آمد بــا خانواده، 
آنها را از خواب غفلت بیدار کنیم اما انگار خودشــان 
این دنیایى که ترســیم کرده اند را دوست دارند، کم 
کم به این نتیجه رســیده ایم که روانپزشــک آنها را 

ویزیت کند.»
انقطاع بین نســلى نتیجه رشد فضاى 

مجازى
پرفسور حسین باهر یک جامعه شناس بر این باور است 
که رشد روز افزون استفاده از اینترنت و فضاى مجازى 
باعث بروز انقطاع بین نسلى مى شود. وى با اشاره به 
رشد چشمگیر شــبکه هاى اجتماعى در بین جوانان 
ایران گفت: «به طور کلى در سطح جهان جوانان به 
سمت ارتباطات مجازى تمایل پیدا کرده اند به نحوى  
که بسیارى از معلومات و اطالعات بین المللى را از این 

طریق کسب مى کنند.» 
این جامعه شــناس با اشــاره به اینکــه باید فضایى 
تفریحى براى جوانان ایجاد کرد تا جوانان به ســمت 
شــبکه هاى مجازى حرکت نکننــد، گفت: «انرژى 
مازاد جوانان باید از طریق تفریحات سالم تخلیه شود 
تا آنها به سمت استفاده از ســایت ها و شبکه  هایى با 
مضامین انحرافــى و دور از اخالق ایرانى اســالمى 

کشیده نشوند.»

نسلى که زندگى مجازى را به زندگى واقعى ترجیح مى دهند

هیس! این آدم هاى آهنى، خفته اند

پایان نامه در مقطع 
کارشناسى، الزم است

هر خانواده ایرانى ساالنه 200 دالر دارو
 مصرف مى کند

قاچــاق پرنده هاى کمیــاب از ایران و فــروش آنها به 
کشورهاى عربى سال هاست همچنان ادامه دارد و آمار 
آن نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به افزایش نیز هست به 
طورى که به گفته فرمانده دریابانى بوشــهر، مأموران 
این منطقه به تازگى موفق به کشف 530 پرنده کمیاب 
شده اند؛ پرندگانى که قرار بوده به کشورهاى عربى قاچاق 
شوند.این پرندگان از نوع شــاهین، بحرى، هوبره، فنچ 
مصرى، بلبل خرما و طرغه هستند که به صورت ماهرانه 

در لنج جاسازى شده بودند.
اگرچه قانون مجازات نســبتًا ســنگینى براى صید این 
پرندگان در نظر گرفته اســت نظیر جریمه صد میلیون 
تومانى براى شــاهین ولى همچنان ایــن مجازات ها 

تأثیرى در کاهش قاچاق این پرندگان نداشته است.
اسماعیل کهرم مشاور رئیس ســازمان محیط زیست 
کشور قوانین کشور را براى جلوگیرى از قاچاق پرنده هاى 
کمیاب در ایران کافى و مناسب دانست وگفت: قوانین ما 
مشکلى ندارد فقط در اجرا مشکل دارد و دلیل عمده آن 

نیز کمبود محیط بان است .
وى در گفتگو با جام جم آنالین افزود: حدود 10 الى 11 
درصد از خاك کشور جزو مناطق حفاظت شده است در 
همین محدوده باید حدود 11هزار محیط بان وجود داشته 
باشد. درحالى که درحال حاضر فقط دوهزار و 700 محیط 
بان داریم. لذا کنترل قاچاقچیان با این تعداد محیط بان 

کارچندان ساده اى نیست.

این کارشناس محیط زیست با اشــاره به اینکه ارزش 
قاچاق یک پرنده بحرى ماده حدود 25هزار دالر اســت 
گفت:کافى است یک قاچاقچى فقط در سال یک یا دوبار 
این پرنده را شکار کند به راحتى مى تواند هزینه زندگى 
خود را تأمین نماید. در واقع ســود سرشار قاچاق پرنده 
و کمبود اعمال کنندگان قوانین جزائى ســبب رواج این 

پدیده شده است.

وى درباره این پرســش که جریمــه صدمیلیونى براى 
قاچاقچیان پرنده رقم واقعى اســت،افزود: سنگ بزرگ 
عالمت نزدن است وقتى این رقم هنگام جریمه گرفته 
نمى شــود چه فایده اى دارد باید رقم در حدى باشــد 
که هم بتــوان آن را از مجــرم گرفت وهــم بازدارنده 

باشد.
کهرم دادن مجوز شکار به خارجیان را تأیید کرد و گفت: 

در قبال این مجــوز مبالغى دریافت مى شــود ولى هر
پرنده اى را نیز نمى توانند شکار کنند.

وى در خصوص شــکار هوبره نیز افــزود: هوبره جزو 
پرندگان ممنوع اســت که نباید شــکار شــود که البته 
زمانى طبق مالحظــات دیپلماتیک مجوز شــکار این 
پرنده براى کشــورهاى عربــى در ایران صادر شــده 

بود .

پلیس راهور در حال استانداردسازى گذرگاه هاى عابر 
پیاده در کالنشهرهاست تا میزان تلفات عابران پیاده به 
حداقل ممکن برسد، اما این موضوع کافى نیست و براى 

عابران هم باید فرهنگسازى انجام شود.
به گزارش فارس، سرهنگ داوود قاسمیان رئیس پلیس 
ترافیک شهرى با اعالم این خبر، افزود: طبق آمار 9 ماهه 
اول سال جارى، استان هاى آذربایجان شرقى، فارس، 
اصفهان، مازندران و تهران بزرگ بیشترین تعداد مرگ 

و میر عابران پیاده را به خود اختصاص داده اند.
رئیس پلیس ترافیک شــهرى با بیان اینکه ساماندهى 
گذرگاه هاى عابر پیاده آغاز شــده اســت، توضیح داد: 
این ساماندهى شــامل خط کشــى و برجسته نمودن

 گذرگاه ها به خصوص در مدخــل ورودى میادین در 
تقاطع ها، نصب کاهنده هاى ســرعت قبل از ورود به 
گذرگاه ها و همچنین تعبیه سرعت گیرهاست که قبل از 

آنها تابلو و عالیم مناسب را قرار داده ایم.
وى در ادامه با اشاره به اینکه کانالیزه کردن مسیر تردد 
عابران در مســیرهاى پرتردد و پرترافیک با استفاده از 
خط کشــى و چراغ معابر و موانع فیزیکى انجام شــده 
گفت: همینطور پل هاى مکانیکى به منظور ســهولت 
تردد عابران ایجاد شــده و در حال گســترش هستند 
که نســبت به زمان گذشــته ارتقا پیدا کــرده و نیاز به 
آموزش هاى الزم و فرهنگسازى براى استفاده از آنها

 داریم.

بیشترین مرگ و میر عابران پیاده در اصفهان

137 هزار دختر مجرد، سرپرست خانواده هستند
معاون اجتماعى ســازمان بهزیســتى کشور گفت: 
5/5درصد از دو و نیم میلیون زن سرپرســت خانواده 
در کشــور -معادل 137 هزار و 500 نفر- را دخترانى 

تشکیل مى دهند که هرگز ازدواج نکرده اند.
حبیب ا... مسعودى فرید افزود: این دختران یا سرپرست 
خانوار خود به صورت تک نفره بوده یا اینکه پدر و مادر 

سالمند یا خواهر و برادرى دارند که باید از آنان مراقبت 
کنند. مسعودى فرید خاطرنشان کرد: حدود 10 تا 11 
درصد این زنان نیز به دلیل طالق، سرپرست خانواده 
شده اند و حدود 10 تا 11 درصد دیگر به دلیل داشتن 
شوهر از کارافتاده و داراى معلولیت، سرپرستى خانواده 

خود را به عهده گرفته اند.

سود سرشار قاچاق پرنده

بخاطر مالحظات 
دیپلماتیک مجوز شکار 

مى دهند! 
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 گذرگاه هتل عباسى تا 
چهارباغ ساماندهى مى شود

مدیر منطقه 3 شـهردارى اصفهان گفت: ساماندهى 
گذرگاه هتل عباسى تا چهارباغ عباسى از هفته آینده 

آغاز مى شود.
حسـین کارگر اظهار داشـت: عملیات سـنگفرش و 
هموارسازى مسیر ضلع شمالى و شرقى گذرگاه هتل 

عباسى در دستور کار قرار دارد.
وى با تأکید بـر اینکه این گـذرگاه براى تردد آسـان 
معلوالن و نابینایان مناسـب سازى مى شـود، افزود: 
هموارسازى مسـیر ویلچر براى عبور معلوالن نیز در 

نظر گرفته شد است.
مدیـر منطقـه 3 شـهردارى اصفهـان بـا اشـاره 
بـه اینکـه 450 میلیـون تومان بـراى این پـروژه در 
نظر گرفته شـده اسـت، ادامـه داد: سـاماندهى گذر 
هتل عباسـى تا چهارباغ عباسـى از هفتـه آینده آغاز 

مى شود.

باغ تجربه میزبان نشست 
هفتگى «ترنم اندیشه» 

نشست «ترنم اندیشه» روزهاى شنبه هر هفته ویژه 
سالمندان و بزرگسـاالن باالى 45 سال در محل باغ 

تجربه در حال برگزارى است.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، رئیس خانه تجربه بـا بیان این 
مطلـب گفـت: ایـن نشسـت پـس از انجـام ورزش 
صبحگاهـى روزانـه،  از سـاعت 8و 30  دقیقـه تا 10 
صبح با حضـور بانوان و آقایان سـالمند عالقه مند به 

نشست هاى آزاد برگزار مى شود.
فریبا زارعان اظهار داشـت: هر یـک از مخاطبین در 
نشست «ترنم اندیشه» در محیط  باغ در کنار یکدیگر 
به ارائـه هنرمندى هـاى خود شـامل شـعر و دکلمه 

خوانى، اجراى تئاتر و ... مى پردازند. 
 وى خاطرنشـان کرد: عالقه مندان براى شـرکت در 
این نشسـت ها مى توانند بـه محل بـاغ تجربه واقع 
در چهـارراه عالمه امینـى، کنار گـذر اتوبان  شـهید 
آقابابایى، انتهاى باغ غدیر مراجعه کرده و یا با شماره 

32670289 تماس حاصل کنند.

 500 دختر کودك 
در اصفهان عقد کردند

مدیر کل ثبت احوال اسـتان اصفهـان گفت: بیش از 
500 دختـر کـودك و نزدیک بـه 500 پسـر نوجوان 

امسال ازدواج کردند.
تورج حاجى رحیمیـان در این خصـوص گفت: 533 
دختر زیر 14 سال در سـطح استان اصفهان سرسفره 

عقد نشستند که پنج عروس کمتر از ده سال دارند.
 مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان بیان داشت: در 
هشـت ماه امسـال 26 هزار و 250 ازدواج در اسـتان 

ثبت شده است.  
وى اعالم کرد: 528 عروس ده تا 14 سـاله و شـش 
هـزار و 540 نفر هم 15 تا 19 سـاله هسـتند.  حاجى 
رحیمیان در ادامه اظهار داشـت: از ابتداى امسـال تا 
پایان آبان 499 پسر 15 تا 19 ساله استان هم ازدواج 

کردند.
 وى بیان داشـت: هفت هـزار و 671 فقـره طالق در 

هشت ماهه امسال در استان به ثبت رسید.

 ویزاى الکترونیکى فرودگاهى 
در اصفهان صادر مى شود

معاون کنسولى، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور 
وزارت امـور خارجه از صـدور ویـزاى الکترونیکى در 

آینده نزدیک در اصفهان خبر داد.
حسن قشقاوى اعالم کرد: بر این اساس هر شخصى 
از هر کجاى دنیا مى تواند از طریق اینترنت درخواست 
ویزا کـرده و با دریافت یک ُکد در فـرودگاه اصفهان، 

ویزا دریافت کند. 
بـر اسـاس اعـالم وزارت امـور خارجـه در حـال 
حاضر اتبـاع کشـورهاى سـومالى ، کلمبیـا، آمریکا ، 
انگلیس ، کانادا ، بنگالدش ، اردن ، عراق ، افغانسـتان  
و پاکسـتان  امـکان دریافـت روادیـد فرودگاهـى 

ندارند. 

کارشناس پیشــگیرى از معلولیت بهزیستى شهرستان 
اصفهان گفت: پوشــش مربــوط به معاینه چشــم و 
غربالگرى تنبلى چشم براى کودکان سه تا شش سال 
در سطح کالنشهر اصفهان در حدود 50 درصد است و 

باید افزایش یابد.
شــبنم احتشــام زاده افــزود: براى افزایش پوشــش 
غربالگرى تنبلى چشــم در کودکان ســه تا شش سال 
نیاز به همکارى بیشــتر سایر دســتگاه هاى اجرایى 

داریم.
وى خاطرنشــان کرد: در حدودصدهزار کودك سه تا 
شش سال در شهرســتان اصفهان زندگى مى کنند که 

فقط حدود 26 هزار نفر از آنها زیر نظر مهدهاى کودك، 
کانون هاى آموزش قرآن و یا آمــوزش و پرورش قرار 
دارند و ما به 74 هزار کودك براى معاینه چشم دسترسى 

چندانى نداریم.
این کارشــناس تصریح کرد: میزان پوشــش معاینه 
چشــم و غربالگــرى تنبلــى چشــم در جرقویــه، 
ورزنــه و کوهپایــه، بهتــر و حــدود 90 درصــد 

است.
احتشام زاده، بهترین سن براى تشخیص و درمان تنبلى 
چشم را زیر پنج سال اعالم و اضافه کرد: کودك باید تا 

قبل از دبستان، سه بار معاینه شود.

مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان میزان 
متوسط جابه جایى بار روزانه در محورهاى این استان را 
117 هزار و 530 تن اعــالم کرد و از صدور روزانه هفت 

هزار و 200 بارنامه در اصفهان خبر داد.
داریوش امانى با بیان اینکه استان اصفهان رتبه اول حمل 
بار و رتبه ســوم را در جابه جایى مسافر در سراسر کشور 
دارد، اظهار داشت: تعداد ناوگان بارى استان 36 هزار و 
266 دستگاه است که به طور متوسط روزانه 117 هزار و 
530 تن بار در محورهاى استان جابه جا مى شود و به طور 

متوسط هر روز هفت هزار و 200 بارنامه صادر مى شود.
وى با بیان اینکه در هشــت ماه نخست امسال نسبت 

به مدت مشــابه سال گذشــته با افزایش 5/6 درصدى 
جابه جایى بــار درمحورهاى اســتان اصفهــان روبه 
رو شــدیم، افزود: کنترل بر حمل کاال به شــیوه هاى 
مختلف سیستمى، گشت دروازه اى توسط کارشناسان 
اداره کل، بازدید از شــرکت ها و مؤسســات توســط 
کارشناسان اداره کل  وگزارش پلیس راه و مردم  انجام 

مى شود. 
وى  افزود: از نظر تعداد دوربین هوشمند نظارت تصویرى 
و ثبت تخلف مقام سوم کشور را داریم و قرار است تا پایان 
امسال 30 دستگاه ثبت تخلف و نظارت تصویرى جدید 

فعال شود.

پوشش 50 درصدى غربالگرى 
تنبلى چشم در  اصفهان 

صدور روزانه 7200 بارنامه 
در استان

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
ریزش دیوار مدرسه در روستاى سادات آباد سمیرم کذب 
است و ریزش مربوط به ساختمان ادارى مجاور مدرسه 
بوده که خوشبختانه مصدومین حادثه همه از بیمارستان 

مرخص شده و در سالمت کامل به سر مى برند.
میر پور با بیان اینکه این حادثه در روز چهارشنبه 8 دى 
ماه در ســاعت 11 و 50 دقیقه اتفاق افتاده است اظهار 
داشت: اخبارى که در سایت ها و فضاى مجازى مبنى بر 
ریزش دیوار مدرسه بوده کذب  است و این حادثه بر اثر 
وزش باد شدید و ریزش دیوار ساختمان ادارى که در ضلع 
جنوب غربى مدرسه در حال ساخت بوده صورت گرفته

 است.
وى گفت: در مدرسه شهداى ســادات آباد تعداد 109 
دانش آموز در حال تحصیل مى باشــند که این اتفاق با 
زنگ استراحت دانش آموزان همزمان شده و متأسفانه 
تعداد شــش نفر دو دانش آموز دختر و چهار دانش آموز 

پسر دچار مصدومیت هاى جزئى شده بودند.
معاون اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با 
بیان اینکه بــا همکارى خوب مردم، اورژانس، ســپاه، 
هالل احمر این دانــش آموزان به بیمارســتان اعزام 
شدند گفت: از این تعداد دانش آموز چهار نفر به صورت 
سرپایى مرخص و دو نفر دیگر پس از یک شب بسترى 
و تحت مراقبت قــرار گرفتن از بیمارســتان مرخص 

شدند.
میر پور گفت: دیوار مدرسه طبق استاندارد اداره نوسازى 
مدارس ساخته شده و از استحکام کافى برخوردار است و 

در این حادثه کوچک ترین ریزشى نداشته است.
وى با بیان اینکه کلیه دانش آمــوزان و عوامل اجرائى 
مدارس تحت بیمه حوادث هستند افزود: از ابتداى اعالم 
این حادثه به ما با تمام توان این موضوع را پیگیرى کرده 
و امروز(روز شنبه) نیز با مسئولین اداره آموزش و پرورش 
ســمیرم در روستاى ســادات آباد حاضر و از این دانش 

آموزان عیادت شد.

مدیر بخش هماهنگ کننده امور بین الملل شــرکت 
نمایشــگاه اصفهان از اســتقرار پاویون بیــن المللى 
کشورهاى آلمان، چک و ترکیه در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللى صنعت دام، طیور و دامپزشــکى اصفهان 

خبر داد.
مهدى لطیفى با اشــاره بــه اینکه، پاویــون مذکور با 
همکارى انجمن کشاورزى آلمان تشکیل شده است، 
اظهار داشت: 14 شرکت از کشورهاى آلمان، ترکیه و 
جمهورى چک در 150 مترمربع فضاى نمایشــگاهى 

حضور خواهند یافت.
وى ادامه داد: این شــرکت ها خدمــات و محصوالت 
خــود را در زمینه ژنتیک، تکنولوژى ســاخت ســالن 
هاى نگهدارى حیوانات، سیستم هاى دفع فضوالت، 
تجهیزات شناســایى و نشــان گــذارى دام و طیور، 
کیسه هاى نگهدارى علوفه، بهداشت و سالمت دام و 

سیستم هاى سُبک صنعت طیور ارائه مى دهند.
به گفته وى، هفت عنوان ســمینار تخصصى با دعوت 
از سخنرانان و اساتید دانشــگاه هاى آلمان و اتریش 
نیز همزمان با این نمایشــگاه برگزار خواهد شــد که 
موضوعات روش افزایش تولید شــیر، تکنولوژى ها و 

نحوه پرورش دام هاى شیرده، چالش هاى موجود در 
سالمت طیور، ژنتیک و پرورش دام را شامل مى شود. 

به گفته وى، پانزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت 
دام، طیور و دامپزشــکى اصفهــان از13  تا 16 بهمن 
ماه در محل نمایشــگاه هاى بین المللى استان برگزار 

خواهد شد.

در پى بارش هاى زمستانه رودخانه فصلى ماکوله 
گلپایگان که ســال هاى متوالى خشک شده بود 

مجدداً احیا و جارى شد.
رودخانه فصلى ماکوله که در شمال شهر گلپایگان 
واقع شده و منبع تأمین آب کشاورزى در روستاهاى 

اطراف در فصل بهار و تابستان است.
بیشه زارهاى اطراف رودخانه در مسیر روستاهاى 
شمال شــهر و تصفیه خانه آب و کوه هاى اطراف 
گلپایگان است که در فصل تابستان اکوسیستمى بى 

همتا براى گردشگران ایجاد مى کند.
بارش هاى مطلوب زمستانه که در مناطق کوهستانى 
گلپایگان از شدت بیشترى برخوردار بود سبب جارى 
شدن آب در رودخانه فصلى ماکوله در شمال شهر 
گلپایگان را درپى داشت و موجب خوشحالى مردم 

منطقه شد.
بارش هایى زمستانه همچنین سبب جارى شدن آب 
و سیل آسا شدن رودخانه فصلى روستاى زرنجان با 
ارتفاع چهار متر شده است. این رودخانه فصلى نیز 
در 30 سال گذشته منبع آب کشاورزى 12 روستا بود 
که با کاهش بارندگى ها موجب شد تا این رودخانه 

فصلى بدون آب و کامًال خشک بماند.

ریزش دیوار مدرسه در سمیرم تکذیب شد تشکیل پاویون 14 شرکت خارجی 
در نمایشگاه دام و طیور

سالک یک بیمارى پوستى است که عوارض پوستى 
و آثار باقیمانده از آن مى تواند به کابوسى بزرگ براى 

انسان تبدیل شود. 
در ایران 17 اســتان درگیر سالک روستایى و هشت 
استان، درگیر سالک شهرى هستند که استان اصفهان 
بیشتر درگیر سالک روســتایى (مرطوب) است که 
مخزن آن موش صحرایى با دم جارویى و بلند است. 

در شهرســتان اصفهان بیشــتر مناطق روستایى از 
سگزى تا ورزنه و از نیک آباد جرقویه تا رامشه درگیر 
سالک روستایى هستند. فرماندار اصفهان از کاهش 
65 درصدى ابتال به سالک در این شهرستان در هشت 

ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
فضل ا... کفیل با بیان اینکه اقدامات خوبى در جهت 
مبارزه با بیمارى سالک در شهرستان اصفهان شده 
است، افزود: با این حال هنوز شرایط ما مطلوب نیست.

کفیل با تأکید بر اینکه الزم است طرحى براى مقابله 
و کنترل بیمارى سالک در شهرستان اصفهان تدوین 
شود، اظهار داشت: وجود مخروبه ها، تخلیه پسماند و 
شیرابه ها از جمله مجارى شیوع این بیمارى است که 

باید براى آنها اقدامات جدى ترى انجام شود.
رئیس مرکز بهداشت شــماره 2 اصفهان نیز گفت: 
میزان ابتال به بیمارى سالک در منطقه زیر پوشش 

این مرکز 64 درصد کاهش داشته است.
آیت ســهرابى افزود: کاهش خوبى در بخش هاى 
جرقویه سفلى و علیا صورت گرفته اما الزم است در 

منطقه محمد آباد، اقدامات بیشترى صورت گیرد.
حمید ترك زاده رئیس مرکز بهداشــت شماره یک 
اصفهان نیز گفت: در هشت ماهه امسال تعداد موارد 
ابتال به سالک در منطقه زیر پوشش این مرکز 731 
مورد بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 66 درصد 

کاهش یافت. 

شهردار گوگد گفت: در پى نشست زمین در بلوار آیت 
ا... محمودى شهر گوگد گودال چهار مترى ایجاد شد.

محمود اشرفى اظهارداشت: بارش هاى اخیر سبب نفوذ 
به قنات اطراف این خیابان شده و بروز رطوبت ناشى 
از قنات سبب سست شــدن خاك در زیر این خیابان 

شده است.
وى افزود: در مسیر بلوار آیت ا... محمودى شهر گوگد 
گودالى به طول 18 متر و عرض هشــت متر در عمق 

حداکثر چهار مترى زمین ایجاد شده است.
شهردار گوگد با بیان اینکه این حادثه تلفات جانى در پى 
نداشته است، گفت: فعًال به علت فرونشست زمین در 

این محدوده خیابان یکطرفه است.
وى بیان داشت: خدمات شهرى شهردارى گوگد پس 
از حادثه فرونشست بالفاصله وارد عمل شده است که 
پس الیروبى ترمیم خیابان به صورت ایمنى و مهندسى 

انجام مى شود.
اشرفى با بیان اینکه اعتبار این پروژه 150 میلیون تومان 
برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در صورت مساعد 

بودن هوا این عملیات یک هفته به طول مى انجامد.

کاهش ابتال به سالک 
در شهرستان اصفهان

نشست زمین در گوگد 

کشف کرت بندى پیاده رو از دوره صفوى در چهار باغ عباسى اصفهان، 
منطبق بر سفرنامه ها و کتاب هاى تاریخى که با کرسى چینى الشه سنگى 
و دور چین آجرى مزین است بخشــى از کشفیات حاصل از بررسى هاى 

باستان شناسى در این منطقه است.
به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى سعید شهباز سرپرست 
هیئت گمانه زنى شناسایى و احیاى کف فرش چهار باغ عباسى اصفهان 
با اعالم این خبرهدف از کاوش باستان شناختى در پروژه  احیاى چهار باغ 
عباسى را کشف کف فرش آجرى یا سنگى در ادوار تاریخى از عصر معاصر 

تا دوره صفوى،کشف و  شناسایى شبکه آبنماهاى ذکر شده سفرنامه ها در 
پیاده رو چهار باغ عباسى و احیاى آن اعالم کرد .

این باســتان شــناس با اشــاره به یافته هاى کشف شــده در چهار باغ 
عباســى گفت: در بررســى هاى باستان شناســى محوطه بقایایى کف 
فرش در ابعاد اجرى 25*20 ســانتیمتر مربوط بــه دوره قاجاریه که به 
شکل منظم در کنار یکدیگر با مالط شــفته آهکى قرار گرفته اند کشف

 شد .
وى کشف کف فرش از نوع سنگ چین به شیوه  قلوه اى  چینى به صورت 

یکپارچه که مربوط به دوره پهلوى است و  با تراکم زیاد در کنار یکدیگر 
به صورت منظم چیده شده را از دیگر یافته هاى این کاوش اعالم کرد.

شــهباز افزود: کرت بندى دوره صفوى پیــاده رو که با کرســه چینى 
الشــه ســنگى و دور چین آجرى مزین اســت نیز کشف شــده که در 
توصیف آن مى توان بر نوشــته هاى کتــب تاریخى و اســناد موجود 
سفرنامه هاى این کاوش استناد کرد . او اظهار داشت: اما از شبکه آبنما که 
در سفرنامه هاى ذکر شده از آنها یاد شد چیزى پیدا نشد که امید است در 

ادامه حفارى ها به آنها دست یابیم .

پس از توقف هشــت ماهه نماد پلى اکریل اصفهان در 
بازار بورس به دلیل بروز مشــکالت متعدد مالى در این 
شرکت و وجود ابهام در افزایش سرمایه، باالخره مجوز 
افزایش سرمایه این شرکت از سوى سازمان بورس مورد 
تأیید قرار گرفت تا امید سهامداران به بازگشایى مجدد 

سهم پس از ماه ها انتشار اخبار منفى تقویت شود.

افزایش سرمایه اى که آب رفت
شرکت پلى اکریل ایران از سال ها قبل با انواع و اقسام 
مشکالت اقتصادى اعم از ظرفیت پایین تولید، افزایش 
قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه هاى مالى، سوء مدیریت 
و هزینه هاى جانبى تولید دســت و پنجه نرم مى کرد و 
حتى چندین مرتبه تغییر تیم مدیریتى نیز نتوانست گره 

از کار این شرکت باز کند.
با این حال طى دو سال اخیر با بحرانى شدن شرایط حیات 
پلى اکریل، مدیریت این شرکت برنامه اصالح ساختار 
مالى جدیدى را کلید زد که مهمترین محور آن افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابى بود که فرآیند آن بیش از 
دو سال طول کشید و در پایان سال 94 نهایتاً به سازمان 

بورس ارائه شد.
اما مشکل از آنجایى شروع شد که در این برنامه، تجدید 
ارزیابى از همه دارایى هاى شرکت اعم از زمین، ساختمان 
و تجهیزات تولید لحاظ شــده بود که ســرفصل هاى 
ساختمان و تجهیزات مشمول استهالك شده و سازمان 
بورس به دالیلى نظیر افزایش هزینه استهالك شرکت 

با آن مخالفت کرد.
پیگیرى ســهامداران خــرد پلى اکریل از یک ســو و 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى از سوى دیگر در این 
مدت تا حدى تأثیرگذار بود و پس از گذشت هشت ماه، 
از هزار و 200 درصد افزایش سرمایه پیشنهادى، 627 
درصد مورد قبول سازمان بورس قرار گرفت و شرکت 
مذکور براى اعمال این افزایش سرمایه، 60 روز کارى از 

هفت دى ماه سال جارى فرصت دارد.

