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واکنش مجلس به 
شالق خوردن

خبرنگار 
نجف آبادى

نوجوان  19 ساله
 4000 مـودم را هک کرد

آلمان،جوالنگاه جنبش نئونازى مى شود تفاوت سقط درمانى و سقط غیرقانونىمشکالت پاالیشگاه دارى وزارت بهداشت!تولید 16 میلیون تن محصول کشاورزى در اصفهان جامعه روحانیت مبارز، راست گرا مى ماند؟ بین المللاجتماعاقتصاداستانجهان نما

      

در صفحه حوادث بخوانید

اقدام به خودکشى یک مسافر 
در پرواز استانبول - تهران
پرواز PC514 شرکت هواپیمایى پگاسوس 
ترکیه که فرودگاه استانبول را به مقصد تهران 
ترك کرده بود، به دلیــل اتفاق عجیبى که 
یکى از مســافران این پرواز رقم زد، مجبور 
شد پرواز خود را به شکلى غیرعادى به پایان 

برساند.
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ساالر عقیلى و زند وکیلى در اصفهان  کنسرت مى دهندساالر عقیلى و زند وکیلى در اصفهان  کنسرت مى دهند

تمدید اجراى اپرا تئاتر 
«هفت خوان رستم»  

اجراى اپرا تئاتر «هفت خوان رستم» به نویسندگى و 
کارگردانى عرشیا شفیعیون تا امروز 26 دى ماه در تاالر 

هنر اصفهان تمدید شد.
 این نمایش، «هفت خوان رستم» را با شیوه اجرایى 
خاص و سبک شــعرخوانى صحیح با رعایت کامل 

5قواعد ادبى به اجرا در مى آورد.

آغاز برنامه ریزى
 براى سفر 
حج تمتع
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  CES 2017 نگاهى به تبلت ها و کروم بوك هاى معرفى شده در

دانش آموزان در ادارات
 درس بخوانند!

 مایلى کهن
 ایستاده به صدر آمد
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دیدار فرمانده نیروى قدس با خانواده سردار شهید رضایى

بى سابقه ترین پرونده نفوذ کامپیوترى در اصفهان بسته شد

سردار قاسم ســلیمانى با خانواده سردار شهید حسین 
رضایى از شهداى مدافع حرم استان اصفهان و معروف 

به «ابوحامد» دیدار کرد.
زهرا حاج کاظم همسر سردار شهید حسین رضایى در 
گفتگو با تسنیم این دیدار را کامال اتفاقى و بدون هیچ 
اطالع قبلى عنوان کرد و اظهار داشــت: حضور سردار 
سلیمانى در منزل شهید رضایى آنقدر اتفاقى بود که ما 

غافلگیر شدیم و لحظاتى در شوك این حضور بودیم.
وى در مورد اهم صحبت هاى سردار سلیمانى با خانواده 
شهید رضایى گفت: در این دیدار از سردار سئوال کردم 
چقدر با همسرم آشنایى داشتید و ایشان در جواب گفتند 
که ســردار رضایى جزو رزمندگانى بود که در سوریه 
عالقه زیادى به او داشــتم و باعث افتخار شــخص 

من بود. 

   آگهى مزایده عمومى 

محمد شرفا- شهردار مبارکه  محمد شرفا- شهردار مبارکه  

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

شرایط متقاضیان: 
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى توان مالى، تجهیزات، امکانات و سابقه کار مرتبط 

ب) توانائى ارائه تضمین شرکت در مزایده و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقدى به مبلغ 20/000/000 ریال بابت سپرده شرکت در 
مزایده بحساب سیباى 0105193396003 بنام شهردارى مبارکه (از قرار دادن هرگونه وجه نقد یا چکهاى تضمینى، 

مسافرتى و غیره جداً خوددارى گردد.) 
محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031) 

مبلغ خرید اسناد مزایده: 500/000 ریال 
تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات ادارى تا روز سه شنبه مورخ 1395/11/12 

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: تا روز پنجشنبه مورخ 1395/11/14 تا پایان وقت ادارى 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1395/11/16 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است. 
 شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

نوبت اول

مدت اجاره- ماهقیمت پایه کارشناسى (ماهیانه- ریال)مجوز شوراعنوان مزایدهردیف

95/2256اجاره پارکینگ شهداى ایرانپور1
1395/09/1530/000/00036

آگهى مناقصه عمومى

جواد جمالى- شهردار زرین شهر   جواد جمالى- شهردار زرین شهر   

شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1395 
خود در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات خط انتقال آب فضاى 
سبز پارك کوهستان زرین شــهر با اعتبار اولیه 3/800/000/000 
ریال از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد 
شرایط دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 95/11/7 

به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

نوبت اول



0202جهان نماجهان نما 2852یک شنبه  26 دى ماه 

جبار کوچکى نژاد رئیس فراکســیون مطبوعات، رسانه 
ملى و پایگاه هاى خبرى مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به حکم 40 ضربه شالق خبرنگار نجف آباد بیان داشت: 
باتوجه به آنکه در مجلس شــوراى اسالمى فراکسیونى 
درخصوص رسیدگى به مسائل خبرنگاران و روزنامه نگاران 
راه اندازى شده است؛ مطمئناً اتفاق رخ داده درباره خبرنگار 
نجف آباد پس از تعطیالت مجلس شــوراى اسالمى در 
جلسه مشترك با وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى مورد 

بررسى و پیگیرى قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، وى با اشــاره به اینکه اســناد مربوط به 
40 ضربه شــالق خبرنگار نجف آبــاد را دریافت کرده و 

بررسى هاى الزم را در فراکسیون مطبوعات، رسانه ملى و 
پایگاه هاى خبرى مجلس شوراى اسالمى انجام خواهیم 
داد، افزود: عرصه خبرنگارى کار بسیار ظریف، حساس و 
سختى است.وى با اشاره به اینکه هر مطلبى که توسط 
خبرنگاران نوشته مى شود؛ مى تواند له یا علیه فردى قلمداد 
شود، افزود: ممکن است هر مطلبى که توسط روزنامه نگار 
یا خبرنگار نوشته مى شود مورد شکایت عده اى قرار گیرد 
بنابراین یعنى هر روز خبرنگاران باید پاسخگو باشند و این 
موضوع چندان امر معقول و پسندیده اى نیست.وى گفت: 
باید قضات مربوط در این عرصه نســبت به حساسیت 

فعالیت خبرى و خبرنگارى توجیه باشند.

دبیر مجمع تشخیص مصلت نظام در ارتباط با گزینه هاى 
معرفى شده توسط «دونالد ترامپ» براى ریاست سى آى اى 
و وزارت دفــاع، گفت: ما از ورود ژنرال هــا به کابینه آقاى 
ترامپ نگران نیستیم. آنها از بسیارى از سیاسیون آمریکا 

عاقل ترند.
به گزارش میزان، سرلشکر پاسدار محسن رضایى در صفحه 
شخصى اینستاگرام خود نوشت: «مایک پومپئو» و «جیمز 
ماتیس» ژنرال هاى معروف آمریکا به ترتیب قرار اســت 
ریاست سى آى اى و وزارت دفاع آمریکا را به عهده بگیرند، 
دو تن از مهمترین و حساس ترین چهره هاى کابینه ترامپ  
هستند که هرچند اظهارات آنها صورتى خشن و اقرارآمیز 

نسبت به واقعیت هاى موجود دارد اما به نظر مى رسد نسبت 
به بسیارى از سیاستمداران آمریکایى از عقالنیت سیاسى 
بهترى برخوردارند و ضمن توجه بــه واقعیات از توهم و 
رؤیاپردازى اجتناب خواهند کرد. به عقیده من دوره حساسى 
بین ما و این ژنرال ها در راه است. ما از ورود ژنرال ها به کابینه 
آقاى ترامپ نگران نیســتیم. آنها از بسیارى از سیاسیون 
آمریکا عاقل ترند. ما به خوبى سابقه و میزان فهم و دانش 
آنها را مى دانیم و آنها هم از توانایى هاى ما کامًال آگاهند. 
بنابراین در روبه رو شدن و ارزیابى اقدامات آنها نباید شتاب 
کرد. آنها به خوبى مى فهمند که ایران شیر صبور و ببر مراقبى 

است که نباید به او نزدیک شوند. 

واکنش مجلس به شالق 
خوردن خبرنگار نجف آبادى

تحلیل محسن رضایى از 
گزینه هاى ترامپ

انتقاد امام جمعه گلپایگان از 
عملکرد صدا و سیما 

  ایسنا| امام جمعه گلپایگان در خطبه هاى 
نماز جمعه بــا انتقاد به  عملکرد صداو ســیما  گفت: 
مطالبى که صدا و سیما بعد از رحلت آیت ا... هاشمى 
بارها پخش کرد، جا داشت پیش از مرگ مرحوم هم 
پخش مى شد. یکى از ویروس هاى جامعه ما افراط و 
تفریط است، نه آنطور که قبل از فوتشان سخنرانى از 
ایشان پخش نشود و نه اینکه بعد از رحلتشان به این 

شدت سخنرانى گذاشته شود.
حجت االسالم والمســلمین محمدرضا اسماعیلى 
اضافه کرد: شــما که مشــکلى ندارید، قبل از مرگ 
مرحوم هم این مطالب را پخش مى کردید، همیشه 
نیمه پر و خالى  لیوان را باهــم ببینیم،  باید در جامعه 
تعادل را حفظ کنیم. چرا تا کسى زنده است معرفى اش 
نمى کنیم؟ متأسفانه صداوسیما در طول دهه اخیر و 
قبل از آن، یا کسى را بیش از اندازه بزرگ مى کند و 
یا چنان برزمین مى کوبد که دیگر نتواند سربلند کند.

واژگونى خودروى بستگان 
آیت ا... هاشمى صحت ندارد

  ایسنا| یکــى از نزدیکان خانــواده آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى واژگونى خودروى بستگان خود را 
تکذیب کرد. حسین مرعشى درباره اظهارات مطرح 
شده از سوى سرپرست مرکز حوادث و فوریت هاى 
پزشــکى کاشــان و فرماندار اردکان یــزد مبنى بر 
واژگونى خودروى تعدادى از بستگان آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى، گفت: این موضوع صحت ندارد و چنین 

اتفاقى براى خانواده ما رخ نداده است.

کالس درس عربى
 رئیس مجلس براى یک نماینده

   خبر آنالین | رئیس مجلس فــوت «والد» 
نماینده رشت را تســلیت گفت. در این هنگام یکى 
از نمایندگان که به گمان خودش نکته سنجى کرده 
بود، تأکید کرد که «پدر» این نماینده فوت کرده است، 
نکته اى که موجب شــد تا الریجانى با خنده توضیح 

بدهد، والد همان پدر است.
علی الریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز 
زمانی که بــه دلیل فوت پدر محمدصادق حســنی 
نماینده مردم رشــت، در حال تســلیت گفتن بود،  با 
بیان این جمله کــه «از طرف خــودم و نمایندگان 
مجلس بخاطر رحلت والد مکرم ایشان که تازه متوجه 
شدیم، تسلیت عرض می کنم.» با نکته سنجی یکی 
از نمایندگان مجلس مواجه شد که می گفت «پدر» 
نماینده رشت فوت کرده است.این تذکر و نکته سنجی 
یکی از نماینده هاي مجلس موجب خنده الریجانی 
شد تا او تالش کند با آموزش لحظه اي زبان عربی، 
این نماینده را آگاه کند. رئیس مجلس با خنده گفت: 

عرض کردم والد دیگر! والد همان پدر می شود.

