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در صفحه حوادث بخوانید

قتل عام در یک ساعت
دادستان اراك گفت: قاتل فرارى که صبح 
روز چهارشــنبه هفته گذشــته اعضاى دو 
خانواده را در اراك به رگبار بسته بود، دستگیر 
شد.حسینى طاهرى افزود: متهم که قصد 
فرار به تهران را داشت به منظور دریافت پول 
سر قرار حاضر شده بود و هنگام دریافت پول، 
توسط مأمورین نیروى انتظامى دستگیر شد. 4
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بازى جشنواره اى در اصفهانبازى جشنواره اى در اصفهان

آیت ا... هاشمى
 یک «امیرکبیر» 

و بلکه باالتر
 از آن بود

7

2
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اصل ماجراى توزیع شیر مدارس در پرواز تهران- اصفهان چه بود؟

آنفلوآنزاى پرندگان به مرحله خطرناکى رسیده است

شیر تو شیر!

مرگ تدریجى هنر در شهر هنرمرگ تدریجى هنر در شهر هنر

اصفهانى ها 
خیلى طاقت دورى از 

جام را ندارند
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رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام: ایده نو باید از اصفهان شروع شود

استاندار روایت کرد

با پیگیرى استاندار اصفهان و پس از سال ها انتظار 

قرارداد انتقال مالکیت کارخانه ریسباف امضا شد
پس از ســال ها انتظار و با تالش هاى مجدانه صورت 
گرفته توسط دکتر زرگرپور استاندار اصفهان سرانجام 
قرارداد انتقال مالکیت کارخانه ریسباف اصفهان براى 

ایجاد موزه بزرگ اصفهان امضا شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومى استاندارى اصفهان؛ 
دکتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان از انتقال قرارداد 
مالکیت کارخانه ریســباف براى ایجاد مــوزه بزرگ 
اصفهان خبر داد و اظهار داشــت: احــداث موزه بزرگ 
براى کهن شهر اصفهان در شــأن پایتخت فرهنگ و 
تمدن ایرانى اسالمى یکى از آرزوهاى دیرینه اینجانب و 
یکى از مطالبات اصلى و اساسى مردم نصف جهان بود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه کارخانه قدیمى ریسباف 
به عنــوان مناســب ترین محــل براى تأســیس این 
موزه انتخاب شــده اســت، عنوان نمود: خوشبختانه با 
پیگیرى هاى صورت گرفته، نهایتاً در روز دوشنبه بیستم 
دى ماه با حضور وزیر راه و شهرسازى و مدیرعامل بانک 

ملى ایران و استاندار اصفهان در دفتر وزیر قرارداد انتقال 
کارخانه ریسباف به امضا رسید.

وى خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازى براى تملک 
زمین و ســازه میراثى آن، بیش از 215 میلیارد تومان 
اعتبار هزینه نموده اســت که 160 میلیارد تومان آن با 
واگذارى مســتغالت و مابقى به صورت نقدى به بانک 

ملى انجام شده است.
اســتاندار اصفهان افزود: این کارخانه به عنوان آخرین 
بازمانــده از کارخانجات نســاجى و بناهــاى تاریخى 
باقیمانده از عصر معمارى، صنعتى و نمادى از فرهنگ، 
معمارى، مناســبات اجتماعى و تاریخى مردم در سده 
معاصر اســت که در مســاحت 7 هکتار و با دارا بودن 
چندین سازه مرغوب میراثى در بهترین نقطه شهر قرار 
دارد و در آینده نزدیک با فراخوان صورت گرفته جهت 
طراحى به موزه بزرگ فرهنــگ و هنر اصفهان تبدیل 

خواهد شد.
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مرجع تقلید شــیعیان گفت: در منطقه خاورمیانه برخى 
کشورها باهدف ایجاد امنیت براى رژیم صهیونیستى با 
پول هاى مفت در بین مسلمانان جنگ و خونریزى به پا 

مى کنند تا این رژیم راحت باشد.
به گزارش تسنیم، آیت ا... حسین نورى همدانى با اشاره به 
اهمیت توجه به مساجد در اسالم و انقالب اظهار داشت: 
طبق فرمایشات معصومین باید در هر نقطه مسکونى سه 
رکن وجود داشته باشد که نخستین آن وجود فقیه است و 

تعداد فقها باید افزایش یابد.
مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: طبیب بصیر و مورد 
اعتماد و مدیر خیراندیش و  قدرتمند از دیگر رکن هایى 

بوده که باید درنقاط مســکونى به گفته معصومین(ع) 
وجود داشته باشد. وى ابراز کرد: باید در رابطه با برطرف 
کردن مشکالت کشور به اراده واحد برسیم و مشکالت 
اعم از گرانى و تورم را با مدیریت و کنار گذاشتن اختالفات 
برطرف کنیــم. آیت ا... نــورى همدانى عنــوان کرد: 
صداوسیما باید در رابطه با تبیین این موضوع که دیرکرد 

بانکى حرام و رباست تالش بیشترى کند.
اســتاد برجســته حوزه علمیه مطرح کــرد: در منطقه 
خاورمیانه برخى کشورها باهدف ایجاد امنیت براى رژیم 
صهیونیستى با پول هاى مفت در بین مسلمانان جنگ و 

خونریزى به پا مى کنند تا این رژیم راحت باشد.

نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به دعوت 
عربستان از کشورمان براى حضور در مناسک حج تمتع 
سال 96 گفت: هیئت ایرانى پنجم اسفند ماه به عربستان 

سعودى سفر خواهد کرد.
حجت االسالم والمسلمین سیدعلى قاضى عسکر درباره 
دعوت عربستان از کشــورمان براى حضور در مناسک 
حج تمتع امســال اظهار داشت: ما پاســخ این دعوت 
عربستان را خواهیم داد و ان شــاءا... در همان تاریخى 
که مقامات عربستان اعالم کرده اند هیئت ایرانى براى 

مذاکره به کشور عربستان سفر خواهد کرد.
وى در زمینه اینکــه هیئت ا یرانى در چــه تاریخى به 

عربستان سفر مى کند، خاطر نشــان کرد: هیئت ایرانى 
پنجم اسفند ماه به عربستان سفر مى کند و ما امیدواریم 
بتوانیم مواضع خود را در این دیدار تشــریح کنیم و به 

نتیجه مشخص دست یابیم.
نماینده ولى فقیــه در امور حج و زیــارت درباره اینکه 
وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرده است که حج 
تمتع امســال صورت نمى گیرد، عنوان کرد: فعًال هیچ 
چیز در این راستا قطعى نیست و ما تا زمانى که شرایط 
برایمان فراهم شــود در مراسم حج حضور پیدا خواهیم 
کرد اما بدون شــک مشــکالتى که وجود داشته باید 

حل شود.

گرانى را با کنار گذاشتن 
اختالفات برطرف کنیم

آغاز مذاکرات با عربستان 
درباره حج  از 5 اسفند

زمان بازگشت «مهدى هاشمى» 
به زندان مشخص نیست

  ایسنا| وکیل مدافع مهدى هاشمى نسبت به 
اینکه موکلش تا چه زمانـى در بیـرون از زندان خواهد 
بود ابراز بى اطالعى کرد و گفت: تا هر زمانى که آقایان 

عنایت داشته باشند موکلم بیرون از زندان خواهد بود.
سید محمود علیزاده طباطبایى در پاسخ به سئوالى مبنى 
بر اینکه آیا مدت زمان مرخصى هاى اضطرارى پنج الى 
شش روزه است؟ گفت: فکر نمى کنم. ما امیدوار هستیم 
که در همیـن مدتى که موکلـم بیرون از زندان اسـت، 

درخواست اعاده دادرسى ما پذیرفته شود.

پاسخ به شایعات درباره 
تابوت  آیت ا...

  آفتاب| محمد هاشـمى درباره شایعاتى مبنى 
بر نبودن پیکر آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى در تابوتى 
که در مراسم تشییع توسـط مردم  حمل مى شد اعالم 
کرد: این موضوع که گفته مى شود تابوت مراسم تشییع 
خالى بوده تنها حاشیه سازى هاى بى مورد است و اصًال 

صحت ندارد. 
هاشمى در پاسخ به سئوالى درباره تغییر قفل هاى تابوت 
در دو عکس اقامه نماز و پس از آن بیان داشـت: تابوت 
هنگام نماز با تابوتى که در خیابان روى ماشـین حمل 
پیکر بود، کامًال متفـاوت بود و ما در ایـن زمینه حرفى 

نداریم.
وى افزود: با توجه به تجربه اى که زمان تشییع پیکر امام 
خمینى(ره) وجود داشـت، تصمیم ما و سـتاد برگزارى 
مراسـم بر این شـد که دو تابوت متفاوت داشته باشیم، 
تابوت اول کـه هنگام نماز بود، ارتفاع کمترى داشـت، 
سـبک تر و قابل حمل بود، تابوت دوم اما سنگین تر و با 
ارتفاع بلندى ترى بود که خدایى نکرده اتفاقى براى پیکر 
نیافتد ولى همه اینها دلیل بر انتشار اخبار کذب نمى شود.

اسرار زیادى را با خود برد
  انتخاب| محمد غرضى در پاسخ به اینکه اولین 
چیزى که بعد از شـنیدن خبر فوت آیت ا... هاشـمى به 
ذهنتان آمد چه بود، یادآور شـد: بیشتر بخاطر مطالبى 
که مى دانستند و نمى گفتند دلم سوخت. آقاى هاشمى 
منبع اسرار بود. آن اسرار مى توانست به نفع اداره کشور 
باشد. آقاى هاشمى اسرارى داشت که مى توانست براى 
نسل هاى بعد براى اداره کشـور مفید باشد. ایشان هم 
مایل بـود بگوید امـا عمرش کفـاف نداد. وزیـر دولت 
هاشمى، تأکید کرد: اسرار زیادى بود که ایشان نگفتند 
چیزهایى که تا به حال گفته شـده 10 درصد از اسرارى 

که آقاى هاشمى مى دانست، نیست.

بیم به دست گرفتن زمام امور 
توسط گروه هاى تندرو

عضو مجمع مدرسـین و محققین حوزه    ایلنا|
علمیه قم گفت: بیـم آن مـى رود که با رحلـت آیت ا... 
هاشمى گروه هاى افراطى و تندرو زمام امور را در دست 
بگیرند که مطمئن هستم مقام معظم رهبرى با تدبیر جلو 

این امر را خواهند گرفت.
فاضل میبدى با بیان اینکه هاشمى سـال ها در مقابل 
تهمت ها  ایستادگى کرد، گفت: کم به هاشمى تهمت 
زده نشـد، همین چندروز پیش از درگذشتش دیدیم در 
صدا و سیما به وى و فرزندانش بدترین افتراها زده شد 
اما شاهد بودیم که شخصى از مسئوالن واکنشى نشان 
ندادند. میبدى در پایان تأکید کرد: این حجم از حمالت 
براى سن و سال شخصى مانند آیت ا... هاشمى هم زیاد 
بود، گرچه او مقاومت خوبى در مقابل این نوع رفتارها از 

خود نشان داد اما مگر قلب آدمى چقدر توان دارد؟

خواب با جلیقه انتحارى
  ایرنا| پایـگاه اینترنتـى رادیـو صـداى 
آلمان(دویچـه ولـه) گـزارش داد: دسـتگیرى اعضا و 
سرکردگان بلندپایه  داعش مأموریتى دشوار محسوب 
مى شود. بسـیارى از آنان ترجیح مى هندکشته شوند تا 
اینکه زنده دسـتگیر شـوند، از جمله «ابوبکر بغدادى» 
سرکرده داعش که مى گویند از ترس اینکه مبادا زنده به 
دام ارتش عراق یا نیروهاى ائتالف ضدداعش بیافتد، با 

جلیقه انتحارى به رختخواب مى رود.

توئیتر

روحانى نخستین رئیس جمهور 
یک دوره اى ایران است؟

المانیتور بررسى کرد:

خبر درگذشت آیت ا... رفسنجانى در صدر اخبار رسانه هاى 
بین المللى قرار گرفت و هرکدام به نوعى بازتاب هایى از این 
خبر منتشر کردند. در این میان نقطه مشترکى که در بازتاب 
بسیارى از رسانه هاى غربى از جمله رسانه هاى آمریکایى 
به چشم  مى خورد، تأثیراتى اســت که فوت رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مى تواند بر روند سیاست داخلى در 
ایران داشته باشد. گزیده اى از واکنش رسانه هاى آمریکایى 
در این زمینه را  به نقل از خبرگزارى فارس مى توانید در ادامه 

دنبال کنید.
هفته نامه «نیوز ویک» در گزارشــى به درگذشت آیت ا...

رفسنجانى پرداخت و عنوان کرد «فوت رئیس جمهور اسبق، 
ضربه اى به میانه روهاى ایران بوده است». این نشریه سپس 
اینگونه نوشت، اکبر هاشمى رفســنجانى یکى از بزرگان 
سیاسى ایران پس از انقالب و یکى از دوستان اصالح طلبانى 

بود که هم اکنون حامى اصلى خود را از دست داده اند.
این نشــریه آمریکایى ادامه داد، تحلیلگران معتقدند که 
درگذشت رفســنجانى در سن 82 ســالگى، ضربه اى به 
«حسن روحانى» رئیس جمهور مصلحت گراى ایران در 
آستانه انتخابات ریاست جمهورى این کشور بوده است زیرا 
رفسنجانى در انتخابات ریاست جمهورى 2013 ایران، نقش 

کلیدى در پیروزى روحانى ایفا کرد.
نیوزویک در بخشى از گزارش خود به نقش حمایتى آیت ا... 
اکبر هاشمى رفسنجانى از توافق هســته اى ایران و 5+1 
(آمریکا، انگلیس، فرانسه، روســیه، چین به عالوه آلمان) 
نیز اشاره کرد. طبق این گزارش، بسیارى از سیاستمداران، 

رفسنجانى را به عنوان «ستون انقالب» توصیف کرده اند.
روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» نیز رویکرد مشابهى در 
پیش گرفت و در گزارشى با عنوان «درگذشت رفسنجانى، 
صداى بانفوذ مقابل تندروها را از بین برد» مدعى شد، فوت 
آیت ا... رفسنجانى به مفهوم آن است که «حسن روحانى» 
رئیس جمهور ایران، در حال حاضر رهبر اصلى آنهایى است 

که خواستار تغییر در ایران هستند.
این روزنامه آمریکایى اینگونه ادامه داد: با فوت روز یک شنبه 
هاشمى رفسنجانى، احزاب سیاسى ایران به سرعت به این 
مسئله پى بردند که هرگونه فضا براى مانور اصالح طلبان تا 

حد زیادى کاهش یافته است.
نیویورك تایمز توضیح داد، تغییراتى رخ داده است که این 

تغییرات به نفع آنهایى نیست که به دنبال تبدیل ایران به 
یک کشور کمتر انقالبى  بودند که صبر بیشترى در مقابل 

غرب داشته باشد.
این روزنامه آمریکایى به نقل از تحلیلگران تمامى احزاب 
ایران نوشــت که به ســادگى نمى توان جایگزینى براى 

رفسنجانى پیدا کرد.
نیویورك تایمز نوشت، «حسن روحانى» و «محمد خاتمى» 
رئیس جمهور اسبق ایران، هر دو نفر شغل هاى خود را به 

رفسنجانى مدیون هستند.
ایــن گــزارش نوشــت، روحانى موفق شــد در 

انتخابات ریاســت جمهورى ســال 2013 با 
حمایت رفسنجانى، ائتالفى را براى پیروزى 
در انتخابات تشــکیل دهــد و هم اکنون با 
درگذشت مربى و محافظش، گردهم آورى 
همان سطح از حمایت که چهار سال پیش 
با پشتیبانى رفسنجانى به دست آورده بود، 

دشوار خواهد بود.
روزنامه«واشنگتن پست» نیز توضیح 

داد کــه غیبت رفســنجانى بر 
انتخابات ریاست جمهورى 

ماه مى ایران که «حسن 
روحانى» بــه دنبال 
پیروزى مجدد در آن 
است، تأثیر خواهد 

گذاشت.
اشنگتن پست  و
توضیــح داد که 
فســنجانى  ر
در ســال هاى 
اخیر بــه عنوان 
ن  مــا قهر
صالح طلبــان  ا
شناخته شده است 
و مــرگ وى خأل 

بزرگــى را در میان 
اصالح طلبان که به 

دنبــال اصالحات در 

زندگى سیاسى کشور ایران هستند، ایجاد مى کند.
روزنامه آمریکایى «کریستین  ســاینس مانیتور» نیز در 
گزارشــى به اثرات درگذشت آیت ا...رفســنجانى از افراد 
تأثیرگذار در انقالب ایران بود و به پیروزى «حسن روحانى» 

در انتخابات ریاست جمهورى ایران کمک کرد.
این روزنامه آمریکایى در گزارش خود نوشــت که غیبت 
رفسنجانى اگر یک ضربه مهلک نباشد، مى تواند به روحانى 

و کمپین وى ضربه وارد کند.
روزنامه آمریکایى «وال اســتریت ژورنال» نیز بازتابى از 
این خبر منعکس کرد و از جانب اصالح طلبان 
نوشت که یک حس نگرانى وجود دارد 
و به طور قطع درگذشت هاشمى بر 
اصالح طلبــان و میانه روهاى ایران 
تأثیر مى گذارد و دولت روحانى به طور 
قطع در موضع دشوارى قرار گرفته است.

نگاه نشریات  آمریکایى به درگذشت هاشمى رفسنجانى 

دنبال کنید.
هفته نامه «نیوز ویک» در گزارشــى به درگذشت آیت ا...
رفسنجانى پرداخت وعنوان کرد «فوت رئیس جمهور اسبق،

ضربه اى به میانه روهاى ایران بوده است». این نشریه سپس 
اینگونه نوشت، اکبر هاشمى رفســنجانى یکى از بزرگان 
سیاسى ایران پس از انقالب و یکى از دوستان اصالح طلبانى 

بود که هم اکنون حامى اصلى خود را از دست داده اند.
این نشــریه آمریکایى ادامه داد، تحلیلگران معتقدند که 
2درگذشت رفســنجانى در سن 82 ســالگى، ضربه اى به 
«حسن روحانى» رئیس جمهور مصلحت گراى ایران در 
آستانه انتخابات ریاست جمهورى این کشور بوده است زیرا 
3رفسنجانى در انتخابات ریاست جمهورى 2013 ایران، نقش 

کلیدى در پیروزىروحانى ایفا کرد.
نیوزویکدر بخشىاز گزارش خود به نقشحمایتى آیت ا... 
1اکبر هاشمى رفسنجانى از توافق هســته اى ایران و 5+1

(آمریکا، انگلیس، فرانسه، روســیه، چین به عالوه آلمان) 
نیز اشاره کرد. طبق این گزارش، بسیارى از سیاستمداران، 

رفسنجانى را به عنوان «ستون انقالب» توصیف کرده اند.
روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» نیز رویکرد مشابهى در 
پیش گرفت و در گزارشى با عنوان «درگذشت رفسنجانى، 
صداى بانفوذ مقابل تندروها را از بین برد» مدعى شد، فوت 
آیت ا... رفسنجانى به مفهوم آن است که «حسن روحانى» 
رئیس جمهور ایران، در حال حاضر رهبر اصلى آنهایى است 

که خواستار تغییر درایران هستند.
این روزنامه آمریکایى اینگونه ادامه داد: با فوت روز یک شنبه 
هاشمى رفسنجانى، احزاب سیاسى ایران به سرعت به این 
مسئله پى بردند که هرگونه فضا براىمانور اصالح طلبان تا 

حد زیادى کاهش یافته است.
نیویورك تایمز توضیح داد، تغییراتى رخ داده است که این 

رفسنجانى مدیون هستند.
ایــن گــزارش نوشــت، روحانى موفق شــد در 

3انتخابات ریاســت جمهورى ســال2013 با 
حمایت رفسنجانى، ائتالفى را براى پیروزى 
در انتخابات تشــکیل دهــد و هم اکنون با 
درگذشت مربى و محافظش، گردهم آورى 
همان سطح از حمایت که چهار سال پیش 
با پشتیبانى رفسنجانى به دست آورده بود، 

دشوار خواهد بود.
روزنامه«واشنگتن پست» نیز توضیح 

ررررررررررررربر بر داد کــه غیبت رفســنجانى
ىىورى انتخابات ریاست جمه

ماه مى ایران که «حسن
روحانى» بــه دنبال 
پیروزى مجدد در آن 
است، تأثیر خواهد 

گذاشت.
اشنگتن پست  و
توضیــح داد که 
فســنجانى  ر
در ســال هاى 
اخیر بــه عنوان 
ن  مــا قهر
صالحطلبــان ا

شناخته شده است 
و مــرگ وى خأل 
در میان بزرگــى را

اصالح طلبان که به 
دنبــال اصالحات در 

روزنامه آمریکایى «وال اســتریت ژورنال» نیز بازتابى از 
این خبر منعکس کرد و از جانب اصالح طلبان 
نوشت که یک حس نگرانى وجود دارد 
و به طور قطع درگذشت هاشمى بر 
اصالح طلبــان و میانه روهاى ایران 
تأثیر مى گذارد و دولت روحانى به طور 
قطع در موضع دشوارى قرار گرفته است.

,,

تردیدى نداشته 
باشید روحانى 
در میانه جنگى 
سخت قرار دارد 
که ممکن است 
وى را به نخستین 
رئیس جمهور 
یک دوره اى از 
1359 تاکنون 
بدل سازد. این 
همان چیزى 
ا ست که مخالفان 
محافظه کارش براى 
آن مى جنگند

  الف| المانیتور در مطلبى به قلم على هاشم نوشت: 
از دفتر ریاست جمهورى ایران در مرکز شهر، پیاده 6 دقیقه 
راه است تا برسى به میدان حّر که تندیسى از یک جنگجوى 
درحال کشتن هیوالیى افسانه اى را در خود جاى داده است. 
هر وقت حسن روحانى به محل کارش مى رود، نمى شود 
این جنگجو را نبیند و همین ممکن است الهام بخش وى 

براى مبارزه در یک دور دیگر 
از انتخابات ریاست جمهورى 

باشد.
هرچند باخت وى امرى حتمى 
نیست، عناصر تضمین کننده 
پیروزى اش هــم در انتخابات 
پیش رو هنوز وجــود ندارند. 
سرمایه اصلى اش، یعنى برنامه 
جامع اقدام مشــترك (برجام) 
مورخ 23 تیــر 1394، به نظر 
نمى رسد که مردم کوچه  و بازار 
را راضى کرده باشــد. ممکن 
است که بگوییم برجام باعث 
شده تا صادرات نفت کشور دو 
برابر شود و به انزواى سیاسى و 
اقتصادى  آن پایان داده باشد 
ولى براى مخالفان روحانى در 
تهران، هیچیک از اینها محلى 

از اعراب ندارد.
تردیــدى نداشــته باشــید 
روحانــى در میانــه جنگــى 
ســخت قرار دارد که ممکن 
اســت وى را به نخســتین 
رئیس جمهور یــک دوره اى 
از 1359 تاکنون بدل ســازد. 
این همان چیزى ا ســت که 
مخالفان محافظه کارش براى 
آن مى جنگند ولــى، علیرغم 

شکل دهى به گفتمانى به شــدت ضددولتى، بهره بردن 
از کاســتى هاى برجام، برجسته ســازى شکست هاى 
تیم روحانى از زمان روى کارآمدنــش در 1392 تاکنون 
ثمربخش نبوده است. دالیل اصلى شکست محافظه کاران 
شامل متحدنبودن و نداشــتِن کاندیداهایى قوى براى 
شکســت دادن رئیس جمهور فعلى در پاى صندوق هاى 

رأى است.
عدنان طباطبایى کارشناس مسائل ایران و مدیر اجرایى 

اندیشکده کارپو  مستقر در آلمان  به المانیتور گفته «شکى 
نیست که فشار عظیمى روى روحانى  است ولى به نظرم 
خطرى انتخاب دوباره وى را تهدیــد نمى کند زیرا هنوز 
حریف جدى اى ندارد». وى مى افزاید: «پشــتوانه رأى 
مردمى بــراى روحانــى قطعاً کمرنگ تر خواهد شــد و 
پیچیدگى هاى اجراى برجام همین حاال هم سیاســت 
خارجى وى را با تردید مواجه 

ساخته است.»
انتخاب «دونالــد ترامپ» به 
ریاســت جمهورى ایــاالت 
متحده نیــز اثــرى منفى بر 
دولت روحانى گذاشته، بیشتر 
به این دلیل که ترامپ بارها در 
مناسبت هاى گوناگون گفته که 
توافق هسته اى باید اصالحیه 
بخورد... بدیــن ترتیب، آنچه 
زمانى دستمایه اى مثبت براى 
روحانى به نظر مى رسید، اکنون 
دارد به نقطه ضعفى برایش بدل 
مى شود. همین به تنهایى، به 
فرض آنکه وى دوباره انتخاب 
شــود، منجر بــه دوره دومى 
بالقوه ضعیف تــر از دوره هاى 

دوم اسالفش خواهد شد.
طباطبایــى معتقــد اســت 
«روحانــى احتمــاًال رویکرد 
متمایل به غربــش را دنبــال 
نخواهــد کــرد. از ایــن رو، 
ممکن اســت ایران خودش 
انزواگراتر شــود، کمتر تمایل 
به یافتن شــرکایى در غرب و 
منطقه داشته باشد و در نتیجه 
تندروهاى کشــور نیز کمتر 
نگــران ایــاالت متحده اى 
با رئیس جمهــورى جنگ طلب باشــند. همین مى  تواند 

سپرى کردن دوره دوم را براى روحانى راحت تر کند ».
تا همین چند ماه پیش (دقیقاً در 4 مهر)، عموماً گمان مى شد 
که محمود احمدى نژاد رئیس جمهور پیشین، رقیب اصلى 
روحانى در انتخابات پیش رو باشد. او تحرکات انتخاباتى اش 
را در سراسر کشــور آغاز کرده و با کم کردن فاصله اش با 
روحانى (در نظر سنجى ها) به تهدیدى واقعى علیه آمال 
رئیس جمهور فعلى تبدیل شده بود. سپس در اواسط مهر، 

به نظر مى رسد که روحانى مجالى براى آسایش یافت چون 
آیت ا... خامنه اى علناً به احمدى نژاد «توصیه» کرد که در 

انتخابات شرکت نکند.
محافظه کارى متمایل به  جناح میانه رو، که خواسته نامش 
فاش نشود، به المانیتور گفته که حواشى همراه با (آمدن) 
رئیس جمهور پیشین ممکن است ثبات داخلى را بر هم بزند. 
فارغ از این موضوع، کسانى دیگر در میان محافظه کاران 
هستند که مى خواهند از فرصت استفاده کرده و در برابر 

حسن روحانِى به ظاهر تضعیف شده قد علم کنند.
ســعید جلیلى دبیــر ســابق شــوراى امنیــت ملى، 
کاندیداتــورى اش را اعالم کرده و بى اثرشــدن توافق 

هسته اى را در صدر اولویت هایش قرار داده است. نامزدهاى 
محتمل تر مثــًال محمدباقر قالیباف شــهردار تهران و 
غالمعلى حدادعادل رئیس قبلى مجلــس هنوز اعالم 

نکرده اند که آیا شرکت خواهند کرد یا خیر.
یک نشــانه مثبت به نفع رئیس جمهور از جانب کسانى 
آمده که تصمیم گرفته اند با وى براى کســب کرســى 
ریاست جمهورى رقابت نکنند؛ اینها على الریجانى رئیس 
مجلس، محسن رضایى فرمانده پیشین سپاه، على اکبر 
صالحى رئیس ســازمان انرژى اتمى ایران و محمدجواد 

خارجه هستند.ظریف وزیر امور 
شــدن، روحانى بــراى موفــق 

باید از پشتیبانى فعلى محافظه کاران میانه رو و محبوبیت 
عمومى آنها استفاده کند. وى در عین حال، باید پاسخگوى 
نگرانى ها و خواسته هاى متحدان اصالح طلبش نیز باشد. 
روحانى، از زمان روى  کار آمدنش در 1392، به  ندرت به 
حل مسائل مطرح شده از سوى طرفداران اصالح طلبش 

پرداخته است.
در واقع بســیارى از ایرانیــان اگر احســاس نارضایتى 
کنند، ممکن اســت ترجیح دهند در خانه بمانند و براى 
رأى دادن به کســى که به سیاســت هایش اطمینانى 
ندارنــد در صف هــاى طوالنــى صندوق  هــاى رأى

 نایستند.

على اکبر والیتى طى گفتگویى تلویزیونى به ناگفته هایى در 
مورد مرحوم آیت ا... هاشمى پرداخت. به گزارش انتخاب، وزیر 
خارجه اسبق ایران در این مصاحبه آیت ا... هاشمى را باالتر از 

امیرکبیر توصیف کرد. گزیده سخنان والیتى در زیر مى آید:
■  آیت ا... هاشمى یکى از شخصیت هاى مهم تاریخ ایران 
هستند. ایشان کتاب امیرکبیر را نوشتند، باید گفت ایشان خود 
یک امیرکبیر بود وحتى باید گفت باالتر...امیرکبیر مسلمان 
متدین بود و وصیت کرد او را به کربال ببرند و با سلطه بیگانگان 
مبارزه کرد. او سه سال نخست وزیر بود اما به اندازه طول مدت 
حکومت قاجاریه کار زیربنایى کرد...آقاى هاشــمى تدبیر 
بیشترى در پیاده سازى اهداف انقالب داشتند و تدبیر ایشان 

در اداره امور مؤثرتر بود.
■  ایشــان مصلحت ملى و انقالب را برتر از هر چیز دیگر 
مى دانستند، حتى اگر علیه نظر ایشان باشد. ایشان (آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى) این شــجاعت را داشتند که نظرشان 

را مى گفتند اما اگر به جایى مى رسید که باید نظر خودشان 
را بازگو کنند یا نظر مقام معظم رهبرى را، نظر مقام معظم 

رهبرى را ترجیح مى دادند.
■   بارها ایشان در رابطه با مسئله جنگ با امام(ره) صحبت 
کردند. اگر قبول مى کردند که هیچ ولى اگر قبول نمى کردند 
تبعیت مى کردند. این نکته مهمى اســت. ایشــان (آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى) در این اواخر در جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تأکید بر تبعیت شــان داشتند از نظرات مقام 
معظم رهبرى و ایشان را رکن رکین این نظام مى دانستند که 
این نظام حول این محور زنده است و این خیمه بر روى این 
تیرك بنا شده است. اگر این تیرك را بکشیم، خیمه اى دیگر 

باقى نمى ماند و از صمیم دل به این موضوع اعتقاد داشتند.
■  یک بار رهبرى گفتند از قبل از انقالب دو رفیق برایم باقى 
مانده، یکى آیت ا... طبسى، یکى آیت ا... هاشمى که هر دو 

 دار فانى را وداع گفتند.