وعده کمک 40 میلیاردى دولت
چندى پیش زهرا ســعیدى نماینده مجلس شــوراى 
اســالمى در اواخر آذرماه از موافقــت دولت با پرداخت 

فورى 20 میلیارد تومان کمک به شرکت پلى اکریل خبر 
داد و گفت: دولت در گذشته با کمک 20 میلیارد تومانى 
به کارخانه پلى اکریل موافقت کرده و آن را آخرین کمک 
دولت به این کارخانه عنوان کرده بود، دولت با کمک 20 
میلیارد تومانى دیگرى موافقت کرده و در مجموع مبلغ 

40 میلیارد تومان به این کارخانه تزریق مى شود.
به گزارش فارس، ســازمان بورس در نامه صدور مجوز 
افزایش ســرمایه پلى اکریل در ســرفصل توضیحات 

بااهمیت اینچنین آورده است:
«با عنایت به اینکه شرکت تحت حمایت قانون حمایت 
صنعتى و جلوگیرى از تعطیلى کارخانه هاى کشور قرار 
گرفته و مقرر گردیده که مبلغ 400 میلیارد ریال نقدینگى 
در وجه شــرکت پرداخت گردد که تاکنــون مبلغ 200 
میلیارد ریال از آن پرداخت شده، مجوز افزایش سرمایه 

شرکت به میزان 627 درصد صادر شد.»

عدم خروج از شمولیت ماده 141
با وجود صدور مجوز افزایش ســرمایه، شمولیت ماده 
141 در مورد پلى اکریل همچنان پابرجاســت؛ چرا که 
طبق آخرین اعالم شــرکت در 31 تیرماه سال جارى، 
زیان انباشــته شــرکت 399 میلیارد تومان (8/4 برابر 
سرمایه اسمى) اعالم شــده که حتى در صورت اعمال 
افزایش سرمایه مورد تأیید سازمان بورس(627 درصد) 
و رسیدن میزان سرمایه اسمى به 356 میلیارد تومان نیز 
این شرکت از شــمولیت ماده 141 خارج نمى شود؛ زیرا 
ماده 141 اصالحیه قانون تجارت مقرر مى دارد که اگر بر 
اثر زیان هاى وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان 
برود، هیئت مدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومى 
فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحالل 

یا بقاى شرکت مورد شور و رأى واقع شود.
بر همین اســاس حتى با فرض احتساب مبالغ تزریقى 
دولت به حساب سرمایه شــرکت به نظر مى رسد مبالغ 
اختصاص داده از ســوى دولت، کفایــت ادامه فعالیت 
شــرکت را نداشته باشــد و اگر هدف دولت رفع قطعى 
مشکالت پلى اکریل است، باید مبالغ اختصاص یافته 
به میزانى باشد که شرکت را از ماده 141 قانون تجارت 

خارج کند.

تحول جدید در پرونده کارخانه پر حرف و حدیث اصفهان

پلى اکریل به بورس باز مى گردد

کشف پیاده رو دوران صفوى در چهارباغ  

آب در رودخانه ماکوله 
جارى شد 
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   تحقق 75 درصدي 
درآمدهاي شهرداري اصفهان

رئیس کمیسیون امور اقتصادي، حقوقی و گردشگري 
شوراي اسـالمی شـهراصفهان گفت: از ابتداي سال 
جاري تاکنون درآمدهاي شـهرداري اعـم  ازنقدى و 
غیر نقدى به میـزان 75 درصد از پیـش بینی بودجه 

محقق شده است.
فتح ا... معین گفت: بودجه امسال شهرداري دو هزار 
و 650 میلیارد تومان پیش بینى شـده که تاکنون 75 

درصد از آن محقق شده است.

پرداخت وام 
کم بهره اشتغالزایى  

بخشدار مرکزى اردسـتان گفت: وام کم بهره جهت 
طرح هاى اشتغالزایى در روستاهاى اردستان پرداخت 

مى شود.
مهرداد باقرى افزود: با اختصـاص 200 میلیارد ریال 
تسهیالت 8 درصد از طریق بانک سینا و بنیاد علوى 
به طرح هاى روستایى در اسـتان اصفهان که توجیه 

اقتصادى داشته باشند وام پرداخت مى شود.
وى با بیان اینکه دولت قصد دارد با اعطاى تسهیالت 
کم بهره در روسـتاها اشـتغالزایى کنـد تصریح کرد: 
روستائیان شهرسـتان هاى استان اصفهان و کسانى 
که توانایى راه اندازى صنایـع تبدیلى و کارخانه هاى 
کوچـک را دارند مـى تواننـد از این فرصت اسـتفاده 

کنند.

صدور مجوز تأمین ارزى 
 نیروگاه سیکل ترکیبى کاشان

مجرى طرح هاى بیـع متقابل شـرکت تولید نیروى 
برق حرارتى گفت: نامه مسدودى ارزى پروژه احداث 
بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبى کاشان براى آغاز 

عملیات اجرا صادر شد.
سردارى افزود: مسدودى ارزى براى تأمین مالى پروژه 
احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبى کاشان در 
قالب قرارداد بیع متقابل توسـط صندوق توسعه ملى 
اعالم شـده و این مسـئله باعث خواهد شـد تـا روند 
احداث بخش بخار نیروگاه سـیکل ترکیبى کاشـان 

سرعت بیشترى بگیرد.
وى افزود: پروژه احداث بخش بخار نیروگاه سـیکل 
ترکیبى کاشان شـامل یک واحد 160 مگاواتى است 
که در حال حاضر 20 درصد پیشرفت فیزیکى داشته 

است.
مجـرى طرح هاى بیـع متقابل تصریح کـرد: احداث 
بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبى یکى از پروژه هاى 
اولویـت دار اقتصـاد مقاومتـى در سـال جـارى بوده 
است که هم اکنون توسـط بخش خصوصى در حال 

اجراست.

راه اندازى رشته بازى هاى 
رایانه اى در دانشگاه اصفهان  

رشـته تحصیلى «بازى هـاى رایانـه اى» در مقاطع 
کارشناسـى و کارشناسى ارشد در دانشـگاه اصفهان 

راه اندازى مى شود.
رئیس دانشـگاه اصفهان گفت: این رشـته به عنوان 
یک رشته جامع شامل مجموعه اى از دروس رایانه، 
فناورى اطالعات، روان شناسى، جامعه شناسى، هنر، 

مدیریت و اقتصاد ارائه خواهد شد.
هوشـنگ طالبى هـدف از راه انـدازى این رشـته در 
مقطـع کارشناسـى را تربیـت نیـروى متخصص در 
زمینه توسعه بازى هاى جدید مبتنى بر رایانه و تلفن 
همراه و در مقطع کارشناسى ارشـد را توسعه مطالعه 
و پژوهش ها در زمینه تحلیل بـازى هاى رایانه اى و 
تقویت زیرسـاخت هاى تولید بازى هاى آموزشـى و 

درمانى عنوان کرد. 
وى با بیـان اینکه این رشـته در ادامه سیاسـت هاى 
دانشـگاه اصفهـان در زمینـه توسـعه بسـترهاى 
آموزش، پژوهـش و کارآفرینى در حـوزه بازى هاى 
رایانه اى و افزایش ظرفیت تولید محتواى دیجیتال، 
راه انـدازى مـى شـود، گفـت: دانـش آموختـگان 
ایـن رشـته مـى تواننـد در بخش هـاى مختلـف از 
جملـه اسـتودیوهاى بازى سـازى مشـغول بـه کار

 شوند.

خبر

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: بهره 
بردارى از پارك بزرگ دلفین هاى اصفهان به دلیل تمایل 
و پیگیرى هاى بخش خصوصى به سرمایه گذار شهربازى 

شهر رؤیاها واگذار شد.
ایرج مظفر با اشاره به اینکه در حال حاضر و با توجه به شرایط 
اقتصادى کشور واگذارى بهره بردارى از پروژه ها با مشارکت 
مردم امرى ضرورى اســت، اظهار داشــت: از این رو در 
شهردارى اصفهان نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

وى با بیان اینکــه کیفیت اجراى پروژه هــا در زمانبندى 
مشخص شده مورد تأکید شهردارى اصفهان در بهره بردارى 
از طرح ها و پروژه هاست، اضافه کرد: در حال حاضر مترو، 

رینگ چهارم ترافیکى، تراموا و ... از مهمترین پروژه هاى در 
دستور کار شهردارى اصفهان است.

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان در ادامه در 
خصوص پروژه پارك دلفین ها نیز ابراز داشت: در ابتدا قرار 
بود شهردارى این پروژه را بهره بردارى کند و این در حالى 
اســت که افتتاح پارك بزرگ دلفین هاى اصفهان به دلیل 
تمایل و پیگیرى هاى بخش خصوصى به ســرمایه گذار 

شهربازى شهر رؤیاها واگذار شد.
مظفر تصریح کرد: بخش خاکبردارى این پروژه انجام شده و 
در صورت پایان مطالعات عملیات اجرایى آن در اواخر امسال 

و یا اوایل سال آینده آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: تا پایان ســال تمامى قراردادهــاى خرید زمین 
درشهرك فناورى اصفهان شامل 40 درصد تخفیف در 

قیمت زمین خواهد شد.
محمد جواد بگى با بیان اینکه رویکرد ما در سال اقتصاد 
مقاومتى حمایت از تولید و کمک به راه اندازى واحدهاى 
صنعتى است، افزود: در این راستا با دعوت از متقاضیانى 
که زمین را در شــهرك هــاى صنعتى اســتان رزرو و 
مجوزهاى الزم را أخذ کرده اند اما تاکنون موفق به عقد 
قرارداد خرید زمین با شرکت شهرك هاى صنعتى استان 

نشدند، مشکالت آنها براى کمک بررسى مى شود.

وى تأکید کرد: براى رفع مشکالت متقاضیان و حضور و 
فعالیت آنها در شهرك هاى صنعتى استان، آنچه در توان 
ماست انجام و آنچه از توان این شــرکت خارج است با 

سازمان مکاتبه خواهد شد.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
افزود: تا پایان ســال تمامى قراردادهــاى خرید زمین 
درشهرك فناورى اصفهان شــامل  40 درصد تخفیف 
در قیمت زمین خواهد شد. وى بیان داشت: این تخفیف 
در قالب بســته حمایتى ارائه شــده و در قبال آن اسناد 
تعهدآورى مشــروط بر اجراى برنامــه زمانبندى  بهره 

بردارى ارائه شده توسط متقاضى، اخذ خواهد شد.

 تخفیف 40 درصدى قیمت 
زمین در شهرك فناورى

پارك دلفین ها به بخش 
خصوصى واگذار شد

در طول چند روز گذشــته خبرى بسیار مهم درفضاى 
مجازى و رسانه هاى کشور منتشــر شد مبنى بر اینکه 
تونلى باســتانى در شبستان شرقى مســجد امام(ره) 
اصفهان کشــف شــده اســت. در طول این چند روز 
گمانه زنى هاى مختلفى درباره کاربرى این تونل توسط 
کارشناسان میراث فرهنگى مطرح شده اما در اغلب این 
نظریه ها این مطلب عنوان شده اســت که به احتمال 
قوى این تونل مى تواند ساختارى مرتبط با خود مسجد 
مانند آبراهه باشد. در ارتباط با بافت تاریخى اصفهان و 
احتماالت مختلف درباره تونل زیرزمینى کشف شده در 
مســجد امام(ره) اصفهان علیرضا جعفرى زند باستان 
شناس مطرح اصفهان و کشــور با خبرگزارى مهر به 

گفتگو  پرداخته که در ادامه از نظر مخاطبان مى گذرد.
آقــاى جعفرى زنــد! بــا توجه به 
عکس هــاى تونل مکشــوفه در 
شبستان مسجد امام(ره) اصفهان، 
چه احتماالتى در ارتباط با کاربرى 

این تونل یا معبر مطرح است؟
ببینید ارتفاع این تونل در عکس ها به خوبى مشخص 
نیست اما چون این معبر به کف شبستان نزدیک است 
محتمل ترین امکان این اســت که جزئى از پیکره این 
بناى تاریخى باشــد. به عنوان یک نکته مشــخص 
مى توانم این مطلب را بیــان کنم که از دیدگاه من این 
ساختار مربوط به دوره تاریخى پیش از صفویه نمى تواند 
باشد چراکه اگر اینگونه بود، صفویان در هنگام ساخت 
مسجد به یقین این مسیر را پر مى کردند و بر این اساس 
این نظریه که این تونل جزئى از ســاختار مسجد است 
قوى تر رخ مى نماید. از ســویى با توجــه به اینکه این 
تونل در شبستان شرقى مســجد امام (ره) و در پشت 
سرویس هاى بهداشتى قرار دارد احتمال کاربرى این 
تونل به عنوان سیستم تخلیه فاضالب در دوران صفویه 
و پس از آن مى تواند مطرح باشــد چراکه در ارتباط با 
شیوه هاى آبرســانى یا تخلیه فاضالب دوره صفویه، 

آبراه هایى با چنین ویژگى هایى وجود دارد.
در کشف مسیر و کاربرى این تونل 

چه نکاتى باید مورد توجه باشد؟
این تذکر را باید به مســئوالن بدهم کــه این تونل  به 
احتمال قریب به یقین راه مستقیم ندارد چراکه ساخت و 
ساز جدید مسیر را کور کرده و با توجه به اینکه دور تا دور 
مسجد ساختمان هاى جدید پى ریزى شده است احتماًال 
بخشى از مسیر تونل مذکور از میان رفته است. در واقع 
باید از دیدگاهى تیزبینانه و با هوشمندى مسیر را دنبال 
کنیم و بر این اساس استفاده از باستان شناسان با تجربه 
در زمینه تشــخیص کاربرى و مســیر تونل مکشوف 

مى تواند کمک کننده باشد.
پیدا شــدن این تونل بــه یکى از 
عجیب ترین و مهمترین خبرها مبدل 
شد؛ آیا احتمال کشف چنین معبرهاى 
تاریخى در اصفهان بعید بوده است؟

تمام گذشته تاریخى اصفهان قدیم در زیر شهرى است 
که امروز بر آن راه مى رویم. شهر اصفهان دوران هاى 
مختلفى را پشت سر گذاشته اما هیچگاه در طول تاریخ 

جا به جا نشده است؛ بر این اساس در زیر این شهر یک 
گنجینه از تاریخ و فرهنگ این سرزمین نهفته است. به 
همین دلیل است که من به شــخصه از پیدا شدن این 
ســاختار تعجب نمى کنم و بارها و بارهــا به گذر تونل 
مترو از یکى از قدیمى ترین خیابان هاى نه تنها اصفهان 
بلکه کشور و ایجاد زیرگذرهاى مسجد عتیق در خیابان 

مجلسى معترض بودم.
آیا در تاریــخ به وجود یا کشــف 
تونل هاى مشابه در اصفهان اشاره 

شده است؟
بله؛ اتفاقًا یکى از مورخان اواخر قاجاریه به این مطلب 
اشاره مى کند که در خیابان ولیعصر (عج) فعلى راه هایى 
زیرزمینى پیدا شده اســت، از ســویى ما در اصفهان 
قلعه هاى متعدد داشته ایم که بسیارى از آنها با یکدیگر 
مرتبط بوده که از این جمله قلعه تبرك است که داراى 

راه هاى زیرزمینى به خانه هاى اطراف بوده است.
پس احتمال وجود چنین معبرهایى 
در دیگر نقاط اصفهان نیز وجود دارد؟

شــبکه اى از این نوع معابر در اصفهان بسیار گزارش 
شده اســت، به طور مثال «ماکسیم ســیرو» از وجود 
یک معبر در کاروانســراى هتل عباسى خبر مى دهد 
و در دروازه دولت و خیابان عبدالرزاق هم چنین تونل  
یا گذرگاه هایى مشاهده شده است. اصفهان یک شهر 
تاریخى همانند رم اســت اما در آنجا هر کلنگى که بر 
زمین  مى خورد یک گروه باســتان شناس مسئوالن 
شــهرى را همراهى مى کنند تا بتوانند قبل از نابودى 
شــواهد تاریخى، اطالعات الزم را کســب کنند. این 
در حالى اســت که در کشور ما آثار باســتانى همیشه 

اتفاقى کشف مى شود و گاه نیر همانند آنچه در ساخت 
زیرگذر عبدالرزاق شــاهد بودیم پنهان کارى ها براى 
توسعه شهرى باعث از میان رفتن این آثار مى شود. در 
سال هاى گذشته بارها به این مطلب اعتراض کردیم 
که بســیارى از آثار و شــواهد تاریخى در کانال مترو، 
زیرگذر عبدالرزاق و خیابان مجلســى ممکن است از 
میان برود اما مسئوالن گوش شنوایى براى اهمیت به 

این مطلب نداشتند.
شــما در مصاحبه هاى گذشته خود 
وجود تونلى رابط میان عالى قاپو و 
مسجد شیخ  لطف ا... را تأیید کردید، 
موضوعى که میراث فرهنگى از آن 

استقبال چندانى نکرد.
در بسیارى از مواقع پیش از کشف آثار باستانى شواهدى 
از وجود آنها در تاریخ شــفاهى این سرزمین به شکل 
سینه به ســینه نقل  شده اســت. بر این اساس ضمن 
اینکه نقل قول هایى از وجود گذرگاه در میان عالى قاپو 
و مسجد شیخ لطف ا... نقل شده است شواهدى نیز در 
این ارتباط وجود دارد از جمله اینکه در سال 1310 که 
حوض میانه میدان امام خمینى (ره) احداث شده، این راه 
زیرزمینى مشاهده شده است. از سویى چند سال پیش 
در گوشه ضلع جنوب شرقى میدان امام(ره) رطوبت به 
طبقات باال  نفوذ کرد که پس از پیگیرى براى اینکه آیا 
این امر ناشى از رطوبت آب حوض است یا خیر شواهدى 
از وجود این راه زیرزمینى به دســت آمد. در واقع پس 
از پیگیرى مشخص شــد که آب در این تونل یا کانال 
جمع مى شده اســت و در نتیجه رطوبت دفع نشده و به 
قسمت هاى باالى ضلع جنوب شرقى میدان امام(ره) 

نفوذ کرده است.
راهى براى اثبات قطعى وجود این 
تونل وجود دارد؟ در ارتباط با کاربرد 

این تونل نیز توضیح دهید.
ثابت کردن این مسئله بســیار راحت است چراکه در 
ورودى این تونل در مسجد شــیخ لطف ا... قرار دارد. 
جایگاه در ورودى هم مشخص اســت و از پله پایین 
به  ســمت چپ پاگرِد هشــتى قرار دارد. این راهروى 
زیرزمینى براى عبــور و مرور زنان و خانواده شــاه به 
این مسجد براى عبادت بوده و مشهور است که شیخ 
لطف ا... مسائل شرعى را به زنان صفوى در این مسجد 
یاد مى داد. به طــور معمول در قدیم این مســاجد در 
نزدیکى خانه هاى علما قرار داشــت و هر شــخصیت 
سیاسى و مذهبى یک مســجد در مجاورت خانه خود 

داشت.
برخى این مطلب را عنوان کرده اند که 
درب مشهور این راهروى زیرزمینى 
در واقع درب ورودى چله نشین شیخ 

لطف ا... است؟
چنین چیزى بسیار دور از ذهن است چراکه صوفیگرى 
و چله نشینى در نزد شاه عباس بسیار مذموم بوده است 
و وى با قزلباش ها نیز به همین دلیل مبارزه کرد ضمن 
اینکه در یک مسجد سلجوقى با این همه تزئینات زیبا 
درنظر گرفتن مکانى با نام چله نشــین خنده دار است و 
در هیچ منبع تاریخى چنین مطلبى درباره شــیخ لطف 
ا... ذکر نشده اســت. نامگذارى این مسجد به نام شیخ 
نیز به دلیل آن است که این مکان محل تدریس شیخ 

بوده است.

سالن هاى سینماهاى اصفهان در روزهاى زمستان 
امسال برخالف سال هاى گذشــته، شاهد گرماى 

حضور تماشاگران از اقشار مختلف هستند.
به گزارش تسنیم، اســتقبال گرم مخاطبان سینما از 
فیلم هاى زمســتانى در حال اکران، جنب و جوش 
خاصى را به سالن هاى سینمایى اصفهان داده است. 
و به گفته مدیر امور ســینمایى حوزه هنرى اصفهان 
توجه مردم به سینما و فیلم هاى سینمایى در طى سال 
جارى رشد چشمگیرى داشته است. در واقع مى توان 
گفت که در حال حاضر فروش فیلم هاى سینمایى در 
سینماهاى اصفهان نسبت به سال گذشته افزایش 

شش برابرى به همراه داشته است.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان درباره آخرین 
وضعیت اکران فیلم هاى سینمایى در شهر اصفهان و 
استقبال مردم از این فیلم ها گفت: با برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته و فعالیت هاى انجام شده، میزان فروش 
فیلم هاى سینمایى در ســینماهاى استان اصفهان 
امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته افزایش 

شش برابرى داشته است.
مصطفى حسینى با اشاره به ارتقاى کیفیت سینماهاى 
استان اصفهان در ماه هاى گذشته تصریح کرد: تالش 
اصلى ما بر این بوده که استانداردهاى الزم یک سالن 
سینما براى همه سینماهاى استان وجود داشته باشد 
و در بحث بازســازى سینماهاى اســتان، اقدامات 
بسیارى صورت گرفته است. وى افزود: در حال حاضر 
فیلم هــاى «ســالم بمبئــى»، «آس و پاس» و 
«یتیمخانه ایران» در صدر پرفروش ترین فیلم هاى 
یک ماه اخیر ســینماهاى اصفهان قرار دارند و فیلم 
«الك قرمز» نیــز در هفته اول اکــران خود مورد 

استقبال خوبى از سوى مخاطبان قرار گرفته است.
«سالم بمبئى» ملودرامى عاشقانه و داستان آشنایى 
یک دختر هندى و یک پسر ایرانى را روایت مى کند 
که هر دو دانشجوى پزشکى هستند و درگیر اتفاقات 
پیچیده اى مى شوند، در ماه اول اکران این فیلم بیش از 
یک میلیون  نفر تماشاگر داشته که در طول هفته هاى 

اخیر در صدر پرفروش ترین ها قرار گرفته است.
«آس و پاس» فیلمى بــه کارگردانى آرش معیریان 
و تهیه کنندگى محمدحســین فرح بخش و عبدا...
علیخانى و با بازى محمدرضا شریفى نیا، محمدرضا 
هدایتى، سحر قریشى، حســام نواب صفوى و بهاره 
رهنما در ژانر فیلم هاى فانتزى و کمدى اســت که 

روایت مرز کمرنگى بین واقعیت و خیال است.
فیلم «الك قرمز» به کارگردانى ســیدجمال سید 
حاتمى و تهیه کنندگى کامران مجیــدى و با بازى 
درخشــان پانته آ پناهى ها، پردیس احمدیه و مسعود 
کرامتى روایت داستان خانواده اى ازهم  پاشیده است 
که به  سختى روزگار مى گذرانند. بعد از مرگ پدر معتاد 

خانواده، مادر مجبور مى شود زندگى را اداره کند.
فیلم «الك قرمز» که درخشش خوبى در جشنواره 
ســى و چهارم فیلم فجر داشت اکنون بعد از یکسال 
در سینماهاى کشــور و از 5 دى ماه سینما فلسطین 
اصفهان اکران شده است که مورد استقبال خوبى از 

سوى تماشاگران قرار گرفته است.

همزمان با کشف تونل مسجد امام(ره)، یک باستان شناس مى گوید تونل هایى در جاهاى دیگر شهر هم وجود دارد

گنجینه اى در زیرشهر اصفهان

سمینار بررسى فرصت هاى ملى و بین 
المللى ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه، با 
هدف بررسى چالش ها و  فرصت هاى 
ملى و بین المللى ارتباط دولت، صنعت و 
دانشگاه در دانشگاه آزاد اسالمى نجف 

آباد برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبرى دانشــگاه آزاد 
اســالمى نجف آباد، در ابتداى سمینار 
رئیس دانشــگاه آزاد  واحــد نجف آباد 
به معرفى بزرگ تریــن مرکز آموزش 
عالى استان اصفهان پرداخت و گفت: 
«دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد با داشــتن بیش از 27 هزار نفر دانشجو، توانمندى ها و 
پتانسیل هاى بسیار زیادى در تولید علم و تبدیل آن به محصوالت تجارى دارد. امضاى 
تفاهمنامه هاى متعدد با بخش هاى مختلف صنعتى و تولید انحصارى برخى از محصوالت 

تجارى از جمله این توانمندى ها مى باشد.»
دکتر مهران مجلسى افزود:«بخش صنعت باید متقاعد شود که مسیر حل مشکالت این 
بخش، از دانشگاه مى گذرد و این موضوع صرفاً در حد شعار نیست. با پتانسیل هایى که در 
دانشجویان مستعد و اعضاى هیئت علمى توانمند این دانشگاه سراغ دارم یقین دارم که 
این مطلوب حاصل خواهد شد. دانشگاه و دانشگاهیان نیز باید به این خودباورى برسند که 
مى توانند پاسخگوى نیاز صنعت باشند. دانشجویان و اعضاى هیئت علمى نباید منتظر 
بمانند تا به آنها سفارش کار داده شود. باید تحقیقات میدانى خود را شروع کنند، نیاز سنجى 
کرده و ببینند مشکالت بخش صنعت چیست. پس از آن تحقیقات و پژوهش هاى خود 

را بر مبناى آن نیاز سنجى انجام دهند.  دانشگاهیان باید حلقه هاى مفقوده این ارتباط را 
شناسایى کرده و نقطه اتصال این گسست باشند.»

در ادامه رئیس دانشگاه هاى فنى و حرفه اى کشور، تبدیل ایده به محصول و هم افزایى 
در توانمندى ها را از عوامل ضرورى در  ارتباط صنعت و دانشــگاه  دانست و گفت: «باید 
به نحوى عمل کرد که بخش هاى مختلف صنعت به این باور برسند که براى رفع و حل 

مشکالت خود مى توانند به دانشگاه و دانشگاهیان اعتماد کنند.»
دکتر مسعود شفیعى از چالش هاى ارتباط صنعت با دانشگاه گفت و خاطر نشان کرد: «عدم 
اعتقاد صنعت به دانشگاه براى انجام پروژه، عدم احساس نیاز به یکدیگر، عدم شناخت 
صحیح مشــکالت و نیازهاى صنعت توسط دانشــگاه از جمله مواردى است که مانع از 

برقرارى ارتباط مثبت و دو سویه بین بخش صنعت و دانشگاه شده است.»
وى بهترین مدل ارتباطى بین دولت، دانشــگاه و صنعت را مدل متوازن دانست و افزود: 
«در این مدل نقش و وظایف هر کدام از حوزه هاى دولت، دانشگاه و صنعت مطرح شده و 
این در حالى است که هر حوزه استقالل خود را حفظ مى کند، در فرآیند توسعه اقتصادى 

وارد قلمروى دیگرى مى شود و مابین آنها همپوشانى وظایف و مأموریت ها وجود دارد.»
شفیعى گفت: « دانشگاه هاى ما با توجه با جایگاه توسعه، نوآورى و کارآفرینى در اقتصاد و 
توسعه دانش بنیان، باید به سمتى بروند که دانشگاه کار آفرین باشند و چرخه اقتصاد کشور 

را به صورت مستقیم در دست بگیرند.»
در پایان ســمینار، دکتر محمد حسن ندیمى رئیس دانشــکده مهندسى کامپیوتر واحد 
نجف آباد و مرکز تحقیقات مه داده حضور نظام مند، قوى و مستمر در صنعت را یکى از 
استراتژى هاى مهم دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد دانست و خاطر نشان کرد:« رویکرد 
دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد،  پاســخگویى به نیازهاى صنعت و رفع مشکالت آنها با 

رویکرد اقتصاد دانش بنیان و تأسیس شرکت هاى دانش بنیان مى باشد.»

معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولى ایرانیان و امور 
مجلس وزارت خارجه عنوان کرد: اصفهان سیتى سنتر 
الگویى موفق است که دیگر اســتان ها باید از آن بازدید 

کرده و ایده بگیرند.
به گزارش روابط عمومى اصفهان ســیتى سنتر، حسن 
قشــقاوى معاون وزیر امــور خارجه در امور کنســولى 
ایرانیان و امور مجلس وزارت خارجــه در اولین بازدید 
خود از مجموعه اصفهان سیتى سنتر گفت: از آنجایى که 
اصفهان قلب ایران و مرکز توریسم جهانى است، جاى 

چنین مرکزى در آن واقعاً خالى بود.
وى افزود: معموًال گردشگران خارجى دوست دارند سیتى 

سنتر هر شهر را به عنوان مهمترین بخش تجارى و رفاهى 
یک شهر  ببینند و این مجموعه پاسخگوى بسیار مناسبى 

به اشتهاى توریسم خارجى است.
قشقاوى با اشاره به تالش هاى قابل  تقدیر مسعود صرامى 
مدیرعامل شرکت پرستیژلند در مجموعه اصفهان سیتى 
سنتر و اینکه تمامى اقدامات انجام  شده در این مجموعه 
بر اساس یک فلســفه بوده، بیان کرد: این تالش نشان 
مى دهد که اگر دســت بخش خصوصى را باز بگذاریم و 
نظام بروکراسى خســته  کننده که این روزها تبدیل به 
مانعى بر سر راه گردشگران شده را برداریم، مى توانیم از 

استعدادهاى این بخش بهترین استفاده را ببریم.