روایت دختر یاسر هاشمى از 
مراسم عقدش

  تابناك | مراســم جشــن پیوند نوه آیت ا... 
هاشمى (ره) دو روز قبل از رحلت ایشان برگزار شد. 
خطبه عقد این مراسم را آیت ا... هاشمى قرائت کرد. 
در این مراسم لیلى هاشمى فرزند یاسر هاشمى به عقد 
محمدمهدى صانعى طاهرى درآمد. آیت ا... هاشمى 
عالوه بر یک جلد کالم ا... مجید یک عدد انگشتر که 
نگین آن از ضریح سنگ قبر امام حسین (ع) ساخته 
شده است را نیز به عنوان تبرك به داماد تازه خاندان 
هاشمى هدیه داده است. لیلى هاشمى در یک دلنوشته 
با انتشار آخرین عکس آیت ا... هاشمى(ره) در مراسم 
عقدش روى صفحه اینستاگرامش اینچنین نوشت: 
«خوشحال ترین بودم کنار ســفره، رو به روى آینه 
و قرآن نشستیم، اول دعایمان کرد. بعد خطبه عقد را 
خواند. چقدر شنیدن صدایش آرامش داشت. عقد را که 
خواند، با اجازه اش (بله) را گفتم و خوب در آغوشش 
گرفتم، همان عطر همیشــگى، همــان پدربزرگ 
دوست داشتنى، خوشــحال ترین بودم و سهم من از 
این خوشحالى تنها دو روز بود... و حاال من مانده ام 
و سنگینى خاطرات پدربزرگانه ام. تو بزرگ تر از آن 

بودى که بخواهند از خوبى ات بگویند. »

توئیتر

   خبر آنالین | به ســمت تابوت آیت ا... هاشمى 
آمد. قبــل از اینکه به صف مقامات بــراى نماز بپیوندد 
عصاى خود را کنارى گذاشــت و کنار تابوت نشست . او 
در حالى که سر خود را روى تابوت گذاشته بود به مدت 
چند دقیقه گریست. ســال هاى طوالنى رفاقت با آیت 
ا... هاشمى رفسنجانى داشت؛ آیت ا... موحدى کرمانى 
دبیر کل تشکلى روحانى که هاشمى رفسنجانى از پایه 

گذاران آن بود.
اما جامعه روحانیت مبارز در چه نسبتى با آیت ا... هاشمى 

رفسنجانى قرار داشت؟

اختالف نظر بر سر یک لیست انتخاباتى!
هاشمى رفسنجانى در سال هاى قبل و ابتداى انقالب 
از چهره هاى تأثیرگذار و کلیدى جامعه روحانیت مبارز 
و البته نامزد مورد حمایت آنها در ادوار مختلف انتخابات 
بوده است. اما نگاهى به تاریخچه این روابط یک مقطع 
مهم را یــادآورى مى کند. دوره اى که هاشــمى براى 
انتخابات راه دیگرى به غیر از جامعه روحانیت برگزید. به 
زمانه انتخابات مجلس پنجم اشاره مى کنیم. دوره اى که 

همراه بود با یک شایعه.
مى گفتند در لیســت انتخاباتی جامعــه روحانیت مبارز 
تغییراتی صورت گرفته و اختالف نظرهایی به وجود آورده 
اســت. ماجرا هم گویا از این قرار بود که رئیس جمهور 
وقت یعنى اکبر هاشمى رفسنجانى که خود عضو ارشد 
جامعه روحانیت مبارز بود، به توصیه معاون خود حســن 
حبیبى، طى نامه اى به جامعه روحانیت از آنها خواست که 
نام پنج نامزد نزدیک به دولت را در فهرست خود قرار دهند 
وگرنه طرفداران دولت، فهرســتى مستقل ارائه خواهند 
داد. برغم موافقت اولیه جامعه، به دلیل مخالفت برخى 
گروه هاى حامى آن به ویژه حزب مؤتلفه اسالمى اسم 
این پنج نفر (فائزه هاشمى، عبدا... نورى، محسن الویرى 

و...) در فهرست قرار نگرفت.
هاشــمى بعد از این اظهارات تصمیم خود را براى یک 
تغییر تاریخى گرفت. چند روز بعد، 16 تن از اعضاي دولت 
هاشمی رفسنجانی (ده وزیر، چهار معاون، رئیس بانک 
مرکزي و شهردار تهران) با صدور اطالعیه اي که عنوان 
کارگزاران اجرایی ســازندگی را داشت، براي شرکت در 
انتخابات اعالم آمادگی کردند. این حرکت با واکنش تند 
جناح اکثریت روبه رو شد. بعد از آن 150 تن از نمایندگان 
مجلس در واکنش به بیانیه کارگزاران، بیانیه شدیداللحنی 
صادر کردند. به دنبال گسترش دامنه این مباحث،حضرت 
آیت ا... خامنه اي اعالم موجودیت کارگزاران را توهین 
به مجلس ندانستند اما از وزرا خواستند که در این تشکل 
عضو نباشند. به این ترتیب اعضاي کارگزاران به شش 

تن تقلیل یافت، لیکــن در رقابت هاي مجلس با قدرت 
حاضر شد. هاشمی رفسنجانی نیز در هیئت دولت در این 
باره سخن گفت و با اشاره به آنکه جامعه روحانیت مبارز 
حاضر نشده پنج تن از افراد پیشنهادي مدیران اجرایی را 
در لیست خود بگذارد، تأکید کرد که پس از آن منع خود را 

از مدیران براي ارائه لیست جداگانه برداشته است. 
سرلیست فهرست جامعه روحانیت، على اکبر ناطق نورى 
رئیس مجلس چهارم بود و چهــره هایى چون موحدى 
کرمانى، حسن روحانى، على اکبر ابوترابى و محمدرضا 
باهنر چهره هاى شاخص آن بودند. سرلیست فهرست 
کارگزاران عبدا... نورى بود و چهــره هایى چون فائزه 
هاشمى، مرتضى الویرى، محمود دعایى و مجید انصارى 

چهره هاى اصلى آن به حساب مى آمدند.
نگاه ها به نتیجه انتخابات دوخته شــد. آیا تدبیر آیت ا... 
براى ایجاد تغییرات در شکل سیاســى پارلمان نتیجه 
بخش بود؟ به طور تقریبى از کل راه یافتگان به مجلس 
پنجم، 134 نفر وابســته به فراکسیون جامعه روحانیت، 

90 نفر وابسته به فراکسیون کارگزاران و بقیه نمایندگان 
مستقل بودند.

بازگشت به جامعه روحانیت
اما انتخابــات مجلس پنجــم باعث جدایى هاشــمى 
رفسنجانى از جامعه روحانیت مبارز نشد. زمان گذشت 
و در دوره اى که هاشــمى بنا داشــت بعد از ســال ها 
پاستورنشینى، به پارلمان بازگردد چهره شاخص لیست 
جامعه روحانیت در لیست انتخابات شد آن هم در شرایطى 
که گروه هاي اصالح طلب حاضر نشدند نام او را در لیست 
خود قرار دهند. آنان شرط لحاظ کردن نام هاشمی را خارج 
شدن وي از لیست جریان مقابل قرار داده بودند. در نهایت 
جامعه روحانیت با شکستی بی سابقه روبه رو شد، هاشمی 
رفسنجانی در شمارش وزارت کشور در رتبه هاي پایین 
منتخبان قرار گرفت و در نهایت و پس از کشمکش هاي 
بسیار، کناره گیري کرد. از لیست جامعه روحانیت مبارز، 

تنها غالمعلی حداد عادل به مجلس راه یافت.

یک مناظره و یک دلخورى
دهه 80 اما زمانه اى بود که آیت ا... هاشمى بار دیگر عزم 
کرد تا قباى ریاست جمهورى را بر تن کند، او بعد از پایان 
دولت اصالحات تکلیف خود را بر کاندیداتورى دید و وارد 
میدان شــد تا با طیفى از کاندیداهاى اصولگرا و اصالح 
طلب رقابت کند، در میان حامیان هاشــمى در آن سال 
کم نبودند کسانى که برچســب جامعه روحانیت بر آنها 
خورده بود اما آیت ا... در دوقطبى ایجاد شــده با محمود 
احمدى نژاد بازى را به او واگــذار کرد. محمود احمدى 
نژاد دوقطبى ایجاد کرده را سال هاى بعد هم ادامه داد و 
بارها هاشمى را محل هجمه و انتقاد قرار داد که اوج آن در 
مناظرات انتخاباتى سال 88 بود. سکوت جامعه روحانیت 
در مقابل این رفتار بذر دلخــورى را در دل این دو عضو 
جامعه روحانیت ایجاد کرد و سبب دورى آنها از جلسات 
جامعه شد، گرچه ســال ها بعد عنوان شد آیت ا.. بخاطر 
مســائل امنیتى قادر به حضور در جلسات جامعه نبوده و 
حتى پیشنهاد داده که جلسات جامعه در دفتر او در مجمع 

تشخیص مصلحت برگزار شود اما نمى توان از کنار این 
دلخورى آیت ا... عبور کرد.

هاشمى لیست جامعتین را متفاوت کرد!
اگر از ســایر اتفاقات در دهه 80 گذر کنیم و به دهه 90 
برسیم به یک ماجراى بســیار مهم مى رسیم. مقطعى 
از تاریخ که جامعه روحانیت مبــارز برغم نظرات کامًال 
متفاوت درونى، آیت ا... هاشمى رفسنجانى را در فهرست 
انتخاباتى خود قرار داد. براى اولین بار فهرســت جامعه 
روحانیت و جامعه مدرســین با یکدیگر تفاوت داشت. 
تفاوت بــزرگ آن حضور نام هاشــمى در لیســت بود. 
غالمرضا مصباحى مقدم این ماجــرا را اینگونه روایت 
مى کند: «درباره آیت ا... هاشمى رفســنجانى در جامعه 
روحانیت مبارز دو دور بحث شــد کــه در هر دور، اعضا 
موافق حضور ایشان در فهرســت بودند و مخالفان در 
اقلیت بودند. وقتى رأى گیرى شد، هاشمى رأى اکثریت را 
آورد و رسمًا به عنوان کاندیداى خبرگان رهبرى از طرف 
ما انتخاب شد. ما با جامعه مدرسین قم جلسه مشترکى 
برگزار کردیم که بحث جدى ما با آنهــا حضور آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى بود. جامعه مدرسین مخالف حضور 
ایشان بودند اما آیت ا... موحدى کرمانى از طرف جامعه 
روحانیت مبارز اصرار داشــتند که نام هاشمى در لیست 
مشترك ما بیاید و چون به توافق نرسیدیم، لیست تهران 

ما با لیست جامعه مدرسین قم تفاوت داشت.»

دوران جدید جامعه روحانیت
خیلى ها اعتقاد داشتند هاشمى رفسنجانى براى راضى 
کردن جامعه روحانیت جهت حمایت از حســن روحانى 
در جلسات این تشــکل روحانى شــرکت خواهد کرد. 
مى گفتند این بزرگ ترین تالش آیت ا... براى جلب نظر 
بخش مهمى از جناح راســت خواهد بود . حاال آیت ا... 
دیگر در میان ما نیست و کســى از این تصمیم احتمالى 
او خبرى ندارد. هاشمى رفســنجانى و جامعه روحانیت 
مبارز روزگار پرفراز و نشــیبى را طى کردند. آیت ا... اما 
هرگز خود را از جامعه روحانیت مبارز جدا ندانست. بارها 
گفت که علت عدم شرکت در جلســات را فقط مسائل 
امنیتى مى داند. اکنون این تشــکل بزرگ روحانى یک 
شخصیت بسیار مهم را از دســت داده است. بهتر است 
این مطلب را با یک سئوال مهم و تعیین کننده به پایان 
ببریم؛ «آیا جامعه روحانیت مبارز در دوران فقدان هاشمى 
با دعوت از افرادى مانند حسن روحانى و ناطق نورى به 
هویت وجودى راســت  گراى خود باز مى گردد یا ترجیح 
مى دهد حاال که هاشمى نیست، وزنه بخش چپ از جامعه 

روحانیت یعنى مخالفان دولت فعلى را تقویت کند؟»

حجت االسالم و المسلمین مجید انصارى عصر جمعه 
در آیین بزرگداشت آیت ا... هاشمى رفسنجانى در مسجد 
جامع رفسنجان  سخنرانى کرد. فرازهایى از اظهارات او را 

به نقل از انتخاب بخوانید. 
■ هر مسئولیتى که امام(ره) و رهبرى به او مى سپردند 
مطمئن بودند که به درستى انجام مى شود، هاشمى به هر 
جایگاهى اعتبار مضاعف مى بخشید، سیل مشکالت به 

او مى رسید اما آرام بود.
■ در زمان انتخابات 94 ملت را قــوت قلب داد، مردم 
را راهنمایى کرد، مردم را به وحــدت فراخواند تا به پاى 

صندوق ها بیایند و ایران گلستان شد.
■آیت ا... هاشمى رفســنجانى از سد تخریب رسانه اى 
گذشته و دل ها را تسخیر کرده بود. او در دل ها محبوبیت 
داشته لذا دیوار تحریم رسانه و سانسور رسانه اى و تهاجم 
رســانه اى هیچگونه خللى در محبت مردم نسبت به او 

ایجاد نکرد.
■ما موظفیم براى حفظ انقالب، راه هاشمى را برویم. 

■در روز 19 دى ماه سال جارى صحیفه نورانى مردى از 
اولیاى الهى در سرزمین ایران به صورت ناگهانى و بهت 
آور بسته شــد و به فاصله چند لحظه از بسته شدن این 
پرونده پرافتخار و انتشــار این خبر ناگوار صحیفه بلند و 

عمیقى به روى ملت و تاریخ ایران گشوده شد.
■در جنگ تحمیلى هاشــمى یک فرمانده توانا بود از 
سرداران بزرگ نظام (محســن رضایى، شمخانى و...) 