على اکبر والیتى در یک گفتگوى تلویزیونى:

آیت ا... هاشمى یک «امیرکبیر» 
و بلکه باالتر از آن بود 

خارجه هستند.ظریف وزیر امور 
شــدن، روحانى بــراى موفــق 

ندارنــد د
 نایستند.

على اکبر والیتى

آییت ا... هاشمى
و بلکه باال

رئیس مجلس شوراى اســالمى در جلسه روز پنج شنبه 
تمام تالشش را به کار بسته است تا پرونده برنامه ششم 

توسعه بسته شود.
به گــزارش خبرآنالین، در این جلســه نماینــده مردم 
فالورجان تذکرى مربوط به ماده 18 آیین نامه را قرائت 
کرد که هیئت رئیسه قسم مى خورد مجلس را بر اساس 
آیین نامه اداره کند. ناصر موسوى الرگانى ابتدا سخنش 
را با حمایت از الریجانى آغاز کرد: ما 9 ســال است که در 
مجلس هستیم و هر 9 سال به شما رأى داده ایم و هر تعداد 

سال دیگر هم کاندیدا شوید، به شما رأى مى دهیم.
موســوى الرگانى اما ناگهان صدایش بلندتر شد. آنقدر 
بلندتر که کمتر مشابه آن در مجلس شنیده شده است، حتى 
وقتى نادر قاضى پور عصبانى مى شود. به طورى که وقتى 
سخن مى گفت صداى یکى از نماینده ها به گوش رسید 

که نگران بود الرگانى سکته کند.

انتقاد موســوى الرگانى به این بود که نوبت او براى ارائه 
پیشنهاد، به على اسماعیلى نماینده مردم نور و محمودآباد 
داده شده است. او براى اثبات حرفش قسم خورد: من قسم 
جالله مى خورم، وا... وا... که اولین نوبت مال من بود. اما 
شما نفرات را جابه جا کردید؟ این خیانت است؟ چرا باید 
جابه جا کنید؟  من این را تخلف مى دانم. چه تفاوتى بین 
من و آقاى اسماعیلى است؟ مگر ما نماینده تر داریم؟ من 

هم بند الحاقى داشتم.
رئیس مجلس پاســخ او را با آرامش داد اما بسیار کوتاه. 
الریجانى گفت: تشکر مى کنم از تذکر شما. به ما گفتند 
شما و آقاى اسماعیلى یک پیشنهاد دارید. اینکه کدامیک 
مطرح کنند، با ماســت. اســماعیلى اصرار داشت که به 
موسوى الرگانى جواب بدهد. اما الریجانى از او خواست 
که این کار را نکند چراکه زمان محدود است. او تأ کید کرد: 

ایشان خطابش به من بود، نه به شما.

ماجراى قسم جالله خوردن نماینده فالورجان 
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سخنگوى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: طرح پزشــک خانواده در حــدود 60 درصد نقاط 
کشور شامل روستاها، شهرهاى زیر 20 هزار نفر، مناطق 
عشایرى و بخشى از شــهرهاى زیر 50 و صدهزار نفر 

اجرا شده است.
ایرج حریرچــى در جمع خبرنــگاران اظهار داشــت: 
پیش بینى مى شــود این طرح مهم تا دوسال آینده در 

40درصد باقیمانده از نقاط کشور اجرا شود.
وى گفت: مجلس شــوراى اســالمى اقدامات مهم و 
ارزنده اى در حوزه بهداشــت، درمان و ســالمت انجام 
داده که از مهمترین آنها مــى توان به واگذارى تکالیفى 

به وزارت بهداشــت مبنى بر تکمیل پرونده الکترونیک 
سالمت و اجراى نظام پزشک خانواده تا پایان سال دوم 

برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد. 
حریرچى یادآور شد که برنامه هایى مطابق با استاندارد 
جهانى در زمینه همراهى تیم پزشکى با مسئوالن اجرایى 
کشور نیز در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکى قرار گرفته است.
وى در ادامه گفت که تعداد تخت هاى بیمارستانى به ازاى 
هر یکهزار نفر تا قبل از اجراى طرح تحول نظام سالمت 
یک و نیم مورد بود در حالى که هم اینک به1/7تخت به 

ازاى این میزان رسیده است.

معاون نیروى انسانى ستاد کل نیروهاى مسلح گفت: جرائم 
فرار از خدمت سربازى 21 درصد کاهش یافته است.

سردار محمدجواد زاده کمند با بیان اینکه سازمان نیروهاى 
مسلح در راســتاى پیشــگیرى از جرائم در بین کارکنان 
اهتمام جدى دارد، از عزم و اراده متولیان این حوزه در استان 

قدردانى کرد.
وى با بیان اینکه توجه و نگاه مثبت فرماندهان به سربازان 
در نوع رفتار و میزان تکلیف مدارى آنان در طول خدمت 
تأثیر بسزایى دارد، گفت: با اصالح بینش نسبت به سربازان، 
عزت نفس آنان افزایش یافته و به عناصر مفید تبدیل و خود 

را مطیع ضوابط و مقررات مى دانند.

معاون نیروى انسانى ستاد کل نیروهاى مسلح کشور در 
ادامه با اشاره به کاهش21 درصدى جرائم فرار از خدمت 
سربازى، خاطرنشان کرد: سربازان نیروى مفیدى براى 
تأمین امنیت کشور هستند. ســردار زاده کمند، مشکل 
معیشتى و اقتصادى، بى عدالتى در رفتار، فشارهاى غیر 
منطقى در یگان ها، عدم آگاهــى از ضوابط و مقررات و 
پایین بودن هزینه جرم براى سربازان فرارى را از عوامل 
وقوع جرم در دوران خدمت سربازى برشمرد و افزود: ایجاد 
مراکز مشاوره، جلسه اخوت با فرماندهان و تغییر در ضوابط 
و مقررات برخى قوانین از عوامل کاهــش جرائ م فرار از 

خدمت سربازى است.

کاهش 21 درصدى جرائم 
فرار از خدمت سربازى

اجراى پزشک خانواده در
 60 درصد نقاط کشور

گریه سیامک انصارى 
سریال «ویال» با بازى سیامک انصارى، قرار بود سال 
گذشته جلوى دوربین برود و نوروز 95 هم از تلویزیون 
پخش شـود. اما در آن زمان خبر رسـید که سـیامک 

انصارى از این پروژه تلویزیونى انصراف دادند.
با گذشـت نزدیـک بـه یکسـال از انصراف سـیامک 
انصارى، مهـران مهام تهیه کننده سـریال «ویال» از 
سیامک انصارى انتقاد کرد. او که پیش تر اعالم کرده 
بود از این بازیگر شـکایت خواهد کرد، درباره انصراف 
این بازیگر از پروژه «ویال» گفته است: قطعاً دیگر هیچ 
وقت با من کار نخواهد کرد. من هنوز پیگیر کار سیامک 
انصارى هستم و نمى خواهم فکر کند که هنوز کارش 

تمام شده است.
مهران مهام گفت: سیامک انصارى حداقل مى توانست 
به قراردادى که با مردم بسته احترام بگذارد نه اینکه از 
من پول بگیرد و بعد که «دورهمى» پول بیشترى به او 
داد، پیش من گریه کند که زنم از من طالق مى گیرد 

و باید بروم!

زنان پشیمان از طالق 
آمارها  نشـان مى دهـد 90 درصد زنان پـس از طالق 
پشیمان مى شوند و این درحالى است که در اکثر مواقع 
تقاضاى طالق از جانب خود زنان است و این طالق ها 
عمدتاً هم توافقى است. در حالى که 90 درصد از مردان 
پس از طالق مجـدداً ازدواج مى کننـد90 درصد زنان 
پس از طالق، مجرد مى مانند.  دکتر عزیز ا... تاجیک 
اسـماعیلى اسـتاد دانشـگاه مى گوید: آمار طالق در 
کشور ما بسیار باالست در حال حاضر میانگین طالق 
24 درصد است و از هر صد ازدواج 24 ازدواج به طالق 
ختم مى شود. این مسـئله به خصوص در کالنشهرها 
و اسـتان هایى چون تهران، البرز، گیـالن و قم به 35 

درصد و حتى باالى 40 درصد نیز مى رسد. 

شوخى با خواننده زن 
حجت  االسالم و المسلمین محمدرضا زائرى نوشت: 
در روزهاى گذشته که خبر توهین خانم خواننده خارج 
از ایران منتشر شـد، قدرى از ابتدا برایم مشکوك بود، 
چون اوًال افراد متدین که اهل حساسیت نسبت به این 
موضوعات  هستند به طور طبیعى اهل شنیدن و دنبال 
کردن کارهاى این خواننده نیسـتند کـه بخواهند به 
این سرعت خبردار شـوند و ثانیًا او هم باالخره اینقدر 
مى فهمد که نباید وارد این حوزه شود و از خطوط قرمز 
اجتماعى و فرهنگى عموم مردم بگذرد. از همین روى 
حدس مى زدم که کسـانى مى خواهند عمداً بهانه اى 
پیدا کننـد و با تکرار چنین خبرهایى حساسـیت مردم 

نسبت به این موضوع را از بین ببرند.
بعد هم کـه از خود موضوع دقیق تر مطلع شـدم دیدم 
اصًال توهینى در کار نبوده، بلکه این لطیفه اى است که 

ما خودمان بارها به شوخى و مزاح گفته ایم !
اما ایـن طرف بچـه مذهبى هاى غیرتمند و حسـاس 
باید هوشـیار باشـند و با کوچک ترین بهانه اى اظهار 

نظر نکنند!

دستگیرى دختران 
موتورسوار دزفولى

فرمانده انتظامى دزفول گفت: دو دختر هنجارشـکن 
موتورسوار چهارشنبه هفته گذشته در این شهر دستگیر 

و تحویل مراجع قضائى شدند. 
به گزارش ایرنا، این دو دختر در حالى که تعدادى جوان 
موتورسـوار آنهـا را همراهى مـى کردند، در بوسـتان 
جنگلى اللـه در ابتداى جاده بخش سردشـت دزفول 

موتورسوارى مى کردند.
سرهنگ على الهامى افزود: انتشار تصاویر و فیلم این 
حرکت زشت و قبیح در فضاى مجازى موجب نگرانى 
و تأسف بسیار زیاد مردم دین دار و والیتمدار شهرستان 

و بالتبع مسئوالن و متولیان فرهنگى شهرستان شد.
سـرهنگ الهامى افزود: پس از انتشـار این تصاویر و 
فیلم در فضاى مجازى که بیانگر اوج پشت پا زدن به 
هنجارهاى دینى توسـط آن دو دختر و انجام حرکات 
زشـت در پارك جنگلى بود، نیروى انتظامى اقدامات 

گسترده اى را براى دستگیرى این دو دختر انجام داد.
وى گفـت: ایـن دو دختـر با همـکارى بسـیج، منابع 
مختلف خبرى و مردم شناسـایى، دسـتگیر و تحویل 

مراجع قضائ ى شدند.

چرك نویس

شیر تو شیر! بانوى روان شناس اهل کشور ایتالیا که روز 
چهارشــنبه هفته پیش به اتفاق همسرش 
براى نخستین بار به حرم امام رضا (ع) وارد 
شــده بود، با حضور در مدیریت امور زائران 
غیرایرانى آســتان قدس رضــوى و گفتن 
شهادتین مســلمان شــد و مذهب شیعه را 

برگزید.
به گزارش جام جم آنالین ، «رکسانا النا نگرا» 
بانوى 38 ساله اى اســت که در رم پایتخت 
کشور ایتالیا زندگى مى کند و براى نخستین 
بار به ایران آمده تا با حضــور در حرم مطهر 
رضوى به دین اســالم مشرف شود. همسر 
وى «قــادر مفتوحى» ایرانى، اهل اســتان 
آذربایجان و مقیم ایتالیاســت.وى به تازگى 
با رکسانا آشنا شده و این آشنایى و مسلمان 

بودن وى منجر به ازدواجش شده است.
به گفته آقاى مفتوحى، رکسانا عالوه بر زبان 
مادریش به زبان هاى فرانسوى و اسپانیایى 
مســلط و تا حدودى با زبان هــاى عربى و 
فارسى آشناست. وى یک روان شناس است 
که مدرك پروفسورى خود در این رشته را از 
دانشگاه فرانســه گرفته و در حال حاضر در 
دانشگاه رم در رشته جامعه شناسى تحصیل 

مى کند.
این بانوى ایتالیایى در پاســخ به سئوال ایرنا 
مبنى بر علت مســلمان شدنش گفت: یکى 
از بیمارانم قصد داشــت ســیگار کشیدن را 
ترك کند و از آنجا که تنها مى توانســت به 
زبان عربى صحبت کند، نتوانستم با ارتباط 
گرفتن مطلوب با وى، رونــد درمانى خوبى 
را در پیش گیــرم. النا نگرا گفــت: در رم در 
کالس هاى دوره آموزشى زبان عربى شرکت 
کردم تا ایــن زبان را بیامــوزم؛ روزى یکى 
از دوســتانم من را به دیدن مسجدى در رم 
دعوت کرد و من هم چادرى بر سرم گذاشتم 

و وارد بزرگ ترین مسجد قاره اروپا شدم.
وى بیان کرد: وقتى براى اولین بار وارد مسجد 
شدم، فردى در حال نماز توجهم را جلب کرد؛ 
وقتى خوب به حرکات وى نگاه کردم متوجه 
شدم که تمام علم انرژى درمانى که سال ها 
درباره آن مشغول یادگیرى بودم؛ در حرکات 

این فرد متجلى است.
این بانــوى ایتالیایــى گفت: طبــق آنچه 
فرانســوى ها به من یاد داده بودند، به مدت 
چهار سال تمرین کردم تا با انجام حرکاتى، 
انرژى درمانى را انجام دهم اما دیدم این فرد 
ســه مرتبه در روز با خواندن نمازهاى یومیه 
انرژى درمانى را به طور کامل انجام مى دهد 
و در مدت زمان کوتاه همه انرژى هاى خود 
را فعال مى سازد. وى افزود: به مدت یک ماه 
به شیوه ســنى ها نماز خواندم و دریافتم که 
نماز خواندن تمرینى از ســوى خدا براى به 
آرامش رسیدن بشر اســت و هیچ شکى در 
درست بودن کارم نداشــتم؛ بعدها فهمیدم 
که در دین اسالم تقسیم بندى به نام شیعه و 
سنى وجود دارد و درباره این مسئله و علت این 
تقسیم بندى تحقیق کردم و یقین پیدا کردم 
که پیامبر اســالم(ص) در انتخاب جانشین 
براى خود کار درستى انجام داده و براى من 
روشن شد حق با چه کسى است، لذا تصمیم 

گرفتم شیعه شوم.

عروس ایتالیایى 
در حرم امام رضا (ع) 

مسلمان شد

اخیراً فروش پایان نامه به چالش بزرگى در جامعه تبدیل 
شده به طورى که پاى تبلیغات فروش این تحقیق علمى 
عالوه بر کوچه هاى انقالب در دانشــگاه ها هم باز شده 
اســت. به گزارش میزان، یکى از مهمترین قسمت هاى 
زندگى یک دانشــجو ارائه پایان نامه هایى اســت که با 
موضوع هاى مختلف آماده مى شــود. اما هــر کدام از 
دانشجویان براى ارائه پایان نامه خود به اشکال مختلفى 
زحمت مى کشــند و برخى هــا هم که اصــًال زحمتى 

نمى کشند.
بحث فروش پایان نامه مسئله اى است که از سال هاى 
گذشته مثل موریانه بدنه علمى کشور را مى خورد و هر ساله 
هم شاهد افزایش بیش از پیش آن هستیم. دانشجویانى 
که هنوز اندرخم یک کوچه هســتند و با قدم گذاشتن در 
کوچه هاى انقالب و با پرداخت پول هاى هنگفت علم را 

خریدارى مى کنند.
فقط کافى است که جستجویى ساده در اطراف خود داشته 

باشیم تا با انواع فروش این پایان نامه ها مواجه شویم.
به طور مثال این روزها عالوه بر فروش و به حراج گذاشتن 

علم دانشجو در خیابان ها مى توان سرى هم به فضاهاى 
مجازى زد. آن وقت است که مى بینیم  با سرچ کردن کلمه 
پایان نامه هزاران لینک فروش در اختیارمان قرار مى گیرد. 
با تماس با این سایت ها، فروشنده سفارش را از دانشجو 
دریافت مى کند و پس از طى کــردن مراحل انجام این 
تحقیق علمى و دریافت هزینه هایى،کار در اختیار متقاضى 

قرار مى گیرد.
یکى از راه هاى دیگرى که کار ارائــه پایان نامه رابراى 
دانشجویان آسان کرده فروش آن از طریق دانشجویان 
دیگر در دانشگاه اســت. در روزهاى اخیر خبرى مبنى بر 
اینکه دانشــجویان کار تبلیغاتى فروش پایان نامه را در 
سطح دانشگاه انجام مى دهند، منتشر شده است که این 
راه شرایط علمى دانشــجویان را بیشتر در خط قرمز قرار 
مى دهد. همه ساله با مطرح شــدن این چالش بزرگ در 
سطح جامعه بحث هایى مى شود اما هرکسى نسبت به 
برخورد با این مسئله، برنامه اى را مطرح مى کند  ولى هنوز 
راهکار عملى مناسبى براى آن پیدا نشده است. امید است 

براى رفع این مشکل بزرگ، فکرى اساسى  شود.

سایت هاى فروش پایان نامه علنى شدند!

توله ببرى که چندى پیش در خیابان امامت مشــهد 
مشاهده و سرانجام در یکى از باغ هاى ییالقى طرقبه 
مشــهد کشــف و به پارك پردیســان تهران منتقل 
شده بود ســرانجام به باغ وحش قزوین انتقال یافت. 
به گفته مســئوالن باغ وحش قزوین، ایــن توله ببر 
نر بنگال که «سمســام» نام دارد از ســالمت کامل 
برخوردار است و به معاشرت با انسان بسیار عالقه مند

 است.

این در حالى است که ســازمان حفاظت محیط زیست 
هنوز درباره مقصر ســرگردانى این تولــه ببر زیبا در 
خیابان هاى مشــهد اطالعاتى منتشــر نکرده است 
و هرچند شــواهد و قرائن موجود، حاکــى از فروش 
غیرقانونى این توله ببر توســط باغ وحش وکیل آباد 
مشهد به یک متقاضى است اما تخلف این باغ وحش 
هنوز از سوى مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست 
تأیید نشــده و پرونــده در حال پیگیرى اعالم شــده

 است.
به گزارش تسنیم، انتشار فیلمى از سرگردانى یک توله 
ببر بنگال در خیابان امامت مشــهد، هر چند با تکذیب 
مدیر باغ وحش مشهد و همچنین انکار فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست روبه رو شد اما سرانجام به کشف 
این حیوان زیبا در یکى از باغ هاى ییالقى شهر طرقبه 

مشهد انجامید.

«سمسام خان»
 به قزوین رسید

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
جوین از تخریب شــبانه آرامگاه معین الدین جوینى از 
ســوى ســارقان و حفاران غیرمجاز در این شهرستان 

خبر داد.
محمد طاهریان مقدم با اشاره به حفارى غیرمجاز سارقان 
آثار تاریخى در آرامــگاه معین الدین جوینى، گفت: «بر 
اساس اطالع رسانى مردم مبنى بر تخریب شبانه آرامگاه 
معین الدین جوینــى، مأموران یــگان حفاظت میراث 

فرهنگى در این آرامگاه حاضر شدند.»
وى  بابیان اینکه سارقان براى کشف اشیاى عتیقه چهار 
مکان داخل آرامگاه و محدوده را تخریب کردند، افزود: 
«اسناد و مدارکى مبنى بر کشف و به دست آوردن اشیاى 

عتیقه از ســوى ســارقان و حفاران غیرمجاز به دست 
نیامده است.»

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
جوین ادامه داد: «دوهفته پیش نیــز حفاران غیرمجاز 
در روستاى جزندر از توابع شهرســتان جوین اقدام به 
حفارى کردند که با مشــاهده مأموران میراث فرهنگى 
این شهرستان متوارى شدند. اشیاى کشف شده حفاران 

غیرمجاز توقیف شده است.»
موالنــا معین الدیــن جوینــى از بزرگان، شــاعران و 
نویسندگان خراسانى در قرن هشتم هجرى است که در 
یکى از روستاهاى شهرستان جوین متولدشده و یکى از 

شاگردان موالنا فخرالدین خالدى اسفراینى بوده است.

آرامگاه معین الدین جوینى تخریب شد

  خبر آنالین| هواپیمایى پریده و به مسافرانش خوراکى هایى از جمله شیر داده و بعضى مسافرها متوجه شده اند که روى شیرها نوشته غیر قابل فروش مخصوص 
عرضه در مدارس. یکى از مسافرها که حساس تر بوده این خبر را عمومى کرده و شرکت تولیدکننده  لبنیات مجبور شده بابت این اتفاق جواب بدهد. شاید پیش از این هم 

بارها چنین اتفاقى افتاده بوده و خبرى نشده. شاید هم بار اول بوده. معلوم نیست.
حاال مدیران شرکت چه مى گویند؟ مى گویند کارگرى حین بار زدن شیرها بسته اى را به اشتباه بار زده و این مشکل پدید آمده. راه حل؟ دو نفر کارگر را اخراج کرده اند. 
دوربین مخفى است؟ فیلم کمدى است؟ خیر. زندگى سیاه کارگر است. کدام درس مدیریت به مدیر شرکت لبنیات آموخته راه جلوگیرى از خطاى انسانى اخراج نیروى 

انسانى است؟
در فروشگاه ها براى اینکه بار خرید من با نفر قبل و بعد پاى صندوق اشتباه نشود، چوبى قرمز یا نارنجى بین دو بار قرار مى دهند. واقعًا مدیر شرکت لبنیات نمى داند که 
مشکل از نبودن تفکیک واضح میان محموله هاست؟ و اگر مدیران پر تالش ما مسئله به این سادگى را نمى فهمند چه کسى بیشتر مستحق اخراج است؟ مدیر متوهم 

یا کارگر خطاکار؟ هزینه  اخراج کدام کمتر است و فایده  اخراج کدام  بیشتر؟
به همین سادگى دو خانواده را از نان خوردن بیاندازند تا وانمود کنند مسئوالنه رفتار کرده اند؟

چه کسى بیشتر مستحق اخراج است؟ 

توزیع شـیر ویـژه مدارس بـا نشـان یکـى از برندهاى 
مطرح لبنیات که با یارانه  دولتى خریدارى مى شـود در 
میان مسـافران پرواز تهران- اصفهان از سوى شرکت 
هواپیمایـى کاسـپین باعث شـده تصویر ایـن اتفاق به 
سـرعت در فضـاى مجـازى منتشـر شـود. تصویـرى 
که نشـان مى داد در کترینـگ توزیعى اخیـر این پرواز 
شـیرهاى غیرقابل فروش میان مسـافران توزیع شده 

است. انتشـار تصویر توزیع شـیرهاى مصرفى مدارس 
در پرواز این شـرکت  در کانـال هاى تلگرامـى و البته 
وبسایت هاى خبرى حاشیه هاى بسـیارى را به همراه 
داشت. حتى در برخى سـایت ها آمده بود که آموزش و 
پرورش به دلیل نداشتن بودجه، شیر مدارس را فروخته 

است!
على رضایـى مدیر روابـط عمومى شـرکت هواپیمایى 

کاسـپین در واکنش به این موضوع بـه جام جم آنالین 
گفت: موضوع این اسـت که خود ما هم شـوکه شدیم. 
بسته بندى کترینگ -البته مواد فاسد نشدنى- حداقل 
ده سـاعت قبل از پـرواز انجام مى شـود، با انتشـار این 
تصاویر ما سریع وارد عمل شدیم و پیگیرى کردیم که 
متوجه شدیم شـرکت فروشنده شیر به اشـتباه چندین 
بسـته از شـیرهاى مصرفى مدارس را به همراه سـایر 

محموله تحویل شرکت کاسپین داده است.
رضایى با اشاره به پیگیرى هاى صورت گرفته گفت: با 
پیگیرى و جلسه با مدیر فروش شـرکت مذکور ادعاى 
خسارت کردیم و معترض بودیم به اینکه برند ما خدشه 
دار شده اسـت ضمن اینکه جوسازى بسـیارى علیه ما 
صورت گرفته است که مشخص شد آن اشتباه صورت 

گرفته از سوى کارگران آن مجموعه بوده است.
وى به انتشار نامه اى اشـاره کرد و گفت: البته با انتشار 
ایـن تصویـر و پیگیرى هـاى شـرکت کاسـپین تمام 
شـیرهاى توزیعى مدارس از مجموعه انبار این شرکت 
هواپیمایـى جمع آورى شـد. در این رابطه هم شـرکت 
مذکور قرار شد تمام خسـارت هاى مادى و معنوى این 
مورد را جبران کند. از سوى دیگر قرار بر این شد از سوى 
آن شـرکت نامه عذرخواهى منتشـر شـود و به صورت 
اطالعیه از شرکت کاسپین دلجویى شود. که البته این 
نامه قرار است با سـربرگ آن شرکت منتشر شود که به 

محض دریافت به رسانه ها ارسال خواهیم کرد.

اشتباه انسانى 
در همین حال به گزارش ایسنا مدیرعامل کارخانه لبنى 
مربوطه اعالم کرد که اشـتباه انسـانى پخش کنندگان 
ایـن محصول، عامـل توزیع شـیر مـدارس در هواپیما 
بوده اسـت اما دبیر انجمـن صنفى صنایع لبنـى تأکید 
کرد که حتى اشـتباه و اتفاق نیز نمى تواند توجیه کننده 

این مسئله باشد.
این در حالى اسـت کـه مدیرعامـل این شـرکت لبنى 
ضمـن رد خبرهاى منتشـر شـده، اعـالم کـرد که دو 
کارگر پخش کننده شـیر در این کارخانه مرتکب اشتباه 
شده اند و یک پالت از شـیر مدارس را براى این شرکت 
هواپیمایى بارگیرى کرده اند که بالفاصله پس از اطالع 
از ایـن مسـئله ضمن بـاز گردانـدن محموله ارسـالى، 
دو کارگـر را که ایـن خطـا از آنها سـر زده بـود، اخراج 

کردیم.
وى افزود: پالت ارسالى اشتباه شده حاوى سه هزارو240 
عدد پاکت شیر یک نفره ویژه طرح شیر مدارس بود که 
حدود 900 عدد آن توزیع شـد اما مابقى این محموله با 
مکاتبات صورت گرفته بازگردانده شد. البته تاریخ تولید 
این شیر پس از تاریخ توزیع  شده حک شده بود، چراکه 
این محصول باید حدود ده روز در قرنطینه باقى بماند و 
پس از آزمایشات تسـت هاى صورت گرفته توزیع شود 
که البته از این نظر محموله هاى مورد نظر توزیع شـده 
هیچ مشکلى نداشتند اما نباید پیش از تاریخ حک شده، 

توزیع مى شدند.
البته رضا باکـرى دبیر انجمن صنفى لبنى در پاسـخ به 
ایسنا در این زمینه اظهار داشت که این تخلف حتى در 
صورت اتفاقى بودن نیز نمى تواند پذیرفتنى باشـد و به 
هیچ وجه نباید از سوى هیچ برندى که تحت قرارداد با 

آموزش و پرورش است، اتفاق بیا فتد.

اصل ماجراى توزیع شیر مدارس در پرواز تهران- اصفهان چه بود؟ 
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خبر

 آبگیرى 44 آب انبار در نایین
مدیر شرکت آبفاى شهرستان نایین از شروع عملیات 
شستشــو و گندزدایى و آبگیرى 44 آب انبار نایین با 

هزینه اى بالغ بر 200 میلیون ریال خبرداد.
حسن میرى گفت: با توجه به نقش مهم آب انبارها و 
نیاز آبگیرى آنها طبق سنوات گذشته مقدمات آبگیرى 

44 باب آب انبار در دستور کار این امور قرار گرفت .
وى افزود: آب انبارهاى ســطح شهر نایین در زمینه 
تأمین آب شرب در مواقع بحران و فصل تابستان نقش 

بسیار مهمى را ایفا مى نمایند.

برگزارى یادواره 
شهداى لشکر 8 نجف اشرف

یادواره شــهداى عرفه و مدافعان حرم لشکر8 نجف 
اشرف  درنجف آباد برگزار شد.

سرهنگ پاسدارسیف ا... رشید زاده فرمانده لشکر8 
نجف اشــرف گفت : یادواره 11تن ازشهداى عرفه 
که درسانحه هوایى فالکن به شهادت رسیدند همراه 
با یادواره شــهداى مدافع حرم لشکر 8 نجف اشرف 
درسالن شهروند نجف آباد باهمکارى شهردارى این 
شهر برگزار شد. وى افزود: در این یادواره یازدهمین 
سالگرد شهادت فرماندهان ارشــد سپاه پاسداران از 
جمله سردارشــهید حاج احمد کاظمى وسردارشهید 
حاج غالمرضا یزدانى ، ده تن ازشهداى مدافع حرم 

و سه تن از شهداى فاطمیون مدافع حرم برگزار شد.

 مدیرعامل ســازمان پارکها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان از ســه برابر شــدن جریمه قطع درختان شهر 

خبر داد.
احمد سلیمانى پور اظهارداشت: جریمه هاى قطع درخت، 
در جلوگیرى از قطع درخت تأثیرى نداشــت به همین 
منظور طرحى براى افزایش جریمــه افرادى که چه به 
عمد و چه با مجوز اقدام به قطع درختان مى کنند، ارائه 
کرده ایم که بر اساس آن رقم فعلى جریمه سه برابر مى 

شود تا قدرت بازدارندگى بیشترى داشته باشد.
به گفتــه وى، در برخى شــهرها براى قطــع درخت 
جریمه هاى سنگینى حتى تا 79 میلیون تومان در نظر 

گرفته شده است.
 مدیرعامل ســازمان پارکها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان با اشاره به مشکالت نهالکارى با توجه به کم آبى 
در اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به مشکالت کم آبى 
و خشکسالى در اصفهان، دیگر نباید نهال بکاریم، بلکه 
باید به سمت استفاده از درخت هاى بزرگ حرکت کنیم.

ســلیمانى پور ادامه داد: این دانش که بتوانیم درختان 
بزرگ را جابه جا کنیم بدون آنکه خشــک شــوند، در 
اصفهــان وجــود دارد و در همیــن راســتا از جملــه 
پروژه هایــى که قصد اجــراى آن را داریــم در میدان 

استقالل است .