«سالم بمبئى» 
پرفروش ترین 

فیلم زمستانى اصفهان

مسیر برطرف شدن مشکالت بخش صنعت از دانشگاه مى گذرد جاى سیتى سنتر در اصفهان خالى بود
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ویترین

دولت چقدر حقوق مى دهد؟
دولت در الیحه بودجه 96 بیش از 147 هزار میلیارد 
تومان براى پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان 
درنظر گرفته که 62/58درصد کل هزینه هاى جارى 

دولت را شامل مى شود.
محاسبات نشــان مى دهد که در الیحه بودجه سال 
1396 اعتبارى معادل هزار و 65میلیاردتومان صرف 
پرداخت هزینه هاى پرسنلى وزارتخانه ها، مؤسسات 
و ســازمان هاى دولتى و نهادهاى نظامى و انتظامى 
خواهد شــد.همچنین اعتبــارى بالغ بــر 412 هزار 
میلیارد ریال نیز صرف پرداخت حقوق بازنشستگان، 
وظیفه بگیران و مستمرى بگیران کشورى و لشکرى 
و حقوق  جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا خواهد 

شد.

چین بزرگ ترین صادرکننده 
مدادتراش به ایران

براساس آمار گمرك در هشــت ماهه نخست سال 
جارى بیش از دو هزار تن انواع مدادتراش و تیغه آن 
وارد کشور شده است. واردات این حجم مداد تراش و 
تیغه آن از کشورهاى مختلف جهان، چهار میلیون و 

961 هزار و 649 دالر، ارز از کشور خارج شده است.
الزم به ذکر است که ارزش ریالى این میزان واردات، 
بیش از 152 میلیارد ریال بــوده و در آمار گمرك به 

ثبت رسیده است.
گفتنى است مدادتراش و تیغه آن از 13 کشور جهان  
که چین در صدر آنها قرار دارد به ایران وارد مى شود.

عضو کانــون عالى شــوراهاى اســالمى کار مى گوید: 
طبقه بندى مشاغل باید هر چهار ســال یکبار در بنگاه ها 
تجدید شــود تا وضعیت کارگران بر اساس آخرین  گروه 
شــغلى، مدرك تحصیلى و ســابقه خدمتى مورد اصالح 

قرار گیرد.
على اصالنى در گفتگو با ایسنا، بر ضرورت بازنگرى طرح 
طبقه بندى مشاغل در کارگاه ها هر چهار سال یکبار تأکید 
کرد و گفت: طبقه بندى مشاغل بهترین معیار براى صدور 

احکام شغلى کارگران و نیروهاى کار است.
وى اجراى طبقه بندى مشــاغل را در کارگاه هاى باالى 
50 نفر الزامى دانســت و گفــت: کارفرمایان موظفند هر 

چهار سال یکبار طبقه بندى مشاغل را تجدید کنند چون 
نیروهاى کارى که با مــدرك تحصیلى پایین وارد کارگاه 
شده اند یا گروه شــغلى آنها پایین بوده با گذشت سال ها 
ممکن است مدرك تحصیلى شان تغییر کرده و گروه شغلى  
آنها ارتقا یافته باشد در نتیجه به عنوان یک کارگر ماهر و 
فنى الزم است اصالحاتى در وضعیت پرسنلى آنها به وجود 
آید و کارفرما بر اساس کارآیى و شرایط جدید کارگران طرح 
طبقه بندى را هم تغییر بدهد و به روز کند.این مقام مسئول 
کارگرى با بیان اینکه بسیارى از واحدها از اجراى طبقه بندى 
مشاغل فرار مى کنند، گفت: متأسفانه این قانون از زمان 

تصویب تا کنون هیچگاه به طور کامل اجرا نشده است. 

رئیس سازمان نظام کاردانى ساختمان استان با اشاره به 
روند هجوم کاردان هاى ساختمانى به سوى دانشگاه ها 
براى گرفتن مدرك مهندســى گفت: صنعت ساختمان 
تا کمتر از پنج ســال آینده تمام نیروهاى فنى خود را که 

آستین باال مى زنند و کار مى کنند از دست مى دهد.
مهدى مؤذن اظهار داشت: قانون مى گوید هر مهندس 
ساختمان باید سه نفر کاردان فنى در اختیار داشته باشد 
اما االن تناسب به طرز عجیبى برعکس شده و به ازاى 
یک کاردان، هفت مهندس وجود دارد. بر اســاس آمار 
ثبت شده ســازمان نظام مهندســى 400 هزار نیرو در 
اختیار دارد و اعضاى ســازمان نظــام کاردانى فقط 60 

هزار نفر هســتند؛  زیرا به دلیل نبود کار براى کاردان ها 
همه به سمت دانشگاه ها براى گرفتن مدرك مهندسى 
هجوم برده و دست کشور از نیروى انسانى کاربلد خالى 

شده است.
وى گفت: شــاهدیم که امروز هرم جمعیتى در صنعت 
ساختمان واژگون شده و خسارات آن را در سال هاى آینده 
خواهیم دید. در بخش ساختمان، نیروى انسانى حرف اول 
را مى زند ولى با این نوع نیرویى که امروز داریم و روندى 
که در تصمیمات  مسئوالن وزارت راه و شهرسازى شاهد 
هستیم نه تنها این روند خروج نیروى انسانى از چرخه اجرا 

اصالح نمى شود بلکه تشدید خواهد شد.

تجدید طبقه بندى مشاغل 
هر 4 سال یک بار

نیروهاى ساختمانى 
در حال فرار هستند

بى شک معوقات بانکى و برگشت هزاران میلیارد از پول 
بانک ها که تا صدهزار میلیارد تومان اعالم و با در نظر 
گرفتن سود و اســتمهال آن تا 200 هزار میلیارد تومان 
برآورد مى شــود از مهمترین معضالت موجود شبکه 
بانکى به حساب مى آید؛ موضوعى که نه تنها نظام بانکى 
بلکه مجموعه دستگاه هاى قضائى و نظارتى را درگیر 
خود کرده و همواره در این باره بین دستگاه هاى ذیربط 

چالش هایى نیز وجود داشته است.
این در حالى است که حدود سه سال گذشته با جلساتى 
که بین بانک مرکزى و دستگاه قضائى شکل گرفت در 
نهایت لیستى حدود 570 نفره از بانک مرکزى به دستگاه 
قضا معرفى و برآورد مى شد بخش عظیمى از معوقات 
بانکى و حتى تا 80درصد در اختیار این تعداد اســت اما 
با این حال در این جریــان تاکنون رقم چندانى از حجم 
معوقات بانکى کاسته نشده و با توجه به سود ساالنه اى 
که به آن تعلق مى گیرد رقم تا همان حدود 90 تا 100 

هزار میلیارد تومان باقى مانده است.
اما در مسیر برگشت معوقات بانکى بارها این انتقادات 
به دستگاه قضائى مطرح شــده که اراده چندانى در بین

 بانک ها براى پــس گرفتن منابع خود وجــود ندارد. 
در این بین نبود وثیقــه هاى محکم در هنــگام ارائه 
تســهیالت کالن خود عاملى شــده که اکنون نتوانند 
براى باز پسگیرى میلیاردها تومان از منابع بلوکه شده 
در دست تعدادى دانه درشت اقدام کنند. این موضوعى 
است که بارها در بین اظهارات مقامات دستگاه قضائى و 

دادستانى دیده شده است.
اخیراً دادستان تهران از این موضوع باردیگر گله کرده و 
از جریان هاى تازه اى براى برخورد با بدهکاران بانکى 
پرده برداشته اســت. دولت آبادى در اظهارات خود به 
پرونده اى اشاره  داشــته که به برگشت بدهکار هفت 
هزار میلیاردى بانکى براى بازپرداخت این رقم هنگفت 

برمى گردد.

این درحالى اســت که این بدهکار با احتساب خسارت 
تأخیر تادیه بدهى حدود شش هزار تا هفت هزار میلیارد 
تومان بدهى داشــته که در ابتدا دســتگیر و بازداشت

 مى شــود و قول مى دهد همکارى کرده و اموال را به 
بانک منتقل کند اما بعد از اینکــه از طریق تودیع وثیقه 

آزاد مى شــود دیگر به قول خود پایبند نبوده و در برابر 
اســترداد وجوه بانک مقاومت مى کند، تا اینکه باردیگر 
وى بازداشت و با اعطاى وکالت رسمى تاکنون حدود پنج 
هزار و صد میلیارد تومان از اموال خود را که باید به بانک 
پارسیان برمى گردانده منتقل کرده است. این دانه درشت 

براى تسویه بدهى نیز با مشکل فروش ملک یا شرکت 
مواجه است و راضى به فروش آنها نمى شود. حتى این 
مورد هم وجود داردکه او دو خودروى هشت میلیاردى و 
یک میلیاردى را که در اختیار دارد براى تسویه بدهى به 

فروش نرسانده است.

این تنها یک مورد از پــــرونـــده هـــــاى کـالن 
دانه درشــت هاى بانکى بوده و امثال آن در میان طلب 
انباشت شده بانک ها که در سال هاى اخیر شدت گرفته 
بود بسیار دیده مى شود؛ تسهیالت چندهزارمیلیاردى که 
از طرق مختلف در خأل نظارتى و وجود مدیرانى ناکارآمد 
در شبکه بانکى از کف بانک ها رفته است. در اظهارات 
دادســتان تهران بار دیگر نبود وثیقه محکم در اعطاى 
تســهیالت و فریبکارى ها در این مورد به شدت قابل 

توجه است.

َاَبر بدهکاران چگونه منابع بانکى را به یغما برده اند

این 570 نفر

,,

در مسیر 
برگشت معوقات 
بانکى بارها این 
انتقادات به 
دستگاه قضائى 
مطرح شده که 
اراده چندانى در 
بین بانک ها براى 
پس گرفتن منابع 
خود وجود
 ندارد

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به سعید بنى اسد آقاى مســیح دهقانانى سامانى دادخواستى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 867/95 ش 4 ح ثبت 
و براى روز مورخ 95/11/18 ساعت 4/30 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 در 
یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به دفتر شعبه چهارم 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: 1550 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (شهر گز) (مجتمع شماره یک)/440 /10
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 315/95 آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى عبداله زرى باف اصفهانى خواهان جالل هادیان 
دادخواستى به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ شصت و هشت میلیون ریال در شوراى حل اختالف شهر گز به 
طرفیت شما تقدیم و براى روز دوشنبه مورخ 95/11/25 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است. که 
با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1556  شعبه 6 

حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/441
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510103759207222 شــماره پرونــده : 9309983759201164 شــماره بایگانی 
شعبه:931204 خواهان اصغر حاتمیان جزى دادخواســتى به طرفیت خواندگان حسن غفارى و حیدرعلى 
عارفیان و رضا شاه رجبیان و حسن حکیمیان و احمد صادقى سینى و رمضان محمدى و امیر قربانى و اداره 
ثبت اسناد و امالك شاهین شهر و اکبر یزدانى و احمدرضا حکیمیان و اصغر باقرى و ابراهیم اسفندیارى و ناصر 
گرسیوز و فرامرز مختارى و روح اله ریاحى و سجاد سجادى جزى و محمد مولویان و اصغر گرسیوز و بانک 
کشاورزى گز به خواسته ابطال سند (موضوع سند مالى است) و ابطال نظریه هیات حل اختالف اداره ثبت اسناد 
تقدیم  دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9309983759201164 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/01/23 و ساعت 8:30 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: 1558  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه/10/442
حصر وراثت

فرهاد بیات به شناسنامه شماره 1740674065 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 560/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اسفندیار بیات به 
شناسنامه شماره 89  در تاریخ 1395/09/16 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- حمید بیات 
فرزند اسفندیار شماره ملى 5279501166 نسبت با متوفى (فرزند) 2- غالمرضا بیات فرزند اسفندیار شماره 
ملى 1751223116 نسبت با متوفى (فرزند) 3- على رضا بیات فرزند اسفندیار شماره ملى 1754927491 
نســبت با متوفى (فرزند) 4- محمدعلى بیات فرزند اسفندیار شــماره ملى 1756020736 نسبت با متوفى 
(فرزند) 5- فرهاد بیات فرزند اسفندیار شــماره ملى 1740674065 نسبت با متوفى (فرزند) 6- فرزاد بیات 
فرزند اسفندیار شماره ملى 1740674057 نســبت با متوفى (فرزند) 7- مرجان بیات فرزند اسفندیار شماره 
ملى 5279520977 نسبت با متوفى (فرزند) 8- مریم بیات فرزند اسفندیار شماره ملى 5279516023  نسبت 
با متوفى (فرزند) و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1557 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/443
حصر وراثت

شهناز مومن پور به شناسنامه شــماره 143 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره   565 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد عباسى لرکى به 
شناسنامه شماره 14 در تاریخ 1395/07/17 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- سامان 
عباسى لرکى فرزند محمد شماره شناسنامه 190 نسبت با متوفى (فرزند) 2- ساناز عباسى لرکى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 915 نسبت با متوفى (فرزند) 3- ایمان عباسى لرکى فرزند محمد شماره شناسنامه 1836 
نسبت با متوفى (فرزند) 4- سجاد عباسى لرکى فرزند محمد شماره شناسنامه 1253 نسبت با متوفى (فرزند) 
5- الناز عباسى لرکى فرزند محمد شماره شناسنامه 9116 نسبت با متوفى (فرزند) 6- سولماس عباسى لرکى 
فرزند محمد شماره شناسنامه 1850129861 نســبت با متوفى (فرزند) 7- شهناز مومن پور فرزند خانعلى 
شماره شناسنامه 143 نسبت با متوفى (همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1555 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/444 /10
حصر وراثت

فرامرز میرزایى عطاآبادى داراي شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواســت به کالسه 126/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین میرزائى عطاآبادى بشناسنامه 
463 در تاریخ 94/9/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- فرامرز میرزائى عطاآبادى فرزند حسین ش.ش 12 متولد 1343 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 2- عزت 

میرزائى عطاآبادى فرزند حسین ش.ش 32 متولد 1337 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 3- سکینه میرزائى 
عطاآبادى فرزند حســین ش.ش 1 متولد 1350 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 4- ماه ســلطان میرزائى 
عطاآبادى فرزند حســین ش.ش 72 متولد 1339 صادره از دهاقان (دختر متوفــى) والغیر. 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: 

95/22 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/10/445
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510103759206922 شــماره پرونــده : 9509983759201119 شــماره بایگانی 
شعبه:951139 خواهان على جهانگیرى بابادى دادخواســتى به طرفیت خوانده علیرضا بهارزاده و مهرداد 
صفرى و محمدتقى احمدى و پیام تخت فیروز به خواسته الزام به تنظیم سند خورو تقدیم  دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و 
میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759201119 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1396/2/16 و ساعت 12:30 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 شــود 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: 1540  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/10/447

حصر وراثت
مهرى شکوهى مرندى داراي شناسنامه شماره 76397 به شرح دادخواست به کالسه 4850/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى شکوهى مرندى بشناسنامه 
64 3 در تاریخ 95/5/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 
فرزند و یک عیال به نام  ذیل: 1 – مجید شکوهى مرندى ش.ش 0374109-127 (فرزند) 2- مهرى شکوهى 
مرندى ش.ش 76397 (فرزند) 3- مفید شکوهى مرندى ش.ش 76398 (فرزند) 4- مهتاب شکوهى مرندى 
ش.ش 4576 (فرزند) 5- نصرت دوروشى ش.ش 45097 (عیال متوفى) والغیر. 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: 28526 شعبه 

دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/483
حصر وراثت

سیما بهرامى حسن آبادى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 85 بـه شـرح دادخواست به کالسه 161/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر بهرامى حسن آبادى بشناسنامه 66 
در تاریخ 95/09/25  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- سیما بهرامى حسن آبادى فرزند اکبر ش.ش 85 ت.ت 1343 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 2- سیمین 
بهرامى حسن آبادى فرزند اکبر ش.ش 211 ت.ت 1345 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 3- سوسن بهرامى 
فرزند اکبر ش.ش 837 ت.ت 1348 صادره از اصفهان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 896 توانگر رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/10/485
ابالغ راى

شماره پرونده: 81/95 شماره دادنامه: 219 – 95/8/8 خواهان مرتضى غفارى فرزند محمد به نشانى دیزیچه 
بلوار امام کوچه 45 پ 15 خوانده محسن اسکندرى فرزند زین العابدین- مجهول المکان خواسته مطالبه راى 
شورا در خصوص دادخواست تقدیمى مرتضى غفارى فرزند محمد به طرفیت محسن اسکندرى فرزند زین 
العابدین به خواسته مبلغ 40000000 ریال وجه چک شماره 579918 به تاریخ 94/7/25 بانک صادرات شهر 
همدان کد 4453 وجه و چک شــماره 579919 به تاریخ 94/9/25 بانک صادرات شهر همدان کد 4453 و 
خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسى نظر به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
صادره توسط بانک ملى ایران شعبه مبارکه عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و عدم ارئه الیحه دفاعى 
على رغم ابالغ قانونى شــورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 313 و 314 از قانون 
تجارت و ماده 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1389 و ماده 2 قانون چک و استفساریه 
مربوطه راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40000000 ریال بابت اصل خواسته لغایت زمان اجراى 
حکم حسب شاخص تورم و مبلغ 506000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهى در این شورا و پس از مدت بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى شهرستان مبارکه مى باشــد. م الف: 95/608 جلیلى قاضى شعبه هفتم حقوقى  شوراى 

حل اختالف مبارکه /9/641
حصر وراثت

هاجر قنبرى مبارکه فرزند رضا به شماره شناســنامه/ملى 5410019075 و بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1376  این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 
قنبرى مبارکه فرزند قاسم به شماره شناسنامه 21 به تاریخ 1395/2/31 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- هاجر قنبرى مبارکه فرزند رضا شماره شناسنامه یا 
کدملى 5410019075 نسبت به متوفى (فرزند) 2- على قنبرى مبارکه فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 
363 نسبت به متوفى (فرزند) 3- ابراهیم قنبرى فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 292 نسبت به متوفى 
(فرزند) 4- محمدعلى قنبرى مبارکه فرزند رضا شماره شناســنامه یا کدملى 129 نسبت به متوفى (فرزند) 
5- طیبه عکافیان مبارکه فرزند احمد شماره شناسنامه یا کدملى 77 نسبت به متوفى (همسر) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر 
این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/626 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/892
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 226/3واقع درقطعه  4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبداله براتى جوزدانى و اکرم ســلیمانى  نجف آبادى فرزندان  قربانعلى و 
رمضانعلى در جریان ثبت اســت 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 95/11/4 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 2990  حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/533         

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک مشجر غیرمحصورپالك شماره 882 باقى مانده واقع درقطعه 3 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسنعلى مختارى اسفیدواجانى فرزند رضا 
قلى 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 95/11/4 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 2989  حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/534         

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک مشجر غیرمحصورپالك شماره 372/17 واقع درقطعه 11 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد خیراللهى نجف آبادى  وغیره  فرزند احمد 
در جریان ثبت اســت 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 95/11/4 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 2988 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/535         

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشجرغیرمحصور پالك شماره 662واقع درقطعه  4 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى سلیمانى وغیره فرزند حسین 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 95/11/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 2987 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/536         
 تحدید ح دود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالك شماره 231/14واقع درقطعه  4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا والیتى نجف آبادى فرزند غالمرضا وغیره  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 95/11/4 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 2986 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/537         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شــماره 1013/7واقع درقطعه  3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى ابراهیم زاده نجف آبادى فرزند ابوالقاسم وخانم اعظم 
قورئیان نجف آبادى فرزند احمد 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 95/11/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهد شد. م الف: 2985 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و 

امالك نجف آ باد/10/538         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك شــماره 1544/2واقع درقطعه 1نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى آقا بابائیان  نجف آبادى  فرزند قربانعلى وغیره 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 95/11/4 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 2984 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/539         
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى ازیکبابخانه پالك شماره 648/3 واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم  الهه سلطانى چم حیدرى فرزند غفار وغیره 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 95/11/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 2983 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/540         
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 579/4 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسن منجرورنوســفادرانى فرزند على وغیره 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 95/11/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 

2982 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/541        
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه  پالك شــماره 137/9واقع درقطعه 11نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رحیم اســرافیلیان نجف آبادى فرزند غالم حسین 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 95/11/4 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودر وز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 2981 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/542        
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ انارى پالك شماره 340/4واقع درقطعه  7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم خدیجه کمرانى نجف آبادى فرزند غالمرضا 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 95/11/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 2980 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/543          
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شــماره 589/2 واقع درقطعه  11 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدمصطفى کاظمى شیخ شبانى فرزند سید احمد 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 95/11/4 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30) روزپذیرفته 

خواهدشد. م الف: 2979 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/544         
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه مسکونى  پالك شماره 1214/36واقع درقطعه  10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رسول حبیب الهى فرزند ابراهیم 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 95/11/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 

2978 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/545         
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 749/5واقع درقطعه  4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهرداد رستگارى نجف آبادى فرزند على وغیره 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 95/11/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 

2977 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/546         
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متخصص جام حذفى
نفت با هدایت على دایى، در یک بازى تماشایى و جنجالى 
موفق شد در ورزشـگاه نقش جهان سپاهان را شکست 
دهد و به فینال جام حذفى راه پیدا کند. دایى پیش از این 
دو بار دیگر به عنوان سرمربى حضور در فینال جام حذفى 
را تجربه کرده اسـت. جالب اینکـه او هر دو فینـال را با 
پیروزى و قهرمانى در جام حذفى پشت سر گذاشته است. 
شهریار در سال هاى 89 و 90 با پرسپولیس دو بار پیاپى 
به فینال جام حذفى رسید و با پیروزى بر گسترش فوالد 
تبریز و ملوان بندر انزلى سرخ ها را به مقام قهرمانى جام 
حذفى رساند و سهمیه آسـیا را هم براى این تیم گرفت. 
فینال این فصل جام حذفى، سومین فینال على دایى در 

دوران سرمربیگرى اوست.
 

 هرگز بزرگنمایى نکردم
مهاجـم تیـم سـپاهان اعـالم کـرد پنالتـى اى کـه 
روى او گرفتـه شـد، کامًالدرسـت بـوده اسـت. 
فرید کریمى مهاجم سپاهان درباره اینکه گفته مى شود 
بزرگنمایى کـرد و آن صحنه پنالتى نبوده اسـت، اظهار 
داشت: در آن صحنه من توپ را رد کردم و بازیکن حریف 
پایش را جلوى پایم گذاشت و به نظرم پنالتى درست بود. 
من هرگز بزرگنمایى نکردم و داور هم نزدیک ترین فرد 
به صحنه بود. فکر مى کنم تصمیم داور مسـابقه کامًال 

درست بود. 

خلعتبرى در نفت؟
همین چند روز قبل بـود که فراز کمالونـد اعالم کرد به 
طور کامـل از محمدرضـا خلعتبرى رضایـت دارد و این 
بازیکن حداقل تا انتهاى فصل در تبریز مى ماند و براى 
گسترش فوالد بازى مى کند اما در نهایت به طور رسمى 
اعالم شـد که این بازیکن قراردادش با گسترش فوالد 
را فسـخ کـرده و در نیم فصـل دوم براى ایـن تیم بازى 

نمى کند.
 درباره مقصد این بازیکن شنیده مى شود که سایپایى ها 
با توجه به مصدومیت ترابى، خواهان جذب او هستند ولى 

نظر خود خلعتبرى این است که راهى نفت  شود.

بازگشت به لیگ یک
عماد میرجوان که با درخشش در فصل گذشته توانست 
نظر مثبت عبدا... ویسـى را جلب کند و به همراه وى به 
سـپاهان اصفهان برود، در نقل و انتقاالت نیم فصل در 
لیسـت خروجى ویسـى قرار گرفت و رسـماً از سپاهان 
جدا شـد. میرجوان که سـابقه بازى در سـپیدرود رشت 
و آلومینیـوم اراك را دارد، درحالـى کـه از لیـگ برتـر و 
تیم هاى مشهدى و تبریزى پیشنهاد دارد شاید به لیگ 

یک بازگردد. 

نیکبخت بازیگر مى شود
علیرضـا نیکبخـت واحـدى هافبک اسـبق تیـم ملى، 
اسـتقالل و پرسـپولیس پیشـنهاد بـازى در یـک فیلم 

سینمایى را پذیرفت.
او در این باره اظهار داشت:  خوشحالم که پس از سال ها 
توانستم نقشى را که دوست داشتم با آن در سینما حاضر 
شوم به من پیشنهاد شد.  نیکبخت در ادامه افزود:  پیش 
از این چند پیشـنهاد براى بازیگرى داشته ام ولى در آنها 
بازى نکردم. موضوع دیگرى هم که برایم مهم بود حضور 
برخى ستاره ها در این فیلم است. دوست داشتم در چنین 

عرصه هایى بازى کنم اما نه با هر کسى! 

قهرمانى نجف آباد 
در مسابقات والیبال بانوان

مسابقات والیبال چهارنفره بانوان استانى با شرکت 17 تیم 
از شهرستان هاى استان در اردستان برگزار شد.

عسکرى ریاست اداره ورزش و جوانان در این زمینه اعالم 
کرد: این مسابقات به مدت دو روز در سالن هاى ورزشى 
آزادگان و ارشـاد با انجام 29 مسـابقه در قالب پنج گروه 
انجام شد که در پایان تیم هاى نجف آباد لنجان و کاشان 

مقام هاى اول تا سوم را کسب کردند.
الزم به ذکر اسـت این مسـابقات زیر نظر هیئت ورزش 
روسـتایى و بومى محلى اسـتان و همکارى شهرستان 

اردستان انجام شده است.

تایم اوت

هافبک ســپاهان درخصوص شکست سپاهان در نیمه 
نهایى جام حذفى گفت: نفت براى دفاع کردن به زمین 
آمده بود و از ابتداى بازى نمایش تدافعى اى داشت؛ توپى 
هم که براى آنها پنالتى شد نصف موقعیت بود و فرصت 
کامل براى شان به وجود نیامد اما تبدیل به پنالتى شد و از 
آن بهره بردند درحالى که ما راحت هفت هشت موقعیت 
را اســتفاده نکردیم و در دقیقه آخر هــم پنالتى خراب

 شد.
جالل الدیــن على محمــدى پیرامــون صحبت هاى 
حمدى نژاد مبنى براینکه فحاشى کرده است، گفت: او 
فکر مى کند کالنتر و همه کاره زمین است؛ وقتى یکى 

با داور صحبت مى کند، دو هم تیمــى با یکدیگر حرف 
مى زنند یا هر اتفاق دیگر که در طول مســابقه مى افتد، 
به او ارتباطى ندارد اما در آن دخالت مى کند؛ زمانى که 
پنالتى به سود ما اعالم شــد با آقاى بنیادى فر صحبت 
مى کردم که به یکباره دیدم بازیکن نفت خودش را وسط 
انداخت و حرف هایى زد که پاى شخصیتش مى گذارم؛ 
من با آقاى دایى و چند نفر از اعضــاى تیم و بازیکنان 
نفت کار کردم و همه آنها بنده را مى شناسند که اخالق 
و رفتارم چطور است؛ از طرف دیگر بازیکن نفت چنان 
چنگى روى گردنم کشیده که فکر نمى کنم حاال حاالها 

جاى آن خوب شود.

رئیس کمیته داوران بابت رفتار تند على دایى نسبت به 
داور دیدار نفت تهران و سپاهان گالیه کرد. 

اعتراض هاى تند على دایــى به موعود بنیادى فر داور 
بازى روز جمعه نفت تهران و سپاهان با واکنش رئیس 

کمیته داوران فدراسیون همراه شد.
فریدون اصفهانیان در این باره گفت:  در بررسى که از 
بازى روز جمعه نفت تهران و ســپاهان داشتم، متوجه 
شدم بنیادى فر قضاوت خوبى داشته است. او به عنوان 
یک داور جوان و آینده دار توانست بازى را در آن شرایط 
به خوبى مدیریت کند و فکر مــى کنم این حمالت به 

بنیادى فر بیجاست. 

وى درباره اعتراض هاى شدید على دایى عنوان کرد:  
متأسفانه رفتارهایى که صورت گرفت، درست نبود. ما 
همیشه از مربیان خواســته ایم در حوزه اختیارات خود 
عمل کنند اما رفتار دایى اینگونه نبود. او اعتراض هاى 
شــدیدى به داور کرد و چنین رفتارى از طرف ما قابل 

قبول نیست. 
اصفهانیان درباره احتمال محرومیت على دایى افزود:  
در گزارش ناظر مســابقه همه رفتارهــاى على دایى 
آمده اســت. این گزارش به کمیتــه انضباطى مى رود 
و شــاید آنجا منجر به محرومیت یــا جریمه نقدى او 

شود. 

اصفهانیان: 
شاید دایى محروم شود

فکر مى کند 
کالنتر زمین است!