بپرســید ببینید نظرات دفاعى، طرح هــاى عملیاتى و 
دقت هاى نظامــى و رزمى که این مرد داشــت همه را 

شگفت زده مى کرد.
■آن روزى که قرار است این گره کور (جنگ هشت ساله 
)گشوده شــود آن که گام در میدان مى گذارد و مسیر را 

هموار مى سازد، هاشمى است.
■ شخصیت هاشمى بعد از رحلت امام(ره) آنگونه بود که 
بر احساسات غلبه کرد اعضاى خبرگان را احضار و کمتر 
از هر زمان با تدبیر او و فداکارى حاج احمد مسیر رهبرى 
آینده را فراهــم کردند و تالطم ها و پیشــگویى هاى 

دشمنان نقش بر آب شد.

■یک عده تنگ نظر گفتند هاشمى کشور را 40 میلیارد 
دالر به خارج مقروض کرده اســت یا چرا به جاى ســد 
سازى، پنیر وارد نمى کند اما هاشــمى مى دانست که 
چه بذرى را مى افشــاند، در ســال 94 با تکیه بر یار و 
همسنگرش روحانى زیرساخت هاى کشور و کشاورزى 
کشور را به خودکفایى رساند و امروز کشور مازاد گندم و 

کشاورزى دارد.
■با رحلت جانســوز آیت ا... هاشــمى، دولت روحانى 
پشتوانه مستحکمى را از دســت داد که ان شاءا... ملت 
با حمایت هــاى بیش از پیش خود، ایــن خأل را جبران 

 خواهد کرد.

ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعى است 
در اختیارات رهبرى و در انتظار حکم رهبر معظم انقالب 
خواهد بود؛  اما برگزارى انتخابات میان دوره اى مجلس 
خبرگان، تکلیف صندلى  سرخ هاشمى را در مجلس قدیم 

مشخص خواهد کرد.
به گزارش آفتاب، محمدحســین مقیمى قائم مقام وزیر 
کشــور خبر از آمادگى وزارت کشــور بــراى برگزارى 
انتخابات میــان دوره اى خبــرگان داد. بــه دنبال آن، 
سخنگوى شوراى نگهبان اعالم کرد: برگزارى انتخابات 
میان دوره اى مجلس خبرگان رهبرى براى مشــخص 
شــدن تکلیف صندلى خالــى آقاى هاشــمى، نیازمند 

درخواست مجلس خبرگان رهبرى است.
عباسعلى کدخدایى عضو حقوقدان و سخنگوى شوراى 
نگهبان به آنا گفت: برگزارى انتخابــات میان دوره اى 
خبرگان منوط به نظر خود این مجلس است و برگزارى 
آن در ابتدا به وزارت کشور و شــوراى نگهبان ارتباطى 
ندارد، چراکه وزارت کشور مجرى و ما ناظر بر برگزارى 
آن هستیم. وى تأکید کرد: تاکنون چنین درخواستى از 

سوى مجلس خبرگان مطرح نشده است.
در همین حال حجت االسالم والمسلمین احمد خاتمى 
عضو هیئت رئیســه مجلس خبرگان رهبرى در پاسخ 
به خبرگزارى آنــا مبنى بر اینکه آیا هیئت رئیســه این 
مجلس برنامه اى براى بررســى این موضوع دارد یا نه؟ 
گفت: بررسى این مسئله به تشکیل جلسه هیئت رئیسه 

بستگى دارد.
وى ادامه داد: زمان تشــکیل این جلسه هنوز مشخص 
نیست اما در نخستین جلسه هیئت رئیسه طرح موضوع 

خواهد شد.
خاتمى در پاسخ به اینکه احتمال برگزارى انتخابات میان 
دوره اى خبرگان همراه با انتخابات ریاســت جمهورى 
94 جود دارد، گفت: فعًال این مسئله بررسى نشده است 
اما کرســى آقاى هاشــمى به عنوان نماینده تهران در 

خبرگان، تنها کرسى خالى در این مجلس است.

فراز و فرودهاى رابطه آیت ا... هاشمى با قدیمى ترین تشکل روحانى کشور

جامعه روحانیت مبارز، راست گرا مى ماند؟

مجید انصارى در آیین بزرگداشت آیت ا... هاشمى رفسنجانى:

دولت روحانى پشتوانه مستحکمى را از دست داد
سرنوشت صندلى آیت ا... هاشمى در انتظار 

تصمیم خبرگان
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رئیس پلیس راهور ناجا با اشــاره به آمار هشــت ماهه 
تصادف رانندگى در کشــور گفت: در ســال جارى هر 
ســاعت1/9 نفر در تصادفات رانندگى کشته و 40 نفر 

مجروح شدند.
سردار تقى مهرى به آمار هشت ماهه امسال تصادفات 
رانندگى در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت 
11 هزار و 624 نفر در تصادفات رانندگى کشــته شدند 
که به این ترتیب هر روز 47 نفر و هر ساعت1/9 نفر در 

تصادفات رانندگى کشور کشته شدند.
وى گفت: همچنین در هشت ماهه امسال 237 هزار و 
534 نفر براثر تصادفات رانندگى مجروح شدند که بدین 

ترتیب هر روز 565 نفر و هر ســاعت 40 نفر در حوادث 
ترافیکى مجروح شدند.ســردار مهرى با اشاره به اینکه 
ترافیک و آلودگى هوا مسائل بسیار مهمى است، افزود: 
برابر آمارهاى موجود 51 درصد کشــته هاى تصادفات 
بین 20 تا 50 ســاله هســتند و نیروى کار به حســاب 
مى آیند. از سوى دیگر براســاس تحقیقى 6 تا 7 درصد 
تولید ناخالص ملى کشــور در تصادفات رانندگى از بین 
مى رود و مى طلبد به این مقوله نگاه ویژه اى شود.رئیس 
پلیس راهور گفت: در 9 ماهه امسال حدود یک میلیون 
دســتگاه خودرو و 400 هزار دستگاه موتورسیکلت وارد 

چرخه حمل و نقل کشور شدند.

سرپرســت ســازمان حــج و زیــارت با اعــالم آغاز 
برنامه ریزى ها براى سفر حج تمتع طبق روال هر سال، 
گفت:  بعید مى دانم ایران و عربســتان درباره ویزاى حج 

چالشى داشته باشند، چون قبًال توافق کرده اند.
حمید محمدى در گفتگو با ایســنا جزئیاتى از دعوتنامه  
حج عربستان و هیئت مذاکره کننده  ایرانى را تشریح کرد 
و افزود: عربستان هر سال طبق روال معمول، در ماه هاى 
ربیع االول و ربیع الثانى دعوتنامه هایى به کشــورهاى 
اسالمى مى فرستد و براى مذاکره با هیئت هاى اعزامى 
این کشــورها، زمانى را تعیین مى کند که نوبت ایران، 
پنجم اسفندماه برابر با 25 جمادى االول تعیین شده است.

وى در پاسخ به این پرسش که در صورت به نتیجه رسیدن 
و توافق میان دو کشــور، فرصت براى هماهنگى ها و 
اجراى عملیات حج وجود دارد، اظهار داشت: طبیعتًا اگر 
در زمان تعیین شــده، مذاکرات به نتیجه برسد مى توان 

برنامه ریزى و هماهنگى ها را انجام داد.
محمدى همچنین درباره  ویزاى حج که در مذاکرات سال 
گذشته به دلیل تعطیلى سفارتخانه این کشور در ایران به 
عنوان یکى از چالش ها مطرح بود، گفت: پیشنهاد نخست 
صدور ویزا در کشور ثالث بود که با مقاومت ایران راهکار 
صدور ویزاى الکترونیکى مطرح شد. بنابراین به احتمال 
زیاد در مذاکرات امسال چالشى درباره  ویزا نداشته باشیم.

آغاز برنامه ریزى براى
 سفر حج تمتع

مرگ روزانه 47 ایرانى در 
تصادفات

خرید تلفنى
افسانه پاکرو بازیگرسینما و تلویزیون طى مصاحبه اى 
اعالم کرد: من بار ها گفتم که صفحه اینستاگرام ندارم 
و به نام من صفحه هاى زیادى باز شده است و این کار 
هنوز ادامه دارد. صفحات قالبى پارسال من بیشترین 
فالوور را داشــت. به نام من کانال تلگرامى مى زنند. 
تلفن من را مى فروشند به من زنگ مى زنند و مى گویند 
تو را به خدا صحبت کنید ما تلفنت را خریده ایم. بسیار 
آزاردهنده است وقتى که شب گوشى را چک مى کنید 

از ده تماس هشت تاى آن مزاحم باشد.

حساسیت حوزه علمیه
مدیرحوزه هاى علمیه گفت:حوزه هاى علمیه خود 
را دربرابر مســئله مهم افزایش جمعیت موظف مى 
دانند، بیش از این هم، باید خود را موظف بدانند و با 

حساسیت این موضوع را دنبال خواهند کرد.
آیت ا... علیرضا اعرافــى با بیان اینکه حکم افزایش 
جمعیت و تکثیر نســل در منطق اسالم یک عنوان 
اولى و یک عنوان ثانوى دارد، افــزود: عنوان اولى 
آن استحباب مؤکد است، بر اســاس روایات تکثیر 
نسل و فرزندآورى از امت اسالمى یک امر مستحب 
مؤکد است، اما در منظر دوم که منظر عناوین متغیر 
و ثانوى باشد این حکم که داراى استحباب تأکیدى 
است، در شرایطى ممکن است حکم وجوب و الزام 

پیدا کند. 

مادر ایران! برگرد
رضا صادقى در شب آغاز سى  و دومین دوره جشنواره 
موســیقى فجر، از مادر کودك رها شده در مبارکه 

خواست تا براى تحویل گرفتن فرزند خود بازگردد.
چندى پیش ویدئویى در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شد که نشــان مى داد نوزاد دخترى با یک نوشته در 
خیابان اصفهان شهر مبارکه در استان اصفهان رها 
شده است. به دنبال انتشار گسترده  این ویدئو، رضا 
صادقى نیز ویدئویى از خود در شــبکه هاى مجازى 
منتشر کرد که در آن گفته بود تمام مخارج این نوزاد 

را تقبل مى کند.
صادقى همچنین در اجراى خود در جشنواره موسیقى 
فجر گفت:«مادر «ایران» برگرد. ما همه پشتیبان و 

حامى تو هستیم.»

تغییرتفکر و تحول نیکى...
فرود اولین هواپیماى ایرباس A321 نو در فرودگاه 

مهرآباد، نیکى کریمى را به تحسین واداشت.
نیکى کریمى بازیگر و کارگردان سینما در واکنش به 
فرود اولین هواپیماى ایرباس A321 نو در فرودگاه 
مهرآباد در صفحه اینستاگرامش نوشت: «خوشحالم 
براى تغییر تفکر و تحول در رفاه و حق مردم، با ورود 
اولین ایرباس به کشــور بعد از  37 سال. ممنون از 
دست اندرکاران و تبریک به مردم و صنعت هوایى. به 

امید حضور امکانات بیشتر و بهتر.»

سرانجام تلخ جناب خان
در حالى که سعید ساالرزهى (مالک جناب خان)  از 
دغدغه هاى فرهنگى اش براى این عروسک گفته 
بود و از تبدیل شــدن این عروســک به کارکترى 
متملق ابراز نگرانى کرده بود تا آنجا که به اختالف و 
حذف این کاراکتر از تلویزیون انجامید، حاال خودش 
نخستین استفاده اش از این عروسک بعد از جدایى از 
خندوانه را به تبلیغات اتوبوسى اختصاص داده است! 
گفته مى شــود مالک جناب خان این عروسک را با 
رقمى نزدیک به 300 میلیــون تومان در اختیار این 

شرکت قرار داده است.
همچنیــن شــنیده مــى شــود وضعیــت فیلم 
ســینمایى «جناب خان» با جدایى محمد بحرانى 
از این عروســک در بن بســت قرار گرفته و سعید 
ساالرزهى که قصد اســتفاده از یک صداى جدید 
براى جناب خان را داشــته با مخالفت اسپانسرهاى 
فیلم مواجه شده و آنها در شــرایط فعلى از سرمایه 
گــذارى روى فیلــم «جنــاب خــان»  منصرف

 شده اند.

چرك نویس

مدیرکل پیش بینى و هشدار ســازمان هواشناسى 
کشور از بارش هاى پراکنده باران و برف خبر داد و 
گفت: این بارش ها به طــور متناوب در برخى نقاط 
نیمه غربى، شمالى و مرکز کشور به وقوع مى پیوندد.