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: شــبکه آب در میدان تاریخى 
امام(ره)جهان و مسجد جامع اصفهان در قالب یک طرح 

ملى اصالح، بازسازى و استانداردسازى مى شود.
فریدون اللهیارى در گفتگو با ایرنا افزود : این طرح بزرگ 
که در مرحله مطالعات و برنامه ریزى اولیه قرار دارد، به 
زودى با مشارکت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آغاز خواهد شد.
وى هدف از انجام این طرح را حفاظت از میدان تاریخى 
امام(ره) و مجموعه هاى اطراف آن عنوان کرد و افزود: 
رطوبت حاصل از شــبکه آب و فاضالب طى سال هاى 

گذشــته در این ناحیه باعث آســیب به بناها مى شود، 
بنابراین لزوم اصالح این شــبکه بیش از گذشته جدى 
است.اللهیارى همچنین به اقداماتى براى کاهش رطوبت 
در مسجد امام(ره) اشاره کرد و گفت: بخشى از تأسیسات 
آبى و به ویژه سرویس هاى بهداشتى داخل مسجد باعث 
افزایش رطوبت و آسیب به بنا شده، بنابراین قرار است با 
مشارکت شهردارى اصفهان مجموعه سرویس بهداشتى 
در جنب میدان امام(ره) احداث شود.وى با اشاره به اینکه 
این پروژه احتماًال تا ایام نوروز انجام خواهد شد، اضافه 
کرد: پس از احداث این مجموعه، سرویس هاى بهداشتى 

داخل مسجد بسته خواهد شد.

3 برابر شدن جریمه قطع 
درختان شهر

شبکه آب و فاضالب 
میدان امام(ره)اصالح مى شود

فصل جشنواره ها در اصفهان انگار تمامى ندارد وهر بار 
که یکى تمام مى شود، یکى تازه نفس از راه مى رسد.

بهانه برگزارى آنها نیز دلیــل خاصى نمى خواهد فقط 
برگزار مى شــوند که حضور داشته باشــند حاال به چه 
قیمتى، دیگر باید مسئوالن شهر اصفهان پاسخ بگویند.

جدا از هزینه هاى ســنگین، آنچه بیشــتر اهمیت پیدا 
مى کند اینکه هیچکدام از این جشــنواره ها در هدف 
خود مشخص نیستند. به جرأت مى توان گفت که هیچ 
کشورى وباز تأکید مى کنیم که هیچ کشورى به مانند 
ایران، جشــنواره و مســابقات فرهنگى وغیر فرهنگى 
ندارد. شاید در کشــورهایى که خاستگاه اصلى آن هنر 
باشــند، ســالى یک بار  برگزار شــود اما ایران بهشت 
جشنواره هاســت و جهنم آن سهم کسانى مى شود که 
تعاملى با نزدیکان این جشنواره ندارند پس هم جیبشان 

خالى مى ماند و هم دستشان کوتاه.
اصفهــان نیز از ایــن قاعده مســتثنا نیســت و بعد از 
تهران بدون شک بیشــترین جشنواره هاى فرهنگى و 
غیرفرهنگى رابه مناسبت هاى مختلف برگزار مى کند.

برگزارى جشنواره باید در سطح اعتال و ارزش یک هنر 
صورت بگیرد نه پایین آوردن آن هنر و دم دستى کردن 
آن. جدا ازاین نکته در برگزارى جشنواره ها سهم 100 
درصدى را مؤسســات و نهادهاى وابســته دولتى ایفا

 مى کنند که آن هم بخاطر بیالن کارى آخر سال است تا 
بتوانند خرج و دخل خود را یکسان نشان دهند. 

به زعم بیشتر کارشناسان، جشنواره در ایران یک بستر 
دورهمى براى دادن یکسرى از شعارهاست که الزاماً ربط 
چندانى به موضوع آن جشنواره ندارد. یعنى مایکسرى 
دغدغه وحرف هایى داریم و بیالن هایى را مى خواهیم 

بدهیم، بعد فکر مى کنیم یکى از عرصه ها که مى توانیم 
آمار و ارقام بدهیم، برگزارى فستیوال و جشنواره است. 

از ابتداى سال تا همین اواخر سال لطفاً دوستان فهرستى 
تهیه بکنند وجشــنواره ها، بزرگداشت هاو خالصه هر 

آنچه آخر آن«ها» دارد را لیست کرده و میزان بودجه اى 
که براى آن تخصیص یافته را اعالم کنند. مردم اصفهان 
حق دارند نسبت به صرف بودجه ها و مالیات هاى خود 

آگاه باشند و بدانند در چه امورى صرف مى شود.

با باز شــدن آب رودخانــه زاینده رود یک جشــنواره 
مى گیریم با بسته شــدن آن یک جشنواره و خالصه با 
هر آمدن و رفتنى یک جشــنواره و بزرگداشت برگزار 

مى کنیم.
آنچه در این جشــنواره «ها»ى به اصطالح فرهنگى 
وهنرى رخ مى دهــد حضور عــده اى از هنرمندان از 
پایتخت است که با دادن چند ســکه، چند شام و نهار، 
چند شــب اقامت در یکــى از هتل هــاى اصفهان و 
دادن یک پاکت به عنوان تشــکر از حضور گرمشــان 
و رســاندن ایشــان تا دم در فــرودگاه و گرفتن چند 
عکس ســلفى براى پیج و باال بــردن فالوها،صورت

 مى گیرد.توهم، ســهم عمده افرادى است که در این 
به اصطالح جشــنواره ها شــرکت مى کننــد. یا فیلم 
کوتاهى ســاخته یا یک مســتند یا داســتان کوتاهى 
نوشــته یا دریک تئاتر بازى کرده و یــا در یک هنرى 
باالخره شــریک بوده، با حضور در ایــن به اصطالح 
جشنواره ها چنان ژست مى گیرند که انگار نقطه پایان 
هنرى ایشان اســت و به درجه اســتادى نائل گشته و 
دیگرانى که در بر او هستند جملگى آمده اند کسب فیض
 بکنند.پاییــن آوردن هنــر و تغییر معنــاى آن در این 
جشــنواره ها اتفاق مى افتد. عده اى که نه سواد آن را 
کسب کرده و نه تجربه آن رامسئول مى شوند و عده اى 

دیگر دبیر، معاون وگاهى وقت ها نیز داور!
لطفًا ســوت این جشــنواره ها را از دهان این کودکان 
برگیریــد که به اشــتباه فکر مى کنند شیشــه شــیر

 است.

مرگ تدریجى هنر در شهر هنر

بازى جشنواره اى دراصفهان

اجراییه
شــماره: 7/94 ش 5 ح- 95/9/16 به موجب راي شــماره 286 تاریخ 95/4/21 حوزه 5 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: محمود امینى نجف آبادى به 
نشانی: مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفترخانه رسمى جهت تنظیم و انتقال سند رسمى 
ملک 406/13946 بنام خواهان و پرداخت مبلغ 6/174/544 بابت تســویه حســاب جرایم و یکصد 
و پنجاه هزار ریال هزینه دادرســى در حق محکوم لــه: زهره نظرپور با وکالت فریبا توانا به نشــانى: 
شهرك میالد وحدت شرقى پ 27 و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له پرداخت 
هزینه هاى اجرا برعهده محکوم علیه مى باشــد. ماده 34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 1582 شعبه پنجم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1007
مزایده

در پرونده کالسه 950305 / ح 4 اجرایى و به موجب دادنامه 205 صادره از هیئت تسخیص اداره کار 
محکوم علیه اجرایى شرکت پاك شمیم اسپانه محکوم اســت به پرداخت 123751875 ریال بابت 
محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 800000 ریال نیم عشر دولتى در 
حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط 
کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى اسداله غیور به شرح ذیل ارزیابى گردیده است 1- 45 کارتن 
36 تائى بتعداد 1620 کرم براندوکس از قرار هر عدد 28000 ریال و جمعا 45/360/000 ریال 2- 22 
کارتن اســپرى هر مودر بتعداد 792 عدد از قرار هر عدد 25000 ریال جمعا بمبلغ 35640000 ریال 
که در موارد و بند 2 جمعا بارزش 81/000/000 ریال موضوع مزایــده قرار خواهد گرفت. که با توجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/11/5 ساعت 11 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى 
به فروش میرسد.برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا 
تکرار میگردد ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل ازمزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل 

آورد.م الف:3051  اجراى احکام حقوقى دادگسترى  شهرستان نجف آباد/10/1032
مزایده

اجراى احکام شــعبه ششــم دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگذار 
نماید پرونده کالســه  950103 ج ح /6 له سید عباس مقامى نژاد و علیه ســعید پیرو نبى (کارفرماى 
شرکت گوانجى) مورد مزایده طبق نظر کارشناسى: فروش 188 عدد پیراهن با شرایط ذیل: به خاطر 
بدهى 37/488/676 ریالى در حق محکــوم له و همچنین 1/500/000 ریال هزینه کارشناســى و 
740/000 هزینه نشر آگهى و 990/000 ریال هزینه تاکسى و 1/000/000 ریال نیم عشر دولتى به 
محل شــرکت صنعتى جى خیابان اول فرعى 5 شــرکت گوانجى مراجعه و با مدیر بازرگانى آن واحد 
در باب اجناس توقیف شــده مذاکره و دو عدد پیراهن راه راه با کدهاى 1505 و 1506 را مورد بازدید 
قرار داده و بصورت نمونه مورد امضا مورد خود نمودم تا هنگام برقرارى مزایده بتوان تعداد 200 عدد 
پیراهن هاى توقیف شده را مورد مقایســه قرار داد قیمت هر یک از پیراهن هاى فوق بصورت عمده 
فروشــى در مقطع کنونى بازار و با در نظر گرفتن جمیع جهات و افت تولید و فروش از قرار هر پیراهن 
توقیف شده 22/000 تومان (بیست و دو هزار تومان) بعنوان قیمت پایه جهت  برگزارى مورد مزایده 
کارشناســى قرار گرفت لذا کل قیمت 200 عدد پیراهن توقیفى با کدهاى منــدرج در این نامه جمعا 
4/400/000 ریال معادل چهار میلیون و چهارصد هزار تومان جهت هرگونه اقدام مقتضى اعالم مى 
گردد. زمان: 95/11/21 ساعت 9 الى 10 صبح مکان: اصفهان خ نیکبخت 200 متر جلوتر از دادگسترى 
کل اصفهان ساختمان اجراى احکام حقوقى دادگســترى طبقه چهارم اجراى احکام شعبه 6 حقوقى 
اصفهان طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایــده طبق هماهنگى با این اجرا از اموال دیدن کرده 
و با سپردن 10٪ ارزش اموال به شماره حســاب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى اصفهان 
ارائه و فیش به این اجرا در جلســه مزایده شــرکت کنند مزایده از قیمت پایه شروع مى شود پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 29041 شــعبه 6 اجراى احکام دادگاه عمومى

 حقوقى اصفهان/10/1127  
مزایده

اجراى احکام حقوقى شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در ارتباط پرونده اجرائى 
کالسه 930106/ج 12 محکوم له آقاى سیدمحمد میرمحمد صادقى به وکالت آقاى حسن سلیمانى 
به طرفیت محکوم آقاى مســعود تیمورى مبنى بر مطالبه وجه ســرقفلى یک بــاب مغازه با کاربرى 
امور طالکارى و مشــابه به مســاحت 12/9 مترمربع به آدرس: اصفهان، میدان امــام، بازار بزرگ، 
ســراى محمدصاق خان، ضلع جنوبى، کدپســتى 8147653888 که طبق نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 700/000/000 ریال ارزیابى گردیده و مصون از اعتراض مانده است. را از طریق 
مزایده به فروش برساند علیهذا قیمت مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و به کسانى که باالترین مبلغ 
را پیشــنهاد نمایند به فروش رســیده و واگذار مى گردد. ضمنًا مبلغ 10٪  از قیمت مزایده به صورت 
وجه نقد به صورت فى المجلس به عنوان ســپرده دریافت و در صندوق دادگسترى سپرده مى گردد و 
مابقى وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه از خریدار اخذ خواهد شــد، در صورتى که برنده مزایده 
مابه التفاوت بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد ســپرده او به نفع دولــت  ضبط و مزایده تجدید 
مى گردد، از کسانى که مایل به شرکت در جلسه مزایده مى باشند دعوت مى شود در روز پنجشنبه مورخ 
95/11/21 ســاعت 9 صبح در محل اجراى احکام حقوقى شــعبه 12  اصفهان به آدرس: (اصفهان، 
خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزى دادگســترى کل استان اصفهان، جنب بیمه 
پارســیان، مجتمع اجراى احکام حقوقى، طبقه 3) حضور به هم رســانند، متقاضیان مى توانند قبل از 
تاریخ فوق در واحد اجراى احکام حضور یافته، از خصوصیات، مشــخصات مال مورد مزایده در نظریه 
کارشناســى مطلع گردند. م الف: 30292  اجراى احکام شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان

 اصفهان/10/392

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951247 خواهان آقاى محمدعلى رحیمى طاقانکى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت خانم طلعت شهرســتانى تقدیم نموده  است؛ وقت رسیدگی براي روز سه شنبه 
مورخ 95/11/26 ســاعت 9/30 صبح 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 ارباب مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 31984 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/802
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-887 خواهان محسن خیر خواه دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
رامین عباسیان تقدیم نموده است،وقت رســیدگی براي روز مورخ 95/11/27 ساعت 16/30 تعیین 
گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خیابان شیخ صدوق 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:31962 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/809
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 817/95 خواهان جالل الماسى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
مهرداد عسگرى- محمد عسگرى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/11/26 ساعت 
16 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 31963 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/10/810
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 95-967 خواهان مهدى جعفرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
عباس مالعلى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/11/26 ساعت 17 تعیین گردیده 
است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خیابان شیخ صدوق شمالى مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـــاذ مى شود. م الف:31939 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/10/816
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510106825310982 شــماره پرونده: 9509986825300671 شماره بایگانى 
شعبه: 950815 خواهان على ردانى پور دادخواستى به طرفیت خوانده جمشید جمالیان و على زارعى 
به خواسته مطالبه خســارت و خلع ید تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه اول اتاق 121 ارجاع و به 
کالسه 9509986825300671 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/26 و ساعت 11 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر 

گردد . م الف: 31890 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 10/865
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510106825310987 شــماره پرونده: 9409986825301010 شماره بایگانى 
شعبه: 941122 خواهان مریم ابراهیم نژادشلمانى دادخواســتى به طرفیت خوانده نعمت ا... اشراقى 
و محمدرضا صدرى فر و مسعود کرباسى و حسینعلى شــاهکار نیا و حسین خدایى به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمى ملک و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق 121 ارجاع 
و به کالسه 9409986825301010 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/11/26 و ساعت 9 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى حاضر گردد. م الف: 31891  شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 10/866
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106836708271 شــماره پرونده: 9509986836701323 شماره بایگانى 
شــعبه: 951478 خواهان مهرو مزروعى دادخواســتی به طرفیت خوانده فرجام پیل رام به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاي عمومى شهرســتان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان- خ 
میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شــهید قدوســى- طبقه 
2- اتــاق 205  ارجاع و بــه کالســه 9509986836701323 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1395/11/26 ساعت 9:00 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنی و 
دســتور 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 نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 31988 شعبه 7 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/10/899
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم آقاى فرامرز بهارلویى دادخواستى 
به طرفیت محســن اصالنى و مرتضى حیدرى به خواســته انتقال ســند تقدیم که جهت رسیدگى 
به این شــعبه ارجاع و به کالســه 1007/95 ثبت گردیده اســت. نظر به اینکه خوانــده فوق الذکر 
مجهول المــکان اعالم گردیده اســت مراتب حســب درخواســت خواهــان و موافقت شــورا به 
تجویــز مــاده 73 قانون آئیــن دادرســى مدنــى دادگاههــاى عمومــى و انقالب یــک مرتبه 
در یکى از جرایــد کثیراالنتشــار درج و از خوانــده فوق دعوت مى گردد که در جلســه رســیدگى 
روز چهارشــنبه مورخ 95/12/4 ســاعت 3/15 جهت رســیدگى حاضر شــوند واال نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائــم و وقــت رســیدگى ابــالغ شــده محســوب و از طــرف شــورا تصمیم 
قانونى اتخــاذ خواهد شــد. م الف: 3056 شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختــالف نجف آباد

 (یزدانشهر)/10/918
مزایده

ره نامــه: 9510113730601150 شــماره پرونــده: 9509983730200585 ،   شــما
9509983730200586 شــماره بایگانــى شــعبه: 950369 - 950365 در پرونده هاى کالســه 
950369 و 950365  اجرایــى و به موجــب دادنامه هاى صادره از شــعبه دوم عمومــى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى کارفرماى ریســندگى نور با مدیریت محمد فاضل محکوم اســت به پرداخت 
78/887/979 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم لها 1- زهره قاءدى 
2- فاطمه قاءدى و مبلغ 1/600/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجراي 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگستري منتخب آقاي

 اســداله غیور به شــرح ذیــل ارزیابی گردیده اســت پارچــه مخملى طلــوع به مقــدار یک هزار 
مترمربع از قرار متــرى 80/000 ریال و جمعــًا به مبلــغ 80/000/000 ریال ارزیابــى گردید. که 
با توجه بــه مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شــده

 از طریــق اجراي احــکام حقوقــی نجف آبــاد و در تاریــخ 1395/11/11 ســاعت 10 صبح و در 
محل اجراى احــکام به فروش میرســد، برنده مزایده شــخصی اســت که از قیمت کارشناســی
 باالترین قیمت را انتخاب کــه بایســتى 10٪ آن را فی المجلس به حســاب 2171290354001 
واریز و چنانچــه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریــز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر
 هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمناً  خریدار می تواند ظرف پنج روز

 قبــل از مزایــده از مــال/ امــوال/ ملــک مــورد نظــر بازدیــد بعمــل آورد. م الــف: 
اي احــکام شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقــی دادگســترى شهرســتان جــر 3  ا 046

 نجف آباد/10/920
حصر وراثت

اکرم مختارى داراي شناســنامه شــماره 25142 به شــرح دادخواست به کالســه 100/95 از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عبدالنبى مختارى 
بشناســنامه 469 در تاریــخ 1395/2/8 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:  1- اکرم مختــارى ش.ش 25142  (فرزند متوفــى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 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:  3069 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 
اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/923
حصر وراثت

مظفر شــجاعى نجف آبادى داراي شناسنامه شــماره 213 به شرح دادخواســت به کالسه 101/95 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان ماهرخ 
صادقیان نجف آبادى بشناســنامه 807 در تاریــخ 1395/5/31 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- آزاده شــجاعى نجف آبــادى به ش.ش 
1243 ، 2- امیــد شــجاعى نجف آبــادى بــه ش.ش 82  (فرزنــدان متوفى) 3- مظفر شــجاعى 
نجف آبــادى بــه ش.ش 213 (همســر متوفــى)  متوفى به غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگرى 
ندارد. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا 
رد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  عتراضــی دا هرکســی ا
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
ختــالف شهرســتان نجف آبــاد  لــف: 3068 شــعبه 14 حقوقــی شــوراي حــل ا م ا

(مجتمع شماره یک)/10/924
حصر وراثت

مجید بدیهــى نجف آبــادى داراي شناســنامه شــماره 808 به شــرح دادخواســت به کالســه 
72/95 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که
 شــادروان محتــرم علــى عســکر نجف آبــادى بشناســنامه 21598 در تاریــخ 1384/6/14 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت 
بــه:  1- عبدالحســین بدیهــى نجف آبــادى بــه ش.ش 382 ، 2- مجیــد بدیهــى نجف آبادى 
بــه ش.ش 808  (فرزنــدان متوفى) 3- حســن بدیهى نجف آبــادى به ش.ش 20217  (همســر 
متوفى) 4- خدیجــه کاظمــى ش.ش 2845 (مادر متوفــى) متوفى بــه غیر از نامبــردگان ورثه 
دیگــرى نــدارد. اینک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت 
آگهــی می نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهد 
شــد. م الــف: 3064 شــعبه 14 حقوقــی شــوراي حــل اختــالف شهرســتان نجف آبــاد

 (مجتمع شماره یک)/925 /10

حصر وراثت
ســعادت ا... محمدى خواه داراي شناسنامه شــماره 462 به شرح دادخواســت به کالسه 98/95 از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اشــرف خانم 
رســتمى نجف آبادى بشناســنامه 16191 در تاریخ 1395/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- عزت محمدى خــواه نجف آبادى ش.ش 
760 ، 2-  ســعادت ا... محمدى خواه نجف آبــادى ش.ش 462 ، 3- محتــرم محمدى خواه نجف 
آبــادى ش.ش 373 ، 4- اقدس محمدى خواه نجف آبادى ش.ش 694 ، 5- شــهناز محمدى خواه 
نجف آبادى ش.ش 129 (فرزندان متوفــى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3063 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/926 /10
حصر وراثت

ســعادت ا... محمدى خواه نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 462 به شــرح دادخواست به کالسه 
99/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان 
اســمعیل محمدى خواه  نجف آبــادى بشناســنامه 780 در تاریخ 1395/9/7 اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســپهر محمدى خواه نجف 
آبادى ش.ملــى 1081123575 (فرزند متوفــى) 2- الهام ارجمند ش.ش 2171 (همســر متوفى) 
3- ســعادت ا... محمدى خواه نجف آبــادى ش.ش 462 (پــدر متوفى) 4- کبــرى نادعلى نجف 
آبادى ش.ش 1110 (مادر متوفى) متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3062 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/10/927
حصر وراثت

زهرا مختارى اسفیدواجانى داراي شناســنامه شماره 1770 به شــرح دادخواست به کالسه 76/95 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جمیله یزدانى 
بشناســنامه 3 در تاریخ 1395/4/5 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:  1- زهــرا مختــارى اســفیدواجانى ش.ش 1770 ، 2- فاطمه مختارى 
اســفیدواجانى ش.ش 3244 ، 3- على مختارى اســفیدواجانى ش.ش 2207 ، 4- مرضیه مختارى 
اســفیدواجانى ش.ش 4767 ، 5- اکرم مختارى ش.ش 201 ، 6- حســین مختارى اسفیدواجانى 
ش.ش 22634 ، 7- اعظم مختارى اسفیدواجانى ش.ش 4679 ، 8- رضوان مختارى اسفیدواجانى 
ش.ش 6118  (فرزندان متوفــى)  متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3065 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/10/928
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه:9510103759505220 شماره پرونده: 9509983759500656 شماره بایگانی شعبه 
: 950665 خواهان بانک سینا دادخواســتى به طرفیت خوانده امین قاسمى و صادق شجاعى و هادى 
جمالى به خواســته مطالبه وجه چک و تامین خواســته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین 
شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع 
در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالســه 9509983759500656 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1395/11/25 و ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده صادق شجاعى 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 کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1650 شعبه چهارم  دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه /10/949
ابالغ وقت رسیدگی

آقاى علیرضا حیدرى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى مسعود محمدى به این شورا تقدیم 
نموده و به کالســه 47/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 95/11/26 ســاعت 9/30 تعیین گردیده 
اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود 
قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در 
غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شــد. م الف: 1638 شعبه یازدهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر/10/950
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه:9510103759207560 شــماره پرونده: 9509983759200834 شماره بایگانی 
شــعبه: 950850 خواهان محمد پســته دادخواســتى به طرفیت خواندگان پرویز کریمى و منصور 
کریمى و صغرى زاجــى و خدیجه کریمى و آمنه کریمى و زهرا گلــزار اصفهانى و عبدالحمید کوهى 
به خواســته اثبات وقوع بیع تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شاهین شــهر نموده که جهت 
رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و 
میمه ارجاع و به کالســه 9509983759200834 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/3 و 
ساعت 12:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی 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 نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 1644 شــعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه /10/951

جمال نوروز باقرى



استاناستان 2851شنبه  25 دى ماه 0505

رتبه برتر 5 بیمارستان در 
ترویج زایمان طبیعى

رتبه برتر پنج بیمارستان اســتان اصفهان در ترویج 
زایمان طبیعى اعالم شد.

در دومین جشنواره کشــورى برترین هاى سالمت 
مادر و نوزاد که از ســوى وزارت بهداشــت درمان و 
آموزش پزشکى برگزار مى شــود، بیمارستان هاى 
امام خمینى(ره)، فالورجان، شهید بهشتى اردستان، 
شهید منتظرى نجف آباد و بیمارستان هاى عسکریه 
و الزهرا(س) در اصفهان موفق به کسب رتبه برتر در 
بخش زایمان طبیعى و ارتقاى شاخص هاى سالمت 

مادر و نوزاد شدند.

افزایش  حق بیمه 
افراد تحت پوشش کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان، 
از رشــد حق بیمه مددجویان به منظورحفظ کرامت 
انسانى و رسیدن به استقالل مالى خانواده هاى تحت 

پوشش خبر داد.
حمیدرضا شــیران در خصوص حق بیمه پرداختى 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد گفت: از ابتداى 
امسال تاکنون، 12 میلیارد و 900 میلیون تومان حق 
بیمه تأمین اجتماعى براى 17هزار و 923 نفر از افراد 
تحت پوشش پرداخت شده، که این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش داشته است.

وى گفت از ایــن تعــداد 9 هــزار و 659 نفر زنان 
سرپرست خانوار و هشت هزار و 204 نفر مددجویان 

طرح هاى اشتغال و خودکفایى امداد هستند. 

اجراى نمایش «ننه گلى و گرگ 
توبه کار» در تاالر سوره

نمایش شاد و موزیکال «ننه گلى و گرگ توبه کار» به 
نویسندگى و کارگردانى حسن داورى در تاالر سوره 

اصفهان به اجرا درآمد.
این نمایش تا چهارشنبه 29 دى ماه از ساعت 19و 30 

دقیقه در تاالر سوره اجرا مى شود.
نمایش «ننه گلى و گرگ توبه کار» به ضرب المثل 
«توبه گرگ مرگ» است مى پردازد و نشان مى دهد 
که گرگ هم مى تواند توبه کند و خوب شود. در این 
نمایش گرگ نمادى از انسان خطاکار فرض شده که 

مى تواند از خطاى خود بازگردد.
این نمایش با استفاده از تن پوش هاى عروسکى در 
مدت 55 دقیقه براى نخستین بار در اصفهان به روى 

صحنه مى رود.

ارتقاى تصفیه خانه هاى 
فاضالب اصفهان 

معاون بهره بردارى آبفا استان اصفهان گفت: ارتقاى 
تصفیه خانه هاى فاضالب به منظور کاهش بو، بهبود 
کیفیت پســاب و تولید لجن با حداقل آالیندگى در 

دستور کار قرار گرفت.
حسن غالمى اظهار داشــت: ارتقاى سیستم تصفیه 
خانه هاى فاضالب شــمال، جنوب، شــاهین شهر، 
سپاهان شهر، مبارکه، فریدونشــهر و هرند از جمله 
تدابیر الزم به منظور توسعه خدمات شبکه فاضالب 

در سطح استان بوده است.

توسعه 
امامزاده  آقاعلى عباس(ع)

مدیرکل اوقاف و امور خیریه  استان اصفهان گفت: با 
نظر هیئت دولت اعتبارى بالغ بر ده میلیارد تومان براى 
توســعه و عمران امامزاده آقا على عباس (ع) بادرود 

اختصاص یافت.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى با بیان اینکه 
توسعه فضاهاى امامزاده هاى استان اصفهان براى 
توسعه گردشگرى مذهبى در دســتور کار قرار دارد، 
اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که 
در سطح استان اصفهان 718 امامزاده وجود دارد که 
بیش از 200 عدد از این امامزاده ها تاریخى بوده و از 
ظرفیت باالیى براى جذب گردشگر برخوردار هستند.

خبر

کارشــناس مســئول دانه هاى روغنى جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: شهرستان هاى اصفهان، آران و بیدگل و 
کاشان عمده مناطق پنبه کارى استان اصفهان را به خود 

اختصاص داده اند.
کیوان بنى اسدى اظهار داشت: ســطح زیر کشت پنبه 
در کشــور به دالیلى همچون رویکرد صنایع نساجى به 
سمت نخ هاى مصنوعى و افزایش هزینه هاى برداشت و 

مشکالت کم آبى با کاهش روبه رو بوده است.
وى بیان داشت: عمده مناطق پنبه کارى استان شامل 
شهرستان هاى اصفهان، آران و بیدگل، کاشان و در سطح 

کمتر در شهرستان هاى نایین و اردستان است.

کارشــناس مســئول دانه هاى روغنى جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: با توجه به دوره طوالنى رشــد و نیاز آبى 
باالى پنبه و به منظور سهولت در برداشت و کشت این 
گیاه و کاهش هزینه هاى تولید، وزارت جهاد کشاورزى 
در چند سال گذشــته اقدام به تولید ارقامى با طول دوره 
رشد کوتاه، نیاز آبى پایین و برداشت راحت تر کرده است.

وى اضافه کرد: این ارقام در سال زراعى جارى در منطقه 
ورزنه و در غالب مزرعه الگویى کشــت شــد و رضایت 
کشاورزان را به همراه داشت و در سال زراعى جارى هزار 
و 700 هکتار از اراضى اســتان به کشت پنبه اختصاص 

پیدا کرد.

معاون حمل و نقــل اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهان گفت: بزرگ ترین مشکل در 
حمل و نقل مســافر در اصفهان، کمبود مســافر و نبود 

سفرهاى برنامه ریزى شده با ناوگان عمومى است.
علیرضا صفاتاج اظهار داشــت: گردشگرى هم  باید در 
دستور کار شرکت ها قرار گیرد و از این طریق کسب و کار 

خود را توسعه دهند.
وى با بیــان اینکه بزرگ ترین مشــکل در حمل و نقل 
مسافر، کمبود مسافر و نبود سفرهاى برنامه ریزى شده 
با ناوگان عمومى اســت، ادامه داد: در همین راستا طى 
دو سال گذشته جلســاتى با کانون انجمن هاى صنفى 

استان تشــکیل و در اتاق هاى فکر راهکارهاى مناسب 
مطرح شده است.معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصریح کرد: افزایش 
سطح کیفى خدمات، تقویت سرمایه گذارى واقعى، خروج 
از وضعیت سنتى و به روز شــدن، تنوع در فعالیت حوزه 
عملکردى براى سرمایه گذاران واقعى، رفع آسیب ها و 
افزایش درآمدهاى غیر بلیتى از اهداف این سازمان است.

وى بیان داشت:  رعایت استانداردهاى ناوگان مسافرى 
شامل فاصله صندلى ها، سیستم هاى صوتى و تصویرى، 
سیســتم هاى گرمایشى و سرمایشــى، از دیگر اهداف 

سازمان است.