اولین بــازى مرحلــه نیمــه نهایى با حواشــى و 
جنجال هاى زیــادى همراه بود. داور بــازى به دو 
بازیکن نفت و یک بازیکن ســپاهان کارت قرمز داد 
و دایى هم اخراج شــد. براى هر دو تیم یک پنالتى 
گرفته شد که پنالتى دقیقه 87 سپاهان، بیش از پنج 
دقیقه بازى را تعطیل کرد. کارشناسان داورى 
معتقدند داور بازى همه تصمیمات مهم 
بازى را درست و صحیح اعالم کرده 
و هر دو پنالتى و اخطــار و اخراج 

هایش طبق قانون بوده است.

نوید مظفرى: پنالتى ها   
صحیح بوده است

داور دقیقــه 34 به 
اشتباه به سود تیم 
نفت خطــا اعالم 
کرد و ایــن خطا 
باعث شد که یک 
موقعیــت خوب و 
تقریباً تــک به تک از 
مهرداد محمدى بازیکن 
سپاهان گرفته شود. پنالتى 
که در اواخر نیمه اول به سود 
نفت اعالم شد کامًال درست 
بود. دروازه  بان تیم ســپاهان 
هم نباید اخراج مى  شد و کارت 
زرد براى او کفایت مى  کرد. 
بزرگ ترین اشتباه داور در 
نیمــه دوم رخ داد کــه به 
توحید غالمــى، بازیکن 
نفــت کارت زرد دوم را 
نشان داد و او را از میدان 
اخراج کــرد. خطاى او 
مستحق دریافت کارت 
زرد دوم نبود. پنالتى که 
براى ســپاهان اعالم 
شــد هم کامًال درست 
بود و بازیکن نفت پاى 
بازیکن ســپاهان را در 
محوطه جریمــه زد. با 
اعتــراض  هایى که على 
دایى در کنار زمین انجام 
داد بــراى داور راهى جز 
اخراجش باقى نگذاشت و 
اخراج سرمربى نفت هم 
کامًال درست بود. نقطه 
ضعــف داور در این 
بــازى اعتراض 
زیادى   هاى 

بــود کــه در نیمــه اول بازیکنــان بــه او انجام 
دادنــد و بنیــادى  فــر در نیمــه اول بــه ایــن 
اعتراض  ها واکنش نشــان نداد و به همین دلیل در 

نتیجه نیمه دوم وضعیت برایش سخت شد.

رضا غیاثى: تصمیمات صحیح بود  
اگر بنیادى  فر از همان شــروع نیمه اول به بازیکنان 
اجازه نمى  داد بعد از هر سوتش با او مذاکره و اعتراض 
کنند آخر و عاقبت بازى بــه این همه اخطار و اخراج 
نمى  کشــید. قضاوت موعــود بنیادى فــر در مورد 
تشــخیص خطاها و اعالم جرایم تیمى درست بود. 
او علیه ســپاهان اعالم پنالتى کرد که درست بود اما 
یادش رفت به دروازه بان خطاکار سپاهان اخطار دهد. 
در دقایق پایانى بازى هم به نفع سپاهان اعالم پنالتى 
کرد که درست بود چون مدافع نفت با پایش به نوك 
پاى بهزادى کریمى ضربه زد. جز دریک مورد اعالم 
آفساید اشتباه، کمک داوران با داور هماهنگ بودند 
و به درستى انجام وظیفه کردند حتى در مواردى که 
به داور پیشنهادهایى مبنى بر اخطار واخراج دادند، به 

وظیفه شان درست عمل کردند.

  حسن کامرانى فر: همه چیز درست بود
تمام تصمیمات داور مســابقه مطابق با نص صریح 
قانون بود و جا دارد به تیم داورى این مسابقه تبریک 
بگویم که 100 دقیقه تسلیم فشار جو بیرونى نشده و 
روز پرفروغى را براى جامعه داورى رقم زدند. پنالتى 
براى نفت به درستى اعالم شد زیرا دروازه  بان سپاهان 
با خروج خود با بى  پروایى مرتکب خطا شد اما چون 
رقابت بر سر تصاحب توپ بین دروازه  بان سپاهان و 
مهاجم نفت اتفاق افتاد، طبق قانون جدید فیفا اخطار 
براى دروازه  بان کافى بــود. همچنین اخطار دوم به 
بازیکن نفت به علت جلوگیــرى از حمله حریف به 
درستى داده شد. پنالتى سپاهان نیز به علت پشت پا 
زدن مدافع نفت به درستى اعالم شد و داور کامًال به 
صحنه نزدیک بود. على دایى به دلیل اعتراض مکرر 
و ورود به زمین با تصمیم درست تیم داورى از محوطه 
فنى اخراج شــد و اخراج مدافع سپاهان به علت زدن 
ضربه سر به صورت مهاجم نفت، کامًال قانونى بود. 
مهاجم نفت هم به علت ایجاد تأخیر در شروع مجدد 
بازى در این صحنه کارت زرد گرفت که چون کارت 

زرد دومش بود به درستى اخراج شد.

خسروى: پنالتى سپاهان درست بود 
على خسروى کارشناس داورى هم در برنامه «ورزش 
و مردم» گفت: اگر چه فریــد کریمى بهزادى کمى 
بزرگنمایى کرده اما مدافع نفت پیش از سد کردن به 
پشت پاى بازیکن سپاهان ضربه مى زند و بنیادى فر 
که نزدیک به صحنه بود به درستى به سود سپاهان 

اعالم پنالتى کرد.  

صداى هواداران

 انتقاد به دایى و ویسى

گروه ورزشــى روزنامه نصــف جهان در بخش  
صــداى هــواداران، به بررســى دیــدگاه ها و 
نظرات دوســتداران ورزش اصفهــان و ایران 
مى پردازد. شــما مــى توانیــد دیــدگاه ها و 
تحلیــل هــاى خــود در رابطــه بــا مســائل 
مختلــف ورزش را بــه پســت الکترونیــک 

info@nesfejahan.net ارسال نمایید.

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

دارد.
 

■ سرمربى نفت اخراج شــده و حاضر نیست 
زمیــن مســابقه را تــرك کنــد. آن وقت 
فدراسیونى ها شروع کردند به التماس کردن 
به وى که خواهش مى کنیــم بیا و زمین را 
ترك کن. واقعًا آدم هاى کوچکى هســتید 

که اینقدر از دایى مى ترســید. وقتى بیرون نمى 
رود به یگان ویژه بگویید که او را از زمین بیرون 

بیاندازند. اینقدر التماس کردن ندارد. 

■ واقعًا حیف از حضور 40 هزار هوادار ســپاهان 
که به قول و قرارشان عمل کردند و به ورزشگاه 
نقش جهان آمدند و 90 دقیقه به بهترین شــکل 
سپاهان را تشویق کردند ولى در پایان با چشمانى 
اشکبار محبور شدند تا ورزشگاه را ترك کنند. در 
کنار فوتبال زشتى که  تیم على دایى ارائه داد به 
نظر من  ســپاهان هم  ضعف هایى داشت که به 
عبدا... ویســى باز مى گــردد و همچون دیدار با 
اســتقالل، باز هم ســرمربى کم دانش سپاهان 
خطاهاى فاحشى را از خود نشــان داد که جاى 
تأسف دارد. کادر فنى ما کم دانش است و این کم 

دانشى بارها به تیم ضربه زده است.

■ على دایى هر چقدر قبًال افتخار کســب کرده، 
در مربیگرى فقط با داد و بیداد به دنبال رســیدن 
به اهدافش است که متأســفانه با داوران فوتبال 
ایران و با دست اندرکارانى که فدراسیون ما دارد 
تا حاال هم به اهدافش رســیده است. واقعًا باعث 

تأسف است.

■  عبدا... ویســى باید بداند که اینجا استقالل 
خوزســتان نیســت که چه قهرمان شوى و چه 
بتوانى تیــم را در لیــگ برتر نگــه دارى مورد 
تشــویق قرار بگیرى. اینجا سپاهان است و فقط 
باید موفــق عمل کنى. خود عبــدا... در این تیم 
بازى کــرده و باید بداند که ایــن تیم بزرگ باید 
همیشــه موفق عمل کنــد. حاال اگر هر ســال 
قهرمان نشــویم اشــکال ندارد اما باید همیشه 

شخصیت قهرمانى و بزرگى مان را حفظ کنیم.

■ پدرو هنریکه با نظر مستقیم ویسى به سپاهان 
آمد. عبــدا... چندین روز به برزیل ســفر کرد تا 
پدرو هنریکه و اولیویرا را به ســپاهان بیاورد. دو 
خرید با کیفیت فوق العاده پایین. االن پدرو پول 
خوبى از باشــگاه مى گیرد و مى رود. بدون آنکه
 کوچــک ترین تأثیرى براى ما داشــته باشــد. 
یــک پنالتى هــم که خــراب کرد تــا پیروزى 
بر فوالد خوزســتان را از دســت بدهیــم. این 
بود شــعار صرفه جویى عبــدا... ویســى؟ لى 
اولیویرا هم گلر بــى کیفیتى اســت. اینها فقط 
دالرســوز هســتند. واقعًا جاى تأســف دارد که 
اجازه مى دهیــم عبدا... با اختیــار تام هر کارى 
مى خواهد در ایــن تیم انجام دهد و پاســخگو 

هم نباشد.

■ این تیم ســپاهان کى مى خواهد پنالتى زدن 
را یاد بگیرد. آقاى ویسى! این تیم معضل پنالتى 
دارد. چطور نتوانستى پس از هفته ها این معضل 
را حل کنى. اینقدر کار ســختى اســت. اگر مثًال 
پنالتى احســان هم گل مى شد و بازى در نهایت 
به وقت اضافه و پنالتى مى کشــید با این پنالتى 
زن هایى که داریم 100 در صد بازنده مى شدیم. 
هفته هاست مشــکل پنالتى در سپاهان مشهود 

است و نتوانسته اى این مشکل را حل کنى. 
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رزشــى روزنامه نصــف جها
ى هــواداران، به بررســى د
 دوســتداران ورزش اصفهـ
ازد. شــما مــى توانیــد دی
ل هــاى خــود در رابطــه بـ
ف ورزش را بــه پســت ال
info@nesfejaha ارسال نم

ک ـتون نیم نگاهــى نیز بــه
ران فوتبــال بــه ویــژه د
ان و ذوب آهــن در صفحــ

نفت اخراج شــده و حا ربى
مســابقه را تــرك کنــد.

ونى ها شروع کردند به التماس
که خواهش مى کنیــم بیا و
ه ن. واقعًا آدم هاى کوچکى
در از دایى مى ترســید. وقتى
یگان ویژه بگویید که او را از
د. اینقدر التماس کردن ندارد.

هواد 40 هزار حیف از حضور
ول و قرارشان عمل کردند و
آمدند و 90 دقیقه به بهتر هان
 را تشویق کردند ولى در پایان
 محبور شدند تا ورزشگاه را تر
تبال زشتى که  تیم على دایى
  ســپاهان هم  ضعف هایى

ویســى باز مى گــردد و همچ
الل، باز هم ســرمربى کم دا
ى فاحشى را از خود نشــان
ارد. کادر فنى ما کم دانش اس
بارها به تیم ضربه زده است.

 دایىهر چقدر قبًال افتخار کس
گرىفقط با داد و بیداد به دنبا
فش است که متأســفانه با دا
 با دست اندرکارانى که فدراس
هم به اهدافش رســیده است

ست.

ا... ویســى باید بداند که این
ـتان نیســت که چه قهرمان
تیــم را در لیــگ برتر نگــه
ق قرار بگیرى. اینجا سپاهان
فــق عمل کنى. خود عبــدا.
ت ن ای که بداند باید ده

بازیکن نفت و یک بازیکن ســپاهان کارت قرمز داد
و دایى هم اخراج شــد. براى هر دو تیم یک پنالتى
87 سپاهان، بیش از پنج 7نالتى دقیقه
زى را تعطیل کرد. کارشناسان داورى
تقدند داور بازى همه تصمیمات مهم
بازى را درست و صحیح اعالم کرده
و هر دو پنالتى و اخطــار و اخراج

است. هایش طبق قانون بوده

نوید مظفرى: پنالتى ها 
صحیح بوده است

دقیقــه 34 به 4داور
اشتباه به سود تیم
نفت خطــا اعالم
کرد و ایــن خطا
باعث شد که یک
موقعیــت خوب و
تقریباً تــک به تک از
مهرداد محمدى بازیکن
سپاهان گرفته شود. پنالتى
نیمه اول به سود که در اواخر
نفت اعالم شد کامًال درست
بود. دروازه  بان تیم ســپاهان
هم نباید اخراج مى  شد و کارت
زرد براى او کفایت مى  کرد.
بزرگ ترین اشتباه داور در
نیمــه دوم رخ داد کــه به
توحید غالمــى، بازیکن
نفــت کارت زرد دوم را
نشان داد و او را از میدان
اخراج کــرد. خطاى او
مستحق دریافت کارت
زرد دوم نبود. پنالتى که
براى ســپاهان اعالم
شــد هم کامًال درست
بود و بازیکن نفت پاى
بازیکن ســپاهان را در
محوطه جریمــه زد. با
هایى که على اعتــراض 
دایى در کنار زمین انجام
راهى جز بــراى داور داد
اخراجش باقى نگذاشت و
اخراج سرمربى نفت هم
کامًال درست بود. نقطه
ضعــف داور در این
بــازى اعتراض
زیادى  هاى 

اعتراض ها واکنش نشــان نداد و به همین دلی
نتیجه نیمه دوم وضعیت برایش سخت شد.

تصمیمات صحیح بود رضا غیاثى:
اگر بنیادى  فر از همان شــروع نیمه اول به بازی
اجازه نمى  داد بعد از هر سوتش با او مذاکره و اعت
کنند آخر و عاقبت بازى بــه این همه اخطار و
در بنیادى فــر نمى  کشــید. قضاوتموعــود
تشــخیص خطاها و اعالم جرایم تیمى درست
او علیه ســپاهان اعالم پنالتى کرد که درستب
یادش رفت به دروازه بان خطاکار سپاهان اخطار
پ در دقایق پایانى بازى هم به نفع سپاهان اعالم
کرد که درست بود چون مدافع نفت با پایش به
پاىبهزادى کریمى ضربه زد. جز دریک مورد
آفساید اشتباه، کمک داوران با داور هماهنگ
و به درستى انجام وظیفه کردند حتى در موارد
به داور پیشنهادهایى مبنى بر اخطار واخراج داد

وظیفه شان درست عمل کردند.

 حسنکامرانى فر: همه چیز درست
تمام تصمیمات داور مســابقه مطابق با نص ص
قانون بود و جا دارد به تیم داورى این مسابقه تب
بگویم که 100 دقیقه تسلیم فشار جو بیرونى نش
پ روز پرفروغى را براى جامعه داورى رقم زدند.
براى نفت به درستى اعالم شد زیرا دروازه  بان سپ
با خروج خود با بى  پروایى مرتکب خطا شد اما
رقابت بر سر تصاحب توپ بین دروازه  بان سپاه
ا مهاجم نفت اتفاق افتاد، طبق قانون جدید فیفا
براىدروازه  بانکافى بــود. همچنین اخطار د
بازیکن نفت به علت جلوگیــرى از حمله حری
درستى داده شد. پنالتى سپاهان نیز به علت پش
زدن مدافع نفت به درستى اعالم شد و داور کام
صحنه نزدیک بود. على دایى به دلیل اعتراض
و ورود به زمین با تصمیم درست تیم داورى از مح
علت فنى اخراج شــد و اخراج مدافع سپاهان به
ضربه سر به صورت مهاجم نفت، کامًال قانونى
م مهاجم نفت هم به علت ایجاد تأخیر در شروع
بازى در این صحنه کارت زرد گرفت که چون

زرد دومش بود به درستى اخراج شد.

خسروى: پنالتى سپاهان درست بو
على خسروى کارشناس داورى همدر برنامه «و
و مردم» گفت: اگر چه فریــد کریمى بهزادى
بزرگنمایى کرده اما مدافع نفت پیش از سد کرد
پشت پاى بازیکن سپاهان ضربه مى زند و بنیاد
که نزدیک به صحنه بود به درستى به سود سپ

اعالم پنالتى کرد.  
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دار ســپاهان 
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ســب کرده، 
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جنجـال هـــاى 
آقاى اسطوره!

آنالیز داورى سپاهان-نفت

 فشــار وحشــتناك ســپاهان در نیمه دوم مســابقه 
با نفــت تهران بــه تیم رقیــب، ســرانجام در دقایق 
پایانى به اعــالم ضربه پنالتى به ســود طالیى ها ختم 
شــد. اصفهانى هــا در مقابــل بیشــتر از 35 هــزار 
هــوادار، در نیمــه دوم برتــرى مطلقــى بــه نفت 
داشــتند و موقعیت هــاى زیــادى به وجــود آوردند 
تا بازى را به تســاوى بکشــند اما بى دقتى شاگردان 
ویســى و درخشــش خیره کننده فراهانــى، نفت را تا 
آخریــن ثانیه ها از گزنــد خط حمله تیــم رقیب حفظ 

کرد.
 ضربه پنالتى حاج صفى، آخرین شــانس سپاهان براى 
بازگشت به مسابقه بود اما به محض اعالم این پنالتى، 
جنجال هاى نیمکت نفت تهران مسابقه را براى دقایقى 
نسبتًا طوالنى متوقف کرد. على دایى که تا قبل از این 
به اخراج بازیکن تیمــش معترض بود، بعــد از اعالم 
پنالتى به ســود ســپاهان بــا بدترین الفــاظ ممکن 
بــه داور حملــه کــرد و چیــزى نمانــده بــود که 
بــراى درگیــرى فیزیکــى بــا بنیادى فر بــه زمین 
وحشــتناك  عصبانیــت  شــود.  وارد  مســابقه 
ســرمربى نفت و اعتراض  ادامه دار او، گروه داورى را 
بر سر اخراج این مربى به تفاهم رســاند و شهریار بعد 
از چند دقیقه مقاومت در مقابل این اخراج، ســرانجام 
به سکوهاى نقش جهان منتقل شــد. او که مسئوالن 
برگزارى مســابقه را به بیرون کشیدن همه بازیکنانش 
از زمین تهدید کرده بود، ناچار شــد پنالتى احسان حاج 
صفى را از روى ســکوها تماشــا کند. لحظه حساسى 

که فینالیست شــدن نفــت در جام حذفــى را قطعى 
کرد.

فشار على دایى به تیِم رقیب و جنجال سازى او در کنار 
زمین، تمرکز را از سپاهانى ها گرفت و جوى را در مسابقه 
ایجاد کرد که در نهایت، تعادل کاپیتان ســپاهان را در 
لحظه زدن ضربه از بین برد. ســر خــوردن حاج صفى 
در بدترین لحظه ممکن، بدترین پنالتى ممکن را براى 
این بازیکن رقم زد و با این ضربه افتضاح، آخرین امید 
تماشاگران پرشمار تیم ویســى در نقش جهان از بین 

رفت. 
یک نماى تلویزیونى از ویسى درست بعد از این ضربه 
پنالتى، به روشــنى نشان داد که کار ســپاهان در این 
مســابقه تمام شــده و آنها دیگر هیچ شانسى براى باز 
کردن دروازه نفت ندارند. ســپاهان کــه در نیمه اول 
کامًال با حریف مدارا کرده بود، از فشــار شــدید نیمه 
دوم نیز هیــچ نتیجــه اى نگرفت و در نهایــت بازنده 
این مسابقه بزرگ و جذاب شــد. آنها بیشتراز هر چیز، 
به على دایى باختند که با شــیوه اى زیرکانه، اجازه نداد 
پنالتى سپاهان در یک شرایط منطقى و آرام روانه دروازه 
شود. او البته تاوان این کار را با اخراج شدن داد اما شاید 
این اخراج، ارزش خراب شدن این پنالتى مهم را داشت. 
حاال نفت به فینال جام حذفى رســیده امــا نمى تواند 
در این مســابقه از علــى دایى در کنار زمین اســتفاده 
کند. او در آخرین مســابقه فصل جام حذفى، اعتراض 
به داور مســابقه را باید به ســکوهاى ورزشگاه منتقل 

کند.

هیاهوهاى دایى
 پنالتى سپاهان را خراب کرد

مدیر عامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: رفتار و 
اخالق دایى با افتخاراتى که باعث شده وى لقب اسطوره 

را با خود به یدك بکشد، تفاوت هاى فاحشى دارد.
محســن طاهرى در گفتگو با پایگاه خبرى سپاهان با 
اعالم این مطلب گفت: على دایــى اعتقاد دارد که کار 
خدا بود که پنالتى ســپاهان به گل تبدیل نشود. من از 
ایشان سئوال دارم رفتارهاى زشت ایشان در کنار زمین 
و بسیارى از توهین هایى که از دهانشان بیرون مى آید 

هم مطابق با خواسته هاى خداست؟
وى ادامــه داد: اینکه هــر موقع موضوعى بــه نفع ما 
مى شود، بگوییم کار خدا بوده و خدا طرفدار ماست و علیه 

طرف مقابل کار جالبى نیست.  
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اظهار داشت: 
اى کاش بزرگى هاى على دایى در دورانى که بازیکن بود 
در عرصه هاى مربیگــرى و در عرصه اخالق هم تکرار 

مى شد و ایشان اســطوره اخالق ورزش ایران هم لقب 
مى گرفت.

محسن طاهرى در بخش دیگرى از سخنانش با انتقاد 
از رویه برنامه «ورزش و مردم» گفت:  واقعًا جاى تأسف 
دارد که تریبون صدا و ســیما به طور یکطرفه در اختیار 
افراد قرار مى گیرد. بهرام شفیع و على دایى دقایقى زیاد  
یکطرفه علیه فوالد مبارکه ســپاهان صحبت مى کنند 
و فردى از باشــگاه  فوالد مبارکه سپاهان در خصوص 
این موضوعات  و صحبت هاى آنــان به برنامه دعوت

 نمى شوند که این مسئله مورد گالیه و انتقاد مسئوالن و 
هواداران  باشگاه فوالد مبارکه سپاهان قرار گرفته است. 
ما برخود الزم مى دانیم تا از مدیران صدا و ســیما علت 
این نوع جانبدارى آقاى شــفیع که از مجریان باسابقه 
مى باشد را جویا شویم تا هشدارهاى الزم را به مجرى و 

تهیه کننده این برنامه ابالغ نمایند.

چرا شفیع جانبدارانه سخن مى گویدچرا شفیع جانبدارانه سخن مى گوید؟؟

گرفته شد که پن
دقیقه باز
معت
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همانا من شــما را به تــرس از خدا ســفارش مى کنــم، خدایى که 
آفرینش شما را آغاز کرد و به سوى او باز مى گردید. خدایى 
که خواســته هاى شــما را برآورد و بازگشت بســوى او نهایت 
آرزوى شماست. راه راست شما به او پایان مى پذیرد و به هنگام 

موال على (ع)ترس و وحشت، او پناهگاه شماست. 

بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه 
و تجارت و سرقفلى محل هاى اســتیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه 
مزایده،در وضعیت موجود و به صورت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به فروش برساند.

متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد مزایده ( برگه هاى 
شرایط در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز   پنج شنبه  مورخ     95/10/23    به 
محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم 

دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

11- - بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت.22- - پیشــنهادات فاقد 
سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.33--رعایت کلیه 

موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.44- - سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل ٪5 
قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره 
امور شعب بانک ملى اســتان اصفهان به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل 
دهند.55- - کلیه پاکات حاوى پیشــنهادات متقاضیان خرید امالك در ساعت 8صبح روز شنبه مورخ 
95/10/25 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حسین 
(ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شده با ارائه 
کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.66- - امالك داراى متصرف بصورت وکالت بالعزل و 
تقبل کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده 
خریدار واگذار مى گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)77- - براى کلیه امالك ، 
بازدید الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر 

عهده خریدار است. 88- - هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى 
راجع امالك سرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.99- - امالکى که بصورت 
نقد و اقساط واگذار مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک مى باشد.1010-  -  هزینه 
آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را بر اساس اعالم 
نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید. 1111- - متقاضیان خرید میبایست مبلغ 
دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید اســناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به 
همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.1212- - در صورتى که مبالغ پیشنهادى 
خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.1313- - نحوه فروش امالك مازاد 
بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را صراحتًا به 

صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

شرایط اقساطشرایط اقساطمدتمدتکاربرىکاربرىردیفردیف

50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

شرح شرایطشرح شرایطردیفردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( براى کلیه کاربرى ها 1
به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

امالك متصرف دار فقط به صورت نقدى و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مى رسد.2

  نحوه فروش بانحوه فروش با
شرایط نقدشرایط نقد

  نحوه فروش بانحوه فروش با
شرایط نقد و اقساطشرایط نقد و اقساط

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

1
شهرضا بلوار آیت اهللا مطهرى 
کوچه مسجد امام حسین ( 38)
کوچه شهید بهرامى بن بست 

قائم پالك 61

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است تخلیه2692122/4164مسکونىخانه

2,217,600,000فروش با وضع موجود 

2
بهارستان خیابان ولیعصر(عج) 

جنوبى
خ زمزم کوى زمزم 6 پالك 303

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه270177/72187/5797مسکونىخانه

4,704,000,000فروش با وضع موجود

3
داران روستاى نهر خلج کوى 

مسجد امام حسین (ع ) 
مقابل حسینیه

یک درب 
متصرف 14/176-510/80زراعىباغ

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

259,560,000فروش با وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى 4
پایگاه بسیج کوچه حجت اله صادقى

یک باب 
متصرف 19614/142 284مسکونىخانه

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

513,072,000فروش با وضع موجود

5
مبارکه نکوآباد کوچه شهید 

حبیب اله کریمیان
پالك 20

یک باب 
متصرف 463/50195387/814مسکونىخانه

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

630,574,560فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد 6
دفترچه شرکت2000645صنعتىکارخانهخیابان گلها 

ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیهشهرکها 42 
3,976,207,200فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام نبش خیابان 7
کشاورز 

یک باب 
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه106/3545159/7214و تجارى

1,108,800,000فروش با وضع موجود

بادرود خیابان امام خیابان 8
کشاورز انتهاى بن بست دوم 

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه267/5223159/4277مسکونىخانه

1,108,800,000فروش با وضع موجود

9
خیابان امام خمینى (ره) خیابان 

درخشان روبروى دبستان 
درخشان مجتمع صدف A طبقه 

سوم واحد 14

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه141/1518/6602--مسکونىآپارتمان

2,703,304,800فروش با وضع موجود

یک باب سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 10
متصرف 3202171/2994مسکونىخانه

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

962,287,200فروش با وضع موجود

11
کاشان خیابان شهید بهشتى-
خیابان ایمان شرقى حد فاصل 

خیابان شهید بهشتى و شهید مفتح
یک باب 
متصرف 161/61962/3634--مسکونىآپارتمان

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

5,584,320,000فروش با وضع موجود

12
کاشان خیابان شهید بهشتى-

خیابان ایمان شرقى 
حد فاصل خیابان شهید بهشتى 

و شهید مفتح

یک باب 
متصرف 143/851962/3635--مسکونىآپارتمان

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

5,107,200,000فروش با وضع موجود

13
کاشان خیابان شهید بهشتى-
خیابان ایمان شرقى حد فاصل 
خیابان شهید بهشتى و شهید 

مفتح

یک باب 
متصرف 93/051962/3636--مسکونىآپارتمان

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

3,880,800,000 فروش با وضع موجود

14
زواره خیابان امام ( ره ) ضلع 
غربى شهردارى و بخشدارى 

پالك 20
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه943130349مسکونىخانه

1,237,461,120فروش با وضع موجود

خیابان کاوه میدان 25 آبان 15
کوچه امید  نبش کوچه محمد 

یک باب 
خانه

مسکونى
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه206/5527813390و تجارى

8,265,600,000فروش با وضع موجود

یک باب کاشان نبش خیابان نواب صفوى 16
متصرف 44092023/235/1161مسکونىخانه

دار
مشاع سه دانگ 

7,808,633,280فروش با وضع موجود

17
کاشان خیابان شاهد چهار راه 

شاهد نبش کوچه 
شهید سید مهدى جان نثار

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه12/9 و26948912/10مسکونىخانه

8,265,600,000فروش با وضع موجود

18
کاشان نبش خیابان درب 
اصفهان پامنار روبروى

کوچه فردوس 9
یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه3404734183/4مسکونىخانه

5,241,600,000فروش با وضع موجود

خاقانى کوچه چهار سوق بن 19
بست هما پالك 38

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه193/44711/22--مسکونىآپارتمان

8,714,916,000فروش با وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد 20
شرکت اسبق میسان تجارت