احد وظیفه درباره وضعیت جوى کشور اظهار داشت: 
در روز یک شــنبه(امروز) ابرناکــى در نیمه غربى 
افزایش مى یابد و بــاران پراکنــده در این مناطق 
آغاز خواهد شــد که گســتره بارش ها به تدریج به 

آذربایجان ها مى رسد.
وى ادامــه داد: از اواخــر وقــت روز یک شــنبه 
بارش هاى پراکنده و ابرناکى در نیمه غربى کشور 
کاهش مى یابد و در روز دوشــنبه نیز بارش ها غالبًا 
روى مناطق مرکزى و نیمه شــرقى کشــور ایجاد 

مى شود.

از آنجایى که خدمات دندانپزشکى یکى از اساسى ترین 
خدمات مورد نیاز افراد و خانواده هاست ولى اغلب شرکت 
هاى بیمه اى از پوشش این نوع خدمات سر باز مى زنند. 
حتى برخى شرکت ها نیز که در قالب بیمه هاى تکمیلى 
درمان اقدام به پوشــش این هزینه ها مى کنند، سقفى 
محدود و ناچیز را در نظر مى گیرنــد به طورى که فقط 
درصد اندکى از هزینه هاى پرداختى بیمار را پوشش مى 
دهد. از این رو است که آمار پوسیدگى و خرابى دندان ها 
رو به افزایش است وگفته مى شود هر ایرانى داراى شش 
دندان خراب و پوسیده است. این آمار در حالى حکایت از 
بروز نوعى بحران در سالمت جامعه دارد که اغلب مردم 
ما به دلیل باالبودن هزینه هاى دندانپزشکى و نبود بیمه 
مناسب از مراجعه به دندانپزشک خوددارى مى کنند مگر 

در شرایطى که درد دندان آنها را عاجز و ناتوان سازد.
احمد بیگدلى نماینده مجلس شوراى اسالمى در گفتگو با 
جام جم آنالین با اشاره به اینکه پوشش بیمه اى خدمات 
دندانپزشکى امرى ضرورى اســت گفت: متأسفانه بى 
توجهى بیمه ها به اجراى تعهدات خود سبب شده است 
که دندانپزشــکان چندان تمایلى به همکارى با بیمه ها 

نداشته باشند.
وى افزود: همانطورى که مردم خود را موظف مى کنند 
که خودروى زیر پایشان را بیمه کنند باید تحت پوشش 

خدمات دندانپزشکى نیز که با سالمت آنان در ارتباط است 
قرار گیرند ولى باید این پوشش بیمه اى اصولى وکاربردى 
باشد نه اینکه بیمه ها بخواهند دست در جیب مردم بکنند 
ولى به آنان خدمات درست ارائه ندهند و به تعهداتشان در 

قبال دندانپزشکان نیز پایبند نباشند.
این نماینده مردم خدابنده با اشــاره به اینکه مجلس نیز 
در این ارتباط تاکنون ضعیف عمل کرده اســت گفت: ما 
قانون تصویب مى کنیم ولى نظارتى بر اجراى آن نداریم 
و متأسفانه تاکنون در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده 
ایم. از این رو الزم است 60 درصد از توانمان را در زمینه 
نظارت بر نحوه اجراى قانون و 40 درصــد باقیمانده را 
براى تصویب قانون بگذاریم.وى درباره تصمیمات جدید 
مجلس در خصوص پوشش خدمات دندانپزشکى افزود: 
در این مورد اطالعى ندارم ولى قرار بوده اســت وزارت 
بهداشت از طریق طرح پزشــک خانواده و طرح تحول 
سالمت پوشش بیمه اى خدمات دندانپزشکى را به اجرا 
بگذارد.خدابنده همچنین به پیشگیرى و آموزش بهداشت 
دهان و دندان در میان دانش آموزان و جوانان اشاره کرد 
و گفت: البته چنین طرح هایى توسط وزارت بهداشت و با 
همکارى آموزش و پرورش در حال اجراست ولى کافى 
نیست چراکه باید جزو برنامه هاى دائمى هر فردى قرار 

گیرد و این مهم نیز جز با فرهنگسازى امکان پذیر نیست.

معاون شورایعالى آموزش و پرورش گفت: طبق مصوبه 
جدید شورا وزن نمرات امتحانات میان ترم دانش آموزان 

بیشتر شده و از پنج به ده نمره افزایش یافته است.
احمد عابدینى در مصاحبه با خبرگزارى صدا و سیما افزود: 
طبق این مصوبه از 20 نمره درسى هر دانش آموز ده نمره 
به امتحانات میان ترم و ده نمره به امتحانات پایان ترم 

تعلق مى گیرد.
وى گفت: پیش از این 15 نمره بــه امتحانات پایان ترم 
و پنج نمره به امتحانات میان تــرم دانش آموزان تعلق 

مى گرفت.
عابدینى افزود: طبق این مصوبه ضریب امتحانات پایان 
ترم دانش آمــوزان از 4/5 به 1/5 کاهش و ضریب نمره 

امتحانات میان ترم از 4 به 6 درصد افزایش یافته است.
وى تأکید کرد: به دلیل نمره پایین امتحانات میان ترم، 
دانش آموزان تمام توجه خود را به امتحانات پایان ترم و 

مطالعه در شــب هاى امتحان متمرکز مى کنند که این 
موضوع باعث بروز مشکالت فراوانى براى آنها مى شود.

معاون شــورایعالى آموزش و پرورش گفت: بر اســاس 
مصوبه اخیر شورایعالى آموزش و پرورش همچنین دانش 
آموزانى که در پایه نهم انتخاب رشته کرده اند مى توانند 
در صورت صالحدید در پایه دهم، رشته تحصیلى خود 

را تغییر دهند.
عابدینى افزود: دانــش آموزان متقاضى تغییر رشــته 
مى توانند درخواســت خود را به مدرسه محل تحصیل 

خود ارائه دهند.
وى گفت: طبق مصوبه قبلى شورا امکان تغییر رشته پیش 

از این از دانش آموزان پایه نهم گرفته شده بود.
عابدینــى افزود: شــورایعالى آموزش و پــرورش هیچ 
مصوبه اى براى اســتفاده از معلمان خارجى در مدارس 
نداشــته  و بنابراین به کارگیرى این معلمان منع قانونى 

دارد و همچنان تخلف است.

قرار بود طرح تحول، خدمات دندان را پوشش بدهد

بیمه ها به تعهدات در قبال دندانپزشکان
 پایبند نیستند

افزایش 5 نمره اى امتحانات میان ترم دانش آموزان

سازمان تأمین اجتماعى، بخشــنامه جدید بخشودگى 
جرائم کارفرمایان خوش حساب را به واحدهاى اجرایى 
این سازمان در سراسر کشــور صادر و نحوه اجراى آن 

را اعالم کرد.
بر اساس این بخشنامه، در صورت پرداخت نقدى و یا 
تقسیط بدهى تا حداکثر یکسال، تمامى جرائم بیمه اى 
کارفرما بخشیده مى شود و در صورتى که کارفرمایان 
تمایل به تقسیط بدهى در اقساط بیشترى داشته باشند، 
بخشى از جرائم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول 

بخشودگى قرار مى گیرد.
کارفرمایان درصورت پرداخت بدهى هاى معوقه ظرف 
18 ماه از بخشــودگى معادل 85 درصــد، درصورت 
پرداخت ظرف مدت 24 ماه از بخشــودگى معادل 75 
درصد، درصــورت پرداخت بدهى هــاى معوقه ظرف 
مدت 30 ماه از بخشودگى معادل 60 درصد و در صورت 

پرداخت بدهى هاى معوقه حداکثر ظرف مدت 36 
 ماه نیز از بخشــودگى معــادل 50 درصد جرائم 

مربوطه برخوردار خواهند شد.
قانون بخشــودگى جرائم بیمه اى کارفرمایان 
خوش حساب از خرداد تا شــهریور ماه گذشته 
اجرا شده بود و با توجه به بازخوردهاى اخذ شده 
و بررسى هاى صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و 

تسهیل این قانون به مبادى مربوطه ارائه شد.
قانون بخشــودگى جرائم در رابطه با کارفرمایانى 

اجرا مى شود که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود 
را به صورت منظم و مطابق با قانون به  سازمان تأمین 
اجتماعى پرداخت مى کردند اما به دلیل بروز مشکالت 
ناخواسته از جمله حوادث و بالیاى طبیعى، تحریم هاى 
ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشــکل مواجه شده و از 
پرداخت حق بیمه و ایفاى تعهدات خود در قبال نیروى 

کار، بازمانده اند.
گفتنى اســت، کارفرمایــان براى کســب اطالعات 
بیشــتر در خصوص طرح بخشــودگى جرائم بیمه اى 
مى توانند به ســایت رسمى ســازمان تأمین اجتماعى 
یا به شــعب این ســازمان در سراسر کشــور مراجعه 

کنند.

جزئیات بخشودگى جرائم بیمه اى
 کارفرمایان خوش حساب

5ى معادل 75
 معوقه ظرف 
د و در صورت 

6مدت 36
د جرائم 

مایان 
ذشته 
ذ شده 
مدید و 

شد.
فرمایانى 

بارش هاى پراکنده 
در راه است

رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایى کشور گفت: در کشور 
ما بر اساس قوانین وضع شده مجوز تولید و فروش روغن 
«پومیس» وجود ندارد و هر روغنى کــه با نام پومیس 

زیتون در کشور مشاهده شود غیر مجاز و قاچاق است.
هدایت حسینى در رابطه با سرطان زا بودن روغن هاى 
پومیس به جام جم آنالین گفت: این نوع روغن، روغن 
خوراکى محســوب نمى شــود و معموًال براى برخى از 
محصوالت آرایشــى و بهداشتى مورد اســتفاده قرار 
مى گیرد اما در رابطه با ســرطان زا بــودن روغن هاى 

پومیس باید تحقیقات بیشترى صورت گیرد.
وى در ادامه بیان کرد: این روغن بــا تفاله هاى زیتون 
تهیه مى شود و طى مراحل مختلف حّالل هاى هگزان 
فراوانى به آن افزوده شده و سپس تحت حرارت باال روغن 
آن را استخراج مى کنند و به اسم روغن زیتون خوراکى 
به فروش مى رسانند، درحالى که به دلیل همان حّالل 
موجود در روغن، ممکن اســت موجوب سرطان شود و 

سالمتى مصرف کنندگان را تهدید مى کند.
حسینى در ادامه بیان کرد: در کشور ما بر اساس قوانین 
وضع شده مجوز تولید و فروش روغن پومیس وجود ندارد 
و هر روغنى که با نام پومیس زیتون در کشــور مشاهده 
شود غیر مجاز و قاچاق اســت. توصیه مى شود مصرف 
کنندگان روغن زیتون هایى را خریدارى کنند که تولید 
داخل باشد یا مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
روى آن ذکر شده باشد لذا وزارت بهداشت روى کنترل 
و کیفیت این روغن هــا نظارت دارد و اســتفاده از آنها 

بالمانع است.
به گفته او هیچگونه مجوزى براى واردات این نوع روغن 
براى مصارف خوراکى صادر نشــده است و کلیه روغن 
هاى تفاله زیتون (پومیس) موجود در بازار قاچاق و غیر 
مجاز هستند و توصیه ما به مردم این است که کاالهاى 
قاچاق به هیچ عنوان خریدارى نکنند چرا که ممکن است 

جان خود و خانوادشان را به خطر بیاندازند.

هشدار درباره مصرف روغن پومیس

  ایلنا| سقط درمانى با سقط غیرقانونى تفاوت 
دارد، شــاید به دلیل آمدن کلمه «ســقط» در عبارت 
«سقِط درمانى» این سوءتفاهم پیش مى آید. «افزایش 
درخواست سقط در اســتان...!» این قبیل تیترها را در 
مطبوعات کــم نمى بینیم و مخاطب هــم طبیعتًا، این 
اطالعات را در ذهن خود، با ســقط غیر قانونى، معادل 
سازى مى کند، در حالى که اینچنین نیست. در این مطلب 
تفاوت هاى اساسى سقِط درمانى با سقط غیرقانونى را 
برشمرده ایم تا شاید سوءتفاهم هاى ناشى از این عبارت 

کمتر در خبرها دیده شود:
1. «ســقِط درمانى» با مجوز قانونى انجام 

مى شود.
مجوز سقط جنین درمانى با تشخیص قطعى سه پزشک 
متخصص و تأیید پزشکى قانونى مبنى بر بیمارى جنین 
که به علت عقب افتادگى یا ناقص الخلقه بودن موجب 
حرج مادر و یا بیمارى مادر که با تهدید جانى مادر توأم 
باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن در سازمان 
پزشکى قانونى صادر مى شــود ولى انجام آن در مراکز 

بیمارستانى صورت مى گیرد.
در حالى که در ســقط هاى غیرقانونى هیچگونه مجوز 
و یا تأییدیه از مرجعى خاص وجود نــدارد ضمن آنکه 
تهدید جانى مادر یا مشکالت جنینى نیز مطرح نیست. 
این نوع سقط اغلب به دالیل شخصى آن هم در مراکز 

غیراستاندارد انجام مى شود.
2. «سقِط درمانى» داراى شرایط و محدوده 

زمانى مشخص است.
مجوز سقط جنین درمانى با بررسى کامل پرونده پزشکى 

مادر، مدارك باردارى و نیــز آزمایش هاى مادر و جنین 
قابل ارائه است؛ مدارکى که نشــان دهنده سن دقیق 
باردارى و نیز وجود بیمارى هاى مادر و یا جنین باشــد. 