کمبود مسافر؛ چالش پیش 
روى حمل و نقل در اصفهان

سطح زیر کشت پنبه
 با کاهش مواجه است 

ساختار سازمانى 
شهردارى اصفهان 
تدوین و ابالغ شد

مدت زمانى است که شــب هاى جمعه و جمعه شب ها 
ترافیک ســنگین ورودى جنوبى ســپاهان شهر که به 
نحوى خروجى آن و البته تنها ورودى و خروجى مجموعه 
سیتى سنتر به حساب مى آید موجب شده تا عبور و مرور 
شهروندان و به ویژه ساکنان سپاهان شهر با مشکل رو 

به رو شود.
به گزارش فارس، رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان 
در مورد گنجایش پارکینگ هاى محدوده سیتى ســنتر 
مى گوید: با توجه به حجم باالى ورود خودروها به ویژه در 
عصر روز هاى پنج شنبه و جمعه در محدوده جنوبى شهر 
اصفهان و عدم گنجایش این حجم سنگین ماشین ها در 
پارکینگ هاى موجود، ترافیک دچار پس زدگى مى شود و 

بر بزرگراه شهید دستجردى تأثیر مى گذارد.
سرهنگ ابوالقاسم چلمقانى در رابطه با اقدامات راهنمایى 
و رانندگى براى رفع این مشکل بیان کرد: فعًال به ناچار 
با توجه به محدودیت قوس ورودى، اقــدام به هدایت 
خودرو ها به ســمت چهارراه الغدیر جهت اســتفاده از 
پارکینگى کــه در مجاورت تقاطع در نظر گرفته شــده، 

مى شود.
وى عنوان کرد: سیتى سنتر پارکینگى در حدود 10 هزار 
مترمربع در حد فاصل چهارراه الغدیر و چهارراه شــاهد 
در نظر گرفته همچنین دو طرف ساختمان سیتى سنتر 
پارکینگ در نظر گرفته شــده اســت اما باز هم نیاز به 
اصالحات هندسى در ضلع جنوبى این مکان وجود دارد.

سرهنگ چلمقانى خاطر نشان کرد: با توجه به قول مساعد 
مسئوالن فروشگاه مربوطه، احتماًال تا پایان سال مشکل 
پس زدگى ترافیک در روزهاى تعطیل حل خواهد شــد؛ 
مسئولیت اصلى بهبود این مشــکل بر عهده مسئوالن 
فروشگاه است و نیروى انتظامى و شهردارى پیگیر این 

موضوع هستند.
در این میان شــهردارى اصفهان نیز از جمله نهاد هاى 
مرتبط با مسئله ترافیکى به وجود آمده براى شهروندان 
است چراکه این مجموعه یکى از مجموعه هاى بزرگ 
خرید شهر به حساب مى آید و مجموعه اى در این وسعت 

فقط در جنوب شهر وجود دارد و شهروندان براى خرید از 
نقاط مختلف شهر به این نقطه سفر مى کنند.

علیرضا صلواتى معاون حمل ونقل ترافیک شــهردارى 
اصفهان در رابطــه با پیگیرى هاى انجــام گرفته بیان 
کرد: جلساتى با متولیان مجموعه سیتى سنتر داشتیم و 
مکاتباتى انجام دادیم و قول گرفتیم تا بهمن ماه مشکل 

ترافیک حوالى سیتى سنتر را حل کنند.
وى در رابطه با راهکارهاى قول داده شــده، افزود: قرار 
شــده تعداد ورودى هاى پارکینگ مجموعه به صورت 
کامل باز شــود به شــکلى که از چهار طرف بتوان وارد 
پارکینگ مجموعه شــد. صلواتى خاطر نشان کرد: اگر 
به همه تعهدات عمل شــود از معطلى همشــهریان در 
مسیر هاى منتهى به سیتى سنتر کاسته مى شود و ترافیک 

خطر آفرینى که اغلب به داخل بزرگراه کشــیده مى شد 
برطرف خواهد شد.

وى عنوان کرد: باید تمرکز از این نقطه شهر گرفته شود؛ 
مجموعه هاى مشــابه تجارى، فرهنگى و تفریحى در 
غرب، شرق و شمال شهر نیز در حال راه اندازى است تا از 

سفرها به این نقطه شهر جلوگیرى گردد.
با توجه به صحبت مســئوالن ذیربط مسئولیت اصلى 
تأمین پارکینگ و بهبود ترافیک این منطقه تماماً بر عهده 
مجموعه سیتى سنتر است و این مجموعه باید اقدامات 

اصولى در این رابطه انجام دهد.
مسعود صرامى مدیرعامل اصفهان سیتى سنتر در رابطه 
با راه هاى ورودى به پارکینگ سیتى سنتر اظهار داشت: 
تا اآلن فقط از یکى از راه هاى دسترسى که پل سپاهان 

شهر است استفاده مى شود اما طبق طرح هاى جارى ما 
دو پل داخلى زده مى شود و ماشین هایى که اآلن روى پل 
سپاهان شهر توقف مى کنند به پل هاى داخلى هدایت 
مى شوند تا از پشــت مجموعه به پارکینگ راه پیدا کنند 
و قسمتى از ماشــین ها که تاکنون از درب جلویى وارد 
پارکینگ ها مى شدند از درب هاى دیگر به پارکینگ هاى 

مجموعه وارد شوند.
وى افزود: این مسیر به متراژ 700 متر طول در چهار الین 
است که خود به خود ترافیک روى پل سپاهان شهر را از 
بین مى برد؛ این مسیر جدید تا آخر بهمن آماده مى شود و 

از ابتداى اسفند مردم مى توانند از آن استفاده کنند.
وى در رابطه با پیشرفت آماده سازى پل ها عنوان کرد: 
این پل ها زده شده اما قالب هاى آن با توجه به هواى سرد 

هنوز باز نشده است، به منظور رعایت اصول استحکامى 
در رابطه با پل ها حدود 20 روز دیگر اقدام به تکمیل پروژه 

خواهیم کرد.
وى تصریح کــرد: با ایــن وضعیت تــا اآلن پنج هزار 
پارکینگ مســقف زیرزمین، 700 پارکینــگ در کنار 
ساختمان اصلى و دو هزار پارکینگ قبل از پل سپاهان 
شهر آماده شده که در هیچ مجموعه اى در اصفهان نظیر 
ندارد و دلیل اصلى ترافیک ورودى ســپاهان شهر عبور 

همه این ماشین ها  از یک مسیر است.

تردد دردسرساز خودرو ها در آخرهفته هاى سیتى سنتر

 حل مشکل ترافیک ورودى سپاهان شهر تا اسفند  امسال

,,

با توجه به قول 
مساعد مسئوالن 
فروشگاه 
مربوطه، احتماًال 
تا پایان سال 
مشکل پس زدگى 
ترافیک در 
روزهاى تعطیل 
حل خواهد شد؛ 
مسئولیت اصلى 
بهبود این مشکل 
بر عهده مسئوالن 
فروشگاه است

اســتاندار اصفهان یکى از افتخارات خــود در دوره دوم 
ریاست جمهورى آیت ا... هاشمى رفسنجانى را دریافت 
نشان خدمت جمهورى اســالمى ایران از دست ایشان 
برشمرد و گفت: این نشان یکى از بزرگ ترین افتخارات 

زندگى من است.
به گزارش اداره کل روابط عمومى استاندارى اصفهان، 
رســول زرگرپور با بیان اینکه بازســازى و بهسازى و 
شهرسازى مدرن کشــور بعد از پایان جنگ از ایده هاى 
اصلى و مهم آیت ا... هاشمى رفســنجانى بود، افزود: با 
توجه به اینکه من به عنوان معاون عمرانى وزیر کشور 
مسئولیت این کار را در کشور برعهده داشتم، ایشان تأکید 
داشتند که نخست مراکز استان ها و بعد شهرهاى دیگر 
بازســازى و تبعات جنگ از صورت شهرها زدوده شود ، 

کمبودها جبران و امکانات مدرن در شهرها ایجاد شود.
وى خاطر نشان کرد: بازســازى و توسعه مدرن شهرها 

جز با تفکر و ایده ایشــان صورت نگرفت و با وجود همه 
مخالفت ها  ، ایشان بر توسعه شهرها تأکید داشتند.

استاندار اصفهان اظهار داشت: نه تنها توسعه شهرها بلکه 
پایه اولیه بســیارى از طرح هاى مهم کشور مثل سدها 
و نیروگاه ها در زمان دو دوره ریاســت جمهورى آیت ا... 

هاشمى رفسنجانى پایه گذارى شد.
وى با بیان اینکه آیت ا... هاشمى رفسنجانى از پروژه هاى 
نوآورانه و جدید خوشحال مى شدند، تصریح کرد: ایشان 
معتقد بودند هر طرح و ایده نو بایستى از اصفهان شروع و 

در اصفهان تجربه شود.
زرگرپور با اشاره به اینکه ایشــان به مسائل آب عالقه 
وافرى داشــتند، بیان کرد: ایشان همیشــه جمله اى را 
مى گفتند که من کویرزاده هستم و کویرزاده ارزش آب را 
مى داند و همیشه آرزو مى کنم، روزى برسد که یک قطره 

آب در کشور ما هدر نرود.

وى با بیان اینکه در دیدار نوروزى امســال ایشــان با 
مســئوالن کشــور از من توضیحى در زمینه وضعیت 

زاینــده رود و اصفهان خواســتند، گفت: با 
وجود نداشتن مسئولیت اجرایى، موضوع 
اصفهان برایشان اهمیت داشت و این 
نشــان دهنده عنایت ویژه ایشــان به 

مسائل آب در کشور و اصفهان بود.
وى خاطر نشان کرد: اگر در سه سال 
گذشته در اصفهان طرح هاى 20 
ساله استان به بهره بردارى رسیده 
و یا در حال بهره بردارى بوده، تنها 
دلیل آن بســتر امنیت ، آرامش 
و پرداختن بــه عمران و آبادانى 
استان است و این دغدغه اصلى 

آیت ا... هاشمى بود.

مسئول باستان شناسى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: سازه تازه کشف 
شده زیر مسجد و میدان امام (ره ) اصفهان شامل آبراهى از 
یک شبکه گسترده و پیچیده آبرسانى و انتقال آب ساخته 

شده در زمان صفویه است.
علمدار علیان اظهارداشت: این آبراه چندین روزپیش حین 
عملیات دفع رطوبت دیواره هاى شبستان زمستانه واقع در 
ضلع شمال شرقى مسجد امام(ره) کشف شد و تا چند روز 
قبل مشخص نبود که این سازه چه کاربردى داشته است، 
اما پس از انجام تحقیقات و پیشروى اکتشافات نشان داد 
که این ســازه یک آبراه اســت. وى ادامه داد: تا جایى که 
عملیات اکتشاف نشــان مى دهد این آبراه به صورت نعل 
اسبى است و حدود یک متر و 60 سانتیمتر از سطح زمین 

عمق داشته است.
علیان درباره ابعاد شناسایى شده این آبراه نیز گفت: قسمت 
جنوبى آن حدود 12 متر است و در دو قسمت شرق و غرب 
امتداد دارد اما اکتشــاف اضالع دیگر این آبــراه به اتمام 
نرسیده بنابراین نمى توان به درستى ابعاد آن را تخمین زد. 

وى اضافه کرد: آب از چند مسیر وارد این آبراه مى شده و در 
سمت شرق و شمال خارج مى شده است.

علیان خاطرنشان کرد: این آبراه از آجر، مالط گل و سنگ 
ساخته شده و سقف آن نیز به طور جزئى تخریب شده است.
مسئول باستان شناسى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 

دستى و گردشــگرى اســتان اصفهان ادامه داد: فرضیه 
اســتفاده از این کانال ها به منظور انتقــال فاضالب رد 
مى شود و این کانال ها تنها براى انتقال آب براى آبیارى 
باغ ها، کشاورزى و شاید شرب مورد استفاده قرارمى گرفت.

مسئول باستان شناسى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 

دستى و گردشــگرى اســتان اصفهان اضافه کرد: این 
آبراه ها تا دوره پهلوى نیز مورد استفاده قرار گرفته و حتى 
بخش هایى از آن به وسیله بتن مرمت شده است. به گفته 
وى آب هاى جارى روى زمین طبق ساز و کار مشخصى 

وارد این آبراه مى شده و منتقل مى شده است.
علیان افزود: این نوع شبکه آبرسانى و انتقال آب در کمتر 
جاى ایران دیده شــده و مى توان مدعى شد که این شیوه 
براى شهر اصفهان منحصر به فرد است، عالوه بر اینکه 
شبکه آبرسانى روســطحى اصفهان به وسیله مادى ها و 

نهرها نیز مختص شهر اصفهان محسوب مى شود.
وى ادامه داد: هفت رشته آبراه مشــابه نیز در میدان امام 
على(ع) که از آن به میدان عتیق نیز یاد مى شود شناسایى 
شده و آبراه دیگرى نیز در زمان احداث ایستگاه قطار شهرى 

دروازه دولت اصفهان کشف شد.
علیان در پاسخ به پرســش مبنى بر اینکه آیا گردشگران 
حاضر در مسجد امام(ره) مى توانند این آبراه را از نزدیک 
مشــاهده کنند؟ گفت: پس از تکمیــل عملیات مرمت و 

باستان شناسى این سازه این امر انجام شدنى خواهد بود.

راز آبراهه منحصر به فرد اصفهان

دیدگاه هاى هاشمى رفسنجانى درباره اصفهان

مدیرکل دفتر نوســازى، تحــول ادارى و فناورى 
اطالعات سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور 
گفت: ساختار سازمانى شهردارى اصفهان به همراه 
12 سازمان وابسته آن بر اساس ضوابط تشکیالتى 

شهردارى ها ابالغى وزیر کشور تدوین و ابالغ شد.
محمد حســن آبادى اظهار داشــت:این ساختار با 
پیشنهاد شهردارى اصفهان با هدف نوسازى، متناسب 
سازى و حذف واحدها و سازمان هاى غیرضرورى، 
ادغام وظایف موازى و مشترك براساس همبستگى 

و تجانس امور تدوین شد. 
وى افزود: ساختار جدید با شش معاونت برنامه ریزى 
و توسعه سرمایه انسانى، معاونت مالى و اقتصادى، 
معاونت حمل و نقل و ترافیک، معاونت فنى و عمرانى، 
معاونت خدمات شــهرى و معاونت شهرســازى و 

معمارى تنظیم شد. 
حسن آبادى عناوین 12 ســازمان وابسته را به این 
شرح اعالم کرد: سازمان مدیریت پسماند، سازمان 
حمل و نقل ریلى، ســازمان مدیریت آرامستان ها،  
سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى، سازمان فناورى 
اطالعات و ارتباطات و سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار از جمله عناوین سازمان هاى وابسته شهردارى 

اصفهان است.
ســازمان مدیریت حمل و نقل مســافر، ســازمان 
سیما، منظر و فضاى سبز شــهرى، سازمان عمران 
و باز آفرینى فضاهاى شــهرى، سازمان ساماندهى 
مشــاغل شــهرى و فــرآورده هاى کشــاورزى، 
سازمان سرمایه گذارى و مشــارکت هاى مردمى و 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى نیز از دیگر 

سازمان هاى یاد شده است .

ى امســال ایشــان با 
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ویترین

تولید 3000 تن گز 
در پایتخت گز ایران

رئیس اتحادیه گزسازان شهر بلداجى گفت: گز بلداجى 
به دلیل طعم، مرغوبیت و کیفیت باال از معروف ترین 
گزها در ایران شـناخته شـد. مهـران ترکیـان اظهار 
داشـت: از ابتداى سـال تا کنون سـه هزار تـن گز در 

کارگاه هاى تولیدى شهر بلداجى تولید شده است.
وى گـز بلداجـى را از معروف ترین گزهـاى تولیدى 
ایران دانسـت و گفت: گز بلداجى به دلیـل کیفیت و  
مرغوبیت به کشـورهاى حوزه خلیج فارس، آسـیاى 
میانه، افغانستان، پاکستان و عراق نیز صادر مى شود.

ترکیان با اشـاره بـه اینکه شـهر بلداجى مشـهور به 
پایتخـت گز ایـران اسـت، تصریح کـرد: چهـار نوع 
گـز آردى، لقمه اى، مغـز پسـته اى و مغـز بادامى در 

کارگاه هاى گزسازى این شهر تولید مى شود.

یارانه نقدى 
 فردا واریز مى شود

سازمان هدفمندسـازى یارانه ها اعالم کرد: هفتاد و 
یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدى ساعت 24 روز 

یک شنبه 26 دى ماه واریز مى شود.
براساس اعالم سازمان هدفمندى یارانه ها مبلغ یارانه 
این مرحله نیز همانند ماه هاى گذشـته براى هر نفر 
455 هزار ریال است که به حساب سرپرستان خانوار 

واریز و قابل برداشت مى شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شوراى اسالمى گفت: 
امروز آنفلوآنزاى حاد پرندگان از لحاظ امنیتى، اقتصادى و 

روانى به مرحله خطرناکى رسیده است.
رســول خضرى در گفتگو بــا ایلنا، افزود: مــا در بخش 
کشاورزى و دامپزشکى سالیانه 150 هزار میلیارد تومان 
گردش مالى داریم اما متأسفانه آنطور که الزم است دولت 
از قشر آسیب پذیر روســتاییان حمایت نکرده،بر همین 
اساس است که امروز ما 11 میلیون نفر حاشیه نشین داریم. 

هر چند آمار واقعى 16 میلیون نفر است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: بیش از 80 درصد از معیشت روستاییان از طریق دام 

اســت. در واقع یارانه اى که دولت به امور دام مى داد یک 
نوع ســرمایه گذارى بود که جلوى مهاجرت به شهرها را 

مى گرفت.
وى در خصوص وضعیت فعلى آنفلوآنزاى پرندگان تصریح 
کرد: امروز آنفلوآنــزاى حاد پرندگان از لحــاظ امنیتى، 
اقتصادى و روانى به مرحله خطرناکى رســیده اســت و 
متأســفانه ســازمان ها و وزارتخانه هایى که درگیر این 

بیمارى  هستند عملکرد خوبى نداشته اند.
نماینده مردم سردشــت افزود: هزار و200 تاهزار و300 
بیمارى مشــترك بین انســان و حیوان وجــود دارد که 

آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان نیز یکى از آنهاست. 

معاون علمى ریاســت جمهورى گفت: شــرکت هاى 
فناورى مى توانند در حوزه فروش اینترنتى حوزه دام نیز 
حضور یابند به طورى که قیمت و کیفیت گوشت باید در 
تمام نقاط شهر و حتى کشــور مانند گوشى تلفن همراه 

یکسان باشد.
سورنا ســتارى اظهار داشــت: میزان تنوع آالینده ها، 
بیمارى ها و سموم زیاد شده است که این امر افزایش نفوذ 

فناورى در بخش غذاى مردم را مى طلبد. 
معاون علمى ریاســت جمهورى افزود: با کار مشترك 
با ســازمان دامپزشکى کشــور تشــخیص تقلبات و 
آالینده هاى غذایى در حال انجام است و در 200 نوع سم 

جدید قابلیت تشخیص اضافه داریم. 
معاون علمى ریاست جمهورى در ادامه صحبت هاى خود 
با اشاره به اهمیت نفوذ فروش اینترنتى در حوزه دام نیز 
گفت: شرکت هایى که در حوزه فروش اینترنتى در حوزه 
دام حضور مى یابند باید از پلت فرم استفاده کنند و دلیلى 
ندارد قیمت گوشت در نقاط مختلف شهر و حتى کشور 

متفاوت باشد. 
ستارى اضافه کرد: عالوه بر اینکه دام در تمام نقاط کشور 
باید با یک کیفیت یکسان و مناســب عرضه شود باید 
بتوانیم شرایط عرضه گوشت قرمز به صورت یکسان در 

تمام کشور با کمک فروش اینترنتى ایجاد کنیم. 

آنفلوآنزاى پرندگان به مرحله 
خطرناکى رسیده است

قیمت گوشت باید 
در تمام کشور یکسان باشد

غـالت حجیـم آمریکایـى بـه صـورت گسـترده در 
سـوپرمارکت ها و فروشـگاه هاى زنجیـره اى درحالى 
توزیع مى شـود که ورود این محصوالت به کشـور غیر 

قانونى است. 
به گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، غـالت حجیم 
آمریکایـى بـه صـورت گسـترده در سـوپرمارکت ها و 
فروشگاه هاى زنجیره اى با وجود ممنوعیت واردات در 
حال توزیع اسـت. این واردات در حالى صورت مى گیرد 
که کارشناسان معتقدند عمده این محصوالت از طریق 

مبادى غیر قانونى وارد کشور مى شود.
این درحالى است که صنایع غذایى داخلى مانند چیپس 
و اسـنک داراى ظرفیت قابل توجهى در بـازار داخلى و 
صادرات است و استانداردهاى الزم جهانى از نظر کمیت، 
کیفیت، قیمت، بهداشت و سالمت، تجهیزات و فناورى 

هاى روز و دانش فنى را داراست.
کاوه زرگران عضو کمیسیون کشاورزى و صنایع غذایى 
اتـاق ایـران در خصـوص واردات محصـوالت غذایـى 
حجیم شده آمریکایى به کشـور اظهار داشت: براساس 
قوانین حاکم در کشور هیچگونه مجوزى براى واردات 
محصوالت حجیم شده مانند انواع اسنک از کشورهاى 
خارجى به ویژه آمریکا به داخل کشور صادر نشده است 
و اگر وارداتى نیز از این کشـور صـورت گرفته از طریق 

مبادى غیر قانونى و قاچاق بوده است.
وى گفت: کمیتـه ویژه جلوگیـرى از کاالهاى آسـیب 
رسـان سـازمان غـذا و دارو بـا ورود ایـن محصوالت و 
واردکنندگان آن برخورد قانونى مـى کند. زرگران ادامه 

داد: حـدود 80 واحـد تولید کننـده چیپس و اسـنک در 
کشورفعال هستند وتوانایى تأمین نیاز داخل را دارند.

عضو کمیسیون کشـاورزى و صنایع غذایى اتاق ایران 
تصریح کرد: واحدهـاى تولید کننده محصوالت حجیم 
شـده به ویـژه چیپس و اسـنک از نظـر اسـتانداردهاى 
بهداشـتى نسـبت به محصوالت مشـابه خود در دیگر 

کشورها برترى الزم را دارد .
على شـریعتى عضو هیئت مدیره انجمن کانون صنایع 
غذایـى ایران با اشـاره به اینکـه چیپس و اسـنک یکى 
از مهمترین کاالهـاى صادراتى با ارزش افزوده بسـیار 
باالست،اظهار داشـت: سـاالنه چهار میلیون تن سیب 
زمینى در کشور تولید مى شود و بیش از 18 درصد آن در 
کاالهاى صنعتى به صورت سیب زمینى نیمه سرخ شده 
و چیپس در بازارداخلى و خارجى با ارزش افزوده بسـیار 
باالعرضه مى شود، بنابراین توجه به صادرات این حوزه 
کمک بزرگى بـه ارزآورى کشـور مى کند، زیـرا ارزش 
افزوده تولید و عرضـه این محصوالت سـه برابرارزش 

افزوده خام فروشى است.
وى گفت: 80 درصد محصوالت تولیدى اسنک و چیپس 
در بازار داخلـى مصـرف و 20 درصد آن به کشـورهاى 
دیگربه ویـژه عراق، افغانسـتان، عمان، تاجیکسـتان و 
آذربایجان صادر مى شـود که حـدود 35 میلیون دالر از 

این صادرات درآمد ارزى نصیب کشور مى شود.
شـریعتى با اشـاره به غیرقانونى بودن واردات کاالهاى 
آمریکایى به کشـور افزود: بر اسـاس قوانین و مصوبات 
حاکم صـدور هر گونـه مجـوز بـراى ورود محصوالت 

آمریکایى غیرقانونى و ممنوع است و اگر این محصوالت 
در بازار داخلى وجـود دارد به صورت قاچـاق و از مبادى 

غیرقانونى وارد شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن کانون صنایع غذایى ایران در 
خصوص واردات محصوالت آمریکایى به کشور گفت: 
متأسـفانه اکنون در صنایـع مختلف به ویـژه کاالهاى 
داراى تاریخ انقضا با افزایش روند قاچاق روبه رو هستیم.

رامین نـور قلى پـور عضو کمیسـیون صنایـع و معادن 
مجلس شـوراى اسـالمى هم اظهار داشـت: بر اساس 
آخرین آمار موجود سامانه گمرك، کاالهاى آمریکایى به 
مقداربسیار ناچیز در صنایع مختلف مانند صنایع غذایى، 
بهداشتى و آرایشى از مبادى گمرکى وارد کشور مى شود 
ولى این کاالهـا به طور مسـتقیم از آمریکا وارد کشـور 
نمى شـود بلکه نمایندگـى هاى ویژه محصـوالت این 
کشور در اروپاى شرقى، آسیاى جنوب شرقى، کشورهاى 
منطقه، کشورهاى عربى و ترکیه مستقر است بنابراین 
امکان ورود کاالهـاى آمریکایى از این کشـورها وجود 

دارد .
وى اظهار داشـت: تولیـدات داخلـى در صنعت چیپس 
و اسـنک داراى اسـتانداردهاى الزم، تکنولـوژى و 
دانـش فنـى روز و داراى برندهـاى برتر جهانى اسـت 
و هـم پـاى کشـورهاى صاحبنـام حرکت مـى کند به 
طورى کـه تولیدکنندگان کشـور بـا بررسـى و مطالعه 
ذائقـه مصـرف کننـدگان و نیـاز بازارهـاى هـدف 
توانسته اند بازار داخلى و خارجى را به نفع خود در اختیار 

گیرند.

غالت حجیم به صورت قانونى وارد مى شود یا غیرقانونى؟

توزیع چیپس و پفک آمریکایى
ت
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ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- حسن قاســمى 2- على بختیارى خواهان محمد 
خسروى دادخواستى با موضوع الزام به انتقال ســند پراید به شماره انتظامى 154 ل 99  ایران 
43 به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 122/95 ش 
10 ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر اینصورت وفق مقررات 

اقدام خواهد شد. م الف: 1619 شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف شاهین شهر /10/952
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به احمدرضا حسینى دادخواستى به خواسته فک پالك به 
طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 728/95 ش 8 ح ثبت و 
براى مورخ 95/12/25 ساعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت 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 واال وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 1600 شعبه هشــتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/10/953
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه:9510103759207561 شماره پرونده: 9509983759201119 شماره بایگانی 
شــعبه : 951139 خواهان على جهانگیرى بابادى دادخواســتى به طرفیت خواندگان علیرضا 
بهارزاده و مهرداد صفرى و محمدتقى احمدى و پیام تخت فیروز به خواسته الزام به تنظیم سند 
خودرو تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به 
کالسه 9509983759201119 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/02/16 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 کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1648 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه /10/954
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه:9510103759207570 شماره پرونده: 9509983759201094 شماره بایگانی 
شعبه : 951112 خواهان خسرو احمدى دادخواستى به طرفیت خواندگان مژگان احمدى و ماه 
زینب احمدى و ابراهیم احمدى و ماهى جان و ایران احمــدى و زهرا احمدى و مریم احمدى 
و صغرى احمدى و ماه صنم احمدى و گلى جون آچاك  به خواسته دستور فروش ملک مشاع 
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 
9509983759201094 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/02/12 و ساعت 9:30 تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی 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 نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1647 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه /10/955
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه:9510103759207551 شماره پرونده: 9509983759200319 شماره بایگانی 
شــعبه : 950329 خواهان نادعلى پروانه جزى دادخواستى به طرفیت خوانده على على نژاد به 
خواســته مطالبه اجرت المثل اموال تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شهر و میمه واقع در 
شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759200319 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1396/02/24 و ســاعت 8:30 تعیین شده اســت 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: 1643 

شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه /10/957
حصر وراثت

لیال غفارى کندرى بشناســنامه شماره 579 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناســنامه ورثه، درخواســتى بشــماره 600/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان مسعود محسنى بشناســنامه شــماره 1147 در تاریخ 95/9/22 درگذشته 

و ورثــه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- لیال غفارى کندرى فرزند یوســف شــماره 
شناسنامه 579 نسبت با متوفى (همسر) 2- ماهک محســنى فرزند مسعود شماره شناسنامه 
1274253187 نســبت با متوفى (فرزند) 3- ماهانا محسنى فرزند مســعود شماره شناسنامه 
1-602406-127 نســبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 1637 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/10/958
حصر وراثت

تلما همتى وکیل وارث بشناسنامه شماره 1327 باســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 524/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان جبریه حمیداوى دورقى بشناسنامه شماره 322 در تاریخ 94/12/4 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- على دریساوى فرزند محمد شماره شناسنامه 101 آبادان 
نسبت با متوفى (فرزند پسر) 2- عماد دریساوى فرزند محمد شماره شناسنامه 674 آبادان نسبت 
با متوفى (فرزند پسر) 3- امین دریساوى فرزند محمد شماره شناسنامه 1122 آبادان نسبت با 
متوفى (فرزند پسر) 4- رامى دریساوى فرزند محمد شــماره شناسنامه 5983 کویت نسبت با 
متوفى (فرزند پسر) 5- احمد دریساوى فرزند محمد شماره شناسنامه 1271232472 اصفهان 
نسبت با متوفى (فرزند پسر) 6- مریم دریساوى فرزند محمد شماره شناسنامه 265 آبادان نسبت 
با متوفى (فرزند دختر) 7- سارا دریساوى فرزند محمد شماره شناسنامه 4 کویت نسبت با متوفى 
(فرزند دختر). 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 یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1642 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/959
حصر وراثت

هادى حدادى داراى شناسنامه شماره 23 به شرح دادخواست به کالسه 393/95  از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان مصطفى حدادى 
بشناسنامه 65 در تاریخ 90/10/5  اقامتگاه دائمى خود  بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- کشور نژادنیک (زوجه) به ش.ش 41،  2- ناجیه حدادى به ش.ش 
62 (فرزند) 3- نجیمه حدادى به ش.ش 8 (فرزند) 4- هادى حــدادى به ش.ش 23 (فرزند) 
مى باشند و وراث دیگرى ندارد. 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 یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1649 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) 10/960
ابالغ راى