کارخانه 
وماشین آالت 

 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه400064042/4451صنعتى

5,666,080,000فروش با وضع موجود

21
خیابان مردآویج  خ جابر ابن 

حیان کوچه پنجم 
پالك 108 مجتمع آفتاب طبقه 

دوم واحد سه
108/62--مسکونىمسکونى

15535
و

15528 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه

5,919,429,600فروش با وضع موجود

کاشان خیابان فاضل نراقى 22
کوچه شهید بزرگى

یک باب 
متصرف 2364324650مسکونىخانه

دار
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است

3,578,400,000فروش با وضع موجود

23
اصفهان خ بعثت خیابان برازنده 

کوى گلشن بن بست میخک 
پالك 659

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه128/214874/8739--مسکونىآپارتمان

2,217,600,000فروش با وضع موجود

کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر 24
خیابان یاس 4

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى استتخلیه412515902139صنعتىکارخانه

10,116,176,000فروش با وضع موجود

برادران باتوانى کاراته کارانى هستند که همواره به دلیل 
حضورشان در عرصه رقابت هاى آسیایى و جهانى نامشان 
بر زبان ها افتاده است و به نوعى همواره نام کاراته شهرستان 
لنجان و ایران با نام سه برادرى گره خورده که سال هاى 
متمادى اســت پا به پاى یکدیگر مدال هاى کشورى و 
جهانى را از آن خود کرده  و پرچم ایران اسالمى را به اهتزاز 
درآورده اند.برادر بزرگتر محمد باتوانى متولد سال 1360، 
کارشناس ارشــد تربیت بدنى، کارشناس ارشد صنایع ، 
مدرس دانشگاه و عضو شوراى شــهر زرین شهر، برادر 
دیگر محمدعلى باتوانى متولد ســال 1362،  کارشناس 
ارشد تربیت بدنى، فعال فرهنگى و مدرس دانشگاه و برادر 
کوچکتر محمدرضا باتوانى متولد ســال 1365، دکترى 
فیزیولوژى ورزش و مدیر فرهنگــى اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان است و این ســه برادر افسانه اى 
که عنوان پرافتخارترین تیم کاراته ایران در عرصه هاى 
آسیایى و جهانى را در کارنامه خود دارند نگاهى فرهنگى به 
مدال هاى کسب شده خود داشته اند و افتخارشان این بوده 
است که مدال هاى خود را به مقام معظم رهبرى، حرم امام 
رضا(ع)، شهداى منا و حرم امام حسین(ع) تقدیم کرده اند تا 
نام خود و شهرستان لنجان را در تاریخ ایران و جهان به ثبت 
برسانند.و امروز به پاس قدردانى از این سه بردار افسانه اى 
ورزش ایران، هدیه اى معنوى که همان سنگ با ارزش و 
معنوى مقبره حضرت امام حسین (علیه السالم) و منقش به 
لفظ مبارك«یا حسین شهید» است از سوى آستان مقدس 
حضرت ابا عبدا... الحسین درکربال به آنان هدیه شد تا مزد 
کارهاى فرهنگى خود را اینگونه از اباعبدا... الحسین(ع) 

دریافت کرده  باشند.
جواد جمالى در آئین رونمایى از قطعه سنگ مقدس مقبره 

اباعبدا... الحسین(ع)در شهردارى زرین شهر اظهار کرد: 
به برکت انقالب اســالمى و با تأسى از نهضت عاشورا و 
برخوردارى از حس و حال و شور حسینى بود که در هشت 
سال دفاع مقدس یک وجب از خاك مقدس میهن  اسالمى 
بدست دشمنان نیفتاد در حالى که قبل از آن، قدرت هاى 
خارجى در هر مقطع گوشه اى از این خاك را از کشور جدا و 

براحتى میان خود تقسیم مى کردند.
وى افزود: مقاومت و ایستادگى در مقابل باطل و ایثار و از 
خودگذشتگى در راه دین بدون شک تداوم عزت و اقتدار 
نظام جمهورى اسالمى را به دنبال دارد وباید گفت اگر از 
فضاى ایثار و از خودگذشتگى و اخالص فاصله بگیریم، 

تهدیدها و آسیب هاى جدى در انتظارمان خواهد بود. 
شهردار زرین شهر با تاکید بر اهمیت رعایت اخالق و ایمان 
بین ورزشکاران تصریح کرد: شاید رفتار ورزشکاران به 

دلیل محبوبیت زیاد تاثیر گذارى بیشترى بر عوام مردم 
داشته باشد، به همین منظور اگر فردى که الگوى جوانان 
است و با آنان ارتباط بیشترى دارد، اسالمى و ایمانى باشد 
قطعا مقلدان وى نیز از او تبعیت مى کنند و در نهایت رفتار 

اخالقى و ایمانى به جامعه تسرى مى یابد.
وى اضافه کرد: ورزشکار در جوامع به عنوان الگو و اسوه 
دیگران مطرح  مى باشد و ورزشکار در میادین جهانى به 
عنوان نماینده و سفیر فرهنگى یک ملت مطرح هستند و 
افعال غیراخالقى او به پاى فرهنگ آن ملت و کشور نوشته 
مى شود. از سوى دیگر، حرکات غیراخالقى ورزشکار با 
توجه به انعکاس آن، مى تواند جامعه را ملتهب نمایدو  در 
این صورت، لزوم رعایت آموزه هاى اخالق ضرورى است  
بنابراین، تبیین بایدها و نبایدهاى اخالقى ورزشکار امرى 

الزم به شمار مى رود.

جمالى با تاکید بر لزوم اشــاعه فرهنگ پهلوانى؛ تلفیق 
ورزش با اخالق و معنویت را گنج بزرگى براى انســان 
دانست و ادامه داد: ورزشــکاران و فعاالن عرصه ورزش 
مى توانند بهترین مبلغان دینى و اخالقى باشند و این مهم 
که ورزش طرفداران فراوانى دارد مى تواند زمینه بسیار 

خوبى براى اثر گذارى در جامعه فراهم کند.
وى بیان کرد: از دیرباز ورزش قهرمانى ما همراه اخالق 
و معنویت بوده اســت. پهلوانان هنگامى کــه وارد گود 
مى شدند، ابتدا زمین را مى بوســیدند و یک دور در گود 
مى زدند، سپس به طرف حرم امام رضا علیه السالم مى 

ایستادند و به امام سالم مى دادند. 
شهردار زرین شــهر خاطرنشــان کرد: پهلوان با وضو 
وارد گود مى شــد و از طرف رو به قبله پــا در خاك گود 
مى گذاشت،چشم بر حرام و ناموس دیگران مى بست  و 

احترام پیشکسوتان و سالخورده اى که خاك گود خورده 
بود، واجب بود و پهلوان جوان، همیشه دست بوس آنها بود، 
مردم پهلوان را چشم پاك و دست پاك مى دانستند و ازاین 
رو، در سفرهایى که به درازا مى کشید پول و ناموس خود را 
به پهلوانشان مى سپردند چراکه مسئله والیت و پیروى از 
امام على علیه السالم در گفتار و عمل همواره مورد تأکید 
پهلوانان بوده اســت. وى تاکید کرد: اولین و مهم ترین 
ویژگى یک ورزشکار ایمان و تقواست؛ همان مالکى که 
انسانى بر انسان هاى دیگر مورد برترى قرار مى گیرد و با 
این ویژگى، انسان در نزد خداوند گرامى داشته مى شود. 
چنان که قرآن کریم مى فرمایــد: «إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعنَد ا... 
أَْتَقاُکْم» و در صورت داشــتن این ویژگى، آن وقت قوى 

بودن یک مزیت خوب خواهد بود. 
جمالى یادآور شد: قوى بودن به تنهایى مطلوبیت ذاتى 

ندارد بلکه آن وقت مطلوبیت پیــدا مى کند که با صفت 
ایمان و تقوا همراه گردد ودر آن صورت، منشأ آثار مثبتى 
خواهد بود که از آن جمله مى توان به دفاع از دین و کیان 
مسلمانان و توانى بیشتر براى عبادت و خدمت به خلق اشاره 
کرد. وى بیان کرد: امام خمینى قدس سره در بیان وظایف 
ورزشکاران چنین مى فرماید «ورزشــکاران دو وظیفه 
دارند: یکى ورزش جسمانى براى قوه پیدا کردن و قدرت 
پیدا کردن... و یکى هم پرورش روحانى که اگر پرورش 
روحانى در انسان پیدا شود، آن وقت قدرت جسمانى اش 

مضاعف مى شود».
شهردار زرین شهر عنوان کرد: یکى از صفات اخالقى که 
یک ورزشکار باید داشته باشد، توکل بر خداست و پیامبر 
اکرم صلى ا... علیه و آله مى فرماید: «کسى که دوست دارد 

قوى ترین مردم باشد، باید بر خدا توکل نماید».
وى تاکید کرد: یک ورزشــکار عالوه بر اینکه به کسى 
زور نمى گوید، باید همواره حامى مظلومان باشد و خود را 
مخاطب این کالم مولى على علیه السالم بداند که فرمود: 
«همواره دشمن ظالم ویاورمظلوم باشید» از سوى دیگر 
یکى از بایدهاى اخالقى ورزشــکار، فتوت و جوانمردى 
اســت. و باید گفت به خاطر همین خصوصیات اخالقى 
و روحى جهان پهلوان تختى، وى همیشــه در دل مردم 
ایران جاى دارد و فقط به عنوان کشتى گیر به او نمى نگرند 
(همان)، بلکه او به واسطه صفات اخالقى که داشت مردم 
را شیفته خود کرده بود. در پایان این آیین  از سوى خانواده 
شهدا ، ایثارگران وهمشهریان و به دست پدر سردار شهید 
محمد علی باغبانی، به پاس تالشها و زحمات خالصانه 
وطاقت فرساى مهندس جمالى، لوح سپاس و قدردانى 

به ایشان اهدا گردید.

ورزشکاران، سفیران فرهنگى یک ملت هستند
شهردار زرین شهر : 

رونمایی از هدیه معنوي سه برادر افسانه اي کاراته لنجان در شهرداري زرین شهر

م الف: 12893
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چهل تکه

  جام جم آنالین | یک مرغ که در هنگام ظهر روز کریسمس 
از خیابان رد مى شد، باعث یک تصادف شد.

این مرغ در حال عبور کردن از خیابانى شلوغ در زمانى بود که کامیونى 
که در حال گذشتن از همان خیابان بود. راننده کامیون براى اینکه به 
مرغ نزند مجبور به نگهداشتن کامیون شد اما درست در زمانى که این 
کامیون در وسط خیابان نگه داشت، خودروى دیگرى هم پشت او بود.

صاحب این خودرو که مرغ را در وســط خیابان ندیده بود، موفق نشد 
خودروى خود را به موقع نگه دارد و همین دیر اقدام کردن باعث شد 
که این خودرو به کامیون برخورد کند و خسارت سنگینى ببیند و تنها 
کسى که از این تصادف سالم بیرون آمد، مرغى بود که از وسط خیابان 
رد مى شد.گفتنى است؛ این تصویر توسط دوربینى که روى داشبورد 

کامیون کار گذاشته شده بود،گرفته شده  است.

  جام نیوز | مرد انگلیسى درجنایتى فجیع، صاحبخانه اش را بخاطر 
کثیف کردن مایکروفر خانه، با ضربات چاقو کشت.

«آالن نایت» 50 ســاله پس از این جنایت، تصاویرى از جسد صاحبخانه 
چاقش را با تلفن همراه براى دوست صمیمى اش فرستاد.

براســاس این گزارش مأموران بالفاصله به خانه مورد نظر رفتند اما قاتل 
پیش از رسیدن آنها سوار خودروى صاحبخانه اش فرار کرده بود. با این حال 
جستجوها براى یافتن این مرد آغاز شد و سرانجام پلیس با ردگیرى خودروى 
سرقتى او را در نزدیکى خانه دوستش دستگیر کرد. متهم در بازجویى ها به قتل 
اعتراف کرد و گفت: «او به درد هیچى نمى خورد و فقط با هیکل چاقش فضا را 
اشغال مى کرد. مدت ها بود مى خواستم او را بکشم اما امروز وقتى مایکروفرم 
را کثیف کرد دیگر خونم به جوش آمد و او را به قتل رساندم.» عامل جنایت 
که مدت ها به عنوان مستأجر، با مقتول همخانه بود به حبس ابد محکوم شد.

پاکبان شــهردارى در حین انجام کار در خیابان    مهر |
جانباز مشــهد با جمجمه و بقایاى جســد یک انسان مواجه 

شد.
 این پاکبان ابتدا چند تکه استخوان پیدا مى کند که به آنها توجهى 
نمى کند اما کمى جلوتر، چشــمش به یک جمجمه مى افتد و 

موضوع را به پلیس گزارش مى دهد.
اطالعات بیشــتر و صحت موضوع از مراجع رسمى مرتبط در 

دست پیگیرى است.
گفتنى اســت روابط عمومى پزشک قانونى مشــهد با تأیید 
صحت موضوع عنوان کرد: جمجمه و بقایاى جسد از کالنترى 
آبکوه؛ تحویل پزشــکى قانونى جهت انجام روال قانونى شده

 است.

جمجمه و جسد یک انسان در جوى آبقتل صاحبخانه کثیف مرغى که تصادف به بار آورد  030201

رئیس شبکه دامپزشکى ســبزوار گفت: قصابى که با مهر تقلبى دامپزشکى گوشت غیربهداشتى و   پایش|
آلوده به مردم مى فروخت به 11 سال زندان محکوم شد.ولى ا... جغتایى اظهار داشت: این متخلف بیش از یکسال 
گذشته با بازرسى هاى مداوم تحت مراقبت بود تا 
اینکه با حکم دادستانى و همکارى نیروى انتظامى 
از زیرزمین این واحد قصابى 445 کیلوگرم انواع 

گوشت تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط شد.
وى ادامه داد: این متخلف در منزل شخصى خود 
به کشتار دام مبادرت و با اســتفاده از مهر جعلى 
نســبت به فروش گوشت به شــهروندان اقدام 
مى نمود.جغتایى تصریح کرد: این قصاب متخلف 
بارها در بازرسى مأموران دامپزشکى ادعاى بحق 
مى کرد تا اینکه شبکه دامپزشکى با اعمال تغییرات محرمانه جزئى در مهر مخصوص دامپزشکى متوجه جعلى بودن 
مهر این قصاب شد.رئیس شبکه دامپزشکى سبزوار افزود: در بازرسى از یک زیر زمینى متعلق این قصاب نیز انواع 
فرآورده هاى دامى غیرقابل مصرف همچون چربى، چانه و بینى گاو، گوشت هاى مشکوك غیر از گاو و گوسفند و 

سنگدان مرغ تاریخ گذشته نگهدارى مى شد.

مدیر روابط عمومى آموزش و پرورش سیستان 
وبلوچستان از قتل معلم ایرانشهرى در منزلش 

خبر داد.
على مرادى مدیــر روابط عمومــى آموزش 
و پرورش سیســتان و بلوچســتان در گفتگو 
با ایلنا اظهار داشــت: شــب چهارشنبه هفته 
پیش«دادکریم آهورانى» معلم دبستان میالد 

چاه  جمال در منزلش با اسلحه به قتل رسید.
وى با اشاره به اینکه این معلم با سابقه به دلیل 
اختالفات خانوادگى و قومى مورد اصابت گلوله 
قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر پرونده 
قتل این معلم تشکیل شده و نیروى انتظامى 
مشــغول جمع آورى اطالعات از خانواده وى 

هستند.
مدیر روابط عمومى آموزش و پرورش سیستان 
و بلوچستان اضافه کرد: فردى که این معلم را 
به قتل رسانده به زودى با اطالعاتى که خانواده 
وى در اختیار نیروى انتظامى قرار خواهند داد؛ 

دستگیر خواهد شد.

هشت متهمى که به اتهام معاونت   آفتاب|
در قتل یک راننده اتوبوس در شهرستان ورامین 
دستگیر و بازداشت شده بودند، با صدور قرار وثیقه 

200 میلیون تومانى آزاد شدند.
عســگر قاســمى آقباش وکیل متهمــان این 
پرونــده اظهار داشــت: حدود ســاعت 5 بامداد 
روز 13 خــرداد ســال 93 یک راننــده اتوبوس 
بــه ضــرب گلولــه در روســتاى حیدرآبــاد از 
بخش شــریف آباد شهرســتان ورامین کشــته 
مى شــود و پس از وقــوع ایــن حادثه،خانواده 
اعضــاى بــا  مى شــوند  مدعــى  مقتــول 
یک خانواده بر ســر معامله یک زمین کشاورزى

 اختالف داشتند و بارها مقتول را به مرگ تهدید 
کرده بودند.

ایــن وکیــل دادگســترى اضافــه کــرد: بــا 
بخــش  دادگســترى  دادســتان  دســتور 
شــریف آباد ورامیــن، هشــت نفــر از اعضاى 
خانــواده مــورد ادعــاى اولیــاى دم مقتــول، 
دستگیر و براى این افراد به اتهام مشارکت در قتل، 
کیفرخواست صادر مى شود اما دادستان شهرستان 
ورامین با توجه به اینکه مقتول با یک گلوله جان

باخته و امکان مشــارکت هر هشــت نفر در قتل 
وجود نداشته، به کیفرخواست ایراد مى گیرد.

قاســمى آقباش توضیح داد: بازپرس در مقام رفع 
نقص به طور تصادفى براى یکى از متهمان اتهام 
مباشــرت و براى سایرین اتهام مشــارکت را در 
نظر مى گیرد و پرونده به شعبه 71 دادگاه کیفرى

 یک اســتان تهران ارسال مى شــود که قاضى 
عزیزمحمدى( قاضى وقت شعبه) به کیفرخواست 
ایراد مى گیرد و آن را براى رفع نقش به دادستانى 

بازمى گرداند.
وکیل مدافــع متهمــان ایــن پرونــده اضافه
کرد: پس از بازگشــت پرونده به دادسرا و انجام 
تحقیقات مجدد، ســه نفــر دیگر بازداشــت و
براى آنها به اتهام مشارکت در قتل، کیفرخواست

صادر مى شــود و پرونــده دوباره بــه دادگاه باز 
مى گردد.

قاســمى آقباش گفت: نهایتًا با توجه به مسائلى 
که در پرونــده وجود داشــت، روز چهارشــنبه 
هشتم دى 95، دستور آزادى هشت متهم پرونده 
که به مشــارکت در قتل متهم بودنــد، صادر و 

متهمان با تودیع وثیقه 200 میلیونى آزاد شدند.

   بهار |  زنی که پسرش با ضربه چاقوي دختري 
20 ساله به قتل رسیده در جلسه دادگاه گفت که اگر دختر 
بیمارش شفا پیدا کند، از قصاص متهمه می گذرد. دختر او 
پس از قتل برادرش، به بیماري سرطان مبتال شده و در 

بیمارستان تحت شیمی درمانی است.
11 آذر پارسال، پلیس از وقوع یک فقره درگیري منجر به 

قتل در خانه اي در خیابان علوي باخبر شد.
 با حضور مأموران مشخص شد که مردي با ضربه چاقوي 
میوه خوري به سینه اش دچار خونریزي شده و جان خود 
را از دست داده است.همزمان با انتقال جسد به پزشکی 
قانونی، زن صاحبخانه، دخترش را عامل قتل معرفی کرد 
و گفت: «ســاعت 7 بعد از ظهر امروز، دخترم با مقتول 
درگیر شــد و با چاقو ضربه اي بــه او زد که نقش زمین 
شد.»روز بعد، مأموران متهمه را دستگیر و به کالنتري 
منتقل کردند. او در بازجویی ها به قتــل اعتراف کرد و 
گفت: «چند وقت پیش پدر و مادرم از هم جدا شدند و من 
تنهایی زندگی می کردم. مقتول هم از دوستان خانوادگی 
ما بود و به خانه ما رفت و آمد داشت. امروز مادرم به دیدنم 
آمده بود که مقتول سر رسید. او حالت طبیعی نداشت و 
ناگهان به سمتم حمله کرد. مادرم به کمکم آمد و من را 
به اتاق دیگري برد. وقتی در را بســتم، دوباره مقتول را 
دیدم که از بالکن وارد اتاق شــد. چاقوي میوه خوري را 
برداشــتم تا از خودم دفاع کنم. گفتم جلو نیا اما توجهی 
نکرد و ناگهان چاقو در قلبش فرو رفت و او را کشت. من 

قصد قتل نداشتم.»
با ثبت اعتراف متهم، کیفرخواســت پرونده با موضوع 
اتهامی «قتل عمد» صادر شد و براي رسیدگی در اختیار 
شعبه دوم دادگاه کیفري استان تهران به ریاست قاضی 

زالی قرار گرفت.  
صبح روز سه شــنبه هفته پیش، جلسه رسیدگی در این 

شعبه با قرائت کیفرخواست از ســوي نماینده دادستان 
آغاز شد.  او گفت: «متهمه در بازجویی هاي متعدد به قتل 
با ضربه چاقو اعتراف و صحنه جرم را نیز بازسازي کرده 
است. مادر او نیز در همان روز حادثه به مأموران گفته که 
دخترش در درگیري با مقتول، او را به قتل رسانده است.» 
این حرف نماینده دادستان با واکنش مادر متهمه روبه رو 
شد. زن میانسال گفت: «من هیچ وقت نگفته ام که دخترم 
با چاقو به ســینه مقتول ضربه وارد کرده است.»رئیس 
دادگاه در این لحظه دســتور داد تا مادر متهمه دادگاه را 
ترك کند تا شــرایط براي اخذ دفاعیات متهمه فراهم 
شود. ســپس نوبت به مادر مقتول رســید. زن میانسال 
پشــت جایگاه قرار گرفت و گفت: «من یک پسر و یک 
دختر داشتم که متهمه یکی از آنها را به قتل رساند. پسرم 
نان آور خانواده ام بود. دخترم هم خیلی به او وابســته بود 
تا حدي که پــس از حادثه بخاطر فشــارهاي روانی در 
بیمارستان بستري شد و مدتی بعد هم به سرطان مبتال 
شد. او االن تحت شیمی درمانی است و در چند روز اخیر 

حالش وخیم شده.»
مادر مقتول که به شدت گریه می کرد در ادامه از قضات 
درخواست مهلت کرد و گفت: «من مطیع قانون هستم 
اما االن نمی توانم درخواست قصاص یا دیه داشته باشم. 
شــاید براي تأمین مخارج درمانی دخترم، دیه بگیرم اما 
فعًال تصمیم نهایی نگرفته ام. روز عاشورا از خدا خواستم 
که دخترم را شــفا دهد و من از قصاص متهم می گذرم. 
االن ذهنم درگیر دخترم است و از دادگاه می خواهم چند 
روز به من وقت بدهد تا بتوانم مراحل درمانی دخترم را 

پیگیري کنم. او اصًال حالش خوب نیست.»
با این درخواســت، قضات وارد شور شــدند و با تجدید 
جلســه دادگاه، رســیدگی بــه پرونده را بــه 20دي

 موکول کردند.

,,

 زنی که پسرش 
با ضربه چاقوي 
دختري 20 ساله 
به قتل رسیده 
در جلسه دادگاه 
گفت که اگر دختر 
بیمارش شفا پیدا 
کند، از قصاص 
متهمه می گذرد

بخشش قاتل به شرط شفاى دختربخشش قاتل به شرط شفاى دختر

  میزان | 
بازســازى صحنه قتل و 

اظهارات شــاهدان گره کور این 
جنایت را باز کرد.

به گزارش میزان، ساعت 19 بیست 
و هشتم مردادماه ســال 90 یک فقره 

درگیرى منجر به جرح در حوزه پاسگاه بخش 
مى شاخ در 30 کیلومترى شهر ایالم به پلیس اعالم شد. 

تحقیقات آغاز و مشخص شــد که افرادى به نام هاى سجاد، 
عبدا... و ناصر در ظهر همان روز بر اساس اظهارات خودشان 
به همراه خانواده با سه دســتگاه خودرو، براى تفریح به این 
منطقه مى روند که در ساعت 18 شــخصى به نام حمیدرضا 
با دوستانش و با دو دســتگاه خودرو به   همان منطقه رفته و 
در کنار جاده مشغول بازى محلى مى شوند، اما سجاد از این 
موضوع ناراحت مى شود و بعد از آن به برادرش اسحاق تلفن 
مى زنــد و وى را مطلع کرده و او هم با خودروى کمپرســى 
خود به محل مى آید.از آنجا که ســجاد و دوستان و برادرش 
تفنگ برنو همراه داشــتند با حمیدرضا و دوستانش درگیر و 
بعد از تیراندازى حمیدرضا به شدت مجروح و به بیمارستان 
منتقل شــده و همه فرار مى کنند. در ادامه تمامى دوســتان 
حمیدرضا شناسایى شده و از آنان تحقیقات کامل انجام شد و 
با کار شناس اسلحه نیز صحنه بررسى و محل استقرار تمامى 

افراد در صحنه مشخص شد اما در   همان شب فرد مجروح به 
علت شدت جراحات در بیمارستان فوت کرد.

با توجه به اینکه اســحاق و سجاد به دلیل شرارت هاى 
قبلى شناخته شــده بودند در   همان شب 
مأموران به خانه پدرى آنان رفته، 
امــا در خانــه حضــور 

نداشــتند و خانواده شــان از درگیرى آنان 
اظهار بى اطالعى مى کردند.

در روز بعد سجاد با سالح خود را معرفى و اعالم 
کرد من دیــروز در صحنه درگیرى بــودم و مقتول 
را مجروح کردم که در این زمینه دوســتان وى هم 
شناســایى شــدند و تحقیقات از آنان انجام شد، اما 
اظهارات وى با بقیه افراد حاضــر در صحنه و نحوه 

مجروحیت مقتول و محل استقرار وى در صحنه تطابق 
نداشت و به نظر مى رسید که او قاتل نیست.

با این همه سجاد همچنان اصرار به انجام قتل داشت تا اینکه 

در 30 مرداد سال 90 برادرش به نام اسحاق دستگیر و در ابتدا 
منکر قتل و تیراندازى شــد اما بعد از تحقیقات فنى و حضور 
در صحنه، در   نهایت اسحاق به تیراندازى به سوى مقتول و 
مجروحیت وى اعتراف کرد که بعد از مشخص شــدن محل 
اســتقرار و نحوه مجروحیت مقتول، اظهارات وى با صحنه 
قتل تطابق داشت و برادرش سجاد نیز اعالم کرد چون من به 
برادرم زنگ زده بودم و او را به صحنه آورده بودم قصد داشتم 

قتل را خودم به گردن بگیرم.
سرانجام بعد از بازسازى صحنه قتل و کشف سالح هاى به کار 
رفته در درگیرى هر دو متهم با قرار بازداشت موقت روانه 
زندان شدند. اعتراف قاتل تنها دلیل کشف راز جنایت 
نیست و بازسازى صحنه قتل و بررسى اظهارات 
شاهدان یکى از راه هاى کشف پرونده است. 
در این پرونده اظهارات شــاهدان و 
بازســازى صحنه قتل نشان 
داد، سجاد دروغ گفته و 

او قاتل نیست.

در پى انتشــار خبرى ناقص مبنى بــر گروگان گیرى در
شاهین شهر اصفهان، عامالن این موضوع سعى در واقعى 
جلوه دادن گروگان گیرى و تشویش جو عمومى داشته اند.

بنابر این گزارش گفته شــد که ظهر دیروز مردى با یک 
قطعه فلزآهن پس از حمله به اتومبیل هاى خیابان فردوسى 
شاهین شــهر وارد اتوبوس شهرى شــده و تعدادى را به 
گروگان گرفته است.در پى انتشــار این موضوع جهانگیر 
کریمى معاون اجتماعى نیروى انتظامى اســتان اصفهان 
اظهار کرد: ظهر روز شــنبه (دیروز) فردى با رانندگى غیر 
عادى و  انجام حرکات آرتیستى توجه ماموران پلیس را به 
خود جلب کرد. راننده خودرو سمند در حال نامتعادل در یکى 
از خیابان هاى شاهین شــهر رانندگى مى کرد. وى اظهار 
کرد: این راننده به دلیل حالت نامتعــادل خود با دو خودرو 
برخورد کرد و کماکان به رانندگى پرخطر خود ادامه مى داد.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اصفهان افزود: ماموران 
یگان امداد فرماندهى انتظامى شاهین شهر پس از مشاهده 
رفتارهاى پرخطر اقدام به توقیف خودرو کردند و راننده پس 

از توقف با عربده کشى از دست ماموران فرار کرد.