قطعى بودن سن کمتر از چهار ماه باردارى در صدور این 
نوع مجوز از ضروریات است.

از آنجا که مجوز سقط درمانى به شکل قانونى و توسط 

پزشکى قانونى صادر مى شود آمار دقیق و صحیحى در 
مورد آن وجود دارد در حالى که از سقط هاى غیر قانونى 
به دلیل مخفیانه بودن، آمار رسمى و قابل استنادى در 

دسترس نیست.
3. افزایش «سقِط درمانى» به منزله افزایش 

آگاهى مادران است.
سقط جنین درمانى بر اساس آمارهاى موجود در سازمان 
پزشکى قانونى کشــور در ســال هاى اخیر با افزایش 
مواجه بوده اســت اما این افزایش آمار عمدتًا به دلیل 
بهبود ابزارهــا و روش هاى تشــخیصى و نیز ارتقاى 
سطح آگاهى جامعه از وجود چنین امکان قانونى براى 
پیشگیرى از تولد نوزادان عقب افتاده و یا تهدید جانى 
مادر در صورت ادامه باردارى است.حال آنکه افزایش یا 
کاهش سقط هاى غیرقانونى بدون وجود آمارهاى رسمى 

و کارشناسانه به هیچ وجه قابل بررسى و استناد نیست.
4. سقِط درمانى در مراکز مجاز انجام مى شود.
در سقط جنین درمانى روند کار با سرعت و به شکل قانونى 
انجام مى شود و پزشــکى قانونى بدون نیاز به ارائه نامه 
مرجع قضائى این درخواســت ها را بررسى مى کند تا در 
کمترین زمان ممکن و درصورت داشتن شرایط الزم مجوز 
صادر شود. در این نوع از سقط هیچ نگرانى در خصوص 
اقدام به عمل غیرقانونى و نیز تهدید خطرات ناشــى از 
سقط هاى غیرقانونى وجود ندارد در حالى که سقط هاى 
غیرقانونى به دلیل انجام گرفتن در مراکز غیر مجاز ممکن 
است موجب مرگ مادر و یا  ایجاد مشکالت جسمى براى 
او شود.یادآور مى شود سازمان پزشکى قانونى کشور مرجع 
رسیدگى کننده به درخواست هاى سقط جنین درمانى است 
که موضوع آن کامًال متفاوت از سقط غیرقانونى محسوب 
مى شود بنابراین پزشکى قانونى در خصوص سقط هاى 

غیرقانونى هیچ اظهار نظرى نمى کند.

آنچه باید درباره یک پدیده رو به افزایش بدانید

تفاوت سقط درمانى و سقط غیرقانونى
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 فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى نوجوان 19 
 Wi-Fi ساله اى که اقدام به هک کردن چهار هزار مودم
و ADSL کرده بود در عملیات وی ژه کارشناسان پلیس 

فتاى این فرماندهى خبر داد.
به گزارش میزان، سردار عبد الرضا آقاخانى اظهار داشت: 
موضوع هک و نفوذ به سیستم هاى رایانه اى و شبکه اى 
امروزه به عنوان یک چالش و مشــکل اساسى در فضاى 
مجازى محسوب مى شود که به شدت کاربران را تهدید 

مى کند.
این مقام مســئول با بیان اینکه در حــال حاضر یکى از 
شــایع تریــن جــرم هــک و نفــوذ در زمینــه، هک
مودم هــاى  Wi-Fi  و ADSL اســت، گفت: باید 
اذعان کرد شرکت هایى که این نوع مودم ها را به فروش 
مى رسانند معموًال تنظیمات امنیتى را بر روى آنها اعمال 
نمى کنند، بســیارى از کســانى که اقدام به خرید آنها 
مى کنند هم اطالع چندانى در این زمینه ندارند و به همین 
دلیل مورد هجوم هکرها قرار مى گیرند که حداقل آسیب 
این هکرها نیز استفاده از پهناى باند اینترنت قربانیان است.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کشف بزرگ ترین 
پرونده هک و نفوذ در سطح استان خبر داد و گفت: در پى 
شکایت تعدادى از شهروندان مبنى بر اینکه فردى ناشناس 
به سیستم مودم ADSLآنان نفوذ کرده است، موضوع 
در دستور کار ویژه کارشناسان پلیس فتاى این فرماندهى 
قرار گرفت که در نهایت با کارهاى علمى دقیق فرد مذکور 

شناسایى و در منزلش دستگیر شد.
این مقام مسئول بیان داشت: در بررسى هاى صورت گرفته 
مشخص شد این هکر که تنها 19 سال داشته، توانسته در 
مدت دو ماه به مــودم  Wi-Fi  و ADSL،چهار هزار 
شــهروند نفوذ کرده و به صورت رایــگان از پهناى باند 

اینترنت آنان استفاده کند.
وى با بیان اینکه چنین پرونده اى در نوع خود بى نظیر و 
بى سابقه بوده، پایین آمدن ســن هکرها را نگران کننده 

عنوان کرد و آن را نتیجــه افزایش ضریب نفوذ اینترنت، 
توسعه ابزارها و دانش اســتفاده از فضاى مجازى، وجود 
نرم افزارهاى هک و نفوذ در سطح بازار و همه گیر شدن 
گوشى ها و تبلت هاى هوشمند و گسترش این ابزار در بین 

کودکان و نوجوانان دانست.
سردار آقاخانى به شهروندان توصیه کرد: به صورت مرتب 
هزینه هاى اینترنتى خود را کنترل کنند و اگر با افزایش 

هزینه بدون استفاده از پهناى باند و یا با زودتر تمام شدن 
ظرفیت باندى که خریدارى کردند، مواجه شــدند سریعًا 

موضوع را به پلیس اطالع دهند.
وى امکان نفوذ، ســرقت اطالعات و شــنود اطالعات 
دارندگان این نوع مودم ها توســط هکرها را متذکر شد و 
بیان داشت: توصیه ما این است که رمز تنظیمات ورودى 
مودم هــا را تغییر داده و از رمزهــاى مطمئن و غیر قابل 

حدس زدن استفاده کنند و با این کارها از نفوذ سودجویان 
به مودم خــود جلوگیرى کنند. فرمانده انتظامى اســتان 
اصفهان در خاتمــه گفت: پلیس فضــاى تولید و تبادل 
اطالعات فرماندهى انتظامى اســتان همه روزه با شماره 
تلفن 2184355 آماده ارائه هرگونه راهنمایى و مشــاوره 
و پاســخگویى به ســئواالت، ابهامات و مشکالت فنى 

شهروندان در حوزه جرائم سایبرى است.

خبر

فردا انواع کیک و پنکیک 
پخت مى شود

جشنواره «صبحانه ســالمت» روز دوشنبه 27 دى 
ماه(فردا) با محوریت پخت انــواع کیک، پنکیک و 

کاپ برگزار مى شود.
جشــنواره «صبحانه ســالمت» به منظور آموزش 
مستقیم به سالمندان براى سالمت جسمى و رعایت 
رژیم غذایى در این سن و همچنین عشق ورزیدن به 
خود و خانواده از طریــق یادگیرى غذاهاى جدید از 

سوى باغ تجربه برنامه ریزى شده است.
جشنواره «صبحانه سالمت» از ســوى باغ تجربه 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان ویژه 
روزهاى دوشــنبه هر هفته در فصل زمستان برنامه 
ریزى شده که در ســومین برنامه به موضوع پخت 
انواع کیــک، پنکیــک، کاپ و صبحانه اختصاص 

یافته است.
عالقه مندان براى حضــور در این برنامه مى توانند 
فردا ســاعت 8و 30  دقیقه تا 10 به محل باغ غدیر، 
پارکینگ شــماره 5 واقع در خیابــان عالمه امینى 

مراجعه کنند.

«نواهاى انقالبى» 
در کاشان مى پیچد 

فراخوان دریافت آثار جشــنواره نواهاى انقالبى با 
عنوان «ترنم بیدارى» اعالم شد.

بر این اســاس عالقه مندان به حضور در این رقابت 
هنرى، مى توانند نسبت به ارائه آثار خود تا 15 بهمن 
ماه در قالــب هاى تک خوانى، ســرود و همخوانى 

اقدام کنند.
این جشنواره که تمام گروه هاى ســنى مى توانند 
در آن حضور یابنــد در موضوعاتــى چون نهضت 
انتظار، انقالب اسالمى(بصیرت، استکبارستیزى و 
غرور ملى)، ایثار و شهادت(شــهداى انقالب، دفاع 
مقدس،فناورى صلح آمیز هسته اى و مدافعان حرم) 
و نهضت مقاومت و بیدارى اســالمى شاهد رقابت 

شهروندان انقالبى است.
متقاضیان به حضور در این جشنواره مى توانند آثار 
خود را به دو شیوه سرود و کلیپ عرضه کنند که در 
بخش سرود، دانش آموزان مکلف به شرکت در قالب 
گروه هاى 15 تا 20 نفره هستند اما در سایر رده هاى 
ســنى غیر از رعایت موضوعى جشنواره محدودیت 

اجرایى براى شرکت کنندگان وضع نشده است.

 توسعه صادرات، تولیدى هاى 
اصفهان را فعال مى کند

معاون جوانان اتاق بازرگانى اصفهان گفت: شرایط 
اقتصادى استان اصفهان در وضعیتى است که اغلب 
واحدها یا باید تعطیل کنند یا در زنجیره صادرات کاال 

و خدمات قرار گیرند.
امیر کشانى اظهار داشت: تعطیلى واحدهاى تولیدى 
و فعالیت برخى با 20 درصد ظرفیت شــرایط بسیار 
ســختى را براى فعاالن اقتصادى ایجــاد کرده که 
تقویت و توســعه صادرات تنها راه برون رفت از این 

وضعیت است.
وى با اشــاره به رشــد بیکارى در اســتان اصفهان 
بیان کــرد: افزایش نــرخ بیکارى نتیجــه تعطیلى 
واحدهاى تولیدى و رکود اقتصادى اســت و بخش 
دولتــى و خصوصى اســتان با تشــویق واحدهاى 
تولیــدى بــه صــادرات مى توانند زمینه اشــتغال 
جوانان را در بنگاه هاى اقتصادى تولیدى و بازرگانى 

فراهم کند.

  بهره بردارى از پل روگذر 
بلوار آب در دهه فجر

مدیر منطقه 15 شهردارى اصفهان گفت: احداث پل 
روگذر بلوار آب در مراحل تکمیلى است و همزمان با 

ایام دهه فجر به بهره بردارى مى رسد.
رضا مختارى اظهارداشت: پل بتنى روگذر خیابان 
بلوار آب به طول 24 متــر و عرض 19 متر نیز با 

اعتبار پنج میلیارد ریال در دست اجراست.
وى با اشــاره به اینکه احداث ایــن پروژه در 
مراحل تکمیلى اســت، افزود: پل روگذر بلوار 
آب از پروژه هاى شاخص منطقه 15 محسوب

مى شود که در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد. 

نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
با تالش هاى صورت گرفته مصوب شــد که صندوق 
حمایت و بازنشســتگى کارکنان فوالد با حفظ موقعیت 
مســتقل خود به وزارت کار انتقال کار، تعــاون و رفاه 

اجتماعى یابد.
محســن کوهکــن در جمع بازنشســتگان فــوالد با 
اشــاره به اینکه مصوبــه دولت در خصــوص صندوق 
حمایت و بازنشســتگى کارکنان فوالد آن بود که این 
صندوق با تأمین اجتماعى ادغام شــود، اظهار داشت: 
برخى معتقد بودنــد یکى از راهکارهاى رفع مشــکل 
بازنشــتگان فوالد، ســازمان بازنشســتگى کشورى

است اما با بررسى انجام شده این مسئله را صالح ندیدم 
از این رو استقالل صندوق بهترین راهکار براى معضل 

بازنسشتگان فوالد بود. 
وى ادامــه داد: بر اســاس مصوبه مجلس مؤسســه 
صنــدوق حمایــت و بازنشســتگى کارکنــان فوالد 
با کلیه وظایــف، اختیــارات،  تعهــدات و دارایى ها از 
جملــه امــوال منقــول و غیرمنقــول، ســهام، 
امتیازات، موجودى، اســناد و اوراق بــا حفظ موقعیت 
مســتقل، به وزارت کار، تعاون و رفــاه اجتماعى انتقال 
مى یابد که این مهم خواســته اصلى مــا بود که محقق 

گردید.