شمار دادنامه: 9509973759301607 شماره پرونده: 9509983759300456 شماره بایگانى 
شعبه: 950472 خواهان خانم مریم گودرزى فرزند على به نشانى خ فردوسى فرعى 19 غربى 
پال 32 طبقه دوم خوانده آقاى دانیال موسوى فرزند اله کرم به نشانى مجهول المکان خواسته 
طالق به درخواست زوجه راى دادگاه خواسته زوجه خانم مریم گودرزى فرزند على به طرفیت 
آقاى دانیال موسوى فرزند اله کرم صدور گواهى عدم امکان ســازش به منظور اجراى صیغه 
طالق به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد نکاح مى باشد. از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده 
از جمله رونوشت مصدق سند نکاحیه مستند دعوى به شماره ترتیب 5791 مورخ 1392/6/26 
دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 85 حوزه ثبت اصفهان که مثبت علقه زوجیت دائم فیمابین میباشد 
و شرح خواسته خواهان و اظهارات وى در جلسه دادرســى مبنى بر اینکه خوانده اقدام به ترك 
زندگى مشترك بدون عذر موجه نموده است و با توجه به تحقق بند 8 شروط ضمن عقد تقاضاى 
طالق دارد و با توجه به اینکه خوانده على رغم اخطار قانونى در جلسه حاضر نگردیده و الیحه 
اى نیز ارایه ننموده است و ایراد و انکارى نسبت به ادعاى خواهان مطرح ننموده است و با عنایت 
به اینکه تالش و مساعى دادگاه و داوران موثر در مقام نبوده و خواهان اصرار بر طالق و جدائى 
دارد لذا دادگاه ضمن احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
و به استناد مواد 1119 قانون مدنى، 26 ، 27، 28 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن 
صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق، گواهى عدم امکان سازش بین زوجین فوق 
صادر و اعالم مى نماید خواهان مى تواند با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شــرط ضمن 
عقد نکاح به یکى از دفاتر ثبت طالق مراجعه و پــس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید 
و سپس نسبت به ثبت رسمى آن اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را اصالتا و به وکالت از شوهرش 
امضا نماید. زوجین فرزند مشترك ندارند و زوجه حقوق مالى خویش را جداگانه اقدام نموده و در 
این پرونده در این خصوص ادعائى مطرح ننموده است لذا دادگاه در خصوص این موارد مواجه 
با تکلیف نیست راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر  
استان اصفهان مى باشد مدت اعتبار گواهى صادره از تاریخ قطعیت سه ماه است. م الف: 1639 

شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/10/961
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه:9510103759207142 شماره پرونده: 9509983759200984 شماره بایگانی 
شــعبه : 951000 خواهان صادق غفورى دادخواســتى به طرفیت خوانده حسینعلى مهمدى 
کرتالئى به خواســته مطالبه اجرت المثل اموال 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 9509983759200984 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/02/6 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 شود تا خوانده پس 
از نشــر 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: 1641 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه /10/962
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست ضمائم به ابراهیم محمدى سرپیرى خواهان مصطفى 
قدیمى جزى دادخواســتى به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ ســى و دو میلیون ریال در شوراى 
حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 464/95 ثبت و براى روز شنبه مورخ 
95/11/30 ســاعت 4/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده اســت 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 شــورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 1606 شعبه ششم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/10/963
اجراییه

شماره: 381/95 ش 9 ح- 95/10/8 به موجب راي غیابى شــماره 580 تاریخ 95/8/3 حوزه 
9 شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- آزاد 
چراغپور فرزند محمدرضا 2- ربابه مروتى شریف آباد فرزند حسن هر دو به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به: انتقال سند قطعى خودروى سمند به شــماره انتظامى 312 هـ 36  ایران 13 
به نام خواهان: ابوالقاسم جمشــیدى فرزند پرویز به نشانى: حاجى آباد خ والیت کوچه سلیمان 
پالك اول شمالى و پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال هزینه دادرسى، پرداخت نیم عشر دولتى 
نیز به عهده محکوم علیه است. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 1604 
اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/10/964
حصر وراثت

ایران جهانیان حسن پور بشناسنامه شماره 471 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 548/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان منور جوانى جونى بشناســنامه شــماره 346 در تاریخ 1383/12/1 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- على جهانیان حســن پور فرزند نعمت ا... شماره 
شناســنامه 1409 نســبت با متوفى (فرزند) 2- مهدى جهانیان حســن پور فرزنــد نعمت ا... 
شماره شناسنامه 414 نســبت با متوفى (فرزند) 3- زینب جهانیان حســن پور فرزند نعمت ا... 
شماره شناسنامه 1864 نســبت با متوفى (فرزند) 4- ایران جهانیان حسن پور فرزند نعمت ا... 
شماره شناسنامه 471 نســبت با متوفى (فرزند) 5- شهال جهانیان حســن پور فرزند نعمت ا... 
شماره شناسنامه 2617 نسبت با متوفى (فرزند) 6- شــهرام جهانیان حسن پور فرزند نعمت ا... 
شماره شناسنامه 2938 نســبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 1613 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/10/965
حصر وراثت

اسفندیار سورانى یانچشمه بشناسنامه شماره 52 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 95/601 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان ناصر سورانى یانچشمه بشناسنامه شــماره 1869 در تاریخ 6 آذرماه سال 1393 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- اسفندیار ســورانى یانچشمه فرزند 
یداله شماره شناســنامه 52 نســبت با متوفى (پدر) 2- شــهناز هارونى فرزند براتعلى شماره 
شناســنامه 30 نســبت با متوفى (مادر) 3- الهام هارونى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 
5297 نســبت با متوفى (زوجه) 4- عسل ســورانى یانچشمه فرزند ناصر شــماره شناسنامه 
5100271191 نســبت با متوفــى (فرزند). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 1640 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/10/966
حصر وراثت

محمدرســول حیدرى بشناسنامه شماره 1023 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 572/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 

شادروان عفت حیدرى دارانى بشناسنامه شماره 45 در تاریخ 95/3/12 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- آقامحرم حیدرى فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 48 نسبت 
با متوفى (همسر) 2- محمدرسول حیدرى فرزند آقامحرم شــماره شناسنامه 1023 نسبت با 
متوفى (فرزند) 3- مسعود حیدرى فرزند آقامحرم شماره شناسنامه 101 نسبت با متوفى (فرزند) 
4- منصور حیدرى فرزند آقامحرم شماره شناسنامه 690 نســبت با متوفى (فرزند) 5- شهین 
حیدرى فرزند آقامحرم شماره شناسنامه 138 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1603 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/10/967
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به سیامک کهکشــان خواهان: داریوش ململى لولوئى 
دادخواســتى با موضوع مطالبه به طرفیت شــما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم 
نموده که به کالســه 795/95 ش 9 ح ثبت و براى روز دوشــنبه مورخ 95/11/25 ســاعت 
5/30 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست 
خواهان و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت 
آگهى در یکــی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ می گــردد جهت دریافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه نهم حقوقى مراجعــه و در تاریخ مذکور 
جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد 
شــد. م الف: 1658 شعبه نهم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/10/998
مزایده

در پرونده کالســه 950188 اجرایى و به موجب دادنامه 355-95 صادره از شعبه اول حقوقی 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى محمدرضا یزدانیان محکوم است به پرداخت 50/000/000 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 500/000 ریال 
نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى دادگسترى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســتري منتخب آقاي اسداله غیور 
به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. 1- سفره مجلســى 35000 ریال 100 طاقه 3/500/000 
ریال 2- سفره عرض 1/40 فى 18000 ریال 180/000 ریال تعداد 10 عدد 3- لیوان کاغذى 
2500 ریال تعداد 10/000 عدد جمعًا 25/000/000 ریال 4- دســتمال کاغذى 300 عدد فى 
30000 ریال 9/000/000 ریال 5- دســتمال فله اى 100 عدد فى 5000 ریال 5/000/000 
ریال 6- پاکت زباله 50/000 تعداد 70 جمعًا 3/500/000 ریال 7- پاکت رکابى 1000 گرمى 
80/000 ریال 8/000/000 ریال جمعًا پنجاه و چهار میلیون و یکصد هزار ریال تعیین گردید. 
که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده 
از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و به میزان محکوم به و در تاریخ 95/11/5 ساعت 10 
صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که 
از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 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 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظــر بازدید بعمل آورد. م الف: 3055   اجراي احکام 

حقوقی شعبه اول دادگسترى نجف آباد/10/1031
ابالغ  وقت رسیدگى 

کالسه پرونده: 480/95 ش 2 شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: 
دو شــنبه 95/11/25 ســاعت 4 عصر خواهان: خانم الهه محمدخانى با وکالت آقاى مهرعلى 
شمگانى خوانده: آقاى محمد سلیمانى محل حضور: شــعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف 
چادگان- جنب دادگســترى خواسته: مطالبه نفقه. گردشــکار: خواهان مذکور دادخواستى به 
طرفیت خوانده تســلیم شــوراى حل اختالف شهرســتان چادگان نموده که پس از ارجاع به 
شعبه دوم مجتمع شــوراهاى حل اختالف چادگان و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگى تعیین و 
به درخواست خواهان و دستور قاضى شورا و تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى 
مذکور به خوانده ابالغ گردد و نسخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت 
رسیدگى حضور به هم رساند چنان که بعداً ابالغى به وســیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت 
منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. م الف: 92 شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

چادگان/10/1045
ابالغ 

شــماره: 11/95 درخصوص تجدید نظرخواهى عباس پادرختى فرزند نوروزعلى به نشــانى: 
اصفهان خ جى کورش احتشامى کوچه شــهدا کوچه ش علیرضا پادرختى پ 56 به  طرفیت 
تجدیدنظرخوانده: اصغر محبى به نشانى: فعال ً مجهول المکان تجدیدنظرخواسته: اعتراض و 
تجدید نظرخواهى نســبت به دادنامه 673- 95/8/27 و لغو و فسخ و دادنامه نسبت به دادنامه 
صادره شماره 673 مورخ 95/8/27 از دادگاه شعبه 52 شوراى حل اختالف که در تاریخ 95/9/3  
ابالغ شده است درخواست رسیدگى مجدد مى نمایم. م الف: 30250 شعبه 52 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان/10/833
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فوتبال، امیرحسین را کشت
نبرد کاپیتان تیم امیدهاي نفت بـراي ادامه زندگی، 
براي همیشـه بـه پایان رسـید تـا آرزوهـاي بزرگ 
امیرحسـین مـرادي بـراي تبدیل شـدن بـه یـک 
فوتبالیسـت بزرگ در فوتبـال ایران، به همـراه او به 

خاك سپرده شوند. 
امیرحسـین مدتی قبل به همراه دو دوسـت جوانش 
که هر دو فوتبالیسـت بودند، دچار گازگرفتگی شد و 
بر خالف هر دوي آنها، در شـب وقوع حادثه جانش 
را از دسـت نداد و چند روز بیشـتر براي زنده ماندن، 
مبارزه کرد. نگرانی هاي دیرهنگام باشگاه نفت براي 
یک اسـتعداد جوان، حاال دیگر هیچ معنایی براي او 
نخواهند داشت اما کاش این خبر حزن انگیز، بهانه اي 
براي توجه بیشـتر بـه بازیکنـان فوتبال پایه باشـد. 
مهره هایی کـه بـراي فوتبالیست شـدن از همه چیز 
می گذرند اما در راه دریافت مطالبات شـان همیشه با 
پاسخ منفی باشگاه ها روبه رو می شوند. پسران جوانی 
که گاهی در سخت ترین شرایط ممکن در یک اتاق 
کوچک روزگار می گذرانند و براي وعده هاي غذایی 

روزمره نیز به مشکل می خورند. 
هیجان شـیک لیگ برتر، هیاهوي نقل و انتقاالت و 
جایگاه تیم ملی در رنکینگ آسیا، همه حقیقت فوتبال 
ایران نیستند. فوتبالی که حواسش به ستاره هاي کم 
سن و سال نیست. که جوان ها را از بین می برد و گاز 

را به عنوان مقصر این مرگ، معرفی می کند.

مهرداد جماعتى
 با فوالد فسخ کرد

مدافع چپ پاى فوالد خو زسـتان با فسـخ قرارداد از 
فوالد خوزستان جدا شد. 

مهـرداد جماعتى مدافـع چپ پاى فوالد خوزسـتان 
پس از توافق با مدیران این باشـگاه قـرارداد خود را 
فسـخ کرد تا از جمع بازیکنان سعداوى در نیم فصل 

دوم جدا شود.
جماعتى که پیـش از این با فوالد خوزسـتان تجربه 
قهرمانى در لیگ برتر را در کارنامه خود دارد، در نیم 
فصل اول نتوانسـت در ترکیب تیم سـعداوى جایى 
براى خود پیدا کند تا به این ترتیـب ترجیح دهد تا از 

جمع قرمزهاى اهوازى جدا شود.

سرخابى هاى بى معرفت  
غیبـت بازیکنان پرسـپولیس در مراسـم ختم کاظم 
سـیدعلیخانى در ادامـه بى توجهى چهـره هاى این 

نسل به فوتبالیست هاى قدیمى است. 
هنوز از خاطر نبرده ایم که بازیکنان استقالل چندى 
پیش در مراسم چهلم منصور پورحیدرى پیشکسوت 
گرانقدر و سرپرست تیم و مردى که در این چند فصل 
فاصله اى حداقلى با تیم داشت و بازیکنان همواره او 
را از نزدیک مى دیدنـد، غیبت کردند و بـا این معیار 
پرسپولیسـى ها هم خیلى راحت از حضور در مراسم 
ختم یا خاکسـپارى یکى از چهره هاى پرافتخار این 
تیم در دهه 60 خوددارى مى کنند تـا به یاد بیاوریم 
ایـن دو باشـگاه فاصله اى بسـیار تا باشـگاه شـدن

 دارند.
اگر با بازیکنان پرسـپولیس که در شب ختم همایون 
بهـزادى بـه تولـد یکـى از بازیکن هـا رفتـه بودند،
 محکم تر برخورد مى شد یا اگر هر دو باشگاه با شدت 
عمل بیشترى نسـبت به رعایت احترام پیشکسوتان 
تالش مى کردند، امروز بازیکنان جوان تر احترام به

 قدیمى هاى سرخ و آبى پوش را جدى تر در وظایف 
طبیعى خود قرار مى دادند.

پیشکسوتان پرسـپولیس از عدم حضور بازیکنان در 
مراسم سیدعلیخانى ناراحتند و از باشگاه پرسپولیس 
انتظار دارند در ایـن مواقع کمى محکم تر عمل کند. 
این مسئله البته متوجه استقاللى ها و سایر تیم هاى 
لیگ که پیشکسـوت اسـتخوان خرد کرده دارند نیز 

مى شود.

هم دوره اى دایى 
همچنان بازى مى کند

«کازویوشى مى یورا» مهاجم تیم ژاپن که بازى هاى 
خاطره انگیزى مقابل تیم ملى کشورمان برگزار کرده 

قرارداد خود را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد.
کازویوشى مى یورا هم دوره اى نسل طالیى فوتبال 
کشورمان در سن 49 سالگى قرارداد خود را با باشگاه 

یوکوهاما به مدت یکسال دیگر تمدید کرد.
مهاجم نـوك ژاپنى هـا که 17 سـال پیـش از بازى 
در دیدارهاى ملى خداحافظى کرده اسـت همچنان 
براى باشـگاه یوکوهاما بـازى مى کند.وى که سـى 
و دومیـن سـال حضـورش در فوتبـال را سـپرى 
مى کند زمـان معینى بـراى کناره گیرى مشـخص 

نکرده است.
وى بعد از تمدید قرارداد گفت: «از تمام کسـانى که 

همچنان از من حمایت مى کنند تشکر مى کنم.»
مى یورا کـه بـازى در تیم هـاى سـانتوس، جنوا، 
دیناموزاگـرب را در کارنامه دارد از سـال 2005 و از 

سن 38 سالگى در تیم یوکوهاما عضویت دارد.

تایم اوت

آقا جواد! شما چرا سپاهانى یا ذوب آهنى 
نیستید؟!

با چه سئوالى شروع کردید. حسابى توپ تان پر است! من اگر 
شما اجازه بدهید با توجه به اینکه اصالتاً اهل بندر انزلى هستم، 
به شدت هم طرفدار تیم فوتبال ملوان بندر انزلى هستم. ولى 
براى تیم هاى اصفهانى خیلى احترام قائلم چون تیم هایى با 

شخصیت و قدرتمند هستند.
ملوان تیم فوق العاده ریشه دار و محبوبى 
در خطه شمال ایران است اما با خیلى از 
بى مهرى ها مواجه شد تا این روزها در 
دسته یک حضور داشته باشد. خیلى حیف 

است که این تیم در لیگ برتر نیست. 
واقعاً. باور کنید این موضوع کالفه کننده است. ملوان یکى از 
دلخوشى هاى مردم انزلى و خطه شمال ایران است. آنهایى 
که باید از این تیم حمایت کنند و هواى این تیم را داشته باشند 
توجه ندارند که حمایت از این تیم حمایت از دلخوشى و شور 
و نشاط هواداران بى شمار ملوانى است و در نهایت هم دیدید 
که اینقدر این تیم مورد بى توجهى قرار گرفت که سقوط کرد 
و معلوم نیست شرایط در آینده براى بازگشتش به لیگ برتر 
چطور رقم بخورد. امیدوارم با تالش بچه هاى ملوانى، دوباره 
به لیگ برتر بازگردیم. من فکر مى کنم  تیم هاى لیگ برترى 
هم در هر شهرى که هستند، به همراه هوادارانشان از اینکه 
در حال حاضر ملوان در لیگ برتر نیســت و به مهمانى آنها 
نمى رود و یا به انزلى نمى آیند که ملوان میزبانشــان باشد 

ناراحت هستند و کًال همه ایران دلتنگ ملوان است.
کامًال موافقم. ما اصفهانى ها که امسال 
خیلى دلمان براى ملوان تنگ مى شود که 
نه به اصفهان مى آید و نه تیم هاى ما به 
انزلى مى روند. امیدوارم براى لیگ سال 
آینده این دلتنگى مان به پایان برسد. 
آقا جواد!یادم هســت یک بار با شما در 
مورد فوتبال صحبت مى کردم، نزدیک 
عید هم بود. گفتم که سپاهان سین اول 
هفت سین سپاهانى هاست و شما اهالى 
انزلى هم سین اول فوتبالى تان مى تواند 
سیروس قایقران باشد. یادتان هست؟

بله. خیلى خوب به یاد دارم. عالى بود. بهترین سین ما سیروس 
قایقران است که همه دوستش دارند. شما توجه کنید که  هر 
کسى به انزلى مى آید سراغ مزار مرحوم قایقران را مى گیرد. 
قایقران، افتخار انزلى است و براى همه ایرانیان قابل احترام 
است. باید به رفتار و منش و اخالق آقا سیروس رجوع کرد که 
چگونه بوده که اینقدر محبوب است و همه ما از ایشان الگو 
بگیریم. راهنمایى شما در مورد هفت سین ما اهالى انزلى خیلى 
خوب و بجا بود و هیچ وقت از یادم نمى رود، سیروس سین اول 
هفت سین ما شمالى هاست مثل سپاهان که سین اول هفت 
سین شما اصفهانى هاست. عید هم که تقریباً نزدیک است و 

باید براى چیدن هفت سین کم کم آماده شویم!
این دیدگاه شما در حمایت و هوادارى از 
تیم زادگاهتان  کامًال حرفه اى، درست 
و قابل دفاع اســت. مثًال ما در اصفهان 
اعتقاد داریم که مردم استانمان باید از 
ســپاهان  و یا ذوب آهن حمایت کنند و 
حمایت از تیم دیگرى در این خطه خیلى 

محلى از اعراب ندارد. شــما هم که اهل 
انزلى هستید طرفدار ملوان هستید. حتى 
االن که تیمتان در دسته یک حضور دارد 
نمى گویید که ُخب دیگر من طرفدار این 
تیم نیستم و مى خواهم طرفدار یک تیم 
لیگ برترى باشــم. تالش مى کنید به 
عنوان یک هوادار تا تیمتان دوباره مبارزه 
کند، به لیگ برتر بازگردد و باز هم روزهاى 
خوبى را تجربه کند. این دیدگاه و رفتار 
هوادارى در فوتبال حرفه اى دنیا بسیار 
زیاد دیده مى شود ولى متأسفانه در کشور 

ما هنوز خیلى نهادینه نشده است.
حق با شماست. با توجه به اینکه روزنامه شما اصفهانى است در 
مورد این صحبت شما بگویم که وقتى شهرتان دو تیم قدرتمند 
مثل ســپاهان و ذوب آهن دارد اصًال حمایت از تیمى دیگر 
توسط همشهریانتان خیلى جالب نیست که فکر هم نمى کنم 
در اصفهان این حمایت از دیگر تیم ها خیلى وجود داشته باشد. 
همانطور که شما گفتید تیم ما سقوط کرده و بانتایج ضعیفى که 
در فصل گذشته به دست آورد در لیگ یک بازى مى کند. آیا 
درست است که ما بگوییم ُخب دیگر طرفدار این تیم نیستیم؟ 
خیر، این فراز و نشیب ها در فوتبال طبیعى است. شما به فوتبال 
اروپا اگر نگاه کنید خیلى از تیــم هاى بزرگ هم دوران افول 
شدیدى داشــتند. حتى به لیگ هاى پایین تر تبعید شده اند 
و یا سقوط کرده اند ولى با حمایت هوادارانشان بازگشته اند. 
بنابراین همه ما باید به عهد و پیمان هوادارى مان پایبند بمانیم. 
از تیم هاى استان هاى خودمان حمایت کنیم تا بازى هاى 
جذاب و پرتماشاگر را به همراه تیم هایى قدرتمند در سراسر 
کشورمان شاهد باشیم. حاال دوباره بخواهم برگردم به بحث 
فوتبال اصفهان، این را مى گویم که ماشاءا... هزارماشاءا.... 
شــما دو تیم  قدرتمند دارید. اصفهانى ها هم حسابى هواى 
تیم هایشان را دارند و این باعث شده که بیشتر موفقیت هاى 
سال هاى اخیر فوتبال در لیگ برتر و جام حذفى متعلق به شما 
باشد. بنابراین حتى یک نفر اصفهانى هم در حمایت و هوادارى 

از این  دو تیم شهر اصفهان نباید ذره اى شک کند.
آقا جواد! به تازگى به اصفهان ســفر 

کرده اید؟
بله. در اصفهان خیلى به بنده لطف دارند و براى اجراى برنامه 
هاى متعددى  از من دعوت مى کنند کــه بنده هم با کمال 
افتخار مى آیم و خدمت مى کنم و همیشــه هم که آمده ام 
اصفهانى ها لطف بى پایانى به من داشته اند و همیشه شرمنده 
خوبى ها  مهمان نوازى هاى شــما و همشهریان تان بوده و 
هستم. حاال در فوتبال با توجه به زادگاهم گفتم ملوانى هستم 
ولى در مورد اصفهان این را بگویم که من خود را یک اصفهانى 
مى دانم زیرا اصفهان مرکز سرزمین من است و به هرکجاى 
دنیا که سفر کنیم، مى بینیم که در دیدگاه مردم با فرهنگ دنیا 
اولین تصویرى که از ایران به ذهنشان مى آید، تصویر زیباى 
شهر اصفهان با همه آثار خوبى که دارد است. بنابراین ما همه 
خود را اصفهانى مى دانیم و خوشحالیم که این شهر زیبا متعلق 

به ایران عزیزمان است.
ُخب شــما که خودتــان را اصفهانى 
مى دانید و اینقدر بــه اصفهان ارادت 
داریــد، بفرماییــد که به نظر شــما 
بهترین و قشنگ ترین نقطه شهرمان 

کجاست؟
من به پل خواجو بسیار عالقه دارم و زمانى که روى این پل قدم 
مى زنم و یا حتى از دور به آن نگاه مى کنم، نه به دلیل قدمت 
این پل،بلکه به علت عظمت آن احساس غرور به من دست مى 
دهد، زیرا مى توان ایران را در این پل به صورت خالصه دید و 
البته عظمت میدان امام(ره) نیز فوق العاده است . البته این را 
هم اضافه کنم که اصفهان یک موزه اســت . وقتى من از پل 
خواجو و میدان امام(ره) صحبت مى کنم به این معنى نیست که 
عظمت سایر مکان هاى تاریخى اصفهان کمتر است. خیر! این 
دو مکان به نظر من زیبایى هاى بیشترى نسبت به سایر نقاط 
شهر اصفهان دارند و همانطور که شما در مورد قشنگ ترین ها 

سئوال کردید به نظر من جزو زیباترین ها هستند.
و  درباره غذاهــاى اصفهانى چه نظرى 

دارید؟
بریان که فوق العاده اســت، با وجود چربــى زیادى که دارد 
کًال نمى شــود که بریان نخورد. باید چربى آن را هم بخاطر 
خوشمزگى فوق العاده اش تحمل کرد. عجب غذاى خوبى 

است این بریان!
پس خورشت ماست چى؟

خورشت ماست هم خیلى خوب است . این هم جزو ابتکارات 
اصفهانى هاى عزیز بوده که چنین خوراك خوشمزه اى را به 

نام خودشان ثبت کنند.
آقا جواد! چه خبر از جواد نکونام! هنوز از او 
بخاطر آن دیدارى که حاضر به بازى نشد 
دلخورید؟ یک دفعه از بحث خورشت 

ماست رفتیم سراغ جواد نکونام!
حاال اگر اجازه بدهید در این مورد خیلى صحبت نکنیم. ولى 
ما به هر حال با توجه به شخصیت آقاى جواد نکونام انتظار آن 
رفتار را از ایشان نداشتیم. به هر حال تیم هنرمندان وظایفى 
که شاید فدراسیون  و سایر نهادهاى ذیصالح بر عهده دارند 
را در برخى عرصه ها به تنهایى انجام مى دهد و این شایسته 
قدردانى است. شما نگاه کنید سنت  برگزارى دیدار خداحافظى 
در کشور ما تقریبًا فراموش شــده بود اما باشگاه هنرمندان 
درصدد احیاى این سنت خوب بوده که متأسفانه آقاى نکونام  
براى آن دیدار برخالف قول قبلى شان، در نهایت نیامدند و 

قضیه خوب پیش نرفت. بگذریم.
خیلى ُخــب آقا جــواد! مــى گذریم! 
در  بحثمــان  ســر  دیــم  ر گ ر ب
مورد فوتبال اصفهان. بازى هاى سپاهان 

و ذوب آهن را دنبال مى کنید؟
اینکه بــازى هاى ایــن دو تیــم را همیشــه از تلویزیون 
مســتقیم ببینم ُخــب برخى اوقــات فرصت نمى شــود. 
ولى هر وقت کــه بتوانــم با کمــال افتخار بــازى هاى

تیم هایتان را دنبال مى کنم. در چند ســال اخیر بیشتر بازى 
هایى که از ســپاهان دیدم بــازى هاى جذابى بــود. مثًال 
شــما نگاه کنید عمومًا به دیدارهاى ســپاهان- استقالل 
و ســپاهان- پرســپولیس  ال کالســیکو مــى گویند و 
رســانه ها و کارشناســان  از این دیدارها به عنــوان دربى 
ایران یاد مى کنند. مثًال دیدارهاى اســتقالل- پرسپولیس 
را دربــى تهــران مى نامند و آنســو که ســپاهان اســت 
را دربى ایران مى گویند. این نشــان مى دهد که ســپاهان 
چه تیم بزرگى اســت و چه قــدرت و اعتبارى دارد. شــما 
بــه ویترین تیــم ســپاهان نــگاه کنید یک کلکســیون 

قشــنگ از جام هاى معتبر در ســال هاى اخیر اســت. در
 بــازى هایى که از رقباى ســپاهان در ســال هــاى اخیر 
مى دیدم کامًال مشــخص بود که هر رقیبــى انگیزه دارد 
که ســپاهان را ببرد و بردن ســپاهان را افتخار مى داند.به 
هر حال شاید ســپاهان امسال  آن قدرت ســال هاى اخیر 
را نداشــته باشــد اما قطعــاً شــرایط اینطور نمــى ماند. 
اصفهانى ها و سپاهانى ها کسانى نیستند که طاقت دورى از 
قهرمانى و جام را داشته باشند و باز هم مدعى مى شوند و با 

کسب جام، هواداران  خودشان را خوشحال مى کنند.
ذوب آهن هم که دیگر نیاز بــه تعریف ما ندارد. هم چند جام 
حذفى آورده و هم اینکه در چندین دوره لیگ برتر مدعى بوده 
است و امسال هم با امتیازاتى که گرفته و بازى هاى زیبایى 
که از خود به نمایش مى گذارد من فکر مى کنم که تا هفته 
پایانى لیگ هم مدعى کسب جام خواهد بود و سایر مدعیان را 
حسابى آزار دهد.به هر حال دیدن مصاف هاى این دو تیم با 
حریفانشان قطعاً لذتبخش است. چون دو تیم شهر اصفهان 

فوتبال زیبایى ارائه مى کنند.
در لیگ هفتم که ســپاهان در آن بازى 
دراماتیــک در دقیقه 96 بــازى را به 
پرسپولیس واگذار کرد و قهرمانى را از 
دست داد، شما هم در ورزشگاه بودید 
و در پایان مجرى قهرمانى پرسپولیس 

بودید. یادتان هست؟

بله. دقیقًا یادم هســت. البته این را بگویم که من به عنوان 
مجرى برنامه براى اهداى جام و برنامه هاى پایان مسابقه 
دعوت شده بودم و چه ســپاهان و چه پرسپولیس آن سال 

قهرمان مى شد، اجراى برنامه با بنده بود.
براى همین پرسیدم که اگر سوءتفاهمى 
براى هواداران سپاهان بخاطر آن سال 
پیش آمده بود برطرف شــود. آقا جواد! 
شما به شهید ســینماى ایران ملقب 
هستید چون یکى از بازیگران پیشگام 
در سینماى دفاع مقدس بودید و و در این 
فیلم ها خیلى شهید مى شدید. در این 

مورد برایمان صحبت کنید.
 بله در چندین مصاحبه دیگرى هم که داشــتم اتفاقاً یکى از 
سئواالت مشترك دوستانى که مصاحبه مى کردند همین بود 
که من چقدر در فیلم هایى که بازى مى کردم شهید مى شدم. 
فکر می کنم حدود 75 بار در نقش رزمنده بازي کردم و تا به 
حال 27 بار هم شهید شده ام.البته کاري که در آن شهید نشده 
باشــم هم خیلی زیاد دارم. از آنطرف در خیلی از فیلم ها هم 
شهید شده ام.  همانطور که شما گفتید خیلی ها به من می گویند 
«شهید سینماي ایران». آمار دقیقش همانی است که گفتم. 
همین االن هم اگر دو تا نقش به من پیشنهاد کنند که یکی 
رزمنده باشد من آن نقش رزمنده را بازي می کنم. چون قرارم 
با خدا این است که در عرصه بازیگري شایستگی هاي مردان 
دوره دفاع مقدس را نشان بدهم. من سر حرفم با خدا هستم. 