پس از تعقیب و گریز طوالنى و اخطارهاى ایست پى در پى 
پلیس،  راننده اتومبیل سراسیمه از خیابان هاى شهر گذر 

مى کرد و به راه خود ادامه مى داد.
ســرهنگ کریمى مى گوید : فرد خاطى که حالت عادى 
نداشت  با چندین خودرو برخورد مى کند و  پس از تعقیب 
و گریز پلیس به جایى مى رسد که دیگر مسیرى براى فرار 
از دســت ماموران پیدا نمى کند و  سراسیمه وارد اتوبوس 

شهرى مى شود.
سرهنگ کریمى عنوان مى کند: بدنبال وقوع این حادثه، 
با حضور به موقع ماموران انتظامى و کارشناسان پلیس و 
اقدامات علمى و مشاوره اى آنها، گروگانگیر خود را تسلیم 
کرده و پس از خلع سالح، براى طى  مراحل قانونى به مراجع 

قضایى معرفى مى شود.
سرهنگ کریمى با اشاره به اینکه سرعت عمل و اقدام به 
موقع ماموران مانع بروز پیامد هاى ناگوار شد گفت: با اقدام به 

موقع نیروهاى پلیس شاهین شهر 
فرد مذکور دستگیر شد و ماموران 
با  استفاده از تمام تجهیزات پلیسى 
توانستند امنیت را در مواقع حساس 

و بحرانى برقرار کنند
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان 

هم با تکذیب گروگانگیرى در شــاهین 
شهر گفت: فرد روانى با استفاده از خودروى 

برادرش تصادفات زنجیره اى را در شــاهین شهر 
رقم زد. سرهنگ ستار خســروى اظهار داشت: این حادثه 
بر خــالف آنچه در شــبکه هاى اجتماعى عنوان شــده 
گروگان گیرى نبوده است. وى افزود: در این حادثه فردى که 
دچار بیمارى روحى و روانى بوده است با استفاده از خودروى 
برادرش در سطح شهر تردد داشته و با چندین خودرو برخورد 
و متوارى شده است.رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان در 

ادامه با تاکید بر اینکه 
پس از اطالع نیروهاى انتظامــى در خصوص این اتفاق 
تعقیب فرد متخلف صورت گرفته اســت، ابراز داشت: در 
این تعقیب و گریز فرد متهم با استفاده از چاقویى که همراه 
داشته به داخل اتوبوس شهرى متوارى مى شود که با حضور 

نیروهاى انتظامى دستگیر مى شود.

 اعتراف دروغ به قتل

خبر تلگرامى دیروز تکذیب شد

واقعیت هاى گروگان گیرى در شاهین شهر 11 سال حبس براى قصاب 

معلم ایرانشهرىآزادى متهمان پرونده قتل راننده اتوبوس در ورامین
 در منزلش به قتل رسید

اشغال مى کرد. مدت ها بود مى خواستم او را بکشم اما امروز وقتى مایکروفرم 
را کثیف کرد دیگر خونم به جوش آمد و او را به قتل رساندم.» عامل جنایت 
که مدت ها به عنوان مستأجر، با مقتول همخانه بود به حبس ابد محکوم شد.

صحت موضوع عنوان کرد: جمجمه و بقایاى جسد از کالنترى 
آبکوه؛ تحویل پزشــکى قانونى جهت انجام روال قانونى شده

 است.

ش سیستان 
ى در منزلش

ــى آموزش 
ن در گفتگو 
رشنبه هفته 
ستان میالد 

تل رسید.
ابقه به دلیل 
صابت گلوله 
حاضر پرونده 
انتظامى  وى
 خانواده وى 

ش سیستان 
 این معلم را 
ى که خانواده 
 خواهند داد؛ 

میزان|
بازســازى صحنه قتل و 

اظهارات شــاهدان گره کور این 
جنایت را باز کرد.

9به گزارشمیزان، ساعت 19 بیست
و هشتم مردادماه ســال 90 یک فقره 

درگیرى منجر به جرح در حوزه پاسگاه بخش
0مى شاخ در 30 کیلومترى شهر ایالم به پلیس اعالم شد. 

تحقیقات آغاز و مشخص شــد که افرادى به نام هاى سجاد، 
اساس اظهارات خودشان  ظهر همان روز بر ناصر در عبدا... و
به همراه خانواده با سه دســتگاه خودرو، براى تفریح به این 
8منطقه مى روند که در ساعت 18 شــخصى به نام حمیدرضا 
با دوستانش و با دو دســتگاه خودرو به   همان منطقه رفته و 
این در کنار جاده مشغول بازى محلى مى شوند، اما سجاد از

موضوع ناراحت مى شود و بعد از آن به برادرش اسحاق تلفن 
مى زنــد و وى را مطلع کرده و او هم با خودروى کمپرســى 
خود به محل مى آید.از آنجا که ســجاد و دوستان و برادرش 
دوستانشدرگیر و همراه داشــتند با حمیدرضا و تفنگ برنو

بعد از تیراندازى حمیدرضا به شدت مجروح و به بیمارستان 
منتقل شــده و همه فرار مى کنند. در ادامه تمامى دوســتان 
حمیدرضا شناسایى شده و از آنان تحقیقات کامل انجام شد و 
با کار شناس اسلحه نیز صحنه بررسى و محل استقرار تمامى 

افراد در صحنه مشخص شد اما در   همان شب فرد مجروح به 
علت شدت جراحات در بیمارستان فوت کرد.

با توجه به اینکه اســحاق و سجاد به دلیل شرارت هاى 
همان شب شناخته شــده بودند در   شقبلى

مأموران به خانه پدرى آنان رفته، 
امــا در خانــه حضــور

نداشــتند و خانواده شــان از درگیرى آنان 
اظهار بى اطالعى مى کردند.

در روز بعد سجاد با سالح خود را معرفى و اعالم 
کرد من دیــروز در صحنه درگیرى بــودم و مقتول

را مجروح کردم که در این زمینه دوســتان وى هم 
شناســایى شــدند و تحقیقات از آنان انجام شد، اما 
اظهارات وى با بقیه افراد حاضــر در صحنه و نحوه 

مجروحیت مقتول و محل استقرار وى در صحنه تطابق 
نداشت و به نظر مى رسید که او قاتل نیست.

با این همه سجاد همچنان اصرار به انجام قتل داشت تا اینکه 

0 مرداد سال 90 برادرش به نام اسحاق دستگیر و در ابتدا 0در 30
منکر قتل و تیراندازى شــد اما بعد از تحقیقات فنى و حضور
در صحنه، در   نهایت اسحاق به تیراندازى به سوى مقتول و
مجروحیت وى اعتراف کرد که بعد از مشخص شــدن محل
اســتقرار و نحوه مجروحیت مقتول، اظهارات وى با صحنه
قتل تطابق داشت و برادرشسجاد نیز اعالم کرد چون من به
برادرم زنگ زده بودم و او را به صحنه آورده بودم قصد داشتم

قتل را خودم به گردن بگیرم.
سرانجام بعد از بازسازى صحنه قتل و کشف سالح هاى به کار
رفته در درگیرى هر دو متهم با قرار بازداشت موقت روانه
زندان شدند. اعتراف قاتلتنها دلیل کشف راز جنایت
نیست و بازسازى صحنه قتل و بررسى اظهارات
شاهدان یکى از راه هاى کشف پرونده است.
در این پرونده اظهارات شــاهدان و
بازســازى صحنه قتل نشان
داد، سجاد دروغ گفته و
او قاتل نیست.

به قتل رى اعتراف دروغ
 رسید
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

سامسونگ «آینده 
تکنولوژى هاى صوتى» را به 

CES2017 مى آورد!
نصف جهان  سامســونگ اطالعاتى در رابطه با ســه 
محصول جدید صوتى خود که قرار است در نمایشگاه 
CES 2017 به طور رسمى از آن ها پرده بردارى کند 

را منتشر کرد. این سه محصول شــامل یک اسپیکر 
وایرلس، یک ســاندبار قدرتمند و یک دستگاه پخش 
بلورى اولترا اچ دى مى شــود.  سامسونگ اشاره کرده 
که اولین نسخه هاى تجارى اســپیکرهاى مجهز به 
تکنولوژى HUQ یا همان «کیفیت صداى فوق العاده 
زیاد» خود را بــه نمایشــگاه CES 2017 مى آورد. 
سامسونگ در این بین از اسپیکر بى سیم H7 نامبرده و 
عنوان کرده که این اسپیکر وایرلس را هم در نمایشگاه 

CES به معرض نمایش قرار مى دهد. 

سامسونگ همچنین عنوان داشته که در کنار اسپیکر 
وایرلس H7، ساندبار MS750 را هم معرفى مى کند. 
ســاندبار MS750 اولین ســاندبار تولید شده توسط 
این شرکت کره اى محســوب مى شود که ساب ووفر 
اختصاصى و یکپارچه اى را به همراه دارد. سامسونگ 
همچنین قرار است دستگاه پخش بلورى اولترا اچ دى 
(Ultra HD Blu-ray Player) جدیــد خود را هم به 

نمایشگاه CES 2017 بیاورد.
این دســتگاه پخش بلورى اولتــرا اچ دى جدید با کد 
اختصاصى M9500 UHD معرفى گردیده و به شکل 
ویژه اى براى ویدئوهاى UHD بهینه سازى شده است. 

اپلیکیشن ساخت شماره 
مجازى رایگان در اندروید

نصف جهان هر کســى بــراى ثبت نــام در برخى از 
شــبکه هاى اجتماعى و پیــام رســان نیازمند یک 
شــماره براى دریافت کد فعال ســازى سرویس خود 
مى باشد، در برخى از موارد افرادى مى خواهند در این 
شبکه هاى اجتماعى چندین اکانت داشته باشند که خود 
مستلزم داشتن چندین خط تلفن همراه است. اپلیکیشن 
TextNow – free text + calls عنــوان برنامــه اى 

حرفه اى براى ارسال پیام هاى کوتاه، برقرارى تماس 
صوتى و تصویــرى و هم چنین دریافت یک شــماره 
مجــازى رایگان مى باشــد که براى سیســتم عامل 
اندروید منتشر شده است. این برنامه با قرار دادن یک 
شماره مجازى در اختیار شما، باعث مى شود تا بتوانید 
اکانت هاى مختلف ساخته و با دوستان و آشنایانتان در 
ارتباط باشید. در ابتداى نصب و پس از اجراى اپلیکیشن با 
محیطى کامال حرفه اى رو به رو خواهید شد که به وسیله 
آن مى توانید به صورت نامحدود به ارسال پیام هاى خود 

بپردازید.
برخى از قابلیت هاى این اَپ اندرویدى :

ایجاد و دریافت تماس هاى صوتى، دریافت بسته هدیه 
مکالمه و پیام کوتاه پس از ثبــت نام در برنامه، توانایى 
ارسال و دریافت پیام کوتاه توسط شماره مجازى دریافت 

شده، ارسال , دریافت و ذخیره تصاویر و ...

درمان قطعى بیمارى سرطان 
با استفاده از نانودیسک ها

نصف جهان  شاید در آینده؛ یکى از راه هاى درمان بیمارى 
مهلک ســرطان تزریق چند دیســک نامرئى مجازى 
به بدن باشــد. بله؛ درست است. دانشــمندان دانشگاه 
میشیگان توانســته اند به موفقیت هاى اولیه اى در این 
زمینه دست پیدا کنند. این دانشمندان در آزمایش هاى 
اولیه خود نانودیســک هاى  نانومترى وارد بدن کردند 
که به بدن انسان یاد مى دهد چگونه سلول هاى سرطانى 
را از بین ببرد. هر دیسک شامل تعداد زیادى نئوآنتى ژن 
یا جهش هاى ویژه تومور اســت. وظیفه آن  ها آموزش 
سلول هاى T سیستم ایمنى بدن به منظور شناسایى و از 
بین بردن نئوآنتى ژن ها است.زمانى که این نانودیسک ها 
در کنار نقاط بازرسى سیستم ایمنى بدن قرار مى گیرند؛ 
در عین این که باعث تقویت پاسخ سلول هاى T مى شوند؛ 
مى توانند تومورهاى موجــود را به کلــى از بین ببرند 

به طورى که هیچ اثرى از آن ها باقى نماند.

نصف جهان اگر نویسنده یا مترجم هستید، مى توانید اثرتان را براى نشر الکترونیک به نوگام بسپارید. کتاب شما توسط نشر 
خوانده مى شود و در صورت تایید، پروژه کتاب شما براى دریافت حامى/حامیان در وبسایت نوگام معرفى مى گردد. زمانى 
که کتاب حمایت مالى الزم را کسب کند، کتاب الکترونیک شما منتشر مى شود. نویسنده یا مترجم حق التالیف خود را 

دریافت مى کند و کتاب الکترونیک بصورت رایگان در اختیار مخاطب فارسى زبان قرار مى گیرد.
مبلغ اهدایى شما مهم نیست. شما مى توانید یک کتاب کامل، چند صفحه از یک کتاب یا حتى چند سطر از یک کتاب را 
حمایت مالى کنید. اعالم کنید از چه نوع کتابى و در چه ژانرى مایلید حمایت مالى کنید. کتاب هاى ارسالى توسط نویسندگان 
و مترجمان بعد از تایید توسط نشر نوگام روى وبسایت ما قابل دسترسى ست. کافى ست به لیست حمایت کنندگان آن کتاب 
بپیوندید و دوستانتان را نیز تشویق کنید تا در حمایت مالى کتاب مورد نظرتان سهیم شوند. اگر شما حامى یک کتاب شوید 
و تمام هزینه انتشار یک کتاب را بپردازید کتاب توسط شما امضا خواهد شد و ضمیمه اى در مورد شما به عنوان حامى مالى 
به کتاب اضافه خواهد شد. اگر ده درصد یا بیشتر از هزینه چاپ کتابى را بپردازید، در صورت تمایل نام شما به عنوان حامى 
http://nogaam.com :در کتاب درج مى شود.                                                                                                                                    وب آدرس

نصف جهان  Machinarium   ماشیناریوم یکى از چالش برانگیزترین بازى هاى ماجراجویى، معمایى و فکرى براى 
سیستم عامل اندروید.

این بازى که پر از معماهایى بسیار دشوار و چالش برانگیز مى باشد شما را در نقش آدم ماشینى هایى قرار مى دهد که 
با سفر به مناطق مختلف جهان و محل هایى پر از شگفتى، ساعت ها شما را به چالش خواهد کشاند. قضیه بازى از این 
قرار است که یک ربات که در ماشین آشغال ها گرفتار شده به شهر آشغال ها منتقل مى شود و شما باید با تفکر و دقت به 
او کمک کنید تا با وجود مشکالت مختلف از شهر آشغال ها رهایى یابد و به اهداف خود برسد! شما مى بایستى از تمام 

ابزارهاى موجود براى رهایى این ربات استفاده کامل را ببرید تا در نهایت بتواند به دنیاى بیرون برود! 
برخى از ویژگى هاى بازى فکرى Machinarium اندروید :

■ دارا بودن سیر داستانى بسیار زیاد و چالش برانگیز ■ بازى در محل هایى پر از شگفتى و بسیار زیبا 
■ دارا بودن گرافیک بسیار باال با تصاویرى اچ دى ■ کیفیت صداگذارى حرفه اى براى افزایش هیجان

دارا بودن بیش از صد سطح چالش برانگیز■ گیم پلى اعتیاد آور با ساعت ها بازى

راهنماى خرید

نصف جهــان «Moto Z Play»  یکــى از محصوالت 
جدیدتر «موتوروال» است که با بدنه اى فلزى و پشتیبانى 
از دو سیم کارت تولید شده اســت. از ویژگى هاى مهم 
این محصــول مى توان بــه بدنه  مقــاوم در برابر آب، 
3 گیگابایت رم و دوربین 16 مگاپیکســلى اشاره کرد. 
براى این محصول ظرفیت داخلــى 64 گیگابایت در 
نظر گرفته شــده است که با توجه به پشــتیبانى آن از 
کارت حافظه  جانبــى microSD تــا 256 گیگابایت 
قابل افزایش خواهد بود. موتوروال بــراى این مدل از 
گوشى هاى موبایل خود درگاهى با قابلیت اتصال ماژول  
به خدمت گرفته اســت، که به کاربران اجازه مى دهد 
ماژول هاى مختلف از قبیل اســپیکر JBL، پروژکتور 
موتوروال، پک پاور و ماژول دوربین را به گوشــى خود 
 Moto Z اضافه کننــد. وظیفه  پردازش اطالعــات در
Play به عهده  تراشــه اســنپدراگون 625 و پردازنده  

مرکزى هشت هســته اى با فرکانس 2 گیگاهرتز قرار 

دارد. ایــن مجموعه ســخت افزارى را 3 گیگابایت رم 
همراهى مى کند که درمجمــوع عملکرد روانى خواهد 
داشت. این محصول با داشتن نمایشگر 5.5 اینچى در 
دسته  فبلت ها قرار مى گیرد که مى تواند براى تماشاى 
فیلم یا انجام بازى و وب گردى بسیار مناسب باشد. این 
نمایشگر از نوع OLED بوده و در ساخت آن از فناورى 
AMOLED بهره گرفته شــده است. وضوح تصویر در 

این محصول 1080×1920 اســت و بــا توجه به ابعاد 
صفحه نمایش تراکم پیکســلى 403 پیکسل بر اینچ را 

به تصویر مى کشد. 
براى محافظت از این نمایشگر محافظ گوریالگلس4 
در نظر گرفته شده است که به کاربران اطمینان خاطر 
بیشترى در استفاده از گوشــى موبایلشان مى بخشد. 
یکى از امکانات ویژه این محصول پشتیبانى از اینترنت 
پرسرعت نسل چهارم است که با سرعت دانلود 301.5 
مگابیت بر ثانیه در کنار صفحه نمایش بزرگ آن تجربه  

کاربرى بهترى را در اتصال بــه اینترنت، وب گردى و 
دانلود بازى ها و اپلیکیشــن هاى مختلف براى شما به 
 wifi، GPRS، ،4.0 ارمغان مى آورد. بلوتوث نســخه
NFC و EDGE از دیگر فناورى هاى ارتباطى هستند 

کــه در  Moto Z Play بــه خدمت گرفته شــده اند. 
همان طورکه گفته شد در قاب جلو و پشت این محصول 
دو سنسور 16 مگاپیکسلى و 5 مگاپیکسلى وجود دارد 
که با امکاناتى مانند قابلیت ثبــت موقعیت جغرافیایى 
عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس 
با اشاره روى سوژه (TouchFocus)، قابلیت تشخیص 
چهره (Face Detection)، قابلیت عکاســى پانوراما 
و HDR مى تواند بســیارى از نیازهاى شما را پاسخ گو 
باشــد. باترى این محصول 3510 میلى آمپر ساعتى از 
نوع لیتیوم یون بوده که در نوع خود بسیار قدرتمند است.

Moto Z Play را مى توانید با قیمتى در حدود 1800000 

Mتومان از بازار داخلى خریدارى نمایید.
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منتشر کنید

بازى فکرى و معمایى 
« ماشیناریوم» 
اندروید 

 
فقط دارندگان ایرپاد بخوانند!

نصف جهان بعد از مدت زمانى طوالنى هدفون هاى 
ایرپاد اپــل Apple Airpods به صــورت محدود 

باالخره به بازار عرضه شدند. 
 اتصال هدفون به گوشى

اتصــال ایرپاد با گوشــى آیفــون در 3 ثانیه انجام 
مى شود!   درب محفظه شارژر ایرپاد را باز کنید و فقط 
منتظر شــوید تا آیفون، هدفون را شناسایى کند. به 
دکمه کوچک پشت محفظه دقت کنید. از این دکمه 
براى اتصال هدفون به گوشى هاى اندروید، اپل تى 
وى و هر محصول دیگرى که ســاخت شرکت اپل 

نیستند استفاده مى شود.
نشان دادن میزان شارژ ایرپادها

ایرپاد را نزدیک گوشى خود از داخل محفظه شارژر 
جدا کنید. در این حالت آیفون خیلى ســریع درصد 
باترى هدفون را نمایش مى دهد. همچنین مى توانید 
 Notification Center  ویجت ایرپاد را از داخل پنل
Today  فعال کنید. دقت داشــته باشید که ویجت 

ایرپاد فقط زمانــى که از ایرپاد اســتفاده مى کنید، 
عمل مى کند.

اگر شــخص دیگرى بخواهد از ایرپاد شما استفاده 
کند، در این صورت پیغامى براى فردى که صاحب 
ایرپاد نیست ارسال مى شود و به وى اطالع مى دهد 
که این هدفون بــه آنها تعلق نــدارد. البته با اجازه 
صاحب دستگاه قطعا این اتصال برقرار مى شود ولى 
مى توانید از این بابت مطمئن باشــید که هیچ کس 
نمى تواند بدون اجازه شــما و پنهانى به ایرپاد شما 

دسترسى پیدا کند. 

حشرات سایبروگى به یارى 
پژوهشگران مى آیند

نصف جهــان   دانشــمندان بــراى کاوش  در مناطق 
حســاس و عمدتاً خطرناك چاره اى ندارند جزء این که 
از فناورى هاى پیشرفته اســتفاده کنند. در این مناطق 
عامل طبیعى با مخاطرات جانى بسیارى روبرو است و 
عامل کامًال ماشینى نیز محدودیت هایى دارد. در چنین 

شرایطى عامل سوم که همان زیست روبات ها هستند.
یک تیم از پژوهشــگران دانشــگاه ایالتى کارولیناى 
شمالى موفق به توسعه گونه خاصى از زیست روبات ها 
شدند. این حشرات سایبورگ شده به مناطق خطرناك، 
ســاختمان هاى مخروبه و مناطقى که بــر اثر حوادث 
طبیعى دچار تخریب شده یا رانش زمین باعث به وجود 
آمدن مســیر صعب العبورى شده مســافرت مى کنند 
و نقشــه اى از این مناطق تهیه مى کنند.  تــا امروز از 
زیست روبات ها عمدتاً در ارتباط با نقشه بردارى از مناطق 
و بخش هاى کوچک اســتفاده مى شــد. اما دستاورد 
جدید مى تواند افق هاى تازه اى در زمینه نقشه بردارى 
در مقیاس هاى بزرگ تر پدیدار ســازد. ایــن پروژه بر 
اساس مطالعات قبلى که در آن یک ریزتراشه به شکل 
کوله پشتى به سوسک ها متصل مى شــد و از راه دور 

سوسک ها را کنترل مى کرد، طراحى شده است.

کلیک

فناورانه

ارتباطات رادیویى حرفه اى ارتباطات رادیویى حرفه اى 
براى  کاربران حرفه اىبراى  کاربران حرفه اى

بهتر است در مکان هایى مانند مدرسه، خدمات عمومى، 
خدمات امدادرسانى و اضطرارى، کسب وکارها و صنایع، 
از راهکارهاى ارتباطات رادیویى به جاى گوشــى تلفن 
همراه استفاده شود. ارتباطات رادیویى دوطرفه در مقایسه 
با گوشى تلفن همراه، مزایا و امکانات حرفه اى بیشترى 
دارند. هر شرکت و ســازمانى مى تواند بر اساس نیازها و 
کســب وکار خود، اقدام به سفارشى سازى این ارتباطات 
کند؛ در حالى کــه در ارتباطات موبایلى با گوشــى تلفن 
همراه هیچ گونه امکان سفارشى سازى نیست. ارتباطات 
رادیویى دوطرفه مقرون به صرفه، در دســترس تر، امن تر 
و قابل اعتمادتر هســتند. کاربران ارتباطــات رادیویى 
دوطرفه مى توانند از انواع پیغام ها و هشدارها استفاده کنند، 
ترافیک هاى ارتباطى را مشاهده و گزارش گیرى کرده و 
برخى ارتباطات را یک طرفه و به طور ویژه پیکربندى کنند. 
همچنین با مشکل مصرف انرژى و باطرى روبه رو نیستند، 
به منابع و کاربران در شبکه دسترسى و نظارت دارند و از 
این طریق مى توانند امنیت شبکه ارتباطى را تأمین کنند و 
در نهایت، براى استفاده در مکان هایى که حوادث طبیعى 
رخ داده و شبکه سراسرى ارتباط موبایل قطع شده است، 

مناسب هستند. 

TETRA چیست؟
Terrestrial Trunked Radio  یا TETRA مجموعه اى 

از استانداردهاى توسعه یافته توســط مؤسسه استاندارد 
ارتباطات اروپا (ETSI) است که به تشریح زیرساخت هاى 
ارتباطى رادیویى ســیار مشــترك میان چندین دستگاه 
مى پردازد. این زیرساخت ها در وهله اول نیازهاى ارتباطى 
رادیویى و ســیار گروه هاى امنیتى و امدادرســانى مانند 
پلیس و آتش نشانى را برطرف مى کنند و در مرحله بعدى 
پاسخ گویى نیازهاى شــرکت هاى بزرگ خدمات رسانى 
مانند شــرکت هاى آب و بــرق، گاز و خدمات عمومى 
شهردارى ها خواهند بود. استانداردهاى TETRA سعى 
مى کنند صدا و داده را روى بسترهاى رادیویى منتقل کنند. 

TETRA مجموعه اى از ویژگى ها و قابلیت هاى مهم مانند 

انتقال امن صدا و داده روى کانال هاى رادیویى را دارا است 
و امکان مدیریت کارآمد سیستم هاى رادیویى سیار امروزى 
را فراهم مى کنــد. در حال حاضر، تجهیــزات مبتنى بر 
استاندارد TETRA در بیشتر از 120 کشور جهان استفاده 

شده است و بالغ بر 3.5 میلیون رادیوى فعال وجود دارد. 

چگونه مى توان از TETRA استفاده کرد؟
اســتاندارد TETRA به طور ویژه براى اروپا توسعه یافته 
اســت، اما در حال حاضر در بخش هاى دیگرى از جهان 
نیز استفاده مى شــود. فهرســت بلندباالى ویژگى ها و 
قابلیت هاى این اســتاندارد موجب شده است بسیارى از 
کشورها و سازمان هاى دولتى عمومى مرتبط با امنیت و 
امدادرسانى بشرى مانند پلیس و آتش نشانى از آن استفاده 
کنند. TETRA در بســیارى از بخش هــا مانند خدمات 
عمومى، خدمات امنیتى، نظامى، فرودگاه ها، حمل ونقل 

عمومى و مانند این ها استفاده مى شود.

TETRA ویژگى هاى کلیدى
اســتاندارد TETRA یک سیســتم رادیویــى ارتباطى 
«یک به یک» نیســت؛ بلکه عملکرد اصلى آن ارتباطات 
«یک به همه» است. البته، برخى دستگاه هاى ارتباطى 
مبتنى بر TETRA براى ارتباطات رادیویى «یک به یک» 
نیز ساخته شــده اســت. TETRA ویژگى ها و امکانات 
بســیار زیادى دارد که به صورت دســتى قابل تنظیم و 
سفارشى سازى هستند. براى مثال، یک کنترلر مرکزى 
مســئولیت اولویت  دهى به ارتباطات را بــر عهده دارد. 
همچنین، برخى ویژگى هاى دیگــر مطرح در ارتباطات 
رادیویى ماننــد push-to-call، رمزنگارى صدا و مود 
Relay در این استاندارد قابل استفاده هستند. همچنین با 

استفاده از قابلیت هاى رمزنگارى build-in خود مى تواند 
برخى تنظیمات حریم خصوصــى و مطمئن را در اختیار 
کاربران قرار دهــد. TETRA  یک فنــاورى جایگزین 
براى گوشى هاى تلفن همراه البته با کیفیت بسیار باالى 

تضمین شده صدا و راهکارهاى جامع دیجیتالى است. این 
استاندارد مزایاى یک سیستم رادیویى دیجیتالى را دارد، 
در حالى که بسیارى از مزایاى سیستم هاى PMR را حفظ 

کرده است.
شــرکت «Hytera» یکى از بزرگ ترین ارائه دهندگان 
سیســتم هاى رادیویــى دیجیتالــى جهان اســت که 
محصــوالت و راهکارهــاى مبتنــى بــر اســتاندارد 
پیشــرفته TETRA را نیز عرضه مى کند. سیستم هاى 
رادیویى TETRA این شــرکت براى هر مشترى قابل 
سفارشى ســازى هســتند و عالوه بر مزایاى خود این 
اســتاندارد، از مزایاى بیشترى مانند ســبکى و نصب و 
راه اندازى ســریع و ســاده، اما قدرتمند بهــره مى برند. 
محصوالت این شرکت رابط هاى کاربرى بصرى حرفه اى 
دارند که مجموعه گسترده اى از تنظیمات و گزینه ها را در 

اختیار کاربر قرار مى دهند. 

Hytera DIB-R5 معرفى
DIB-R5 یــک سیســتم ایســتگاه کارى مبتنــى بر 

ACCESS- و TETRA اســتاندارد ارتباطات رادیویى
NET-T IP اســت که ارتباطات رادیویى ســیار قابل 

اعتماد و قدرتمندى را با پوشــش دهى بسیار وسیع براى 
مناطق خاص فراهم مى کند. این سیستم با پشتیبانى از 
استاندارد نسخه دومTETRA (TETRA Release 2) و

TETRA Enhanced Data Service (TEDS) درجه 
باالیى از دسترس پذیرى و انتقال داده ها را با سرعت باال 
براى تمامى حالت ها فراهم مى کند. این ویژگى ها موجب 
مى شوند تا دستگاه هاى DIB-R5 براى همه سناریوها و 

کاربردها در هر موقعیت جغرافیایى مناسب باشند. 
یکــى از نیازهاى ارتباطــات رادیویى بى ســیم، انتقال 
اطالعات با سرعت بسیار باال در مواقع بحرانى است. در 
 TEDS سراسر دنیا براى پاسخ دهى به این نیاز از قابلیت
استفاده مى کنند. TEDS ســعى مى کند با مدوالسیون 
QAM چندکریرى بهترین کانال رادیویى را براى ارتباط 

میان دستگاه ها و ارسال اطالعات انتخاب کند و با جابه جا 

شدن میان کانال ها، سعى مى کند خلوت ترین مسیر هوایى 
براى ارسال سریع تر داده ها و صدا را پیدا کند. این تکنیک 
اطالعات و صدا را با پهناى باند 50 کیلوهرتز و ســرعت 
150 کیلوبیت بر ثانیه ارسال مى کند. تمامى محصوالت 
خانواده DIB-R5 شــرکت Hytera نیز به طور کامل از 

TEDS پشتیبانى مى کنند. 