استاندار اصفهان گفت: کوره هاى گچ در اطراف اصفهان 
که روزانه یک تن گچ و گرد و خاك را وارد هوا مى کردند، 

تعطیل شدند.
رسول زرگرپور اضافه کرد: آلودگى هوا مربوط به امروز و 
دیروز نیست و از قبل از انقالب نیز وجود داشته و در این 
راستا اقدامات زیادى صورت گرفته است به طورى که 
اصفهان در سال 92 آلوده ترین شهر کشور بوده است و 
تنها 76 روز هواى سالم داشــته و امسال هواى سالم به 

226 روز رسیده است.
استاندار اصفهان تأکید کرد: تمام تالش دولت این بوده 
است که نرخ رشد آلودگى هوا را کاهش دهد و از افزایش 

آن جلوگیرى کند و امروز اصفهان دیگر جزو آلوده ترین 
شهرهاى کشور نیست.

زرگرپور به اقدامات صورت گرفته اشــاره کرد و گفت: 
دو نیروگاه اصفهان روزانه 500 تــن گوگرد را وارد هوا 
مى کردند که پلمب شد و کوره هاى گچ در اطراف اصفهان 

نیز تعطیل شدند.
وى تصریح کرد: در حال حاضر کشور و استان در شرایط 
حساس در عرصه اقتصادى و سیاسى قرار دارد و با توجه 
به در پیش بودن چند انتخابات، دشمنان آماده هستند از 
این شرایط سوءاستفاده کنند و هنر ما این است که اجازه 

ندهیم فضا را مخدوش کنند.

انتقال صندوق فوالد با حفظ 
موقعیت مستقل  خود

کوره هاى گچ اطراف اصفهان 
تعطیل شدند

با حضور رئیس انجمن دوســتى ایــران و چین و 
معاون شهردار «هزه» شــاندونگ چین در اتاق 
بازرگانــى اصفهان راه هاى همکارى مشــترك 
در تولیــد و تجارت گل هاى زینتــى در اصفهان 

بررسى شد. 
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان در این 
دیدار گفت: استان اصفهان در بخش هاى صنعتى، 
کشاورزى و خدماتى یکى از استان هاى پیشرو و 
اثرگذار ایران است که مى تواند روابط نزدیکى با 

استان شاندونگ چین برقرار کند.
قاسمعلى جبارى خواستار برقرارى پرواز مستقیم 
بین استان  شاندونگ چین  و اصفهان شد و گفت: 
دسترسى آسان بین دو اســتان مهم چین و ایران 
مــى تواند زمینه همــکارى هــاى اقتصادى در 

زمینه هاى مختلف را فراهم کند.
وى خواستار حضور سرمایه گذاران چینى در ساخت 
هتل در اصفهان شــد و افزود: استان اصفهان به 
عنوان قطب گردشــگرى ایــران و جهان آینده 
درخشانى در صنعت گردشگرى دارد و در این حوزه 

مزیت اقتصادى ویژه دارد.
رئیس کمیســیون حمایت از سرمایه گذارى اتاق 
بازرگانى اصفهان اضافه کرد: بخش معدن و صنایع 
معدنى از دیگر فرصت هاى سرمایه گذارى استان 
اســت که مى تواند براى ســرمایه گذاران چینى 

جذابى داشته باشد.
«ژو جین تانگ» رئیس انجمن دوســتى چین و 
ایران در این دیدار خواستار برقرارى روابط نزدیک 
اقتصادى و فرهنگى بین اصفهان و شاندونگ چین 
شد و گفت: هر دو استان در کشورهاى خود جایگاه 

ویژه اقتصادى و فرهنگى دارند.
وى خواســتار همکارى با بخش تولید گل و گیاه 
استان اصفهان در تولید مشترك گل  شد و افزود: 
هزه آماده سرمایه گذارى در تولید و تجارت گل و 

گیاه استان اصفهان است.

بى سابقه ترین پرونده نفوذ کامپیوترى در اصفهان بسته شد

نوجوان 19 ساله، 4000 مودم را هک کرد

ساسان اکبرزاده

پانزدهمین نمایشگاه بین المللى تکنولوژى و تجهیزات 
کشــاورزى و باغبانى (نهاده ها، محصوالت و خدمات 
وابسته) با حضور معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزى 

روز پنج شنبه رسماً کار خود را آغاز کرد.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزى در مراسم افتتاح 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللى تکنولوژى و تجهیزات 
کشــاورزى و باغبانى که در محل نمایشــگاه دایمى 
اصفهان در پل شهرســتان برپاســت گفت: در ابتداى 
فعالیت دولت تدبیر و امید حدود 45 درصد انرژى مصرفى 
مردم از واردات تأمین مى شد که البته  میزان واردات ذرت 
که منشأ اصلى پروتئین گوشــت مرغ و تخم مرغ است 
بیش از 80 درصد و کنجاله 90 درصــد بود و ما با انجام 
محاسبات و برنامه ریزى هایى که انجام دادیم به رئیس 
جمهور قول داده بودیم در مدت چهارسال در این راستا 
به خودکفایى برسیم که امروز و در سال جارى در تأمین 
پروتئین به خودکفایى 80 درصدى رسیدیم و از دید من 
دستیابى به خودکفایى بین 80 تا 85 درصدى در بخش 
کشاورزى عدد خوبى است که این میزان باید پایدار بماند.

عباس کشاورز رشد پایدار مستمر در بخش کشاورزى را 
مهم خواند و گفت: این دستاورد بسیار خوبى است.

وى ادامه داد: آب مهمترین چالش کشور بوده و ما در مدت 
سه سال گذشته با آسیب شناسى، توجه دادن سیاسیون، 
کشاورزان و فعاالن بخش کشاورزى، توانستیم در کاهش 
مصرف آب و بهره ورى آب توفیق داشته باشیم که البته 
در این توفیقات همه مسئوالن، دست اندرکاران، 

فعاالن و کشاورزان نقش دارند.
معــاون امور زراعــت وزیر جهاد کشــاورزى 
مایشــگاه را فضایــى بــراى تعامــل،  ن
مذاکــره، تصمیم گیرى و شــناخت بیشــتر 
دســت اندرکاران بــا یکدیگر دانســت و به 
عرضه کننــدگان کاال توصیه کــرد فقط کاال 
نفروشــند بلکه کاالهاى خود را با مشــارکت و 
توجیه کشاورزان در مزرعه و راهنمایى هاى الزم 

و کاربرد آنها به کشاورزان عرضه کنند.
کشاورز اظهار داشت: امروز ما در کشور چهار 
هزار و 400 برند کود ثبت شده داریم بنابراین 
عرضه کنندگان خود باید نحوه استفاده آنها را 

به کشاورزان ارائه دهند این در حالى است که محصوالتى 
درگونى، شیشه و... به عنوان کود عرضه مى شد که پس از 
بررسى ها مشخص شد یا داراى مواد مضر هستند یا اینکه 
اصًال کود نیستند و براى همین ما در اولین گام آیین نامه و 
دستورالعمل تهیه کرده و حتى شورایى تشکیل شد تا این 
امر ساماندهى شود که امروز با آزمایشات انجام شده، ما 

دیگر شاهد عنصر مضر در کودها نیستیم.
وى با بیان اینکه در دولت اصالحات، تصمیم بر آزادشدن 
آفتکش ها گرفته شد، افزود: علیرغم همه اقداماتى که 
انجام شده، از آفتکش ها راضى نیستیم چرا که قرار بود 
بعد از آزادشدن آفتکش ها، ما شاهد آفتکش هاى کارآمد 
و دوستدار محیط زیست و کم مصرف باشیم که متأسفانه 

این اتفاق نیافتاد.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزى گفت: در یکسال 
و نیم گذشته، صد آفتکش جدید ثبت کردیم و سیاست ما 
در بخش بذر نیز، تقویت بخش خصوصى داخلى است. 
از سوى دیگر باید سهم آب در بخش کشاورزى کاهش 
یابد و با انجام تغییرات اساسى در رفتار محصولى و زراعى، 

خود را با کم آبى تطبیق دهیم.
کشــاورز اظهار امیدوارى کرد باتوجــه به اینکه بخش 
کشاورزى در کشور نیازمد نســخه سرمایه، تکنولوژى 
و پایدارى با اصل مدیریت آب اســت همه مســئوالن، 
سیاســیون، تصمیم گیــران، کشــاورزان و... کمک و 

مشارکت کنند تا چرخ حرکت بخش کشاورزى همچنان 
بچرخد و افزایش تولیدات بخش کشــاورزى کشــور 

همچنان استمرار یابد.
***

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان هم در 
جمع مسئوالن، مشارکت کنندگان و کشاورزان گفت: 
بخش کشاورزى استان اصفهان در کشور کمتر شناخته 
شده اما فعاالن این بخش حرف هاى زیادى براى گفتن 
دارند و کشاورزى استان داراى تنوع بوده و علیرغم کم 
آبى در بخش هــاى دامپرورى، گلخانــه و باغبانى، به 
کارگیرى روش هاى نوین آبیارى و... درخشش داشتیم 
که این همه نشــان از ظرفیت و پتانسیل مناسب بخش 

کشاورزى استان اصفهان است.
مهرداد مرادمند، کشاورزى را رکن اقتصاد مقاومتى خواند 
و گفت: ما در سال زراعى گذشته، سه میلیون و 555 هزار 
تن محصول زراعى، 569 هزار تن محصول باغى و 280 
هزار تن محصول گلخانه اى در استان تولید کرده ایم و 
از سال 92 تا کنون نیز 16 میلیون و 488 هزار تن، بخش 

کشاورزى استان اصفهان تولید داشته است.
وى اینگونه نمایشگاه ها را بسترى مناسب براى ارتقاى 
بخش کشــاورزى و عرصه تولیدات داخلى برشــمرد 
و گفت: دولت در چندســال اخیر با نظــارت مطلوب بر 

نهاده ها و سموم، وضعیتى مناسب را ایجاد کرد.

قائم مقام ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان، 
افتتاح آزمایشگاه کود در مرکز تحقیقات استان، برقرارى 
توازن در مصرف کود و سرکشى به فروشندگان سموم 
بدون مجوز و جمع آورى آنها را از جمله اقدامات برشمرد 
و افزود: بهره گیرى از تکنولوژى جدید و نوین و افزایش 
آگاهى کشاورزان مى تواند اثرات بسیار مثبتى در ارتقاى 

بخش کشاورزى داشته باشد.
مرادمنــد اظهار امیــدوارى کرد این نمایشــگاه بتواند 
رهاوردهاى خوبى براى کشاورزان داشته باشد و بارش 
رحمت الهى در ســال زراعى جدید، مشــکالت آنان را 

برطرف سازد.
***

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى استان اصفهان هم 
گفت: در این دوره 110 مشارکت کننده در 8 هزار مترمربع 
فضاى نمایشــگاهى از اســتان هاى تهران، اصفهان، 
چهارمحال و بختیارى،گیالن، خراســان رضوى، البرز، 
آذربایجان شرقى، همدان، یزد، مرکزى، فارس، سمنان، 
آذربایجان غربى و گلستان گرد هم آمده اند تا آخرین و 
تازه ترین محصوالت و خدمات خــود را در زمینه تولید 
و توزیع انواع بذر، ســموم دفع آفات، ادوات سمپاشى و 
باغبانى، گل و گیاه، خدمــات بازرگانى و تأمین خدمات 
کشاورزى، گل و گلخانه، پرورش درخت و نهال، نهاده ها 

و کودهاى شیمیایى و حیوانى به نمایش بگذارند.
رسول محققیان گفت: افزایش حضور مشارکت کنندگان 
غیراصفهان از دیگر استان هاى کشور، حضور چشمگیر 
مراکز علمى، دانشگاه ها و سازمان هاى دولتى، تشکیل 
پاویون علمى نمایشگاه، برگزارى سه سمینار آموزشى 
با موضوعات تکنولوژى هاى مؤثــر در تغذیه گیاهان، 
خاك، آب و گیاه و خاك و نهاده هاى کشاورزى با اعطاى 
گواهینامه، درصد باالى مشارکت کنندگان جدید و برنامه 
ریزى براى بازدید گروه هاى تخصصى، از ویژگى هاى 

این دوره از نمایشگاه است.
شایان ذکر اســت پانزدهمین نمایشــگاه بین المللى 
تکنولوژى و تجهیــزات کشــاورزى و باغبانى تا امروز 
26 دى ماه ســال جارى از ســاعت 15 تا 21 در محل 
دایمى نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع 
در پل شهرســتان پذیراى عالقه مندان به بازدید از این 

نمایشگاه است. 