من در یکى از مصاحبه هاى شما خواندم 
که با اصغر فرهادى همکالسى بودید. 
اصغر آقا همشــهرى ماست و وقتى که 
نامش مى آید مــا اصفهانى ها خیلى به 

خودمان مى بالیم.
 با اصغر در دوره دانشجویی هم کالس بودم، اصغر فرهادي 
جزو معدود چهره هاي دانشــگاهی هنرهاي زیباســت که 
سلیقه اي بی بدیل، استعدادي کم نظیر و توانایی بی مثال در 
کارگردانی سینما دارد، دوســتش دارم و همه آثارش را مى 
پسندم.  فیلم «جدایى نادر از سیمین» به نظرم بهترین فیلم او و 
یکی از فیلم هاي ماندگار سینماي ایران است. ضمن اینکه در 
تکمیل صحبت شما بگویم که اصغر آقا افتخار اصفهانى ها و 

همه ایرانیان است. همه به ایشان افتخار مى کنیم.
 آقا جواد! کًال برنامه اى ندارید که نقش 
منفى هم بازى کنید. همه نقش هایتان 

مثبت بوده تا حاال!
(مى خندد) واال من  احســاس مى کنــم در این نقش ها جا 
افتاده ام، نگاه مردم را عوض نمی کنم مگر در کارهاي تاریخی، 
که اگر براي نقش منفی دعوت شــوم حتمًا بازي می کنم. 
تاکنون هم چند نقش منفی به من پیشنهاد شده که نخواستم 

در آن بازي کنم. 
  چه شــد که در کنــار بازیگــرى به 

مجریگرى و کار اجرا هم روى آوردید؟
 من از بچگى به کار اجرا عالقه داشتم و غیر از این کًال  دوست 
دارم تمام عرصه هاي هنري را تجربه کنم، دوست ندارم به 
من مجري، بازیگر، کارگردان، نویسنده، آهنگساز و... بگویند، 
دوست دارم به من هنرمند بگویند. به همین دلیل  خیلى عالقه 
دارم که در تمامى عرصه هاى هنرى باشم.حضور من در کار 

اجرا هم به این دلیل بود.

مرتضى رمضانى راد

سیدجواد هاشمی چهره شناخته شده اي در سینما و تلویزیون ایران است. سیدجواد هاشمی در سال 1344 خورشیدي در تهران زاده شد. تحصیالتش را در رشته کارگردانی در دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران ادامه داد و 
در سال 1373 فارغ التحصیل شد. او داراي دو فرزند به نام هاي سید محسن و فاطمه سادات است. این بازیگرمعروف که از آغاز فعالیت هاي خود حرفه معلمی را پیشه کرده بود هم اکنون عالوه بر تدریس به کارگردانی تئاتر و سینما 
نیز مشغول است و در حال حاضر مسئولیت هنري کانون فرهنگی و تربیتی «حر» را به عهده دارد. وي به جز کارگردانی، تئاتر، آهنگسازي، اجرا و بازیگري، نویسنده هم می باشد و از آثار منتشر شده او در مقام نویسندگی کتاب هاي  

«پرواز» ،  «قصه پرماجرا» و«باران»  و پنج نمایشنامه  را می توان نام برد.
نام سیدجواد  هاشمی با سینماي دفاع مقدس گره خورده اســت. بازیگري که خودش می گوید تا به حال هفتاد و چند بار نقش رزمنده ها را بازي کرده است. طبق روال قبل که گروه ورزشى روزنامه نصف جهان به سراغ هنرمندان 
محبوب ایران مى رفت تا با آنها گپ و گفت فوتبالى داشته باشد، این بار سید جواد هاشمى را انتخاب کردیم؛ هنرمندى که از بازیکنان و دست اندرکاران تیم فوتبال هنرمندان است و اعالم مى کند که طرفدار ملوان بندر انزلى است.

گفتگوى نیمه فوتبالى ما با  این چهره دوست داشتنى و محجوب سینما و تلویزیون ایران را از دست ندهید.

,,

وقتى شهرتان 
دو تیم قدرتمند 
مثل سپاهان و 
ذوب آهن دارد 
اصًال حمایت از 
تیمى دیگر توسط 
همشهریانتان خیلى 
جالب نیست که 
فکر هم 
نمى کنم در 
اصفهان این حمایت 
از دیگر تیم ها 
خیلى وجود داشته 
باشد

فوتب
نبرد کاپیتا
براي همی
امیرحسـی

فوتبالیسـت
خاكسپر
امیرحسـی
که هر دو
خالف بر

را از دسـت
مبارزه کرد
یک اسـتع
نخواهند د

براي توجهبر
امهره هایی
می گذرند

پاسخ منفی
که گاهی
کوچک رو
روزمره نیز
هیجان ش
جایگاه تیم
ایران نیست
سن و سال
را به عنوان

اصفهانى ها  
خیلى طاقت دورى از 

جام را ندارند

گفتگوى فوتبالى نصف جهان با سید جواد هاشمى

مرتضى رمضانى راد

4سیدجواد هاشمی چهره شناخته شده ايدر سینما و تلویزیون ایران است. سیدجواد هاشمی در سال 1344 خورشیدي در
3در سال 1373 فارغ التحصیل شد. او داراي دو فرزند به نام هاي سید محسن و فاطمه سادات است. این بازیگرمعروف که از
نیز مشغول است و در حال حاضر مسئولیت هنري کانون فرهنگی و تربیتی «حر» را به عهده دارد. وي به جز کارگردانی، تئا
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از خدا درخواست پیروزى و رستگارى کنید، 
از او بخواهید و عطاى او را درخواست کنید، 
که میان او و شــما پرده و مانعى نیســت، و درى 

موال على (ع)بروى شما بسته نمى گردد.

 شهردارى کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه جلسه شماره 115 مورخ 
95/10/14 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش قطعه زمینى با کاربرى 
کارگاهى به مساحت 9000 مترمربع واقع در محل مجتمع کارگاهى کمشچه 
از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیــان مى توانند از تاریخ درج آگهى 
لغایت 95/11/7 همه روزه بجز ایام تعطیل جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد شرکت در مزایده به دفتر فنى شهردارى مراجعه و یا با 

شماره 45488030 تماس حاصل نمایند. 

    آگهى مزایده 

سیدجواد لقمانى- شهرد ار کمشچهسیدجواد لقمانى- شهرد ار کمشچه

نوبت اول

ارتحال جانکاه یار امام (ره) و رهبرى حضرت آیت ا... هاشمى رفسنجانى را به محضر امام عصر (عج) و 
نایب برحقش حضرت آیت ا...خامنه اى وهمچنین عموم مردم قدر شناس ایران تسلیت عرض نموده و 

از خداوند متعال براى آن مجاهد نستوه، مغفرت و آمرزش آرزومندیم
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر منظریه

رحلت جانکاه آیت ا...  هاشمی رفسنجانی ، یار و شاگرد مکتب بنیانگذار کبیر انقالب اسالمى حضرت امام 
خمینی (ره) و  رفیق دیرین، همسنگر و همگام  مقام معظم رهبرى حضرت آیت ا... خامنه اى که عمرى را 
در راه مجاهدت و مبارزه گذراند و در تثبیت نظام مقدس جمهورى اسالمى نقش موثر و بى بدیل ى

 ایفا کرد تسلیت عرض مى نماییم
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر ابریشم

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2706/ش مورخ 95/7/27 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى از اراضى 
تجارى واقع در سطح شهر شاهین شهر و براساس تقویم کارشناس رسمى 
دادگسترى از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر 
تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/11/9 به دبیرخانه شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

  آگهى تجدید مزایده عمومى 
(نوبت سوم)

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر  حسین امیرى- شهردار شاهین شهر  

چاپ دوم

شهردارى دهاقان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 233 مورخ 95/9/15 شوراى 
محترم اسالمى شهر نسبت به فروش چهار قطعه پالك زمین مسکونى از طریق مزایده 
اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت برگ مزایده در ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه 
و یا از طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 95/11/9 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً هزینه چاپ آگهى برعهده برنده مزایده مى باشد. 

شماره تلفن هاى تماس:  4- 53338201- 031

آگهى مزایده 
(مرحله اول- نوبت اول)

على عطایى- شهردار دهاقان  على عطایى- شهردار دهاقان  

چاپ اول

    آگهى مزایده 

جالل ربیعى- شهردار ورنامخواستجالل ربیعى- شهردار ورنامخواست

نوبت اول

 شهردارى ورنامخواســت در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى 
اسالمى شــهر نســبت به واگذارى هفت پالك زمین، با کاربرى 
مســکونى با رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق مزایده بر 

اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید. 
الف) متقاضیان مى بایســت برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه 
شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفًا ضمانت نامه بانکى یا فیش 
نقدى به میزان 5٪ قیمت کارشناســى واریز نقدى به حســاب 
3100003486007 به نام شــهردارى ورنامخواست تا پایان وقت 
ادارى مورخ 1395/11/16 در پاکت (الف) و قیمت پیشنهادى خود 
را در پاکت (ب) به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل 

نمایند. 
ب) مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 95/11/12 مى باشد و پیشنهادات 
رسیده ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 95/11/17 در جلسه 

کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل خواهد 
شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد. 

ج) برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، 
و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و... به 

عهده برنده مزایده خواهد بود. 
ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه 

بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج 

است. 
شماره تماس شهردارى: 52251030

    آگهى مزایده 

جالل ربیعى- شهردار ورنامخواستجالل ربیعى- شهردار ورنامخواست

نوبت اول

 شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1102 
مورخ 1395/10/06 شوراى اسالمى شهر نسبت به اجاره بازار روز 
شهر به مبلغ پایه روزانه 1/650/000 ریال با رعایت صرفه و صالح 
شهردارى از طریق مزایده بر اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید. 
الف) متقاضیان مى بایســت برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه 
شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفًا ضمانت نامه بانکى یا فیش 
نقدى به میزان 5٪ قیمت کارشناســى واریز نقدى به حســاب 
3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى 
مورخ 1395/11/16 در پاکت (الف) و قیمت پیشنهادى خود را در 
پاکت (ب) به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل نمایند. 
ب) مهلت دریافت اســناد تا تاریخ سه شــنبه مورخ 95/11/12 
مى باشد و پیشــنهادات رسیده ســاعت 8 صبح روز یکشنبه 
مورخ 95/11/17 در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل 

شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده 
اقدام خواهد شد. 

ج) برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
ه) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، 
و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و... به 

عهده برنده مزایده خواهد بود. 
ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه 

بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج 

است. 
شماره تماس شهردارى: 52251030
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   خبر آنالین | دولت نروژ علیه حکــم دادگاهى که گفته 
مى شود با نگه داشتن عامل کشتار نروژ در سلول انفرادى حقوق بشر 

را نقض کرده، درخواست تجدیدنظر ارائه خواهد کرد.
وکالى دولت در دادگاه تجدیدنظر بــا این حال معتقدند که برخى 
اقدامات سختگیرانه از جمله بازجویى بدنى و محدود کردن ارتباط 
دیگر زندانى ها با «آندرس برینگ بریویک» 37 ساله توجیه پذیر 
است.برویک در 22 ژوئیه سال 2011 با بمبگذارى در اسلو و سپس 
تیراندازى به سوى شرکت کنندگان در یک کمپ متعلق به جوانان 

حزب حاکم نروژ، باعث کشته شدن 77 تن شد.
اخیراً مشخص شده که بریوك برخالف کنوانسیون حقوقى اتحادیه 
اروپا براى 22 الى 23 ســاعت در روز در سلول انفرادى نگه داشته 
مى شود. گرچه این ســلول انفرادى یک اتاق ورزش، تلویزیون و 

روزنامه دارد.

یک مرد هندى پس از مرگ دختر پنج ساله اش    جام نیوز |
به دلیل نداشــتن پول براى پرداخت هزینه آمبوالنس مجبور شد 
جسد او را براى خاکســپارى بیش از 15 کیلومتر برروى دوش خود 

حمل کند.
«گاتى دیبار» پدرى هندى از روستاى «پچاموندى» از توابع منطقه 
«اودیسا» اســت که دختر پنج ســاله اش را در یک مرکز بهداشت 
محلى از دست داد. با این حال، به دلیل مضیقه مالى موفق به پرداخت 
هزینه جابه جایى جسد دخترش با آمبوالنس نشد. او در نهایت، بدن 
بى جان دخترش را در پتویى پیچید و با عبور از خیابان هاى شلوغ و از 
میان هیاهوى خودروها، آن را در مسیر 15 کیلومترى مرکز درمانى 

تا محل دفن، روى دوش خود حمل کرد.
با انتشار این خبر مقامات شهر اودیســا با محکوم کردن مسئوالن 

مرکز درمانى خواستار پاسخگویى آنها شدند.

  فرارو| محاکمه یک مأمور ســابق پلیس روســیه به اتهام قتل 
47 زن آغاز شد، در حالى که وى به کشتن 59 نفر اعتراف کرده است.

«میخاییــل پوپکوف» مأمور ســابق پلیس روســیه از اهالى شــهر 
«آنگارسک» در خاور این کشــور در مراحل اولیه بازجویى به قتل 25 

زن اعتراف کرده بود. 
شبکه دوم تلویزیون دولتى روســیه با اعالم این مطلب افزود: اکنون 
شواهد تازه نشان مى دهد، وى 22 زن دیگر را نیز به قتل رسانده است.

بنا به این گزارش، پوپکوف که از دو ســال پیش در زندان ایرکوتسک 
حبس شده با اعتراف به 59 فقره قتل، اسناد اتهام خود را نیز امضا کرده 

است.
حداکثر مجازات در روســیه به دلیل تعهد به کنوانسیون منع مجازات 
مرگ، حبس ابد است و مأمور سابق پلیس متهم به قتل هاى سریالى در 

صورت محکومیت نیز به چنین مجازاتى محکوم خواهد شد.

محکومیت پلیس سابق روسیهحمل جسد به دلیل فقرحفظ حقوق اولیه قاتل 030201
چهل تکه

فرمانده انتظامی استان از کشف 428 کیلو گرم هروئین 
و دستگیري یک سوداگر مرگ خبر داد. 

سردار عبدالرضا آقاخانی در گفتگو با  پایگاه خبري پلیس 
گفت: مأموران یگان تکاوري پلیس اصفهان و مأموران 
ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا 
حین کنترل و نظارت بر تردد خودروهاي عبوري متوجه 
شدند یک دستگاه سواري پژو پارس در تاریکی شب با 
چراغ خاموش در حال حرکت می باشد که بالفاصله وارد 

عمل شدند و دستور ایست صادر کردند. 
وي ادامه داد: راننده خودرو به دســتور ایست مأموران 
توجهی نکرد و اقدام به فرار کرد کــه در یک عملیات 
ضربتی خودرو متوقف شــد،در بازرســی از این خودرو 
مقدار 428 کیلو گرم هروئین کشف شد. سردار آقاخانی 
افزود: در این عملیات یک سوداگر مرگ دستگیر و پس 
از تشکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع 
قضائی تحویل داده شد. فرمانده انتظامی استان اصفهان 
در پایان خاطر نشان کرد: نیروي انتظامی با سوداگران 
مرگ و قاچاقچیان مواد مخــدر برخورد قاطع و قانونی

 می کند و اجازه جوالن و سرکشی به آنها نخواهد داد.

کالهبرداران حرفه اى که تحت عنوان یک شــرکت 
سرمایه گذارى جعلى و کمک به افراد نیازمند در تفرش 
15 میلیارد ریال کالهبردارى کرده بودند، در تحقیقات 

کارآگاهان پلیس آگاهى این شهرستان دستگیر شدند.
به گزارش میزان، ســردار کیومرث عزیــزى فرمانده 
انتظامى اســتان مرکزى، گفت: در آذرماه سال جارى، 
پرونده اى بــه پلیس آگاهى شهرســتان تفرش ارجاع 
شد که مستندات و بررســى هاى مقدماتى کارآگاهان، 
حاکــى از کالهبــردارى گســترده متهمــان در آن

 بود.
وى ادامه داد: ماجــرا از آنجا آغاز مى شــود که روزى 
متهمان پرونده مذکور که دو خانم سالمند هستند به دلیل 
اختالفات ملکى با یکى از اهالى شهرستان تفرش درگیر 
و با حضور بهنگام مأموران در محل نزاع در راستاى حل 
مشــکل خود ابتدا به کالنترى و پس از تشکیل پرونده 
قضائى مربوطه به پلیس آگاهى این شهرستان منتقل 

شدند.
فرمانــده انتظامــى اســتان مرکــزى بیان داشــت: 
با ادامه تحقیقــات کارآگاهان اداره مبــارزه با جعل و 
کالهبردارى پلیس آگاهى، مشــخص شد که این دو 
خانم مدتى با فریــب دادن مردم با حضور در مراســم 

مذهبى مختلف، اظهار مى کردند که مالک شــرکت و 
مؤسسه اى هســتند که در زمینه خرید و فروش سکه 
و زعفران فعالیت داشــته و ســود حاصــل از آن را در 
راســتاى خرید لوازم خانگى براى افراد نیازمند هزینه

 مى کنند.
این مقام ارشــد انتظامى در اســتان مرکــزى خاطر 
نشــان کرد: یکــى از روش هاى حرفــه اى متهمان 
براى فریب شــهروندان به این صورت بوده که سعى 

مى کردند اعتمــاد افرادى را که پول بیشــترى به آنها 
مى دادنــد با پرداخت ســود زیــاد در کمترین مدت و 
نیز دادن وعــده هاى دروغیــن، به ســود خود جلب 

کنند.
وى بیان داشت: با استعالم هاى صورت گرفته از سوى 
کارآگاهان پلیس مشخص شد که هیچ سابقه اى از ثبت 
شرکت توسط متهمان پرونده در سامانه ثبت شرکت ها 
موجود نبوده و به هیچ عنوان چنین شرکتى موجودیت 

خارجى ندارد.
سردار عزیزى از شناســایى تعدادى از مالباختگان در 
روند رســیدگى به این پرونــده خبر داد و یادآور شــد: 
در روند تحقیقات با شناســایى 22 نفــر از مالباختگان 
از ســوى پلیــس، مشــخص شــد کــه متهمــان 
مذکــور مبلغ 15 میلیــارد ریال از آنــان کالهبردارى 

کرده اند.
فرمانده انتظامى استان مرکزى در پایان گفت: متهمان 
در اعترافات خود بیان داشــتند که با ســوء استفاده از 
احساسات خیرخواهانه مردم و حضور در مراسم مختلف، 
تحت عنوان یک شــرکت فعال در امر خرید و فروش 
سکه و زعفران، مبادرت به کالهبردارى از شهروندان 

مى کردند.

 صراط| رئیس پلیس آگاهى خراسان شــمالى 
گفت: فردى که در ســال 64 طى یک نزاع و درگیرى، 
فردى را به قتل رســانده بود، با تالش مأموران پلیس 

آگاهى استان در مشهد شناسایى و دستگیر شد.
ســرهنگ رضا عرب زاده اظهار داشــت: در پى وصول 
دســتورى از دادیارى اجراى احکام کیفرى دادســراى 
عمومى و انقالب بجنورد مبنى بر دســتگیرى فردى به 
هویت «غ.الف» به اتهام قتل عمد، بررســى محتویات 
پرونده حکایت از آن داشت که در تیرماه سال 1364 یک 
مورد نزاع و درگیرى دســته جمعى بین اهالى روستاى 
کهنه قوچان رخ داده که در این بین شخصى به هویت 
معلوم بر اثر شدت ضربات وارده به ناحیه سر دچار ضربه 

مغزى شده و در بیمارستان فوت مى کند.
وى افزود: در این رابطه چهار نفــر از عوامل اصلى نزاع 
شناسایى و دستگیر شــدند و با انجام تحقیقات از اهالى 
و شاهدان حاضر در صحنه، اعالم کردند یکى از عوامل 
نزاع به هویت «غ.الف» با وارد کردن ضربه چوب به سر 

مرحوم وى را به قتل رسانده است.
وى با بیان اینکه خود متهم اعالم کــرده زمانى که به 
صحنه رسیده دعوا تمام شده بود و سایر متهمان دستگیر 
شده نیز اعالم داشتند «نمى دانند چه کسى ضربه را به 
مقتول وارد کرده اســت»، عنوان کرد: بازپرسى قوچان 
قرار بازداشت متهمان دستگیر شده را صادر و هیچیک از 
آنها ارتکاب قتل عمد را نپذیرفته و صرفاً به حضور در نزاع 

و درگیرى اقرار داشتند.
رئیس پلیس آگاهى استان خراسان شمالى خاطرنشان 
کرد: در تیرماه ســال 1372متهم «غ.الف» با اخذ وثیقه 
آزاد شد و تحقیقات در این خصوص ادامه داشته تا اینکه 
در سال 1377 با دعوت از متهمان و حضور آنها در دادگاه، 

قرار وثیقه متهم «غ.الف» به قرار بازداشت موقت تبدیل 
شد و متهم به محض اطالع از حکم صادره از دادگاه خارج 

و از همان زمان متوارى شده بود.
سرهنگ عرب زاده با بیان اینکه در نهایت دادگاه متهم 
«غ.الف» را به قصاص نفس محکــوم مى کند، افزود: 
با ارجاع پرونده به پلیس آگاهــى، اقدامات اطالعاتى و 
میدانى آغاز، در نهایت مشــخص شد فرزندان متهم در 
مشهد در حال درس خواندن هســتند که با استعالم به 
عمل آمده آدرس آنها شناسایى و مأموران با اخذ نیابت 
قضائى به شهرستان مشــهد اعزام و متهم را شناسایى 
و دســتگیر کردند.وى با تأکید بر اینکــه هیچ پرونده 
اى تا دســتگیرى مجرمان و حصول نتیجه از ســوى 
دســتگاه قضائى و نیروى انتظامى بســته نخواهد شد، 
گفت: این قاتل فرارى پس از انجــام کارهاى نیابت به 
شهرســتان بجنورد انتقال و به همراه پرونده قضائى به 
دادســرا معرفى و با قرار  بازداشــت موقت روانه زندان

 شد.

 انتخاب| سرهنگ دوستعلى جلیلیان اظهار داشت: 
کارآگاهان پلیس آگاهى ایرانشهر در تاریخ پنجم دى از 
قتل پدرى 45 ســاله و فرزند 23 ساله اش بر اثر اصابت 
گلوله توسط سرنشینان یک دســتگاه پژو 405 با خبر 

شدند.
وى افزود: این پدر وپســر در هنگام قتل با یک دستگاه 
پراید در خیابان کارگر این شهرستان در حال تردد بودند. 
وى ادامه داد: پس از وقوع این قتل اقدامات تخصصى 

پلیس براى شناسایى متهمان آغاز شد.
فرمانده انتظامى ایرانشــهر گفت: کارآگاهان پلیس در 
تعاقب پایش هاى تخصصى و میدانى، ســرنخ هایى از 

دخالت یک فرد سابقه دار در این جرم به دست آوردند. 
ســرهنگ جلیلیان افزود: پس از چندیــن روز اقدامات 
فنى شــبانه روزى، کارآگاهان پلیس یکى از ضاربان را 
شناسایى و در منزلى در شهرســتان ایرانشهر دستگیر 

کردند.
وى با اشاره به اینکه فرد دستگیر شده 42 سال سن دارد 
گفت: مأموران پلیس در بازرســى از محل سکونت وى 
یک دســتگاه پژو 405 که تحت تعقیب مراجع قضائى 
تهران بود را کشــف کردند.وى اظهار داشت: این متهم 

حرفه اى در تحقیقات تخصصــى کارآگاهان پلیس به 
ارتکاب این قتل با همکارى دو نفر دیگر اعتراف و انگیزه 
خود از ارتکاب این جرم را دخالت این فرد در قتل یکى از 

بستگانش در بهار سال گذشته عنوان کرد.
وى با اشاره به اینکه متهم به مراجع قضائى معرفى شده 
است خاطرنشان کرد: تالش هاى گسترده پلیس براى 

دستگیرى سایر متهمان همچنان ادامه دارد.

  ایرنا | متهم به قتل شیشــه اى کــه به دلیل 
اختالف مالى با دوست معتاد خود اقدام به کشتنش کرده 

بود، توسط پلیس دستگیرشد. 
ســیزدهم دى ماه از طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 وقوع یک فقره فوت مشکوك در بیمارستان امام 
حسین (ع) به کالنترى 128 تهران نو اعالم و با حضور 
مأمورین مشخص شد جسد متعلق به فردى 35 ساله به 
نام «جمشید» است که بر اثر اصابت به ناحیه سر فوت 

کرده است. 
به دســتور بازپرس شعبه هشتم دادســراى ناحیه 27 
تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره دهم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهان اداره دهم به محل اعزام و در همان تحقیقات 

اولیه اطالع پیدا کردند که این محل خانه اى استیجارى 
است که به مکانى براى تردد افراد ســابقه دار و معتاد 

تبدیل شده است. 
در تحقیقات بعدى مشخص شــد مقتول (جمشید) و 
قاتل (هادى) هر دو نفرشان براى مصرف موادمخدر به 
آن خانه تردد داشتند ؛ روز حادثه نیز به واسطه اختالفى 
که از قبل با یکدیگر داشتند، با یکدیگر درگیرى لفظى 
پیدا کرده بودند که ناگهان هادى با اســلحه [کمرى] 
همراهش ، گلوله اى به سمت جمشید شلیک کرد و پس 

از آن نیز به سرعت از خانه متوارى شد. 

بررسى سوابق قاتل و مقتول 
در ادامه رسیدگى به پرونده، کارآگاهان با بررسى سوابق 

مقتول و قاتل اطالع پیدا کردند که هــر دو نفر آنها از 
مجرمین سابقه دار در زمینه سرقت و موادمخدر هستند 

که بارها دستگیر و روانه زندان شدند. 
دستگیرى متهم 

با شناســایى محل ســکونت متهم پرونده در منطقه 
افسریه، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى به این محل 
اعزام و اطالع پیدا کردند کــه «هادى»پس از ارتکاب 

جنایت، از محل سکونتش متوارى شده است. 
تحقیقات جهــت دســتگیرى متهم در دســتور کار 
کارآگاهان قرار داشت تا نهایتًا مخفیگاهش در منطقه 
فشافویه شناسایى و در ســاعت 12:00 روز یک شنبه 
مورخه 1395/10/19 دســتگیر و به اداره دهم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ منتقل شــد. هادى پس از انتقال 

به اداره دهم پلیس آگاهــى در خصوص انگیزه جنایت 
به کارآگاهان گفت : «یک روز براى مصرف شیشه به 
خانه "على . س" رفته بودم؛ داخل خانه خوابیده بودم که 
جمشید بدون اجازه من اقدام به برداشتن سوئیچ ماشین 
پیکان وانتم کرد و در ادامه با آن تصادف شدیدى کرد؛ 
خسارت ناشى از تصادف به اندازه اى بود که عمًال امکان 
استفاده از ماشین وجود نداشت، جمشید ابتدا مدعى شد 
که خسارت ماشین را به صورت کامل پرداخت خواهد 
کرد اما پس از پرداخت تنها 1/5 میلیون تومان و گذشت 
مدت کوتاهى از زمان تصادف، عنوان داشت که حاضر 
به پرداخت خسارت خودرو نیست و همین موضوع زمینه 
آغاز درگیرى ما دو نفر شــد. چهار روز قبل از ارتکاب 
جنایت، اقدام به تهیه ســالح کرده و تصمیم گرفتم تا 

به هر شکل ممکن پول خســارت ماشین را از جمشید 
بگیــرم. روز حادثه پــس از مصرف شیشــه، بار دیگر 
درخواست پرداخت خسارت از سوى جمشید را مطرح 
کردم و او این بار با حالتى طلبکارانه عنوان داشــت که 
پولى پرداخت نخواهد کرد و من نیز هیچ کارى نمى توانم 
انجام بدهم؛ ناگهان اسلحه را بیرون کشیده و گلوله اى 
به سمت او شلیک کردم.» سرهنگ کارآگاه حمید مکرم 
معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، 
با اعالم این خبر گفت: «با توجه به اعتراف صریح متهم  
به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوى بازپرس 
محترم پرونــده صادر و متهم جهــت انجام تحقیقات 
تکمیلى در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفته است .»

اختالف2 معتاد 
به قتل منتهى شد

دستگیرى قاتل فرارى پس از
 31 سال در مشهد

توقیف پژو پارس با عامل قتل پدر و پسر ایرانشهرى دستگیر شد کالهبردارى میلیاردى 2 زن با سکه و زعفران
428 کیلو هروئین

دادستان اراك گفت: قاتل فرارى که صبح روز چهارشنبه 
هفته گذشته اعضاى دو خانواده را در اراك به رگبار بسته 

بود، دستگیر شد.
حسینى طاهرى در گفتگو با میزان افزود: متهم که قصد 
فرار به تهران را داشــت به منظور دریافت پول سر قرار 
حاضر شــده بود و هنگام دریافت پول، توسط مأمورین 
نیروى انتظامى دستگیر شد. این حادثه که حوالى ساعت 
5 صبح روز چهارشنبه رخ داده بود به کشته شدن شش 

نفر منجر شد.
دادستان اراك در تشریح جزئیات این خبر با بیان اینکه 
مقتولین از دو خانواده بوده  و در جریان درگیرى ســال 
گذشته این قاتل دخیل و مرتبط بوده اند، افزود: در این 
حادثه پنج نفر به قتل رسیدند و یک نفر از مجروحین نیز 
در بیمارستان جان باخت. در حال حاضر نیز یک نفر از 
مجروحین وضعیت وخیمى دارد و ســه نفر نیز بسترى 

هستند.
دادســتان اراك در خصوص شــایعاتى که در رابطه با 
مشارکت این فرد در قتلى در سال گذشته مطرح مى شود، 
گفت: سال گذشته یک درگیرى بین این شخص و فرد 
دیگرى رخ داد که تنها ضربه اى به سر مقتول آن حادثه 
وارد شد ولى وى از این ضربه صدمه اى ندید و با ضربه 
چاقوى برادرزاده خودش کشته شــد. به گفته حسینى 
طاهرى، قاتل به دلیل شــرکت در این ضرب و شتم در 
زندان به سر مى برده و با وثیقه 200 میلیون تومانى برابر 
با جرم انجام شــده در تاریخ 12 دى ماه سال جارى از 

زندان بیرون آمده است.
وى در رابطه با افراد کشته شده و ارتباط قاتل با این افراد 
عنوان کرد: خانواده اول مربوط به یکى از پرسنل نیروى 

انتظامى است که سال گذشته در جریان دستگیرى این 
فرد همکارى داشته است. این مأمور نیروى انتظامى به 
همراه خواهر، مادر و برادرش صبح چهارشنبه به دست 
این قاتل کشته شدند و یک نفر از افراد این خانواده نیز 

در بیمارستان بسترى است.
دادستان اراك ادامه داد: پسر این خانواده نیز مجروح شده 
و در بیمارستان بسترى است که بنا به گزارش بیمارستان 
وضعیت این فرد نرمال اســت. یک نفر از همسایگان 
نیز مورد ضرب و شــتم قرار گرفته که در بیمارســتان 

بسترى است.
وى در رابطه بــا زمان وقوع این قتل هــا در اراك بیان 

کرد: فرد قاتل ســاعت 4 صبح چهارشــنبه با خانواده 
خود نیز درگیرى داشــته و چند تیر هوایى نیز شــلیک 
مى کند. بعد از این اتفاق قاتل به ســمت منزل مقتولین 
در خیابان طالقانى مى رود و بعد از آن به ســمت کوى 
على بن ابیطالب(ع) حرکت کــرده و در این منطقه نیز 
با ورود به یک منزل مسکونى اقدام به تیراندازى کرده 
اســت. در مجموع، اتفاقاتى که منجر به قتل شــده از 

ساعت 5 تا 6 صبح به وقوع پیوست.
طاهرى با بیان اینکه قاتل ساعت خلوت را براى ارتکاب 
جنایت انتخاب کرده بود، عنوان کرد: این فرد 26 سال 
دارد و به نظر مى رسد درگیرى با خانواده باعث تحریک 

براى این جنایت شده اســت. به گفته وى اسلحه مورد 
استفاده  توسط قاتل کالشینکف بوده و در محل حادثه 
قمه نیز یافت شده ولى مشخص نیست که در این حادثه 

مورد استفاده قرار گرفته باشد.
وى خاطرنشــان کرد: برادر قاتل هم دستگیر شده اما 

مشارکت وى در قتل در دست بررسى است.