مزیت دیگر راهکار DIB-R5 در بخش کارایى کانال هاى 
رادیویى است. این دستگاه ها از سه کانال رادیویى گیرنده 
اســتفاده مى کنند و از باالترین حساسیت بهره مى برند. 
این ویژگى ها موجب مى شــوند تا بتــوان محصوالت 
DIB-R5 را در هر منطقه ویژه جغرافیایى به کار گرفت و 

نیازى به استفاده تعداد بیشترى گیرنده دیجیتالى نباشد. 
مشــتریان DIB-R5 مى توانند هر کانال گیرنده را براى 
یک کریر پیکربندى کنند و به این صورت یک کانال براى 
دریافت سیگنال هاى راه دور و کانال دیگر براى دریافت 

سیگنال هاى نزدیک استفاده شود. 

Hytera DIB-R5 انواع
شرکت Hytera ایستگاه هاى کارى DIB-R5 را در دو 
 DIB-R5 Advanced و DIB-R5 Compact مــدل
عرضه مى کند. مدل کامپکت براى مصارف محدود و دو 
کریرى و در اندازه یک رك استاندارد 19 اینچى است. این 
محصول براى اســتفاده در مکان هاى کوچک طراحى 
 DIB-R5 شده و بسیار مقرون به صرفه اســت. اما مدل
Advanced یک دستگاه کامًال ماژوالر و انعطاف پذیر 

است که مشترى بر اســاس نیازهاى خود مى تواند آن را 
سفارشى ســازى کرده و ماژول هاى جدیدى نصب کند. 
روى این دستگاه تمامى قطعات مورد نیاز مانند بخش هاى 
کانال، بخش کنترل، منبع تغذیه، مجزاسازهاى رادیویى 
و فیلترینــگ را مى توان اضافه یا حذف کرد. بر اســاس 
درخواست مشترى تجهیزات حداکثر چهار کانال رادیویى 
را مى توان درون یک رك جاسازى کرد. ظرفیت نهایى 
این دستگاه هشت کریر است و البته امکان توسعه و اضافه 

کردن رك هاى جدید وجود دارد. 

 Moto Z Play گوشى موبایل موتوروال مدل

رامین مشکاه
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ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالســه 198/95 خواهان مســعود غزل گو دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محمدرضا بخشیان تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي  مورخ 95/11/13 ساعت 16 تعیین گردیده است.با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى شیخ صدوق شمالى 
چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. م الف:30075 

شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/197
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-700 خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات با وکالت خانم فرحناز کامیابى 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 961425 به طرفیت 
آقاى مهدى تفنگساز تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي  مورخ 1395/11/13 ساعت 5/5 عصر تعیین 
گردیده،  لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول 
خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل 
اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد .  م الف: 30010 شعبه 18 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 10/206
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 650/95 خواهان على سعیدى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمیدرضا 
غزاله و سجاد اسماعیلى تقدیم نموده است،وقت رســیدگی براي مورخ 95/11/13 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده اســت.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین 
دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان  شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مى شود. م الف:30017 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/208
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 340/95 - 1395/10/01 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: رسول قائیدى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده محمد غریبى نیا به طرفیت خوانده مطالبه به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/17 ساعت 30/3  تعیین 
گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که از تاریخ  نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2924 شعبه سوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/261
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 821/95 - 1395/09/30 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: مجید ناظمى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده عیدى خونسارى به طرفیت خوانده مطالبه به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 821/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/15 ساعت 4 
عصر تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که از تاریخ  نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2920 شعبه 

سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /10/262
ابالغ

شماره: 467/95 ش ح 4 74/95 ت ن  اخطارشــونده: مجیدرضا رستمانه به نشانی: مجهول المکان محل 
حضور: شوراي حل اختالف شعبه 4 یزدانشهر نگارســتان 8 وقت حضور: ده روز پس از رؤیت ساعت 3-5 
شنبه- دوشــنبه علت حضور: در خصوص تجدیدنظرخواهى چگانى ظاهرى عبده وند به والیت از مهدى 
ظاهرى چنانچه الیحه دفاعیه اى دارید ظرف ده روز به شــورا مراجعه نمایند. م الف: 2921 شعبه چهارم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /10/263
مزایده

در پرونده کالســه 950171  اجرایى و به موجب دادنامه 1245-94 صادره از شعبه اول حقوقی نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى سیدعلى حسینى محکوم است به پرداخت 495/412/103 ریال بابت محکوم به 
و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 20/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناسان رسمى 
دادگستري منتخب آقاي حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. ویال به نشانى نجف آباد امیرآباد 
خیابان مفتح کدپستى 83341- 85138 به مالکیت سیدحسام حسینى به مساحت 3597 مترمربع عرصه 
و حدود 150 مترمربع بنا که مصالح سقف آهن و آجر بدون انشعابات که محل مورد نظر هشتصد و شصت 
میلیون تومان مورد ارزیابى قرار گرفته که مبلغ سه میلیون تومان آن بابت  انشعابات کسر مى گردد. ویالى 
مذکور داراى پالك ثبتى 839/20 ثبتى 11  اصفهان مى باشد. توضیحًا به میزان محکوم به از ملک فوق به 
مزایده فروش خواهد رسید. با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال 
توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/10/28 ساعت 10 صبح و در همان محل 
اجراى احکام به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار 
می گردد. ضمناً  خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م 

الف: 2925  اجراي احکام شعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/10/264
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به شهرام هرزندى دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما به 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 671/95  ش 8 ح ثبت و براى مورخ 95/11/23 
ســاعت 6 عصر تعیین وقت گردیده اســت. 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 شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، 
در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 1520 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/275 /10
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و درخواست ضمائم به پروین راکى خواهان ماه سلطان نکوئیان جزى دادخواستى به 
خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ بیست میلیون و یکصد هزار ریال در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت 
شما تقدیم که به کالسه 558/95  ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین 
وقت گردیده است.که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل 
اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، واال وفق مقررات اقدام 
خواهد شد. م الف: 1519 شعبه ششم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (شهر گز)  

(مجتمع شماره یک)/10/276
حصر وراثت

عصمت امیریان قلعه ســرخى به شناسنامه شماره 395 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 539/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
مریم امیریان قلعه سرخى به شناسنامه شماره 851 در تاریخ 1395/07/14 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از:  1- عصمت امیریان قلعه سرخى فرزند اکبر شــماره شناسنامه 395 نسبت با متوفى 
(خواهر) 2- طلعت  امیریان قلعه سرخى فرزند اکبر شــماره شناسنامه 402 نسبت با متوفى (خواهر). اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1495 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/10/277
اجراییه

شماره: 168/95 ش 8 ح- 95/9/20 به موجب راي شماره 515 تاریخ 95/7/14 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهرکه قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- رسول کیانى به نشانى: مجهول المکان 
2- غالمحســین وفائى به نشــانى: اصفهان- خ بعثت- خ برازنده- چهارده مترى ك امام حســین ك 
صاحب الزمان- منزل 7  سمت چپ، محکوم اندبه: محکومیت خوانده ردیف 2 به انتقال خودرو پراید 189 
و 97- 13 و  محکومیت خوانده ردیف 1 به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســی و 
مبلغ یکصد و پنج هزار ریال بابت ابطال تمبر در حق محکوم له: غالمحسین مهدیان فرزند عباس به نشانى: 
شاهین شهر- بنیاد ازدواج- بلوار شهید خرازى- فرعى 9 غربى پ 35، هزینه عملیات اجرایى برعهد محکوم 
علیه مى باشد. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام 
قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 1518 اسالمیان قاضى شعبه 

هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر/10/278
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/95/3029/26- 95/10/01  حیدرقلــى کشــکولى فرزنــد على اکبر باســتناد دو برگ 
استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهی شده مدعی است ســند مالکیت خود بشماره 
ى 91/ د 438648 را کــه به میزان ششــدانگ به شــماره پالك ثبتــى 406/31489 واقــع در بخش 
16 حــوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) کــه  در صفحه ى  101 دفتــر 176  ذیل ثبــت 176742 بنام 
نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند قطعــى 12232 مــورخ 93/08/22 دفترخانه 
325  شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و داراى 2 رهنى بشماره هاى 
40026 و 10062 به ترتیب مورخ 1393/09/16 و 1392/12/20  در رهن شرکت ملى نفت و بانک مسکن 
دفتر 143 و 325 شاهین شهر بوده و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی 
گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامــه ى قانون ثبت مراتب آگهی مى گردد که هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا 10 روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. م الف: 1515 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/279 /10
ابالغ وقت رسیدگی

آقاى ابوالفضل کاظمیان جزى با وکالت ســید ابراهیم ســجادى دادخواســتی مبنى بــر مطالبه وجه به 
طرفیت آقاى  ایرج آذرنــوش به این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 469/95  ثبت و وقت رســیدگى 
به تاریــخ 95/11/23 ســاعت  5:20 تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده 
به اســتناد مــاده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شــود قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نســخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شــد.

م الف: 1531 شــعبه 5 حقوقی شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه(مجتمع شماره 
یک)/10/281

ابالغ اخطاریه 
سکینه سمیعیانى دادخواستی مبنى بر مطالبه به طرفیت سعید احمدى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
42/95  ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 95/11/20 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد.م الف: 

1525 شعبه 11 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/10/282
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510103759304132 شــماره پرونده: 9509983759301182 شماره بایگانى شعبه: 

951214 خواهان الهام سمیع عادل دادخواستى به طرفیت خوانده حسن عابدى سهروفیریزانى به خواسته 
ثبت واقعه طالق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شــاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 3 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759301182  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/25 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول  المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع و از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 1497  شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه/10/283
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/95/3064/26- 95/10/04  نــدا انصــارى مهیــارى فرزند حســین باســتناد یکبرگ 
استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شــهود رســمًا گواهی شــده مدعی است ســند مالکیت خود به 
شــماره 931524 ب -93  را که به میزان ششــدانگ به شــماره پــالك ثبتــى 437/10651 واقع در 
بخش 16 حــوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) کــه  در ص 554 دفتــر 800  ذیل ثبــت 178638 بنام 
خودش ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند قطعــى 153751 مــورخ 93/06/1 دفترخانه 
12- اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و به موجب سند شماره 157161 مورخ 
94/4/6  در رهن بانک صادرات ایران قرار داشته و نحوه گم شــدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست 
صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1530 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/10/284
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9409973759200995 شــماره پرونده: 9409983759200497 شماره بایگانى شعبه: 
940513 خواهان آقاى على اکبر زمانى فرزند محمد به نشانى شهررضا خ 45 مترى فرعى 96 ك 12 منزل 
آخر خوانده آقاى ایمان احقاقى فرزند ابوالفضل به نشانى مجهول المکان خواسته استرداد الشه چک راى 
دادگاه در خصوص دادخواست آقاى على اکبر زمانى به طرفیت آقاى احقاقى به خواسته تقاضاى صدور حکم 
پس دادن چک ها و پولهایم بانضمام هزینه دادرسى به لحاظ خیار غبن فاحش جبران خسارات هاى مالى، 
دوندگیها، بیکارى ها،فاکتور صادر رسید فسخ دستگاه رسید پولها و شرح دادخواست که خواهان اظهار نموده 
است برابر اقرار کتبى خوانده دو فقره چک به شماره هاى 725019 – 92/12/24 و 725020 – 93/1/8 
هرکدام 2 میلیون تومان و مبلغ 20 میلیون ریال وجه نقد قرار بر این بوده که مسترد گردد. لیکن خوانده از 
استرداد آن خوددارى نموده اســت. على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه حاضر نشده و ایراد و انکارى 
نسبت به دعوى به عمل نیامده است بنابراین دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 
612  و 619 و 1257 و 1258 و 1275 و 1280 و 1301 قانون مدنى حکم به استرداد چکهاى فوق الذکر و 
محکومیت خوانده به پرداخت بیست میلیون ریال پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 3/750/000 ریال در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید و در خصوص خواسته خواهن مازاد بر محکوم به با عنایت به اینکه خواهان 
دلیل مبنى بر اثبات ادعاى خود ارایه ننموده است و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به بى 
حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى تجدیدنظر 
استان اصفهان میباشد. م الف: 1533  شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/ 10/286

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغیه: 9510103759304159 شــماره پرونده: 9509983759301318 شماره بایگانى شعبه: 
951352 خواهان سید اسماعیل حســینى علویجه دادخواســتى به طرفیت خوانده مهین ملکیان نژاد به 
خواســته مطالبه وجه بابت پرینت بانکى واریزى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده 
که جهت رسیدگى به شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759301318 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/27 و ساعت 9:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول  المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع و 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: 1532 

شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/288 /10
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/95/2883/26- 95/9/20 آقاي مهدى ابوطالبیان الیادرانى فرزند على باســتناد دوبرگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شــهود رسمًا گواهی شده مدعی است ســند مالکیت خود به شماره 
438759 د/91  را که به میزان ششدانگ آپارتمان به شــماره پالك ثبتى 437/11562 واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 122 دفتر 906 ذیل ثبت 202991 بنام مهدى ابوطالبیان 
الیادرانى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب تفکیک به شماره 93/20267/26 مورخ 1393/09/20 
ثبت شاهین شــهر به او انتقال یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و به موجب سند رهنى 13765 مورخ 
1391/10/12 دفتر 327  اصفهان در رهن بانک مســکن شــعبه رزمندگان 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 مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 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 مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1426 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر/10/289
مزایده

اجراى احکام شعبه سوم حقوقى دادگسترى لنجان در نظر دارد در پرونده اجرایى به شماره کالسه 940252 
له خانم زهرا محمدى سیاه بومى و علیه آقاى داود قاسمى مبارك آبادى فرزند رضا جلسه مزایده فروش از 
سهام شرکت ایثارگران زرین شهر به منظور وصول بخشى از محکوم به پرونده در حق محکوم له در تاریخ 
95/11/05 ساعت 10 الى 11 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. مورد مزایده تعداد 7500 سهم به شماره 
سهامدارى 102451 از سهام شرکت ایثارگران زرینشهر (ســهامى خاص) به شماره ثبت 61 به ارزش هر 
کدام 5/000 ریال و سود سال 94 به ارزش 1/000 ریال که جمعا به ارزش کل 45/500/000 ریال مى باشد. 
مزایده از قیمت پایه که همان نظر کارشناس رسمى دادگســترى مى باشد شروع شده و هرکس باالترین 
قیمت را پیشنهاد و ده درصد آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد شد. م الف: 883 اجراى 

احکام شعبه سوم دادگاه حقوقى دادگسترى  لنجان/10/291
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1121/95 خواهان غالمحسین قدیرى حاجى آبادى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت عسگر احمدى چم عزیزى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز چهار شنبه مورخ 95/11/13 
ساعت 17/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان- ابتداى خیابان خ شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 30293 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/301
حصر وراثت

فیروزه خوشبخت دورباطى داراي شناسنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به کالسه 187/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نگهدار خوشبخت بشناسنامه 10 
در تاریخ 95/9/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- خسرو خوشبخت دورباطى ش.ش 83 (فرزند متوفى) 2- فیروزه خوشبخت به ش.ش 4 (فرزند متوفى) 
3- لیال خوشبخت دورباطى به ش.ش 155 (فرزند متوفى) 4- احسان خوشبخت دورباطى به ش.ش 338 
(فرزند متوفى) 5- امید خوشبخت دورباطى به ش.ش 6200160937 (فرزند متوفى) 6- گل  گیس سلیمانى 
بابادى به ش.ش 804 (همسر متوفى) والغیر. 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: 894 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک)/10/412
حصر وراثت

حسن نصیرى فرزند رضا داراى شماره شناســنامه/کدملى 1271570661 بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1404  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 
نصیرى دیزیچه فرزند عبدالوهاب به شناسنامه شماره 59 در تاریخ 1395/9/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- حسن نصیرى دیزیچه 
فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 1271570661 نسبت به متوفى (فرزند) 2- عبدا... نصیرى دیزیچه 
فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 142 نسبت به متوفى (فرزند) 3- مرتضى نصیرى فرزند رضا شماره 
شناسنامه یا کدملى 62 نسبت به متوفى (فرزند) 4- شهناز جبارى دیزیچه فرزند حبیب ا... شماره شناسنامه 
یا کدملى 2007 نسبت به متوفى (همسر) 5- فاطمه نصیرى دیزیچه فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 
76 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/635 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/414
حصر وراثت

غالمعلى صالحى مبارکه فرزند خیراله داراى شماره شناسنامه 1620 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1457/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم ربابه 
صالحى مبارکه فرزند على محمد به شماره شناســنامه 41 در تاریخ 1395/06/19 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جــدول ذیل: 1- غالمعلى 
صالحى مبارکه فرزند خیراله شماره شناسنامه یا کدملى 1620 نسبت به متوفى (فرزند) 2- صدیقه صالحى 
مبارکه فرزند خیراله شماره شناسنامه یا کدملى 4801 نسبت به متوفى (فرزند) 3- فردوس صالحى مبارکه 
فرزند خیراله شماره شناسنامه یا کدملى 65 نسبت به متوفى (فرزند) 4- فهیمه صالحى مبارکه فرزند خیراله 
شماره شناسنامه یا کدملى 350 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 95/634 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/10/415
حصر وراثت

رجبعلى اسماعیلى کرکوندى فرزند مراد به شــماره شناسنامه 358 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1226  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مراد اسماعیلى 
کرکوندى فرزند شــعبان به شــماره شناســنامه 803 به تاریخ 1391/02/07 بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- رجبعلى اسماعیلى کرکوندى فرزند مراد 
شماره شناسنامه یا کدملى 358 نسبت به متوفى (فرزند) 2- ماشاءاله اسماعیلى فرزند مراد شماره شناسنامه 
یا کدملى 3075 نســبت به متوفى (فرزند) 3- علیرضا اسماعیلى فرزند مراد شــماره شناسنامه یا کدملى 
2866 نسبت به متوفى (فرزند) 4- مصطفى اســماعیلى کرکوندى فرزند مراد شماره شناسنامه یا کدملى 
1817852000 نسبت به متوفى (فرزند) 5- زهرا اسماعیلى فرزند مراد شماره شناسنامه یا کدملى 7 نسبت 
به متوفى (فرزند) 6- حبیب اله اســماعیلى کرکوندى فرزند مراد شماره شناسنامه یا کدملى 653 نسبت به 
متوفى (فرزند) 7- على اسماعیلى فرزند مراد شماره شناسنامه یا کدملى 320 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در 
غیر این صورت گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 95/631 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /10/416
حصر وراثت

على صالحى مبارکه به وکالت از حسن ابوطالبى فرزند امان اله به شماره شناسنامه 69 و بشرح دادخواست 
مطروحه به کالســه 95/1426  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد ابوطالبى کرکوندى فرزند حسن به شماره شناسنامه 2011 به تاریخ 1395/06/11 بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- حســن ابوطالبى 
کرکوندى فرزند امان اله شماره شناسنامه یا کدملى 69 نسبت به متوفى (پدر) 2- عفت بهرامى کرکوندى 
فرزند کریم شماره شناسنامه یا کدملى 14 نسبت به متوفى (مادر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 
مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 95/632 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/10/417
حصر وراثت

امراله مهدوى لنجى فرزند عباس داراي شماره شناسنامه/کدملى 60 بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1386  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیزاله مهدوى 
لنجى فرزند امراله به شناسنامه شماره 43 در تاریخ 1395/6/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- محبوبــه کریمى لنجى فرزند 
عزیزاله شماره شناسنامه یا کدملى 68 نسبت به متوفى (همسر) 2- امراله مهدوى لنجى فرزند عباس شماره 
شناسنامه یا کدملى 60 نســبت به متوفى (پدر) 3- عیدى مردانى لنجى فرزند عباس شماره شناسنامه یا 
کدملى 34 نسبت به متوفى (مادر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/633 علیرضائى 

رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/418
حصر وراثت

علیرضا هاشمى فرزند حسین به شماره شناســنامه/ملى 5410033388 و بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1415  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
هاشمى نوکابادى فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 5 به تاریخ 1395/08/14 بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- عصمت سلیمانى نوکابادى فرزند محمد 
شماره شناسنامه یا کدملى 5 نسبت به متوفى (همســر) 2- منصور هاشمى نوکابادى فرزند حسین شماره 
شناسنامه یا کدملى 1058 نسبت به متوفى (فرزند) 3- اســماعیل هاشمى نوکابادى فرزند حسین شماره 
شناسنامه یا کدملى 1 نسبت به متوفى (فرزند) 4- ابراهیم هاشمى نوکابادى فرزند حسین شماره شناسنامه 
یا کدملى 29 نسبت به متوفى (فرزند) 5- محمدرضا هاشــمى نوکابادى فرزند حسین شماره شناسنامه یا 
کدملى 44 نسبت به متوفى (فرزند) 6- علیرضا هاشمى نوکابادى فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملى 
5410033388 نسبت به متوفى (فرزند) 7- فاطمه هاشــمى نوکابادى فرزند حسین شماره شناسنامه یا 
کدملى 28 نسبت به متوفى (فرزند) 8- زهرا هاشمى نوکابادى فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملى 359 
نسبت به متوفى (فرزند) 9- مریم هاشمى نوکابادى فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملى 14 نسبت به 
متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/630 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/419
حصر وراثت

عزت اسدى مبارکه فرزند فیض اله به شماره شناسنامه/ملى 73 و بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1431  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فیض اله اسدى 
مبارکه فرزند یداله به شماره شناسنامه 3860 به تاریخ 1395/8/9 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- عزت اسدى مبارکه فرزند فیض اله شماره شناسنامه یا 
کدملى 73 نسبت به متوفى (فرزند) 2- زهرا ایرانپور مبارکه فرزند شکراله شماره شناسنامه یا کدملى 150 
نسبت به متوفى (همسر) 3- علیرضا اسدى مبارکه فرزند فیض اله شماره شناسنامه یا کدملى 241 نسبت 
به متوفى (فرزند) 4- بهرام اسدى مبارکه فرزند فیض اله شــماره شناسنامه یا کدملى 30 نسبت به متوفى 
(فرزند) 5- بهمن اسدى مبارکه فرزند فیض اله شماره شناســنامه یا کدملى 130 نسبت به متوفى (فرزند) 
6- بهشته اسدى مبارکه فرزند فیض اله شماره شناســنامه یا کدملى 37 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در 
غیر این صورت گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 95/629 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/420
ابالغ وقت رسیدگی

پیوست 204/95 ش ح 4 (95/9/30) آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم به برزو جمالپور 
دادخواستى به مبلغ 54/000/000 ریال  به طرفیت شــرکت توان راه به مدیریت حمید محمدى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس  محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز سه شنبه 
مورخ 95/12/10 ساعت 3/30 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 890  شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف لنجان /10/422

حصر وراثت
اردشیر ایزدى زمان آبادى داراي شناسنامه شماره 10 به شــرح دادخواست به کالسه 172/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على ایزدى زمان آبادى بشناسنامه 
63 در تاریخ 58/10/1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- اردشــیر ایزدى زمان آبادى به ش.ش 10 (فرزند متوفى) 2- عزیزاله ایزدى زمان آبادى به ش.ش 
3 (فرزند متوفى) 3- آمنه خاتون ایزدى زمان آبــادى به ش.ش 7 (فرزند متوفى) 4- امیر ایزدى به ش.ش 
7 (فرزند متوفى) 5- ماه بیگم ایزدى زمان آبادى بــه ش.ش 1 (فرزند متوفى) 6- رضا ایزدى به ش.ش 7 
(فرزند متوفى) 7- حسن ایزدى زمان آبادى به ش.ش 16 (فرزند متوفى) 8- فاطمه ایزدى به ش.ش 46 
(همسر متوفى) والغیر. 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: 891 شعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف بخش باغبهادران 

(مجتمع شماره یک)/10/423
حصروراثت

خدیجه زهره فرد شیرازى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 1318 بـه شـرح دادخواست به کالسه 148/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین توکلى جبلى بشناسنامه 
1495 در تاریخ 1395/07/22  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1- سحر توکلى جبلى فرزند حســین، ش.ش 740 ت.ت 1354 صادره از مشهد (دختر متوفى) 
2- امیر توکلى جبلى فرزند حســین، ش.ش 1887 ت.ت 1358 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 3- على 
توکلى جبلى فرزند حســین، ش.ش 4740 ت.ت 1361 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 4- خدیجه زهره 
فرد شیرازى فرزند قنبر، ش.ش 1318 ت.ت 1335 صادره از شیراز (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

875 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /424 /10
حصروراثت

میالد حاجى احمدى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 14216 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 142/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا محمودى بشناسنامه 272 
در تاریخ 1395/09/11  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- میالد حاجى احمدى فرزند محمود، ش.ش 14216 ت.ت 1366 صادره از اصفهان (پســر متوفى) 
2- فریبا حاجى احمدى فرزند محمود، ش.ش 1145 ت.ت 1359 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 3- ساناز 
حاجى احمدى فرزند محمود، ش.ش 1783 ت.ت 1360 صادره از اصفهان (دختر متوفى) 4- محمود حاجى 
احمدى فرزند محبوب، ش.ش 145 ت.ت 1337 صادره از مرند (همســر متوفى) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

886 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /428 /10
ابالغ راى

شماره دادنامه:9509973749101353 پرونده کالسه 9509983749100214 خواهان آقاى على باسره 
فرزند رحمت اله به نشانى دهاقان شهرگلشن خ ش ثالثى ف 1 خوانده: آقاى جمیل عبیات فرزند عبداالمیر 
به نشانى اهواز- پادادشهر- خ 19 شرقى طبقه همکف پالك 1 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه وجه چک راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى على باسره فرزند رحمت اله به طرفیت خوانده آقاى 
جمیل عبیات فرزند عبداالمیر به خواســته مبلغ مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت یک فقره چک به 
شماره 958733 بانک صادرات و خسارات ناشى از هزینه دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به شرح دادخواست و 
اظهارات خواهان و مفاد و مندرجات چک مستند دعوى و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال 
علیه و وجود و بقاى آن در ید خواهان وارد تشخیص دعوى خواهان  و مســتندا به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت چهارصد میلیون ریال به عنوان اصل دین و پرداخت مبلغ 12/905/000 
ریال به عنوان خسارت ناشى از هزینه دادرسى و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 1393/05/10 
تا  زمان وصول محکوم به اجراى حکم که توسط واحد اجراى احکام محاسبه خواهد شد صادر و اعالم مى 
گردد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 95/222 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دهاقان/10/429
اجراییه

شماره: 320/94 به موجب راي شماره 413 تاریخ 94/12/24 حوزه دیزیچه شعبه هفتم شوراي حل اختالف 
شهرستان مبارکه که قطعیت یافته است محکوم علیه: محسن اسکندرى به نشانی: مجهول المکان محکوم 
اســت به: پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 200/000 ریال هزینه دادرسى و  
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چکها (94/5/25) و (94/3/25) چک شــماره (579917) لغایت 
زمان اجراى حکم در حق خواهان: مرتضى غفارى فرزند محمد به نشانى: دیزیچه- بلوار امام- کوچه 45 
و پرداخت نیم عشــر در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 95/607 شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه/10/430
مزایده