 آمار سال 92 تا امروز نشان مى دهد 

تولید 16 میلیون تن محصول کشاورزى در اصفهان 

آمادگى چینى ها براى 
سرمایه گذارى در تولید 

 گل هاى زینتى

بعد از فروردین ماه امســال بار دیگر ساالر عقیلى با 
ارکستر ملى اصفهان در بهمن ماه به اصفهان مى آید.

کنسرت ســاالر عقیلى 8 و 9 بهمن ماه ساعت 18و 
30 دقیقه و 21 در تاالر کوثر مجموعه ورزشــى 22 
بهمن واقع در حکیم نظامى برگزار خواهد شد. اجراى 
موسیقى این کنســرت را ارکســتر ملى اصفهان به 

رهبرى مرتضى شفیعى بر عهده دارد.

«على زندوکیلى» در اصفهان مى خواند
 در همین حال اعالم شد که کنسرت على زند وکیلى، 
اول و دوم بهمن ماه در تاالر رودکى اصفهان برگزار 

مى شود.
على زندوکیلى خواننده و نوازنده سنتور و پیانو است که 
سابقه همکارى با گروه هاى دنگ شو، خموش، طلوع، 
نغمه، کیمیا، شــروند و گلبانگ را داشــته و به همراه 
برادر خود، محمد زندوکیلــى گروهى را تحت عنوان 
«زند بند» تأسیس کرده اســت.عالقه مندان براى 
حضور در این کنسرت مى توانند در روز اول بهمن ماه 

ساعت 21 و روز دوم بهمن ماه ساعت 
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بعد از فروردین ماه امســال بار دیگر ساالر عقیلى با 
ارکستر ملى اصفهان در بهمن ماه به اصفهان مى آید.

8 بهمن ماه ساعت 18و  9 و 9 8کنسرت ســاالر عقیلى 8
2 در تاالر کوثر مجموعه ورزشــى 22 30 دقیقه و 21
خواهد شد. اجراى بهمن واقع در حکیم نظامى برگزار

موسیقى این کنســرت را ارکســتر ملى اصفهان به 
رهبرى مرتضى شفیعى بر عهده دارد.

«على زندوکیلى» در اصفهان مى خواند
 در همین حال اعالم شد که کنسرت على زند وکیلى، 
ر برگززار نفهان ه ورودکىى اص ماه در تاالر نهمن و و دوموم به واول

مى شود.
على زندوکیلى خواننده و نوازنده سنتور و پیانو است که 
سابقه همکارى با گروه هاى دنگ شو، خموش، طلوع، 
نغمه، کیمیا، شــروند و گلبانگ را داشــته و به همراه 
خود، محمد زندوکیلــى گروهى را تحت عنوان برادر

«زند بند» تأسیس کرده اســت.عالقه مندان براى 
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الیحه بودجه سال 96 شهردارى 
اصفهان به شورا رسید

الیحه بودجه سال 96 شــهردارى اصفهان به مبلغ 
کل ســه هزار میلیارد تومان به شوراى اسالمى شهر 

تقدیم شد.
این الیحه بودجه شامل 25 هزار میلیارد ریال بودجه 
شهردارى مرکزى و مناطق 15گانه و همچنین شش 
هزار و 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت مربوط به قطار 
شهرى که مبلغ یکهزار و 500 میلیارد ریال آن مربوط 
به سال 95 است، به همراه بودجه سازمان هاى وابسته 

به شوراى شهر اصفهان تقدیم شد.
براســاس الیحه تنظیم شــده 80 درصــد از مبلغ 
کل بودجه بــه فعالیت هاى عمرانــى و 20 درصد به 

هزینه هاى جارى اختصاص یافته است.
معــاون برنامه ریزى، پژوهش و فنــاورى اطالعات 
شهردارى اصفهان در مراسم تقدیم بودجه سال 96 
شــهردارى اصفهان به شوراى شــهر اظهار داشت: 
تدوین بودجه ســال 96 از روز 25 شهریور آغاز شد و 
تا  25 دى ماه است دقیقًا چهار ماه زمان براى تدوین 

بودجه صرف شده است.
محمود محمدى بیان کرد: بودجه امســال با اهداف 
راهبردى برنامه 1400 شهر اصفهان منطبق است و 
مى توان گفت 60 درصد شاخص هاى برنامه 1400 با 
بودجه شهردارى اصفهان ارتباط دارد که این موضوع 

در هیچ کالنشهر دیگرى محقق نشده است.

تعداد خواهرخوانده هاى 
اصفهان افزایش مى یابد

معاون فرهنگــى، اجتماعى شــهردارى اصفهان از 
افزایش تعداد خواهرخوانده هاى شهر خبرداد.

على قاسم زاده با اشــاره به اینکه اصفهان اکنون با 
13 شــهر دنیا خواهر خوانده اســت، اظهارداشت: از 
13 شهر خواهرخوانده با اصفهان، چهار شهر در اروپا 

واقع شده اند.
وى افزود: تفاهمنامه هایى براى تبادل دانشجو در این 
شهرها به امضا رسیده و تاکنون بیشترین ارتباط ما در 

این رابطه با آلمان در اروپا و چین در آسیاست.
معاون فرهنگى، اجتماعى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: بسیارى از کشورهاى اروپایى ایران را به اصفهان 
مى شناسند و عالقه مند به گسترش ارتباطات با این 
شهر هستند به همین دلیل درصدد هستیم عالوه بر 
حفظ ارتباط با خواهرخوانده هاى فعلى، تعداد شهرهاى 

خواهرخوانده افزایش پیدا کند. 

اعتبار پروژه هاى ضرورى  در 
حوزه برق کاشان تأمین شد

معاون اســتاندار و فرماندار کاشان از تأمین اعتبارات 
پروژه هاى ضرورى برق کاشان خبر داد.

حمیدرضا مؤمنیان گفت: مقرر شد اعتبارات تکمیل 
پروژه روشنایى شــهرك خاتم االنبیا(ص)، مسکن 
مهر کاشــان، خط دوم انتقال برق مشــهد اردهال 
از روســتاى حســنارود و ارتقاى چند پســت برق

در حوزه هاى شــهرى و صنعتى و همچنین استقرار 
ســامانه متمرکز 121 حوادث برق شهرستان تأمین 

شود.

افزایش قیمت خرید کنسانتره 
زغال سنگ ذوب آهن 

 مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهــن اصفهان 
گفــت: ذوب آهن اصفهــان رســمًا افزایش قیمت

کنسانتره زغال ســنگ را از ابتداى ســال 95 اعالم 
کرد.احمد صادقى درباره صورتجلســه بررسى قیمت 
خرید کنسانتره زغال سنگ توسط ذوب آهن اصفهان، 
بیان داشت: قیمت جدید در جلسه هیئت مدیره محترم 
این شرکت در مورخ 15 دى ماه 1395 مورد تصویب 
قرار گرفت و از ابتداى ســال 1395 الزم االجرا شده 
اســت.وى تأکید کرد: افزایش هزینه ناشــى از تغییر 
نرخ زغال سنگ در اصالحیه بودجه 1395 ارائه خواهد 
شد. وى همچنین درباره پوشش مقدار و مبلغ فروش 
سال 95، تصریح کرد: پس از تهیه صورت هاى مالى 9 
ماهه و مشخص شدن عملکرد شرکت نسبت به اصالح 
پیش بینى ها براساس عملکرد 9 ماهه در صورت لزوم 
گزارش بودجه اصالحى جهت اطالع سهامداران ارائه 

مى شود.

خبر

مراســم ترحیم به مناسبت درگذشــت آیت ا... هاشمى 
رفســنجانى صبح دیروز در مصالى امــام خمینى (ره) 
اصفهان برگزار شد. در این مراسم که با حضور رئیس حوزه 
علمیه اصفهان، اســتاندار، امام جمعه، شهردار، اعضاى 
شوراى شهر و مسئوالن استان اصفهان برگزار شد ضمن 
قرائت قرآن و هدیه به روح ایشان، پیام مقام معظم رهبرى 
براى درگذشت آیت ا ... هاشمى رفسنجانى قرائت شد.این 
مراســم پر بود از پالکارد هایى کــه ادارات و ارگان هاى 
استان اصفهان به این مناسبت به مصالى امام خمینى(ره) 
اصفهان آورده بودند؛ همچنین برخى مســئوالن استان 
با ایستادن درب ورودى مراسم به حضار خوشامدگویى 

مى کردند. پیام آیــت ا... طباطبایى نــژاد نماینده مقام 
معظم رهبرى در اصفهان و امام جمعه اصفهان، آیت ا...
مظاهرى و استاندار اصفهان به مناسبت درگذشت مرحوم 
هاشمى رفسنجانى در این مراسم قرائت شد.سید مجتبى 
میردامادى امام جمعه موقت اصفهان و نماینده مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه آزاد اسالمى سخنران اول این مراسم 
بود که با اشاره به خصوصیات هاشمى رفسنجانى در رابطه 
با فعالیت هاى وى ایراد سخن کرد.سخنران این مراسم 
حجت االسالم مجید انصارى معاون حقوقى رئیس جمهور 
به علت تأخیر در پرواز به جلسه نرسید و فقط امام جمعه 

موقت اصفهان در این مراسم به ایراد سخن پرداخت.

شهردار خمینى شهر با بیان اینکه خمینى شهر در شعاع 
50 کیلومترى مرکز استان قرار دارد، گفت: به دلیل این 
محدویت قانونى کارخانه هاى تولیــدى اجازه فعالیت 
در خمینى شــهر را ندارند و این مســئله باعث شده تا 
سرمایه مالى و فرصت هاى اشتغالزایى از خمینى شهر 

بیرون رود.
حاج حیدرى با بیــان اینکه کلیه حــق وحقوق قانونى 
سرمایه گذاران بومى خمینى شهر در قالب ارزش افزوده 
به شــهرهاى همجوار تعلق مى گیرد، اظهار داشــت:
محدویت هاى ایجاد شده باعث شــده تا میزان سرانه 
هر شهروند خمینى شهر با شهر همجوار فاصله زیادى 

داشته باشد.وى بابیان اینکه سرانه هر شهروند اصفهانى 
پنج برابر شهروند خمینى شهرى است، افزود: سرانه هر 
شهروند شاهین شهرى چهار برابر و هر شهروند نجف 
آبادى دوبرابر ماســت، این تفاوت ســرانه به نوعى بى 

عدالتى و تبعیض محسوب مى شود.
شهردار خمینى شهر  با بیان اینکه با وجود محدویت هاى 
مالى وقانونى در مدت سه سال گذشته رشد قابل توجهى 
در بودجه شهردارى خمینى شهر را شاهد هستیم، ادامه 
داد: هم اکنون سرانه هر شهروند خمینى شهر 250 هزار 
تومان است این مبالغ جوابگوى رفع نیاز و خدمات این 

شهر نیست.

کارخانه هاى تولیدى اجازه 
فعالیت در خمینى شهر را ندارند 

برگزارى مراسم گرامیداشت 
آیت ا... هاشمى در اصفهان

2هفته پیش اســتاندار اصفهان در ضرب االجلى ده روزه 
خواستار تخلیه مدارس فرسوده استان شد و تأکید کرد: 
60 مدرسه استان اصفهان به دلیل فرسودگى قابل استفاده 
نیستند و این مدارس باید تا مدت یاد شــده، تخلیه و با 
هماهنگى فرمانداران، شهرداران و بخشداران نسبت به 

جایگزینى دانش آموزان اقدام شود.
به گــزارش مهر، رســول زرگرپور با بیــان اینکه هیچ 
وســیله گاز ســوز غیر اســتانداردى در مدارس استان 
اصفهان وجود ندارد، گفت: 66درصد از مدارس اســتان 

استاندارد سازى شده است.
 وى تصریح کرد: براى جلوگیــرى از هرگونه حادثه باید 
پایگاه هاى اطالعاتى تشکیل شــود و مواردى از قبیل 
حضور عوامل مرتبط مدرسه در هنگام استراحت و ورزش 
دانش آموزان، تعیین تکلیف مراجع ذیصالح در خصوص 
چگونگى اجراى حفاظ مدارس، برنامه ریزى براى توسعه 
فضاهاى سرپوشــیده مدارس و افزایش سهم اعتبارات 

تعمیرات مدارس در نظر گرفته شود.
مدیر کل نوسازى مدارس اســتان اصفهان در این باره 
گفت: در بعضى از مدارس اصطالحى با عنوان «مدارس 
تخریبى» داریم که در واقع این مدارس تخریبى در شرایط 
عادى قابل اعتماد هستند اما ممکن است در هنگام وقوع 
زلزله تخریب شوند.محمدحسین سجاد به اتفاقاتى که در 
استان اصفهان افتاده و باعث شده مدارس تخریبى رو به 
فرسودگى بروند و فرسودگى آنها تشدید شود اشاره کرد 
و افزود: اینها همان مدارس فرسوده قبلى هستند که به 
دلیل خشک شــدن زاینده رود و پایین رفتن سطح آب 
هاى زیرزمینى، فرسودگى آنها تشدید یافته و دچار ترك 
خوردگى و نشست شدید شده اند و این فرسودگى خود را به 
صورت عوامل ظاهرى از جمله ترك خوردگى در دیوارها 

و سقف ها نشان داده است.
وى یادآور شد: اخیراً در شوراى آموزش و پرورش استان 
اصفهان گزارشى از «کمیته بررسى مدارس خطرآفرین» 
و آمارى ازمدارس تخریبى اعالم کردم مبنى بر اینکه 60 
مدرسه تخریبى در این استان وجود دارد که فرسودگى آنها 

تشدید یافته و در حال حاضر این مدارس ناامن هستند.