عامل تیراندازى و قتل اعضاى 2 خانواده در اراك دستگیر شد

قتل عام در یک ساعت

,,

فرد قاتل ساعت 
4 صبح چهارشنبه 
با خانواده خود نیز 
درگیرى داشته و 
چند تیر هوایى نیز 
شلیک مى کند. بعد 
از این اتفاق قاتل 
به سمت منزل 
مقتولین در خیابان 
طالقانى مى رود
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

Box 2،نسل دوم سخت افزار 
امنیتى بیت دیفندر 

 CES 2017 نصف جهــان  بیت دیفندر در نمایشــگاه
نسل دوم سخت افزار امنیتى Box خود را معرفى کرد. 
این دستگاه یک سیستم امنیتى بهینه شده براى شبکه 
و دســتگاه هاى هوشمندســازى خانگى شما است. 
این سیســتم امنیتى وعده مى دهد تا به طور کامل از 
کاله بردارى، فیشینگ و حمالت شبکه محافظت کند. 
طبق گفته بیت دیفندر، نسل دوم سخت افزار امنیتى این 
شرکت نه تنها مى تواند از دستگاه هاى هوشمند سازى 
خانه شما محافظت کند، بلکه از شبکه خانگى شما نیز 
حفاظت مى کند. Box 2 با بهره گیرى از فناورى یادگیرى 
ماشینى براى شناسایى میانگین عادات ترافیک اینترنت 
شــما قادر خواهد بود ترافیک هاى مخرب را شناسایى 
و قبل از وارد شدن به شبکه شــما، آنها را مسدود کند. 
Box 2 با ارتقا تجهیزات ســخت افزارى و گســترش 

قابلیت هاى محافظت در برابر بدافزار شامل تشخیص 
تهدید پیشرفته و ارزیابى آســیب پذیرى پویا توانسته 
پیشرفت هاى چشمگیرى نسبت به نسل قبلى خود به 
دست آورد. بیت دیفندر مدعى اســت Box 2 با اسکن 
دوره اى آسیب پذیرى ها دائما شــبکه و دستگاه هاى 
هوشمند سازى خانه شما را تحت نظر خواهد داشت.با 
ترکیب تشخیص تهدیدات به صورت فعال و غیر فعال 
مى توان یک سطح امنیتى قدرتمند براى دستگاه ها به 
وجــود آورد.  Bitdefender Box 2 همچنین با یک 
 Bitdefender Total Security نسخه از اشــتراك
براى ویندوز، سیستم عامل مک و دستگاه هاى اندروید 

همراه خواهد بود. 

اپلیکیشن اِسکن سریع و 
حرفه اى اسناد در اندروید

نصف جهان  Fast Scanner Premium  برنامه اى 
حرفه اى براى تبدیل دســتگاه اندرویدى شما به یک 
اسکنر سریع و حرفه اى مى باشد. با استفاده این برنامه 
کم حجم و ساده قادر خواهید بود به سرعت از هر چیزى 
یک نسخه اسکن شده تهیه کنید، تنها کافیست دوربین 
را در جلو تخته وایت برد، اسناد، کاغذ هاى ادارى و … 
بگیرید و آن ها را با دو فرمت PDF و یا JPEG ذخیره 
کنید. برنامه مى تواند پس از اسکن و به صورت کامال 
مستقیم فایل پى دى اف آماده ارسال را در اختیارتان 
قرار دهد تا بتوانید در هر شرایطى بدون نیاز به ویرایش 
و تبدیل فرمت، آن را بــراى ادارات و یا دیگر ارگان ها 
ارســال کنید. از قابلیت هاى این برنامه پشــتیبانى از 
ارسال اسناد اسکن شــده به ایمیل هاى مختلف مى 
باشد به صورتى که پس از اسکن مى توانید تنها در چند 
ثانیه و بدون هیچ گونه پیچیدگى آن ها را براى ایمیل 
 Fast هاى مختلفى ارسال کنید. بهتر است بدانید که
Scanner Premium از اکثر برنامه هاى پرینت فایل 

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

فون خود چاپ نمایید.

سازگارى ساعت هاى 
سامسونگ با آیفون

  آى تى ایران| از ایــن بــه بعــد، محصوالت 
 Gear Fit 2 و Gear S3 ، Gear S2 پوشیدنى سامسونگ
با آیفون نیز کار خواهد کرد. شرکت اپل به تازگى اعالم کرد 
که برنامه Samsung Gear S براى ساعت هاى هوشمند 
 Samsung Gear Fit   وبرنامه Gear S3 و Gear S2

براى ردیاب هاى ورزشــى Gear Fit 2، در فروشگاه اپل 
براى دانلود موجود است. شــرکت سامسونگ نیز اعالم 
کرده است که قابلیت هاى این اپلیکیشن ها، ممکن است در 
دستگاه هاى مختلف، متفاوت باشد اما آن دسته از کاربرانى 
که به تازگى آیفون خود را بــا Gear 3 متصل کرده اند، 
مى توانند از قابلیت هایى همچون GPS داخلى، برنامه هاى 
فشارسنج و سرعت سنج بهره ببرند. همچنین اطالعات 
ردیابى ورزشى مانند محاســبه مسافت طى شده، مسیر 
رفت و آمد، محاسبه سرعت، ضربان قلب و میزان کالرى 

سوخته شده نیز از طریق این برنامه ارائه مى شود.

نصف جهان کالب ورزش تیمى متشــکل از حرفه اى هاى ورزش، متخصصین بازاریابى و همچنین کارشناسان فناورى 
اطالعات، با هدف عرضه سریع، مطمئن و با قیمت مناسب محصوالت ورزشى برترین برندهاى معتبر دنیا به تمامى نقاط 
ایران تاسیس و شروع به فعالیت کرده است. در کالب ورزش نحوه چیدمان محصوالت و دسترسى به محصول مورد نظر شما 
به گونه اى مى باشد که هم از طریق انتخاب برند مورد نظرتان و یا از طریق رشته ورزشى مورد عالقه شما به سرعت و سهولت 
به کاالى درخواستى خود دسترسى پیدا مى کنید. همچنین مى توانید از مشخصه هاى آن نظیر انواع رنگ و جنس و همچنین 
قابلیت ها و فناورى هاى به روز استفاده شده در محصولى که قصد خرید آن را دارید بهره مند شوید. این اطالعات همگى بر 

گرفته از خود کارخانه هاى اصلى میباشند، بنابراین با اطمینان خاطر مى توانید بر روى آنها حساب کنید.
به همراه اطالع رسانى در خصوص انواع سایزبندى ها در هنگام سفارش و خرید کاال توسط شما و تنها به منظور اطمینان 
و راحتى خریداران محصوالت کالب ورزش، بر روى تمامى کاالهائى که داراى سایز مى باشند، قابلیت تعویض کاال و در 

صورت عدم موجودى سایز درخواستى، مرجوعى آن تا هفت روز وجود دارد. 
https://www.clubvarzesh.com :وب آدرس

نصف جهــان Towaga بازى جدید و فوق العاده زیبا با گرافیک خیره کننده اچ دى در ســبک بازى هاى اکشــن از 
استودیوى بازى سازى Sunnyside Games براى اندروید اســت.در این بازى موضوعى پیشگویى شده است که 
موجودى افسانه اى در باالى معبد افسانه اى Towaga قرار گرفته و در میان سایه هاى مختلف باید ماموریتى حیاتى 

را به انجام برساند! 
هم اکنون شما در نقش شــخصیت اصلى بازى باید به ایفاى نقش بپردازید، گذشتگان شــما این خبر را داده اند که 
ماموریتى دشــوار را در پیش روى خود دارید! به کاوش مکان هاى مختلف بپردازید، با دشمنان مختلف مبارزه کنید 

و براى زنده ماندن تالش کنید! 
ماموریت شما از بین بردن طیف گسترده اى از موجودات است که به سمت شما حمله ور مى شوند و قصد گرفتن جان 
شما را دارند، با کنترلرهاى لمسى عالى از جان خود محافظت کنید و یکى از زیباترین بازیهاى اکشن اندروید را تجربه 
کنید! اگر از عالقه مندان به بازیهاى اکشن هستید که على رغم گرافیک اچ دى، داراى ساختى فوق العاده و گیم پلى 

اعتیادآورى باشد بدون شک Towaga با طراحى عالى اش نظرتان را جلب خواهد نمود!

راهنماى خرید

نصف جهان  شرکت «ال جى» نسل دوم از گوشى هاى 
سرى V خود را با نام «V20» و مجهز به سیستم عامل 
اندروید نوقا و با تغییرات زیادى نسبت به نسل اول آن 
(V10) روانه  بازارهاى جهانى کرد. اولین تغییرى که در 
V20 به چشم مى خورد، بدنه  تمام آلومینیومى آن است 

و دیگر شاهد قاب پشتى پالستیکى آن نیستیم. ال جى 
 AL 6013 در ســاخت بدنه  این محصول از آلومینیوم
استفاده کرده است که یک آلیاژ سبک و مقاوم است و 
بیشتر در صنعت هواپیما و کشتى سازى کاربرد دارد. این 
گوشى 7/6 میلى متر ضخامت و 174 گرم وزن دارد و 
قاب پشتى آن با یک کلید روى لبه  سمت چپ به راحتى 
باز مى شود. در قسمت پشــتى V20 دو دوربین وجود 
دارد که یکــى از آن ها دوربین اصلى اســت و کیفیتى 
16مگاپیکسلى با f/1.8 و زاویه  عکاسى 75 درجه دارد. 
دوربین دوم کیفیت 8مگاپیکسلى با f/2.4 دارد و قابلیت 
عکس بردارى عریض 135 درجه اى را ممکن مى سازد. 

V20 قابلیت فیلم بردارى با کیفیت   4K هم دارد. در کنار 

این دوربین ها، سنسورها و فلش LED نیز تعبیه شده و 
زیر فضاى مخصوص دوربین، یک حسگر اثرانگشت 
قرار گرفته اســت. در قســمت جلوى این گوشى یک 
صفحه نمایش اصلى 5/7اینچى با وضوح QHD و تراکم 

513 پیکسل در هر اینچ قرار دارد. 
در باالى این نمایشگر اصلى، یک نمایشگر 2/1اینچى 
باریک هم تعبیه شده اســت که جدا از نمایشگر اصلى 
Noti-) روشن مى شــود و مخصوص نمایش اعالن ها

fications)، تعدادى دسترسى سریع (Shortcuts) و 

کنترل پخش موسیقى است. دوربین سلفى هم کیفیت 
5مگاپیکسلى با قابلیت عکاســى در دو حالت معمولى 
83 درجه اى و عریض 120 درجه اى دارد. لبه هاى این 
گوشى در دو طرف بسیار باریک بوده و قسمت هاى باال 
و پایین آن هم خمیدگى کوچکــى دارند که به زیباتر و 
خاص تر شدن ظاهر گوشى کمک شــایانى کرده اند. 

در لبه  پایینــى V20 یک جــک 3/5میلى مترى براى 
اتصال هندزفرى، یک پورت شــارژ و انتقال اطالعات 
USB Type-C و محل خروج صداى اسپیکرها قرار 

گرفته است. این گوشى از نظر سخت افزارى هم یک 
 Snapdragon 820 مدل قوى است و به چیپ ســت
براى پــردازش  داده ها و چیــپ Adreno 530 براى 
پردازش هاى گرافیکى مجهز شده است. چهار گیگابایت 
رم از نوع LPDDR4 و 64 گیگابایت حافظه  داخلى هم 
از دیگر مشخصات فنى V20 هستند. البته این گوشى 
قابلیت پشــتیبانى از کارت هاى حافظه microSD تا 
ظرفیت دو ترابایت را هم دارد. یــک باترى با ظرفیت 
3200 میلى آمپرساعت هم براى این محصول در نظر 
گرفته شــده که قابلیــت QuickCharge 3.0 دارد و 
به گفته  ال جى عملکرد آن نسبت به باترى V10 حدود 
20درصد بهبود یافته اســت. قیمت این گوشى حدود 

2000000 تومان است.
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فروشگاه آنالین 
محصوالت 
ورزشى

بازى اکشن 
فوق العاده « توآگا» 
اندروید

 
تلگرام من چه مقدار مصرف 

اینترنت داشته است؟
نصف جهان از این پس در تلگرام (پس از بروزرسانى آن 
به نسخه 3/16 ) مى توانید بفهمید که چه مقدار عکس، 
ویدئو، صدا و پیام متنى ارسال و دریافت کرده اید،براى 

این منظور،ترفند زیر را دنبال کنید:
مرحله اول:

اپلیکیشن تلگرام را اجرا کنید.
مرحله دوم:

به تنظیمات یا همان Settings تلگرام بروید.
مرحله سوم:

گزینه Data and Storage را لمس نمایید.
 مرحله چهارم:

اکنون براى مشاهده مقدار مصرف داده توسط اینترنت 
تلفن همراه گزینــه  Mobile Data Usage  و براى 
مشاهده مصرف داده توسط اینترنت واى فاى، گزینه 

Wi-Fi Data Usage را انتخاب کنید.
 مرحله پنجم:

حال مى توانید تعداد و حجم ارســال و دریافت شــده 
توسط تلگرام خود را مشاهده نمایید.

  مرحله ششم:
در قسمت Total مى توانید مقدار کل داده اى که ارسال 

و دریافت کرده اید را مشاهده نمایید.
مرحله هفتم:

اما براى اینکه  نتایج را ریست یا پاك کنید، بر روى گزینه 
Reset Statistics ضربه بزنید.

با آمپول و سرنگ 
خداحافظى کنید!

نصــف جهــان گروهــى از محققــان روى ســاخت 
نانوبرچســب هایى کار مى کنند که مى توان با استفاده 
از آن، سیستم سنتى واکسیناسیون (سوزن و سرنگ) 
را که قدمتى 160 ســاله دارد کنار گذاشــت. برچسب 
بسیارکوچکى را تصورکنید که ابعادى در حد یک تمبر 
پستى دارد و روى آن هزاران برجستگى میخى شکل 
قرار دارد. روى این برچسب این میکروسوزن ها ابعادى 
در حدود 60 تا 100 میکرون دارند و بیش از 20 هزارعدد 
از آن در فضایى یک سانتیمتر مربعى قرار گرفته اند. این 
نانوبرچسب با استفاده از روشى موسوم به اچ یون فعال 
عمیق ساخته شده است که در آن، یون ها در یک میدان 
الکتریکى به صورت انتخابى روى سطح فرود آمده و آن 
را تغییر مى دهند، به دلیل وجود میدان الکتریکى، یون ها 

را مى توان با دقت باالیى کنترل کرد.
با چشم غیرمسلح نمى توان میکروســوزن ها را روى 
سطح نانوبرچســب مشــاهده کرد؛ با این حال آنها به 
قدرى بلند هســتند که مى توانند درون پوســت نفوذ 
کنند، این میکروسوزن ها درون بخش مرده سلول هاى 
پوستى نفوذ مى کنند، سلول هایى که نقش سد حفاظتى 
را در بدن ایفا مى کنند. بعد از عبــور از این الیه مرده، 
میکروســوزن به بخش زنده پوست مى رسد که در آن 
سلول هاى سیستم ایمنى بدن قرار دارد که نقش مهمى 

در عملکرد واکسن ایفا مى کنند. 

ترفند

فناورانه

با خرید این گجت ها در مصرف انرژى با خرید این گجت ها در مصرف انرژى 
صرفه جویى کنید!صرفه جویى کنید!

گوشى موبایل ال جى مدل V20 H990ds دو سیم کارت

این روزها همه به دنبال پس انداز هستند؛ اما اگر این ایده 
را در سر داشته باشــید نمى توانید فناورى هاى جدید را 
بخرید. ولى بعضى از محصوالت مى توانند در دراز مدت 
نشان دهند که خرید آن ها تا چه حد مفید بوده است. در 
زیر 9 محصول آورده شده که خرید آن ها با هدف پس انداز 
کردن در دراز مدت اقدامى مناســب و عاقالنه اســت. 
هرچند که برخى از آن ها به زمان بیشــترى نیاز دارند تا 

ارزش خود را به خوبى نشان دهند.

آنتن اچ دى
این یکى از آن محصوالتى اســت که خریــداران آن از 
تصمیم خود بسیار راضى و خشنود هستند. به کمک آنتن 
اچ دى بدون آن که نیاز بــه خرید پکیج هاى مخصوص 
پخش تلویزیون داشته باشید؛ مى توانید به همه برنامه ها 

دسترسى داشته باشید.
کیفیت تصویر و قدرت سیگنال به محلى که از آن استفاده 
مى شود بستگى دارد. برد این آنتن حدود 80 کیلومتر است 
و هم اکنون با قیمت 29.99 دالر از طریق سایت آمازون 

قابل تهیه است.

LED المپ هاى روشنایى
المپ هاى روشنایى از آن دســت کاالهایى هستند که 
خیلى به فکر خرید آن ها نمى افتید (اغلب زمانى المپ 
مى خرید که در تاریکى نشسته اید و چاره اى جز خرید یک 
المپ جدید ندارید)؛ اما خرید المپ LED بدون شــک 

باعث پس انداز مى شود.
این المپ ها در مقایسه با سایر المپ هاى موجود قیمت 
باالیى دارند هرچند در طى سال هاى گذشته قیمت آن ها 

تا حد قابل توجهى پایین آمده است. استفاده از این المپ 
دو مزیت دارد: مصرف انرژى پایینى دارند و نســبت به 

المپ هاى معمولى طول عمر بیشترى دارند.
قیمت پک شــش تایى این المپ روى سایت آمازون 

18.07 دالر است.

پریز برق با هدف ذخیره انرژى
چند بار پیش آمده وســیله اى را براى شارژ به برق بزنید 
ولى یادتان برود که به موقع آن را از برق جدا کنید؟ همه ما 
فراموش مى کنیم که دستگاه هاى مان را به موقع از برق 
بکشیم و معموال بیشتر از آن چه که باید در پریز مى مانند. 
اما این پریز مشــکل را حل مى کند: آن را به دیوار وصل 
کنید و سپس دســتگاه خود را به آن بزنید و با استفاده از 
دکمه اى که روى آن تعبیه شده مدت زمانى که مى خواهید 
فعال باشد را مشخص کنید. وقتى زمان تعیین شده تمام 
شود؛ پریز به طور خودکار جریان برق را قطع مى کند و به 
این ترتیب در میزان انرژى مصرفى صرفه جویى مى شود.

قیمت این پریز روى ســایت آمازون 12.72 دالر تعیین 
شده است.

مودم کابلى
مسلما شــما هم مثل من دوســت دارید هزینه ماهیانه 
اینترنت را پایین بیاورید. شاید خیلى ها نمى دانند که بیشتر 
پولى که به عنوان شــارژ ماهیانه پرداخت مى کنند براى 

اجاره مودم کابلى است.
با خرید این دستگاه مى توانید در میزان هزینه اى که هر 
ماه بابت اینترنت پرداخت مى کنید به میزان قابل توجهى 
صرفه جویى کنید. اگر شرکت تأمین کننده اینترنت شما 
چنین وســیله اى براى ارائه ندارد مى توانید از مودم هاى 

کابلى که توسط شــرکت هاى طرف سوم ارائه مى شود 
استفاده کنید.

قیمت مودم کابلى آریس روى ســایت آمازون 69.90 
دالر است.

باترى هاى قابل شــارژ و داك مخصوص 
شارژ

سعى کنید در سال 2017 استفاده از باترى هاى غیرقابل 
شارژ را کنار بگذارید. باترى هاى قابل شارژ مدت هاست 
که در دسترس هســتند و خوشبختانه در طى سال هاى 
اخیر هم قیمت آن ها پایین تر آمده و هم این که کارایى 

آن ها باالتر رفته است.
از باترى هاى Eneloop پاناســونیک به عنوان بهترین 
باترى هاى موجود در بازار یاد مى شود. خیلى از گجت هایى 
که اســتفاده مى کنیم از باترى هاى شــارژى استفاده 

مى کنند.
 B Eneloop AA باترى هاى شارژى پاناســونیک مدل

2100 روى سایت آمازون 12.99 دالر قیمت دارند.

VoIP سرویس تلفن
استفاده از سرویس تلفن VoIP به جاى خط معمولى تلفن 
روزبه روز بیشتر مى شــود. یکى از گزینه هاى موجود در 
این زمینه Ooma است که مبلغ پیش پرداخت آن 110 
دالر است و ماهیانه 4 دالر شارژ مى گیرد. همه تماس ها 
به جاى این که از طریق شــرکت هاى مخابراتى صورت 

بگیرد از طریق اینترنت انجام مى شود.
با استفاده از تلفن VoIP مى توانید به راحتى با خط ثابت یا 
تلفن همراه تماس داشته باشید حتى ممکن است کیفیت 

تماس هم باالتر از حالت عادى باشد.

 Ooma Telo Free Home قیمت گوشــى مشــکى
Phone Service روى سایت آمازون 98.92 دالر است.

ترموستات هوشمند
یکى از بهترین انتخاب هاى حال حاضر بازار که چندین 
سال از عرضه آن مى گذرد، ترموستات هاى نست است. 
کار با آن ها بســیار ساده اســت و به کمک آن ها کنترل 
گرماى خانه و زمانى که این کار باید صورت بگیرد ساده 
مى شود. نست با گذشــت زمان نوع استفاده کاربر را یاد 
مى گیرد و خودش را بهینه مى کند و به مرور قادر است تا 

خود را با برنامه زمانى کاربر هماهنگ کند.
سیستم سرمایش و گرمایش مى تواند با هزینه هاى زیادى 
همراه باشد اما استفاده از ترموستات نست با قیمت 249 
دالر بعد از گذشت یک سال از زمان خرید؛ ارزش واقعى 

خود را نشان مى دهد.

کابل هاى آنِکر
شاید از نظر شما کابل ها تفاوتى با هم ندارند؛ اما واقعیت 
این است که کابل ها مى شکنند؛ آسیب مى بینند و باعث 
دردسر مى شوند. اما کابل هاى آنکر از هر نظر با بقیه فرق 
مى کنند. هم دوام آن ها بیشــتر است هم این که 18 ماه 

ضمانت دارند.
اگر در این مدت کابل آسیب ببیند شرکت سازنده موظف 
به تعویض آن اســت. این کابل نــورى از MFI تأییدیه 
 iOS گرفته پس بدون این که خطرى براى دستگاه هاى
داشته باشد مى تواند براى گجت هاى ساخت اپل مورد 

استفاده قرار گیرد.
قیمت کابل 2 مترى آنکر روى ســایت آمازون 10.99 

دالر است.

رامین مشکاه
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ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9509973760101911 دادنامــه:  شــماره 
9509983761900758 شــماره بایگانى شــعبه: 951154 شــاکى: خانم 
مهین همولى فرزند ســیف ا... به نشانى شاهین شــهر خیابان صیاد شیرازى 
جاده گا ز نیم فرعــى 6 غربى پالك 140 همکف متهــم: آقاى عباس آریانفر 
به نشــانى شــاهین شــهر خ عطار فرعى 7 غربى مغازه چوب لباســى فعال 
مجهول المکان اتهام: خیانت در امانــت راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى 
عباس آریانفر دایر بر خیانت در امانت نســبت به دوازده میلیون ریال وجه نقد 
موضوع شکایت خانم مهین همولى، با توجه به محتویات پرونده شرح شکایت 
شاکى و اظهارات او در جلسه دادرسى این دادگاه و تصویر مصدق سند عادى 
(رسید وجه) استنادى شــاکى و اینکه به موجب کیفرخواست صادره تقاضاى 
مجازات متهم را نموده اند و النهایه توجها به اینکه متهم به رغم اســتحضار 
از وقت دادرســى حضور پیدا نکــرده و دفاعى به عمل نیــاورده دادگاه وقوع 
بزه انتســابى را محرز دانسته و مســتندا به ماده 674 قانون تعزیرات حکم به 
محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و 
پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 1629 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/10/939

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973760102051 شماره پرونده: 9409983761502202 
شماره بایگانى شعبه: 951216 شاکى: خانم سحر جورى میاب فرزند غضنفر با 
وکالت خانم طاهره جوانبخت قهفرخى فرزند جهانگیر به نشــانى شاهین شهر 
خیابان عطار نیم فرعى 3 و 4 شــرقى پالك 17 طبقه همکف متهم: آقاى سید 
على مهجور به نشــانى فعال مجهول المکان اتهام: ترك انفــاق راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى سیدعلى مهجور فرزند مجید دایر بر ترك انفاق افراد واجب 
النفقه، (همسر و فرزند مشــترك) موضوع شکایت خانم ســحر جودى میاب و 
کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب شــاهین شهر دادگاه با توجه 
به مجموع محتویات پرونده شرح شکایت شاکى و اظهارات او در جلسه دادرسى 
دادگاه موداى اظهارات گواهان و النهایه توجها به اینکه متهم به رغم استحضار 
از وقت دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده وقوع بزه انتسابى را 
محرز دانسته مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده حکم بر محکومیت نامبرده 
به تحمل یک سال ســه ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن 
ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
 م الف: 1632 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى 

سابق)/10/932 

احضار
شماره ابالغنامه:9510103731004498 شماره پرونده:9509983733000142 
شماره بایگانى شعبه: 951515 در پرونده کالســه 951515 شعبه 101 دادگاه 
کیفرى دو نجف آباد آقاى رضا درویشى متهم است به سرقت موتور سیکلت نظر 
به اینکه متهم در آدرس اعالمى شناخته نشده اســت لذا وفق ماده 115 و 180 
قانون آیین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ مى گردد در جلسه مورخه 95/12/4 
ساعت 9 صبح در شعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد حاضر شود عدم حضور 
مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشــد.م الف: 3067  شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر نجف آباد (101 جزایى سابق)/10/915

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973760101910 شماره پرونده: 9409983761802653 
شماره بایگانى شعبه: 951111 شــاکى: آقاى الیاس مختارى دستگردى فرزند 
پشوتن به نشانى شــاهین شــهر گلدیس خ ابوذر ف 20 غربى بلوك 14 واحد 
3 متهم آقاى حســین اصغر زاده خسرقى فرزند اصغر به نشــانى فعال مجهول 
المکان اتهام: کالهبــردارى راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى حســین اصغر 
زاده خســر قى فرزند اصغر دایر بر کالهبردارى موضوع شــکایت آقاى الیاس

 مختــارى بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده شــرح شــکایت شــاکى، 
بدیــن مضمون کــه بیــان داشــته متهــم با هویــت جعلــى توکلــى و با 
وعــده واهــى و لطایــف الحیــل و معرفى خــود به عنــوان بــازرس اداره 
کار اصفهــان جهت بــه کارگیــرى او در اداره مخابرات ملک شــهر اصفهان
 مبلغ هفت میلیون و هشتاد هزار ریال از او دریافت نموده است و با توجه به پرینت 
حساب بانکى شاکى و رســیدهاى بانکى واریز وجه به حســاب بانکى متهم و 
تحقیقات انجام شده توسط پلیس آگاهى و استعالم به عمل آمده از بانک صادرات 
(منعکس در صفحه 8 پرونده) و النهایه توجها به اینکه متهم به رغم اســتحضار 
از وقت دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده وقوع بزه انتسابى را 
محرز دانسته مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و 
کالهبردارى حکم به محکومیت متهم به سه سال حبس تعزیرى و پرداخت هفت 
میلیون و هشتاد هزار ریال جزاى نقدى در حق صندوق و استرداد وجوه دریافتى 
به میزان فوق در حق شــاکى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 1628 شکوهى رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (101 جزایى سابق)/10/940 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973760102008 شماره پرونده: 9409983761801573 
شماره بایگانى شعبه: 951185 شاکى: خانم رامینا خچوالقیانى فرزند آرمناك به 
نشانى شاهین شهر خ عالمه نبش فرعى 12 جفت سوپر محسن زنگ دوم متهم 
آقاى رضا مقصودى فرزند خسرو به نشانى فعال مجهول المکان اتهام: تحصیل 
مال از طریق نامشروع راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى رضا مقصودى فرزند 
خسرو (معروف به رضا خســرو) دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع 
شکایت خانم رامینا خچوالقیانى فرزند آرمناك و شاکى چنین توضیح داده که متهم 
براى اعزام اینجانب به سفر کربال مبلغ پنج میلیون  و نهصد هزار ریال جهت اخذ 
بلیط دریافت نمود ولى خواسته ما را عملى ننمود و گوشى همراه خود را نیز متعاقب 
آن خاموش کرد. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده شــرح شکایت شاکى و 
موداى اظهارات شــهود و اینکه به موجب کیفرخواست صادره تقاضاى مجازات 
متهم را نموده اند و النهایه توجها به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى 
حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده وقوع بزه انتســابى را محرز دانسته، 
مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبردارى 
حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال و سه ماه حبس تعزیزى و استرداد 
مبلغ پنج میلیون و نهصد هزار ریال در حق شــاکى صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس 
از آن ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى 
باشد. م الف: 1631 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 