شماره درخواست: 9510463723500029 شــماره پرونده: 9309983723200461 شماره بایگانى شعبه: 
950024  این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 950024  اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اموال 
آقاى پرویز نورى را در قبال مطالبات محکوم له افراسیاب نادرى به مشخصات زیر را از طریق مزایده به تاریخ 
روز شنبه 95/11/2 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه 
بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشند و 
چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مزایده را به حساب مذکور واریز و قبوض آنرا تقدیم 
این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از مزایده میتوانند به این اجراى احکام 
مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه دوم دادگسترى مبارکه- طبقه 2- اطاق 2 مال 
مورد مزایده عبارت است از یک دستگاه جرثقیل دروازه اى مستعمل سالم با دهنه کارى 18 متر و ارتفاع کارى 
6 متر و با تناژ قالب بزرگ 30 تن و قالب کوچک 10 تن و ریموت کنترل با برد 200 متر و وینچ دوســیمه با 
گیربکس اصلى از نوع حلزونى کتابى 250 و موتور الکتریکى راهبر 3 فازه با قدرت kw ۳ ســاخت شرکت 
pem چین و گیربکس vf 110 حلزونى ساخت شرکت اصفهان سهند همراه با ریل 13 (130 میلیمتر) و فک 
رول گیر (سى هوك) جهت جابجایى روق ورق فوالدى فذا با توجه به بررسیهاى فنى و کارشناسى فوق الذکر 
و با توجه به این که دستگاه فوق الذکر جهت کاربرد خاص مى باشد و کاربرد عمومى ندارد و جابجایى آن نیاز 
به دمونتاژ و مونتاژ مجدد دارد و با نظر گرفتن جمیع عوامل و جهات مؤثر و همچنین ســهل البیع بودن و نرخ 
عادالنه روز توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 380/000/000 ریال ارزیابى و به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 95/627  اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 

شهرستان مبارکه/10/431
حصر وراثت

هاجر قنبرى مبارکه فرزند رضا به شماره شناســنامه/ملى 5410019075 و بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1377  این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه 
عکافیان مبارکه فرزند احمد به شماره شناسنامه 77 به تاریخ 1395/7/4 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- هاجر قنبرى مبارکه فرزند رضا شماره شناسنامه 
یا کدملى 5410019075 نســبت به متوفى (فرزند) 2- على قنبرى مبارکه فرزند رضا شماره شناسنامه یا 

کدملى 363 نسبت به متوفى (فرزند) 3- ابراهیم قنبرى فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 292 نسبت 
به متوفى (فرزند) 4- محمدعلى قنبرى مبارکه فرزند رضا شماره شناسنامه یا کدملى 129 نسبت به متوفى 
(فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/625 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/432
ابالغ وقت رسیدگی

آقاى مهدى موسوى هندیجانى دادخواستى مبنى بر اعتراض ثالث به طرفیت آقاى مسلم نصیرى دره گله 
گردى به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 777/95 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 95/11/20 
ساعت 5:15 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده 
دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 1548  شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/435
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 473 شــماره پرونده: 159/95 خواهان: خانم کبرى فرهادى درویش آدمى فرزند رحم خدا 
به نشانى: شاهین شهر گلدیس مســکن جوانان روبروى کالنترى بلوك آ2 واحد 7، خوانده: آقاى حسین 
حاتمى فرزند مرادخان به نشانى: شاهین شهر گلدیس مسکن جوانان بلوك 1 واحد 23 منزل روح اله حاتمى، 
خواســته : مطالبه، گردشــکار: با  عنایت به اوراق و محتویات پرونده اظهارات طرفین و نیز نظریه اعضاى 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى 
شورا: در خصوص دعوى خانم کبرى فرهادى درویش آدمى فرزند رحم خدا به طرفیت آقاى حسین حاتمى 
فرزند مرادخان به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال بابت فروش 10 رأس گوسفند به  استناد رسید 
عادى مورخ 1394/3/4 به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان طى شرح 
خواسته و اظهارات خود بیان داشته که مبلغ خواســته را به استناد رسیدى که به امضاى خوانده رسید طلب 
دارم و نامبرده از اداى دین خود استنکاف مى کند لذا تقاضاى محکومیت وى را دارم. خوانده که با ابالغ اخطار 
و اطالع از جریان رسیدگى در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوى مطروحه و مستندات ابرازى خواهان 
هیچگونه ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده شــوار با توجه به محتویات پرونده و خواسته خواهان مستنداً به 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 1284 و 1301 قانون مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 
35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 550/000 ریال بابت هزینه رسیدگى و ابطال تمبر و خسارت 
تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواســت 1395/2/23 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن به عهده واحد 
اجراى احکام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى 
حقوقى شاهین شهر است. م الف: 1552 عقیلى قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/10/436
حصر وراثت

ایرج فالح پور سیچانى به شناسنامه شماره 194 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره  566/95  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان منیژه مردیها به 
شناسنامه شماره 137 در تاریخ 1395/06/12 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- ایرج 
فالح پور سیچانى فرزند صادق شماره شناسنامه 194 نسبت با متوفى (همسر) 2- فرهاد فالح پور سیچانى 
فرزند ایرج شماره شناسنامه 1745 نسبت با متوفى (فرزند) 3- علیرضا فالح پور فرزند ایرج شماره شناسنامه 
1033 نسبت با متوفى (فرزند) 4- فرشاد فالح پور ســیچانى فرزند ایرج شماره شناسنامه 2059 نسبت با 
متوفى (فرزند) والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1554 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/437
مزایده

در پرونــده 950225 و به موجب اجرائیه 931686 مورخه 94/05/13 صادره از شــعبه دوم دادگســترى 
شاهین شهر محکوم علیه سیامک کهکشــانى به پرداخت 950/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق 
محکوم له داریوش ململى و مبلغ 43/500/000 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: نشانى ملک: شاهین شهر خ شمس تبریزى میانى نبش 
2 شمالى پالك 49 ساختمان دو نبش شمالى ملک مورد ارزیابى یک باب آپارتمان مسکونى واقع در طبقه 
همکف یک ساختمان مسکونى سه طبقه (3 واحدى) به نشــانى مندرج درباال مى باشد بنا به مفاد شماره 
001771 مورخ 1395/8/3 اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شــهر ششدانگ این آپارتمان با شماره ملک 
301/60854 واقع در بخش شانزده ثبت اصفهان در تملک آقاى سیامک کهکشان بوده و داراى مساحت 
105,4 متر مربع مى باشد این ساختمان داراى 2 اتاق خواب، آشپزخانه اوپن سالن پذیرایى حمام و سرویس 
بهداشتى مى باشد پوشش دیوارهاى سالن هاى پذیرایى و نیز پوشش دیوارهاى اتاق خواب از نوع اندود گچ 
و روغن بوده و پوش کف سالن و اتاق خواب نیز از نوع سرامیکى است آشپزخانه داراى پوشش بدنه کاشى 
و پوشش کف ســرامیک بوده و کابینت هاى آن نیز چوبى مى باشد حمام و ســرویس بهداشتى نیز داراى 
پوشش کف و بدنه کاشى و سرامیک اســت دربهاى داخلى این ساختمان چوبى و پنجره ها آهنى مى باشد 
این ملک با قدمت حدود 10 سال داراى انشعاب آب و گاز مشترك و برق مستقل بوده، سیستم گرمایش آن 
از نوع  بخارى و سیستم سرمایش آن کولر آبى است این ملک داراى دسترسى اختصاصى به حیاط مشاعى 
مى باشد لذا با توجه به موارد پیش گفته تحقیق و بررسى انجام شــده موقعیت و قدمت ملک و نیز در نظر 
گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه ارزش شــش دانگ ملک مورد نظر در زمان مبادرت به کارشناسى مبلغ 
1/386/400/000 ریال (معادل یکصد و سى و هشت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان) ارزیابى و اعالم 
 مى گردد. ضمنا ملک مذکور در حال حاضر در رهن مستاجر و مبلغ رهن آن 300/000/000 ریال مى باشد. 
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: 95/10/26 ساعت 9 الى 10 محل 
برگزارى مزایده: شعبه دوم حقوقى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده 
واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب ســپرده 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 درخواســت کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به 
دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1553  اجراي احکام مدنى شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر و میمه/10/438
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محســن طالبى خواهان آقاى امین محمد زاده دادخواستى  با 
موضوع مطالبه به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 97/95 
ش 10 ح ثبت و براى روز شــنبه مورخ 95/11/16 ســاعت 9 صبح تعیین وقت گردیده اســت. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ می گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شــوید، واال وفق مقررات اقدام خواهد شد.

 م الف: 1551 شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه /10/439

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9510103760204893 شماره پرونده: 9509983761300012 
شماره بایگانى شعبه: 951509 به شرح محتویات پرونده کالسه 951509 ك 102 
دادگسترى شاهین شهر آقاى بهروز گندابى فرزند احمد متهم است به ضرب و جرح 
عمدى محمد نوروزى موضوع شکایت آقاى محمد نوروزى براى روز 1395/11/13 
ساعت 9 صبح رســیدگى  تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد، 
تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود 
دفاع نماید در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.  م الف: 1527 شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه(102 جزایى سابق) /10/285

احضار
شماره درخواست:9510463725100014 شماره پرونده:9509983725100321 
شــماره بایگانى شــعبه: 950340  بدینوســیله به متهم پرونده 950340 شعبه اول 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مبارکه داریوش حق نظرى فرزند مراد که به اتهام 
تدلیس در امر ازدواج موضوع شکایت خانم سمانه کاظمیان تحت تعقیب مى باشند و 
حسب گزارشات واصله فعال مجهول المکان و متوارى مى باشد ابالغ مى گردد جهت 
رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب مبارکه حاضر گردد در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومى به صورت 
غیابى رســیدگى و راى مقتضى صادر مى نماید این آگهى در اجراى ماده 344 قانون 
آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار یا محلى درج شود.م الف: 95/628 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان مبارکه/10/433

ابالغ وقت رسیدگى
شماره درخواست: 9510463761500034 شماره پرونده: 9109983761501195 
شماره بایگانى شعبه: 911195 نظر به اینکه آقاى مسعود برومند به اتهام کالهبردارى 
از طرف این دادسرا به شکایت آقاى على اصغر عمادى تحت تعقیب مى باشد و ابالغ 
و احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى 
ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا در مورخ 1395/11/16 ساعت 10 صبح 
در این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور 
پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شد.ضمنا به اطالع مى رساند مسعود 
برومند فرزند حیدرعلى مى باشد. م الف:1529  شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/10/280
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یک روزنامه آلمانى سال 2017 را سالى سرنوشت 
ســاز براى مرکل ارزیابى کــرده و با توجــه به حمله 
تروریســتى اخیر برلین و تشــدید بحث هاى امنیتى، 
مبارزات انتخاباتى ســخت و طاقت فرسایى را در سال 

آینده در پیش روى وى دانست.
به گزارش تسنیم، روزنامه «تاگس اشپیگل» در مطلبى 
با عنوان 2017، سال سرنوشت ساز براى مرکل نوشت: 
مرکل در ســال 2017 در برابر سخت ترین آزمون قرار 
مى گیرد. بعد از حمله تروریستى برلین مبارزات انتخاباتى 
سال آینده براى وى ســخت تر و جامعه چند قطبى تر 

خواهد شد.
بعد از دســتگیرى عامل حملــه کامیون بــه بازارچه 
کریسمس برلین چند روزى است که آلمان نفس راحتى 
مى کشــد. در کریســمس اکثر مردم در واقع به خود و 

خانواده هایشان مشغول هستند.
اما دوران صلح گویا در آلمان به ســر رســیده اســت. 
«آنگال مرکل» هم این را مى داند. بررسى درباره حمله 
تروریستى برلین تازه شروع شده است و دقیقًا بحث ها 

درباره عواقب این حمله نیز به جریان افتاده است.
شهروندان آلمانى و به خصوص مخالفان سیاسى مرکل 
دقیقًا گوش مى دهند که صدر اعظم در ســخنرانى به 
مناسبت سال نوى میالدى چه حرف هایى براى گفتن 

دارد و چه چیزهایى را بازگو نمى کند.
در ادامه این مطلب آمده اســت: 2017 سال سرنوشت 
مرکل بوده و ســخت تریــن آزمون در پیــش روى او 
قرار دارد. صدر اعظم آلمان حتى قبل از 19 دســامبر 

و حمله تروریســتى برلین اعالم کرده بود که مبارزات 
انتخاباتى آینده در آلمان سخت تر از همیشه خواهد بود. 

البته حاال و بعد از اقدام تروریستى «انیس العامرى» در 
برلین مناقشات و بحث ها تا انتخابات پارلمانى سپتامبر 

آینده در آلمان شدیدتر، و همراه با شکاف بیشتر و حتى 
کثیف تر خواهد شد.

آنگال مرکل در مرکز این بحث ها و مشاجرات قرار دارد. 
اعتمادى که در انتخابات هاى گذشته منجر به پیروزى 

مرکل مى شد از دست مى رود.
مبارزه چند ماه اخیــر براى یافتن رویکرد درســت در 
سیاســت پناهندگان و مقابله با راست افراطى تنها یک 
نمونه اى از آن بحران هایى اســت کــه در پیش روى 

مرکل قرار دارد.
نویسنده در ادامه به این مسئله پرداخت که چگونه حمله 
تروریســتى برلین مرکل را بیش از پیش تحت فشــار 
قرار داده است. عالوه بر حزب ضد یوروى آلمان حزب 
سوسیال مسیحى بعد از حمله تروریستى برلین به صورت 
گسترده خواستار بازنگرى در سیاســت هاى امنیتى و 
پناهندگى دولت شده است. کارشناسان سیاست داخلى 
تمام احزاب آشکارا درباره لزوم اخراج هاى قاطعانه تر، 
تأسیس مناطق ترانزینى در مرزها، نظارت هاى ویدئویى 
بیشتر و نظارت بیشتر بر عناصر خطر در این کشور بحث 

مى کنند.
بسیارى ابهامات حاال باید در ارتباط با حمله تروریستى 
برلین مورد بررسى قرار گیرد، از جمله اینکه چگونه انیس 
العامرى از چشم سازمان هاى امنیتى دور مانده است؟ 
چگونه حضــور وى تا این زمان در آلمان تحمل شــده 
است؟  آیا تحقیقات پس از این حمله تروریستى اشتباه 
جریان پیدا کرد؟ چگونه العامرى توانســته بود با وجود 
جستجوهاى گسترده سازمان هاى امنیتى به ایتالیا برود؟
خیلى مسائل همچنان نامشخص است و نه تنها کسانى 
که تا به حال نســبت به سیاست هاى مرکل ابراز تردید 

مى کردند بلکه گروه هاى دیگرى هم هستند که 
از شکست مفتضحانه سازمان هاى امنیتى در این حادثه 
سخن مى گویند. اینکه در پایان تنها انجام یک بازرسى 
به صورت تصادفى در یک منطقه صنعتى در میالن ایتالیا 
فرار العامرى را متوقف کرد احساســات نگران کننده را 

تشدید مى کند.
نویسنده در ادامه از به وجود آمدن شرایطى دشوار براى 
مرکل سخن گفته و نوشت: حاال خود مرکل هم مى داند 
که واقعاً باید چیزى براى ارائه دادن به عموم داشته باشد. 
صدر اعظم بعد از کشــتار در بازارچه برلین قول داد که 
همه جنبه هاى این حادثه را در اسرع وقت مورد تجزیه 
و تحلیل قرار داده و آنجایى که نیاز به تغییرات سیاسى 
و قانونى اســت اقدامات ضرورى در دولت آلمان سریعًا 

تنظیم و پیاده سازى شود.
آیا حاال یک تغییر رویکرد واقعى براى مرکل وجود خواهد 
داشت؟ آنگال مرکل هرگز خود چنین اعترافى نکرده  اما 
تغییرات سیاسى را رد هم نکرده است و این نشان مى دهد 
مرکل در سال جدید خود را آماده مى کند تا نقش جدیدى 

را بازى کند.
در بخش دیگرى از این مطلب آمده اســت: در ســال 
2017 مرکل دیگر صدر اعظــم پناهندگان نبوده بلکه 
صدر اعظم امنیت خواهــد بود. وى بایــد براى جلب 
حمایت در ردیف هاى خود دولتى قدرتمند را مجســم 

کند.
اولین آزمون هاى مرکل در سال سرنوشت ساز 2017 

سه انتخابات محلى در بهار سال آینده خواهد بود.

  فارس| دولت تایلند پیشــنهاد کاشت حشیش 
در شش استان شمالى این کشــور جنوب شرق آسیا را 
براساس طرحى با هدف استفاده از این گیاه مخدر براى 

تولید دارو تصویب کرد.
روزنامه «بانکوك پست» به نقل از «سیرینیا سیتدیچاى» 
دبیرکل دفتر شــوراى کنترل مواد مخدر تایلند، اعالم 
کرد که این پیشــنهاد از ســال جارى در 15 منطقه در
 اســتان هاى «چیانگ ماى»، «چیانگ راى»، «نان»، 
«تاك»، «فتچابون» و «مائه هونگ سون» اجرا مى شود.

وى گفت: گونه هایى از حشیش که کاشت مى شوند نباید 
حاوى بیش از یک درصــد از «تتراهیدروکانابینول» که 

جزو مواد روانگردان است، باشد.
تتراهیدروکانابینول از اجزاى اصلى تشکیل دهنده «مارى 

جوآنا» است.
دبیر کل دفتر شوراى کنترل مواد مخدر تایلند اعالم کرد: 
در صورتى که کاشت حشیش با بیش از یک درصد از این 
ماده انجام شود، متخلفان بر اساس قانون مورد محاکمه 

قرار مى گیرند. 
وى افزود: این اقدام دولت بخشى از سیاست تعدیل قوانین 
مرتبط با مواد مخدر است، به گونه اى که بتوان از سه نوع 
گیاهان و متامفتامین (شیشــه) به منظور اهداف دارویى 

استفاده شود.

مارى جوآنا و کراتوم دو گونه گیاهى دیگرى هستند که 
این مقام تایلندى به آنها اشاره کرد. 

کراتوم درختى است که در تایلند و مالزى یافت مى شود 
و جزو خانواده درختان قهوه است. برگ هاى این درخت 
به صورت سنتى توسط کشــاورزان و کارگران به عنوان 

مسکن دردهاى خفیف جویده مى شود.
سیرینیا سیتدیچاى  گفت: مطالعاتى در حال انجام است تا 
تعیین شود آیا کراتوم این ویژگى ها را دارد تا بتوان آن را 

در طبقه گیاهى قرار داد یا خیر؟

نماینــدگان پارلمــان ســودان روز    خبرآنالین|
چهارشنبه هفته پیش به احیاى پست نخست وزیرى در 

این کشور رأى مثبت دادند.
پســت نخســت وزیرى پس از به قدرت رسیدن «عمر 
البشیر» رئیس جمهورى سودان در جریان کودتاى سال 

1989 حذف شده بود.
قرار است اختیارات محدودى به نخست وزیر سودان اعطا 
شود و این مسئله، منطبق با اصالحاتى است که در جریان 
مذاکرات ملى بین دولت البشیر و برخى گروه هاى مخالف 
پیشنهاد شد.مذاکرات ملى سودان اکتبر 2015 با هدف پایان 
دادن به ناآرامى در مناطق مرزى ســودان و نجات اقتصاد 

بحران زده این کشور آغاز شد. 
اکثر مخالفان اصلى دولت سودان و گروه هاى مسلح این 

کشور، این مذاکرات را تحریم کردند.
عمر البشیر چندى پیش یک سند ملى را ارائه داد تا به عنوان 
چارچوبى براى تدوین قانون اساســى جدید سودان مورد 

استفاده قرار گیرد.
این اقدام در نهایت به اصالحاتى در قانون اساسى منجر 
شــد و 387 نفر از نمایندگان پارلمان ســودان آن را مورد 

تأیید قرار دادند.
به موجب اصالحات جدید، نخست وزیر از قدرت اجرایى 
در کشور برخوردار اســت، اما با این حال رئیس جمهورى 
همچنان مى تواند تشــکیل دولت دهد یا وزراى کابینه را 

برکنار کند.
سودان کشورى در شمال آفریقا ست که با مصر در شمال، 
دریاى ســرخ، اریتره و اتیوپى در شرق، سودان جنوبى در 
جنوب، جمهورى آفریقاى مرکزى در جنوب غربى، چاد در 

غرب و لیبى در شمال غربى مرز مشترك دارد. 
سودان سومین کشور بزرگ در قاره سیاه است و رود نیل، 

این کشور را به دو نیمه شرقى و غربى تقسیم کرده است.
تا قبل از وقوع جنگ داخلى در ســودان، ســودان جنوبى 
بخشى از سودان بود، اما در سال 2011 از این کشور جدا شد.

  ایسنا| مؤسسه پژوهشــى گالوپ طى روزهاى 
7 تا 11 دسامبر در یک نظرسنجى از مردم آمریکا پرسیده 
است که کدام مرد زنده در سراسر جهان را بیش از هر مرد 
دیگرى ستایش مى کنند و از نظر آنها کدام شخصیت مرد 

این کشور از این نظر در مقام دوم قرار دارد.
15 درصــد از شــرکت کننــدگان «دونالــد ترامپ» و 
22 درصد از آنها بــاراك اوباما را محبــوب ترین مرد در 
سراسر جهان دانسته اند.  در همین نظر سنجى هیالرى 
کلینتون وزیرامورخارجه ســابق آمریکا و نامزد شکست 
خورده انتخابات ریاســت جمهورى این کشور محبوب 

ترین زن جهان شناخته شده و «میشــل اوباما» در مقام 
بعد از او قــرار گرفته اســت. این در حالى اســت که در
نظرسنجى هاى مشــابهى که در آغاز ریاست جمهورى 
اوباما در سال 2009 به عمل آمد و نظرسنجى هاى سال 
2012 و آغاز دور دوم ریاســت جمهورى او در هر دو نظر 
سنجى 30 درصد آمریکایى ها او را محبوب ترین مرد روى 
زمین نامیده بودند.  مؤسســه مذکور در صد کسانى را که 
در سال 2015 به اوباما چنین لقبى داده بودند 17 درصد و 
آنهایى  را که ترامپ را محبوب ترین مرد سال خوانده بودند 

5 درصد به ثبت رسانده است.

  ایرنا| همزمان با اظهــارات برخى مقام هاى 
اتحادیه اروپا براى تأسیس ارتش اروپایى و حمایت برخى 
کشــورهاى قاره از این ایده، نماینده روسیه در سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالى (ناتو) چنین ساختارى را «هدف 

غیرقابل دسترسى» خواند.
«الکساندر گروشکو» نماینده روسیه در سازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالى گفت: ایجاد ارتش واحد اروپا آرزویى 

دست نیافتنى است.
در حالى که ایجاد ارتش اروپایى قابل اجرا نیســت، ولى 
برخى مقام هاى اتحادیــه اروپا تالش هاى خود را براى 

تحقق این طرح متمرکز کرده اند.
وى افزود: احتماًال موضوع ایجاد ســتاد نظامى واحد با 
زیرمجموعه هاى نظامى و غیرنظامى مطرح اســت تا 
عملیات رزمى و طرح ها و برنامه ریــزى هاى اتحادیه 

اروپا را اجرا کند. 
نماینده روســیه در ناتو گفت: موضوع ایجاد ارتش اروپا 
ایده جدیدى نیست و در گذشته چند بار مطرح شده، اما در 

تمامى موارد بى نتیجه بوده است.
مقام روس از موانع ایجاد چنین ارتشــى به اتحاد صنایع 
دفاعى در یــک مجموعه واحــد و ســاختار همکارى 
شرکت هاى تسلیحاتى با یکدیگر اشاره کرد و افزود که 

در تولید و فروش جنگ افزار رقابت شدیدى وجود دارد.
طرح تشکیل ارتش مشــترك اروپایى سال هاست که 
مطرح شــده ولى به دلیل تمایل نداشــتن بســیارى از 
کشورهاى عضو براى ایجاد یک ساختار نظامى به موازات 

ناتو، پیشرفتى نداشته است. 
در این میان دولت انگلیس از مخالفان اصلى تشــکیل 
ارتش اروپایى بوده و ایجاد آن را با توجه به وجود سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالى (ناتو) موازى سازى و اتالف منابع 

مالى و نیروى انسانى مى داند. 
اما اکنون با توجه به رأى انگلیســى ها بــراى خروج از 
اتحادیه اروپا، دوباره پیشــنهاد تشــکیل ارتش واحد با 

حمایت فرانسه و آلمان در دستور کار قرار گرفته است.
وزارت دفاع فرانسه اعالم کرده است که این سند پایه و 

اساس بازنگرى در سیاست دفاعى اروپا خواهد بود.
هدف اصلى این ســند، فعال تر کردن نقش دفاعى اروپا 
بدون جایگزین کردن آن با نهادهاى ملى است که در واقع 

همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
از سوى دیگر، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا 
گفته است که با روى کارآمدن «دونالد ترامپ»  به عنوان 
رئیس جمهورى جدید آمریکا و سیاســت انزواگرایانه و 
وعده وى به کاهش هزینه هــاى ناتو، اروپا چاره اى جز 
تقویت ساختارهاى مشترك دفاعى و امنیتى خود ندارد. 

«فدریــکا موگرینــى» مســئول سیاســت خارجــى 
اتحادیــه اروپا نیز گفته اســت که اروپــا در واکنش به 
پیــروزى ترامپ باید خــود را از لحــاظ نظامى تقویت

 کند.

  ایسنا| رئیس جمهورى ســوریه و همســر و 
فرزندانش در بازدید از کلیســاى صیدنایــا و یتیمخانه 
آنجا در ریف دمشق براى تبریک میالد مسیح(ع) بازدید 
کردند و صفحه «بشــار اسد» در فیســبوك ویدئویى 
را منتشر کرد که اســتقبال گرم از رئیس جمهور را در 

ورودى کلیسا به همراه دست زدن مردم نشان مى داد.
اما به نظر مى رسد کاپشنى که بشار اسد رئیس جمهورى 
سوریه در آن روز پوشیده بود، توجه حامیانش را به خود 

جلب کرده است.
«حیدر» پسر «بهجت سلیمان» سفیر سابق سوریه در 
اردن اعالم کرد که بشار اسد این کاپشن را براى دومین 

بار پوشیده بود.
پسر سفیر ســابق ســوریه در اردن با پخش دو عکس 
که اســد را در دو مکان مختلف با این کاپشــن نشان

 مى دهد، گفت: این کاپشن همان کاپشنى است که اسد 
در سفرش به جوبر در دو سال پیش پوشیده بود. سئوالى 
که در اینجا مطرح است، این است که آیا رئیس جمهورى 
در جهان اســت که یک لباس را دو بار بپوشد؟ باز از ما 

مى پرسند که چرا عاشق اسد هستیم ؟
وى بــه سیاســت قناعــت اقتصــادى اســد کــه

 برخالف تمامى رؤســاى جمهور جهان اســت، اشاره 
کرد.

  خبرآنالین| مجمــع ملى کوبا بنا به درخواســت 
«فیدل کاســترو» رهبر فقیــد این کشــور، قانون منع 
نامگذارى اماکن عمومى و نصب مجســمه وى در این 

کشور را تصویب کرد.
فیدل کاســترو رهبر فقید انقالب کوبا همواره مى گفت 
که به دنبــال تبدیل کــردن خودش به یــک مکتب 
فکرى نیســت، گرچه منتقدان بــه این نکته اشــاره 
کرده اند که نام و نشــانه هاى کاســترو هر جایى وجود 

دارد.
 صحبت هاى فیدل کاسترو در بیلبوردهاى سطح کشور 
به چشــم مى خورد و نام او در هر مراسم دولتى و مردمى 

آورده مى شود.
«رائول کاسترو» رئیس جمهورى کوبا و برادر فیدل فقید 
به مجمع ملى کوبا گفته اســت: روح مبارزه جوى فیدل 
همواره یادآور انقالب کوبا خواهد بود. بهترین راه براى 
یادآورى و پیمودن مسیرى که فیدل کاسترو رفته، پیروى 

از مفهوم انقالب است.
در این قانون جدید هنرمندان از به کار بردن شــخصیت 
فیدل کاسترو در نمایشنامه ها، موسیقى ها، مطالب ادبى 
و سینما و سایر هنرهاى بصرى منع نشده اند. تصاویر وى 
در دفاتر، اماکن مطالعه و نهادها و ســازمان هاى دولتى 

نگهداشته مى شوند.
از زمان فوت فیدل کاسترو، تصویر بزرگى از وى در لباس 
نظامى و نشان هاى مخصوص با یک تفنگ و یک کوله 
پشتى از یک ســاختمان در میدان انقالب هاوانا آویزان 

شده است.
کاسترو که شخصیت پیشــرو در جنگ سرد محسوب 
مى شــد در 25 نوامبر 2016 در سن 90 سالگى و هشت 
ســال پس از انتقال قدرت به برادر کوچک  ترش رائول 

درگذشت.
 کوبا در پى فــوت فیدل کاســترو 9 روز عزاى عمومى 

اعالم کرد.

یک روزنامه آلمانى بررسى کرد

2017، دشوارترین سال آزمون صدراعظمى مرکل

کاشت حشیش در 6 استان تایلند مجاز شد اوباما و کلینتون محبوب ترین مرد و زن سال 2016 کاپشن بشار اسد باعث تحسین حامیانش شد

رأى پارلمان سودانروسیه: تشکیل ارتش اروپایى ناممکن است
 به احیاى پست نخست وزیرى   

ممنوعیت نامگذارى اماکن عمومى کوبا 
به نام فیدل کاسترو