جزایى سابق)/10/933 

احضار
شــماره درخواســت: 9510463761900007 شــماره پرونــده: 
9309983761401751 شــماره بایگانی شــعبه: 950320 آگهى احضار 
متهم نظر به اینکه در پرونده کالســه شــماره 950320 ب 2 خانم سحر 
دانشور فرزند منصور متهم اســت به ســرقت و ممانعت از حق، و از طرف 
این دادســرا تحــت تعقیب مى باشــد و ابــالغ احضاریه بواســطه معلوم 
نبودن محــل اقامت وى ممکــن نگردیده، بدینوســیله در اجــراى ماده 
174 قانون آیین دادرســى کیفــرى مراتب به نامبرده ابــالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شــعبه دوم بازپرســى دادســراى عمومى و 
انقالب شاهین شــهر حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشــار آگهى اقــدام قانونى معمــول خواهد شــد. م الف: 1622 
عابدى بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادســراي عمومی و انقالب شهرستان

 شاهین شهر و میمه/10/929

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9509973760102093 دادنامــه:  شــماره 
9409983761400265 شماره بایگانى شعبه: 951173 متهم: آقاى مهدى 
اخوان ورنوسفادرانى فرزند حسین به نشــانى: فعًال مجهول المکان، اتهام ها : 
1- جعل کارت معافیت پایان خدمت 2- استفاده از اوراق مجعول. راى دادگاه: 
در خصوص اتهام آقاى مهدى اخوان ورنوسفادرانى فرزند حسین دایر بر جعل 
کارت معافیت پایان خدمت و استفاده از آن، موضوع گزارش مرجع انتظامى، 
با توجه به محتویات پرونده، مدارك و مســتندات ارائه شده از سوى متهم به 
دفتر خدمات الکترونیکــى انتظامى براى صدور معافیــت و اینکه به موجب 
کیفرخواســت صادره تقاضاى مجازات متهم را نموده انــد و النهایه توجهًا به 
اینکه متهم به رغم اســتحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به 
عمل نیاورده، دادگاه وقوع بزه انتســابى را محرز دانسته، مستنداً به مواد 533 
و 535 قانون تعزیرات از حیث جعل حکم بــه محکومیت نامبرده به پرداخت 
دوازده میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و از حیث اســتفاده از 
سند مجعول به پرداخت شش میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل 
اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1625 شکوهى 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شــهر و میمه (101 جزایى 

سابق)/10/941

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760101852 شماره پرونده: 9409983761800490 
شماره بایگانى شعبه: 951108 شاکى: خانم معصومه صارمى فرزند کرم خدا به 
نشانى: شاهین شهر دهخدا فرعى 3 شرقى ساختمان پ 10 واحد 13، متهم: آقاى 
سجاد سامانیان به نشانى: شیراز شهرك گلستان خ تالش کوچه 4 دست راست- 
معالى آباد 35 مترى دوستان پاســاژ الوند- فعًال  مجهول المکان، اتهام : تحصیل 
مال از طریق نامشروع. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى سجاد سامانیان فرزند 
کرامت دایر بر تحصیل مال از طریق نامشــروع موضوع شکایت خانم معصومه 
صارمى و چنین شــرح داده که متهم با دادن وعده اخذ وام مبلغ بیســت میلیون 
ریال از بنده دریافت نموده و تاکنون نه وام را در اختیارم قرار داده و وجه را مسترد 
مى نماید. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى، مؤداى 
اظهارات مطلع و استعالم به عمل آمده از بانک مربوطه که حکایت از واریز وجه 
به حساب متهم توسط شاکى دارد پرینت حســاب بانکى شاکى و النهایه توجهًا 
به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به 
عمل نیاورده، وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته، مستنداً به ماده 2 قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى حکم به محکومیت متهم به 
تحمل یک سال و سه ماه حبس تعزیرى و اســترداد مبلغ بیست میلیون ریال در 
حق شاکى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1630 شکوهى رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/10/934

ابالغ 
شماره نامه: 9410113761802239 شماره پرونده: 9409983761801833 
شماره بایگانى شعبه: 941949 در پرونده کالســه 941949 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى جواد اصفهانیان فرزند علیرضا 
به نشانى متوارى متهم به مزاحمت بانوان تهدید و فحاشى ایراد ضرب و جرح 
عمدى و شــروع به آدم ربایى تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان 
بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده 
شخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام 
انتسابى دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن 
هزینه نشر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت مى 
باشد. م الف: 1621 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/930 /10

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760101564 شماره پرونده: 9109983761800528 
شماره بایگانى شعبه: 910763 شاکى: خانم فریده ولى پور به نشانى: شاهین شهر 
ردانى پور خ شجاعت نیم فرعى 3 غربى پ 123، متهم: آقاى احمد خلجى فرزند 
على به نشــانى: فعًال مجهول المکان، اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع یا 
سوء استفاده و تقلب از امتیازات. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى احمد خلجى 
فرزند على دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع شکایت خانم فریده 
ولى پور، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى مبنى بر اینکه در 
قبال خریدارى امتیاز یک قطعه زمین به موجب قرارداد عادى مبلغ پانزده میلیون 
ریال به متهم پرداخت چرا که تاکنون علیرغم گذشــت سال ها نسبت به تحویل 
زمیمن اقدام ننموده اســت و با توجه به اظهارات او در جلسه دادرسى این دادگاه 
و تصویر قرارداد استنادى شــاکى النهایه توجهًا به اینکه متهم به رغم استحضار 
از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، وقوع بزه انتسابى را 
محرز دانسته، مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس 
و کالهبردارى حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک ســال حبس تعزیرى 
و استرداد مبلغ پانزده میلیون ریال در حق شــاکى صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و 
پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 1624 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/10/942

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9509973760102035 دادنامــه:  شــماره 
9409983761801726 شماره بایگانى شعبه: 951195 شاکى: آقاى پیمان 
داورى فر فرزند علیرضا به نشــانى: شاهین شــهر– میالد- خیابان میعاد- 6 
شرقى- بلوك 39 پهلوان- واحد 5 ، متهم: آقاى علیار عیدى وندى به نشانى: 
فعًال مجهول المکان، اتهام : تخریب عمدى، توهین، فحاشى. راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى على یار عیدى وندى، دایر بــر تخریب عمدى، توهین و 
فحاشى موضوع شکایت آقاى پیمان داورى فر، با توجه به محتویات پرونده، 
شرح شکایت شاکى، تصاویر تهیه شــده از محل تخریب و مؤداى اظهارات 
مطلعین، گــزارش مرجع انتظامــى و النهایه توجهًا به اینکــه متهم به رغم 
استحضار از وقت دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى ننموده است، دادگاه 
وقوع بزه انتسابى به محرز دانسته مستنداً به مواد 608 و 677 قانون تعزیرات 
حکم به محکومیت متهم از حیث توهین و فحاشى به تحمل پنجاه ضربه شالق 
تعزیرى و از حیث تخریب به تحمل هفت ماه حبــس تعزیرى صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در 
این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 1633 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/10/935

ابالغ 
شماره نامه: 9510113761801967 شماره پرونده: 9509983761800809 
شماره بایگانى شعبه: 950859 در پرونده کالسه 950859 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى شــهرام تاجمیرى به نشانى 
متوارى متهم به اخالل در نظم و نگهدارى ســالح شکارى غیر مجاز تحت 
تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى 
او در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر اینصورت 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشــر آگهى از طریق امور 
مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت مى باشد. م الف: 1620  شعبه اول 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/10/931

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760101934 شماره پرونده: 9309983761800627 
شماره بایگانى شعبه: 950795 شاکى: آقاى رضا خلیلى فرزند فرشاد به نشانى: 
شاهین شهر صیاد شــیرازى نبش 9 غربى پ 206، متهم: آقاى رسول بهارلو به 
نشــانى: فعًال مجهول المکان، اتهام : خیانت در امانت. راى دادگاه: در خصوص 
اتهام آقاى رســول بهارلو دایر بر خیانت در امانت نســبت به یک دستگاه باالبر 
و هیلتى موضوع شــکایت آقاى رضا خلیلى، با توجه به محتویات پرونده، شرح 
شکایت شــاکى و اظهارات او در جلسه دادرســى این دادگاه، تصویر اجاره نامه 
استنادى شاکى و النهایه توجهًا به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى 
حضور پیدا نکــرده و دفاعى به عمل نیاورده، دادگاه وقوع بزه انتســابى را محرز 
دانسته، مســتنداً به ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 حکم به محکومیت 
متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف 
بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 
1623 شــکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شــهر شاهین شهر و میمه 

(101 جزایى سابق)/10/943

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973760102085 شماره پرونده: 9409980358700406 
شــماره بایگانى شــعبه: 951217 متهمین: 1- آقاى احمد احمــد فخرالدینى 
2- آقاى محمد احمد فخرالدینى 3- آقاى بابک کیان پور همگى به نشانى فعال 
مجهول المکان اتهام: مشارکت در نزاع دســته جمعى اخالل در نظم عمومى و 
قدرت نمایى با ســالح گرم راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- بابک کیان 
پور 2- محمد احمد فخرالدینى 3- احمد احمد فخرالدینى دایر بر مشــارکت در 
منازعه دسته جمعى و اخالل در نظم عمومى و قدرت نمایى با سالح گرم و اتهام 
دیگر متهم ردیف اول دایر بر حمل و نگهــدارى یک قبضه کلت کمرى با توجه 
به مجموع محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامى گواهى پزشــکى قانونى و 
تحقیقات به عمل آمده توسط مامورین انتظامى و اینکه به موجب کیفرخواست 
صادره تقاضاى مجازات متهمین را نموده اند  و النهایه توجها به اینکه متهمین به 
رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده اند و دفاعى به عمل نیاورده اند

 دادگاه بزه انتســابى را محرز دانسته مســتندا به مواد 615، 617  و 618 قانون 
مجازات اســالمى بخش تعزیرات و مــاده 6 قانون مجازات قاچاق اســلحه و 
مهمات و دارندگان ســالح و مهمات غیــر مجاز و با رعایت مــاده 134 قانون 
مجازات اســالمى حکم به محکومیــت هر یک از متهمین از حیث مشــارکت 
در نزاع دســته جمعى به تحمل شــش ماه حبــس تعزیــرى و از حیث قدرت 
نمایى با ســالح گرم به نــه ماه حبس تعزیرى و ســى ضربه شــالق تعزیرى 
و از حیث اخالل در نظــم عمومى به چهار مــاه حبس تعزیرى و ســى ضربه 
شــالق تعزیرى صادر و اعــالم مى نمایــد و متهــم ردیــف اول را از حیث 
حمــل و نگهــدارى ســالح غیرمجــاز بــه دو ســال حبــس تعزیــرى و 
ضبط ســالح به نفع دولت (ســازمان صنایــع نظامى اصفهــان) محکوم مى 
نمایــد.  راى صــادره غیابــى و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابالغ 
قابــل واخواهــى در ایــن محکمــه و پــس از آن ظــرف مهلــت بیســت 
روز قابــل اعتــراض درمحاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهان مى باشــد.

 م الف: 1634 شکوهى رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 
میمه (101 جزایى سابق) /10/936

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9509973760101469 دادنامــه:  شــماره 
9309983761800010 شــماره بایگانى شــعبه: 950436 شاکى: آقاى 
مصطفى شاه نظرى فرزند نعمت اله به نشــانى: گرگاب بلوار امام کوى 22 
بهمن پالك 19، متهم: آقاى مرتضى ســروریان فرزند کیومرث به نشانى: 
شاهین شهر خ ردانى پور بلوار نبوت بلوار همت فرعى 3 شرقى پالك 89 فعًال 
مجهول المکان، اتهام : کالهبــردارى. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى 
مرتضى سروریان فرزند کیومرث، متولد 1365، دایر بر کالهبردارى موضوع 
شکایت آقاى مصطفى شاه نظرى بدین شرح که بیان نموده متهم با این ادعا 
که  داراى مجوز و امتیاز ســنگ معدنى زینتى گرانیت و مرمریت مى باشد و 
قصد واگذارى آنرا دارد مبلغ بیست و پنج میلیون تومان از اینجانب دریافت و 
سپس متوارى گردید. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى 
و مؤداى اظهارات گواه، گزارش مرجع انتظامى، و اســتعالم به عمل آمده از 
سازمان صنعت و تجارت استان اصفهان که داللت بر ابطال پروانه اکتشاف 
ماده معدنى به دلیل مخالفت اداره کل منابع طبیعى استان و درخواست متهم 
دارد و النهایه توجهًا به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور 
پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته، مستنداً 
به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى 
حکم به محکومیت نامبرده به استرداد مبلغ بیست و پنج میلیون تومان در حق 
شاکى و تحمل سه سال حبس تعزیرى و پرداخت یکصد میلیون ریال جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م 
الف: 1635 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (101 جزایى سابق)/10/944

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9509973760101709 دادنامــه:  شــماره 
9409983761801308 شــماره بایگانى شــعبه: 950177 شــاکى: خانم 
ســمیه هاشــمى فرزند مصطفى به نشــانى گرگاب خ حبیب اله شارجبیان 
1 شــمالى پ 242 متهم آقاى مجید طاهرى به نشــانى گرگاب خ مطهرى 
کوچه جابــر پ 96 فعال مجهول المــکان اتهام ضرب و جــرح عمدى راى 
دادگاه در خصــوص اتهام آقاى مجیــد طاهرى دایر بر ایــراد ضرب و جرح 
عمدى موضوع شــکایت خانم ســمیه هاشــمى و کیفرخواســت صادره از 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شــهر دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
شکایت شــاکى و اظهارات او در جلسه دادرســى این دادگاه گواهى پزشکى 
قانونى و النهایه توجها به اینکه متهم به رغم اســتحضار از وقت دادرســى 
حضور پیدا نکرده و دفاعى بعمل نیاورده، وقوع بزه انتســابى را محرز دانسته
 مســتندا بــه مــواد 144 ، 448 ، 449 ، 462 ، 488 ، 653 ، 709 ، 710  و 
714 قانــون مجازات اســالمى متهــم را از حیــث ادعــاى خصوصى به 
پرداخت 1- ســه هزارم دیــه کامل بابت کبودى ســمت راســت گردن و 
پهلوى راســت 2- یک درصد دیه کامــل بابت ارش دو ناحیه ســاییدگى 
حارصه ناحیه کمر 3- دو درصد دیه کامل بابت شکســتگى دنده هشــتم و
 نهم سمت راست و غیر محاط بر قلب هشت درصد دیه کامل بابت شکستگى 
قوزك خارجى پاى چپ در حق شــاکى ظرف یک سال از تاریخ وقوع جنایت 
94/5/9 محکوم مى نماید و از حیث ادعاى عمومى مستندا به ماده 614 قانون 
تعزیرات به لحاظ حفظ نظم و صیانــت جامعه و بیم تجرى مرتکب و دیگران  
حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ  قابل واخواهى 
در همین دادگاه و ســپس ظرف مهلت بیســت روز قابل اعتراض در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1626 شکوهى رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/10/937

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760102070 شماره پرونده: 9409983761300123 
شماره بایگانى شعبه: 951285 شــاکى: آقاى فریدون آبشارى فرزند غریب به 
نشــانى: اصفهان خ امام خمینى ورودى خانه اصفهان کوچه شــادى بن بست 
شادى پ 5، متهم: آقاى حســین اســماعیلى نژاد فعًال مجهول المکان، اتهام : 
ایراد صدمه بدنــى غیرعمــدى. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى حســین 
اسماعیلى نژاد مدیرعامل شــرکت خدمات مهندسى برق مشــانیر دایر بر ایراد 
صدمه بدنى غیرعمدى ناشــى از عدم رعایت نظامات قانون کار به میزان هفتاد 
درصد تقصیر موضوع شکایت آقاى فریدون آبشــارى و کیفرخواست صادره از 
دادســراى عمومى و انقالب شاهین شــهر، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، 
شکایت و اظهارات شــاکى در جلسه دادرســى این دادگاه، نظریه بازرس اداره 
کار که مصون از اعتراض باقى مانده، گواهى پزشــکى قانونــى و النهایه توجهًا 
به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به 
عمل نیاورده، وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته مستنداً به مواد 145، 448، 449، 
462، 488 و 489 قانون مجازات اســالمى متهم را از حیث ادعاى خصوصى به 
پرداخت شانزده درصد دیه کامل بابت ارش پارگى رباط صلیبى قدامى و مینیسک 
داخلى زانوى راست در حق شــاکى محکوم مى نماید و از حیث ادعاى عمومى 
با توجه به اینکه وقوع بزه انتســابى در مورخه 61/7/2 رخ داده اســت مشمول

 مرور زمــان قرار گرفتــه، على ایحــال دادگاه مســتنداً به مــاده 105 قانون 
مارالذکــر و بنــد ث مــاده 13 قانون آییــن دادرســى کیفرى قــرار موقوفى 
تعقیب صــادر و اعــالم مى نمایــد. راى صادره غیابــى و ظرف بیســت روز 
از تاریخ ابالغ قابــل واخواهى در ایــن محکمه و پس از آن ظرف بیســت روز 
قابــل تجدیدنظرخواهــى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشــد. 
م الف: 1636 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه 

(101 جزایى سابق)/10/945

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9509973760101933 دادنامــه:  شــماره 
9409983761901399 شــماره بایگانى شــعبه: 951159 شاکى: آقاى 
مجتبى صالحى فرزند بهرام به نشانى شــاهین شهر طالقانى خیابان بعثت 
خیابان شهید بابایى ف 4 شــرقى پ1  متهم آقاى مصطفى برزم به نشانى 
فعال مجهول المکان اتهام ضرب و جرح عمدى راى دادگاه در خصوص اتهام 
آقاى مصطفى برزم فرزند علم دایر بــه ایراد ضرب و جرح عمدى منتهى به 
شکستگى بینى موضوع شکایت آقاى مجتبى صالحى اصفهانى با توجه به 
محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى و گواهى پزشکى قانونى و النهایه به 
اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به 
عمل نیاورده دادگاه وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته مستندا به مواد 144 ، 
448 ، 450، 462 ، 488 ، 489 ، 593 و 709 قانون مجازات اســالمى متهم 
از حیث ادعاى خصوصى به پرداخت شــش درصد دیــه کامل بابت ارش 
شکستگى استخوان بینى که بدون عارضه جوش خورده و دو درصد دیه کامل 
بابت پارگى دامیه لب تحتانى در حق شــاکى ظرف یک سال از تاریخ وقوع 
جنایت 4/16 /93 محکوم مى نماید و از حیث ادعاى عمومى مستندا به ماده 
614 قانون تعزیرات به لحاظ بیم تجرى مرتکب و دیگران حکم به محکومیت 
نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و 
پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 1627 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/10/938 



1212بین المللبین الملل 2851شنبه  25 دى ماه 

«مریل اســتریپ» در مراســم    جام نیوز |
اعطاى جوایز «گلدن گلوب» سخنرانى تندى علیه 
«دونالد ترامپ» ایراد کرد و رئیــس جمهور آمریکا 
نیز در پاســخ به او در توئیتر خود مطلبى را منتشــر 

کرده است.
مریل اســتریپ بازیگر سرشــناس هالیــوودى در 
مراســم گلدن گلوب و هنگام دریافــت جایزه یک 
عمر دستاورد سینمایى، با انتقاد از رفتار زشت دونالد 
ترامپ رئیس جمهــور جدید آمریــکا در مورد یک 
خبرنــگار معلول، گفــت: «وقتى 
آدم هاى قدرتمنــد از موقعیت
 خود براى زورگویى اســتفاده 

مى کنند، همه ما بازنده ایم.»
ترامپ هم ساکت ننشت و در واکنش به این حرف ها، 
اظهار داشت که او سخنرانى استریپ را گوش نکرده 
است. اما با وجود این، در توئیتر خود نوشت: «مریل 
استریپ یکى از بازیگرانى است که زیادى در هالیوود 

بزرگش کرده اند. او من را نمى شناســد اما در مراسم 
گلدن گلوب به من حمله کرد.»

ترامــپ در ادامه این هنرپیشــه باســابقه را یکى از 
هواداران «هیالرى کلینتون» بازنده انتخابات خواند.

مریل اســتریپ دوشــنبه شــب با اشــاره به تقلید 
دونالد ترامپ از خبرنگار معلــول روزنامه «نیویورك 
تایمز» گفت: «این نقش آفرینى امســال واقعًا من را 
حیرت زده کرد و چنگک هــاى آن در قلبم فرو رفت. 
نه براى آنکه خوب بود بلکه بــراى اینکه تأثیرگذار 
بود و کار خودش را کرد. این اتفــاق زمانى روى داد 
که فردى که قصــد دارد روى مهمترین صندلى این 
کشور بنشیند، اداى یک خبرنگار معلول را درمى آورد 
و او را مورد تمسخر قرار مى دهد. زمانى که این صحنه 
را دیدم قلبم شکست و هنوز نمى توانم آن را از ذهنم 

بیرون کنم زیرا چیزى که مى دیدم در فیلم نبود و در 
واقعیت اتفاق مى افتاد.»

این بازیگر برنده ســه جایزه اسکار در جمع حاضران 
در مراســم اعطاى جوایز گلدن گلوب گفت که اقدام 
ترامپ به نوعى به قلدرى وجهه قانونى بخشیده است 
و این رفتار مى تواند به زندگى روزمره مردم نیز سرایت 
کند و در واقع به ســایر مردم نیز اجازه مى دهد چنین 

رفتارى داشته باشند.
«جولین مور» و «جیمز وودز» دو هنرپیشه اى بودند 
که پس از این اتفاق، از ســخنان اســتریپ حمایت 

کردند.
«جورج کلونى» دیگر بازیگر مشــهور ســینما نیز 
 در حمایــت از همکار خود برآمد و گفــت که آمریکا 
کمى بدشانس اســت که ترامپ را به عنوان رئیس 

جمهور خــود دارد.کلونى خطاب بــه رئیس جمهور 
کشــورش، اظهار داشــت: «آیــا تو نبایــد در حال 
اداره کشــور باشى؟» و ســپس ادامه داد: «من به او 
رأى نــدادم، از او حمایت نمى کنــم و فکر نمى کنم 
او انتخاب درســتى بــوده باشــد. در ایــن برهه از 
زندگــى،  ما بایــد امیدوار باشــیم کــه او همه چیز 
را از بین نبرد. واقعیت این اســت که شما باید امیدوار 
باشید که او کارش را خوب انجام دهد چون اگر ایاالت 
متحده آمریکا شکســت بخورد، اتفاقات  واقعًا بدى 
مى افتد. پس باید امیدوار باشــیدکه او بتواند اما من 

هیچ نشانه اى از آن نمى بینم.»
بازیگر هالیــوودى فیلم «جاذبــه» همچنین گفت: 
«بعد از دوره خوش شانســى رئیس جمهور شــدن 
افرادى چون "جفرســون"، "فرانکلین"، "لینکلن"،  
"روزولت" و "کنــدى"، آمریکا ســر "بوش" کمى 
بدشانســى آورد و من فکر مى کنم حــاال هم کمى 

بدشانسى آورده ایم.»

با تصویب قانونی جدید در فرانســه، این    آریا|
کشور نیز به جمع 52 کشوري پیوست که تنبیه بدنِی 

کودکان در آنها ممنوع است. 
قانــون ممنوعیت تنبیــه بدنی در فرانســه تصویب 
شــد. به این ترتیب فرانســه پنجاه ودومین کشوري 
اســت که قانون منع کتک زدِن کــودکان را اجرایی 

کرده است.
طبق این قانــون، تمــام رفتارهاي تحقیــر کننده، 
آزاردهنده و بی رحمانه همچون تنبیه بدنی به وسیله 

والدین ممنوع شده است.
البته این ممنوعیت تحت قوانین شــهروندي فرانسه 
قرار گرفته و به همین دلیل افــرادي که آن را نقض 

کنند با اتهامات جنایتکارانه مواجه نمی شوند.
به گفته کارشناســان فرانســوي، این قانون در واقع 
والدین را آگاه می کند که چگونه تمام انواع خشونت ها 

می تواند براي کودکان ضرر داشته باشد.
تحقیقات نشــان می دهد کتــک زدن و تنبیه بدنی، 
کودکان را در معرض خطرات جــدي قرار می دهد. 
بررسی انجام شده در سال 2016 نشان داد کودکانی 
کــه تنبیه بدنی می شــوند بیشــتر احتمــال دارد از 
والدینشان ســرپیچی کنند، دچار مشکالت سالمت 
روان شــده و رفتارهاي ضد اجتماعی و خشونت آمیز 

از خود بروز دهند.
 در حال حاضر بیشتر کشــورهاي اروپایی به استثناي 
انگلیس، ایتالیا، سوئیس و جمهوري چک، کتک زدن 

کودکان را ممنوع اعالم کرده اند.

واکنش ها به سخنرانى «مریل استریپ» در مراسم «گلدن گلوب» ادامه دارد

جنجال «مریل»  

ممنوعیت تنبیه بدنی 
کودکان در فرانسه

«نیکــوالس مــادورو» رئیــس    تسنیم |
جمهورى ونزوئال گفت: پارلمان کــه اکثریت آن در 
اختیار اپوزیسیون است، با تصمیم  به برکنارى من قصد 
کودتا داشــته و از مقامات دولتــى مى خواهم تا اجازه 

ندهند تا این نقض قانون اساسى بدون مجازات بماند.
وى افزود: من به عنوان رئیس جمهور از مقامات دولتى 
مى خواهم تا اجازه ندهند قانون اساســى نقض شود و 

بى احترامى ها به نظم حقوقى بدون مجازات بماند.
مادورو در ادامه گفت: پارلمان روز دوشنبه هفته گذشته 

در حقیقت بیانیه کودتا را تصویب کرد.
گفتنى است  پارلمان ونزوئال روز دوشنبه هفته گذشته 
اعالم کرد که مادورو در نتیجه کوتاهى در انجام وظیفه 
باید از سمتش کناره گیرى کند و 106 قانونگذار به این 

تصمیم رأى مثبت دادند.
این در حالى اســت که اواخر روز دوشنبه دادگاه عالى 
کشــورى اعالم کرد پارلمان حق ندارد مــادورو را از 
سمتش برکنار کند.قانون اساسى ونزوئال قانونى را براى 
استیضاح رئیس جمهور ایجاد نکرده، اما ماده هاى 222 
و 232 قانون اساسى به پارلمان این قدرت را مى دهد 

تا بر قدرت اجرایى کنترل داشته باشد 
و جایگزینى براى رئیس جمهور 

انتخاب کند.

مادورو: پارلمان قصد 
کودتا داشت

» جام نیوز |
اعطاى جوایز «گلدن
«دونالد ترامپ» ایراد
نیز در پاســخ به او د

است. کرده
مریل اســتریپ بازیگ
مراســم گلدن گلوب
عمر دستاورد سینمایى
ترامپ رئیس جمهــو
خبر
آ

ترامپ هم ساکت ننش
سخ اظهار داشت که او
است. اما با وجود این
استریپ یکى از بازیگ

تا بر قدرت اجرایى کنترل داشته باشد 
براى رئیس جمهور و جایگزینى

انتخاب کند.

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اى اصفهان 

نحوه دریافت اســتعالم هاى ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" 
به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس:
 27313131- 021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات 

ادارى روزهاى کارى با شماره 36277687- 031) 
مهلت دریافت استعالم هاى ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 95/10/25 لغایت ساعت: 16:00 

روز چهارشنبه مورخ 95/11/06 
مهلت و محل تحویل استعالم هاى ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات استعالم ارزیابى 
کیفى بایستى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 95/11/23 در "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)" بارگذارى و نسخه فیزیکى آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه 

شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد شرایط 
براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجراى پروژه هاى مشابه 
استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى  مشاهده کنید. 

 www.setadiran.ir            www.erec.co.ir             www.tavanir.org.ir              http://iets.mporg.ir

«برق پاك و گرانبهاست«برق پاك و گرانبهاست
 در مصرف آن صرفه جویى کنیم» در مصرف آن صرفه جویى کنیم»

 آگهى تجدید فراخوان ارزیابى کیفى شماره 950/6004 
(شماره 200951188000016 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان 

نوبت اول

شرایط و الزامات ورود به فراخوان موضوع فراخوان شماره فراخوان

توان بهینه سازى پست هاى انتقال و فوق توزیع تحت 950/6004
بهره بردارى شرکت برق منطقه اى اصفهان 

داشتن حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى کشور 

م الف: 16289

شهردارى نایین به استناد مصوبه سوم شماره 78/4/448 مورخ 95/09/25 شوراى محترم اسالمى شهر 
نایین در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین با کاربرى کارگاهى واقع در قطب کارگاهى را با قیمت پایه کارشناسى 
و با مشخصات جدول و پالن تفکیکى و کروکى محل که به پیوست مى باشد را از طریق مزایده عمومى به 

فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم مى توانند تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 95/10/28 با تکمیل اسناد مزایده 
و مدارك مورد نیاز به انضمام یک فقره ضمانتنامه بانکى داراى اعتبار سه ماهه و یا فیش واریزى نقدى به 
حساب 0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در دو پاکت 
جداگانه سربسته الك و مهر شده (در پاکت الف ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریز نقدى سپرده و در پاکت ب 
برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپى شناسنامه، کارت ملى و دیگر اسناد مزایده) به دفتر حراست شهردارى نایین 

تحویل و رسید دریافت دارند.    
شرایط مزایده: 

1- متقاضى موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشــایى پاکت پیشنهادى قیمت به دبیرخانه 
شــهردارى مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز 
بهاى زمین اقدام نماید. عدم واریز در مهلت تعیین شده انصراف در خرید تلقى شده و در این صورت سپرده 

تودیعى متقاضى به نفع شهردارى ضبط و متقاضى هیچگونه ادعایى نخواهد داشت. 
2- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال سند و چاپ آگهى در روزنامه و سایر هزینه هاى مرتبط با موضوع برعهده 

برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادى بایستى به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادى، ناخوانا 

و مخدوش بودن به درخواست متقاضى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر از وضعیت زمین مى توانند به امور 

عمرانى و شهرسازى شهردارى مراجعه نمایند. 
5- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، امضاء نموده و به مزایده 

گزار تسلیم نماید. 
6- متقاضیان بایستى کپى شناسنامه و کارت ملى خود را ضمیمه درخواست در پاکت (ب) ارائه نمایند و 
همچنین اشخاص حقوقى باید کپى آگهى هاى تاسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز 

پیشنهاد دهنده براى اسناد مالى و تعهدآور و گواهى کد اقتصادى نیز ضمیمه نمایند. 
7- سپرده  نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذارى با برنده مسترد نخواهد 

شد. 
8- پاکت هاى پیشنهادى قیمت داده شده رأس ساعت 16:30 روز سه شــنبه مورخ 95/10/28 در محل 
شهردارى نایین با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز خواهد شد و حضور متقاضى در جلسه آزاد مى باشد. 

آگهى مزایده فروش زمین
 (نوبت دوم)

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین 

چاپ اول