احیاى مــدارس فرســوده تخریبى در 
تابستان سال آینده

مدیر کل نوسازى مدارس استان اصفهان افزود: در سه 

منطقه پیربکران، فالورجان و مبارکه بیشــترین آمار 
فرســودگى مدارس تخریبى به نسبت دانش آموزان را 
داریم و بعد از آن بیشــترین آمار در ناحیه 4 آموزش و 

پرورش شهر اصفهان است.
وى اضافه کــرد: در ناحیه 4 آموزش و پرورش شــهر 
اصفهان، هر چند در کانون توجه مردم و مسئوالن است 
اما حجم زیاد دانش آموز باعث شــده نتوانیم احداث یا 
حتى نوســازى زیادى را براى مدارس این ناحیه انجام 

دهیم.
سجاد یادآور شــد: البته چنانچه مشــکلى در یکى از 
مدارس ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر اصفهان به وجود 
آید، دانش آموزان آن را به مدرسه همجوار یا نزدیک به 
آن منتقل کرده و مدرسه را دو نوبته مى کنیم تا مشکل 
حل شود اما بعضى از این دانش آموزان در مدارس تک 
مدرسه اى روستاها هستند که نه امکان جابه جایى وجود 

دارد و نه دو نوبته کردن!
وى گفت: اســتاندار اصفهان دستور دادند ظرف ده روز 
لیست مدارس فرسوده تخریبى را ارائه کنیم تا به کمک 
فرمانداران و شهرداران از امکانات سایر ادارات و دستگاه 
هاى اجرایى استفاده و دانش آموزان را به صورت موقت 
تا رفع مشــکالت به وجود آمده به آن مکان ها منتقل 

کنیم.
مدیر کل نوسازى مدارس استان اصفهان تصریح کرد: 
پس از این دستور، از 60 مدرسه فرسوده تعداد 9 مدرسه 
تخلیه شد و دانش آموزان آنها به دیگر مدارس یک نوبته 
منتقل شدند و اکنون در آن مدارس به صورت دو نوبته 

درس مى خوانند.
وى با بیان اینکه احیاى مدارس فرســوده تخریبى در 
تابستان ســال آینده انجام مى شــود، تأکید کرد: البته 
بخشــى از این مدارس به هیچ عنوان قابل اســتفاده 

نیستند.
سجاد قول داد که تا دهه فجر امسال دانش آموزان ده 
مدرسه به مدارس جدید در حال ساخت منتقل مى شوند 
و تعدادى دیگرى از این مدرسه ها که فقط در بخشى از 
آنها مشکل به وجود آمده، قسمت خطرآفرین از قسمت 
سالم جدا شــده و دانش آموزان آن به صورت دو نوبته 
ساماندهى شوند تا مشکالت بخش خطرآفرین مدارس 

برطرف شود.
وى با اشاره به اینکه براى بازسازى تعدادى از مدارس، 
از امکانات سایر ادارات اســتفاده مى شود، افزود: روش 
پیشنهادى استاندار اصفهان این است که دانش آموزان 
این مدارس براى ادامه تحصیل به یکى از ســاختمان 
هاى ادارات منتقل شــوند تا بازســازى مــدارس آنها 
انجام شــود و با ایمنى هر چه تمام تــر به کالس هاى 

درس بروند.

در پى تشدید فرسودگى 60 مدرسه تخریبى در استان پیشنهاد شد

دانش آموزان در ادارات درس بخوانند! 

شهردار شاهین شهر در جلسه شــوراى ادارى شهرستان شاهین شهر و 
میمه اهم اقدامات و فعالیت هاى شهردارى و سازمان هاى تابعه در 18 ماه 

گذشته را تشریح نمود.
حسین امیرى  بودجه سال جارى شــهردارى را هزار و600 میلیارد ریال 
دانســت و گفت: از این مبلغ تاکنون بیش از 720 میلیارد ریال به بخش 

عمرانى اختصاص یافته است.
وى افزود : بودجه سال گذشته شهردارى شاهین شهر نیز بالغ بر  هزار و490 
میلیارد ریال بود و سهم عمرانى بودجه بالغ بر 780 میلیارد ریال بوده است. 
شهردار شاهین شــهر ادامه داد : مشارکت شــهردارى شاهین شهر با 
ســرمایه گذاران مطرح کشــورى یکى از اقدامات مهم شــهردارى در 
18 ماه گذشته اســت و دراین مدت بیش از 30 پروژه سرمایه گذارى در 
بخش هاى اقتصادى، تجارى، خدماتى ، تفریحى و گردشگرى در شاهین 
شهر طراحى شده است و تاکنون 90 درصد پروژه ها با 35هزار میلیارد ریال 

به بهره بردارى رسیده یا در حال اجراست.
امیرى از فــاز اول مجتمع تجــارى، خدماتى میدان امام حســین (ع) ، 
بازار هاى بــزرگ میالد و فدك، ســاخت و نصب لمپوســت بنرهاى 
تبلیغاتى در سطح شــهر، تابلوى تبلیغاتى ســه وجهى گردان فلکسى، 
مجتمع تجارى، خدماتى و رفاهــى نور، گلفروشــى و گلخانه ورودى 
بهشــت معصومه(س)، مجتمع تجــارى، تفریحى و ورزشــى خیابان 
آیت ا... طالقانى و بــازار بزرگ میوه و تره بار آیــت ا... طالقانى به عنوان
پروژه هاى مشارکتى احداث شــده یا در حال احداث شهردارى شاهین 
شــهر خبرداد. وى خاطر نشــان کرد: به لحاظ نرخ باالى رشد جمعیت، 
مهاجرپذیرى و توســعه در بخش هاى مختلف ، امــکان فعال نمودن 

پروژه هاى سرمایه گذارى بیشتر در شاهین شهر وجود دارد.
شهردار شاهین شهر مهمترین پروژه هاى افتتاح شده طى 18 ماه گذشته 
تاکنون را شامل مجموعه سالن معراج بهشــت معصومه(س)، بازار روز 
میالد، بوستان فدك، مدرسه ابتدایى محله میالد، زیرسازى، جدولگذارى 
و آســفالت بلوار شــاهد حاجى آباد، احداث کالنتــرى گلدیس، احداث 
یادمان شهداى گمنام، احداث ساختمان ایستگاه شماره 4 مسکن مهر، 
افزودن پنج دســتگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهرى، احداث 12 
بوستان و پارك محله اى در سطح شهر، احداث ساختمان ادارى سازمان 
اتوبوسرانى، احداث بازار میوه و تره بار، احداث سه زمین چمن مصنوعى، 
احداث گلفروشى و گلخانه در بهشت معصومه(س)، احداث میدان هاى 
انتهاى خیابان فردوسى، احداث پل عابر پیاده مکانیزه سه راه عطار، احداث 

کمربندى خروجى بهشت معصومه(س) ، زیر سازى جدولگذارى و آسفالت 
سایت ادارى، روکش آسفالت معابر و زیرسازى و پیاده روسازى معابر سطح 
شهر، احداث بوستان سهراب سپهرى، احداث فاز 2 بوستان گلدیس، ایمن 
سازى دیواره هاى سیالبى، تکمیل سالن آمفى تئاتر و کتابخانه مرکزى 

در نگارستان دانست.                                           
شهردار شاهین شهر در ادامه گفت:  127 دســتگاه اتوبوس در سازمان 
اتوبوسرانى شاهین شهر و حومه فعالیت دارد  و در 18 ماه گذشته پنج دستگاه 
اتوبوس جدید به ناوگان سازمان اضافه گردیده که روزانه حدود 60 هزار 

مسافر را در دو بخش درون و برون شهرى جابه جا مى نمایند.
وى افزود : ســامانه اى وى ال، شاهین پیشرس، شــاهین آپ و مرکز 
مانیتورینگ از جمله سیستم هاى به بهره بردارى رسیده است و هم اکنون 
نیز ایستگاه هوشمند اتوبوس و پارك سوار شرق شــهر در حال احداث

مى باشد. 
شهردار شاهین شهر در سازمان تاکسیرانى از فعالیت هزار وصد دستگاه 

خودرو در قالب 14 خط با جابه جایى 48 هزار نفر مسافر در روز خبر داد.
وى همچنین گفت: در یکسال گذشته تاکنون 89 خودروى جدید به ناوگان 

تاکسیرانى شهردارى شاهین شهر اضافه شده است.
امیرى افزود : 87 نفر آتش نشان و ادارى در چهار ایستگاه سازمان آتش 
نشانى و خدمات ایمنى شهردارى شاهین شهر فعالیت مى نمایند و آتش 

نشانان فداکار سازمان در ماه حدود 70 مورد عملیات انجام مى دهند.
شهردار شاهین شهر تجهیز یک دســتگاه اطفائیه سنگین اى وى سى ، 
مجهز به تجهیزات روز دنیا اعم از پمپ زیگلر و پمپ واترمیس، تلسکوپ 
زرافه اى با قابلیت کنترل از راه دور، مانیتور اســکورپ، دســتگاه هاى 
هیدرولیکى اطفاى حریق با ظرفیت ده هزار لیتــر آب و هزار لیتر فوم ، 

بازسازى یک دستگاه آبرسان و اطفائیه سنگین را از جمله وسایل و امکانات 
پیشرفته خریدارى شده در یکسال گذشته سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى  اعالم کرد. امیرى گفت: 350 هکتار فضاى ســبز و 32 بوستان و 
پارك محله اى در شهر وجود دارد و در 18 ماه گذشته 11 پارك نیز اضافه 
شده است.شهردار شاهین شهر سرانه فضاى سبز براى هر شهروند را در 

شهر 18 متر مربع اعالم نمود.
وى افزود: خط انتقال پســاب از منبع ده هزار متر مکعبى به فضاى سبز ، 
استقرار سیستم مدیریت جى آى اس فضاى سبز شهرى، راه اندازى واحد 
اچ اس اى (سالمتى، ایمنى و محیط زیست) از مهمترین اقدامات سازمان 

پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر در یکسال گذشته است.
امیرى اقدامات شاخص در معاونت خدمات شهرى را جمع آورى روزانه 120 

تن پسماند خانگى و رفت و روب حدود پنج میلیون متر مربع عنوان کرد. 
شهردار شاهین شــهر در بخشى از ســخنان خود اقدامات واحد امالك 
شهردارى را تملک اراضى در مسیر طرح هاى عمرانى 191 هزار متر مربع، 
تملک اراضى مسکونى و تجارى حاصل از طرح هاى تفکیکى 28 هزار 
متر مربع، پیگیرى جانمایى حدود 100 هکتار زمین براى پارك کوهستان 
در غرب شاهین شهر، توافقات با بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایى فرمان 
حضرت امام (ره) درخصوص اراضى واقع در مســیر طرح هاى عمرانى،

پارك ها و فضاى سبز که چندین سال بالتکلیف بوده است، جانمایى زمین 
براى انتقال کارگاه هاى مزاحم شهرى به خارج شهر و انجام توافقات با 
بنیاد مستضعفان، واگذارى زمین به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى، سازمان 

انتقال خون و شوراى حل اختالف در سایت ادارى عنوان نمود. 
امیرى با اشــاره به نزدیکى هفته نکوداشت شاهین شــهر برنامه هاى 
این هفته را شامل کارناوال شــادى، مثنوى خوانى، شــب شعر، مانور 
دستگاه هاى خدماتى شهر، همایش راهکارهاى توسعه شهرى، نمایشگاه 
دست آوردهاى هنرى، پرفورمنس، جشــن خانواده با حضور دو قلوها، 
همایش شعر کودك، همایش تجلیل از نخبگان، دعاى ندبه، پیاده روى 
خانوادگى، همایش فرصت هاى ســرمایه گذارى، مسابقات خانوادگى، 
جشنواره بازى هاى بومى محلى، جشن عمومى به همراه جشنواره غذاهاى 
سنتى، نورافشانى، همایش والیت با رویکرد  اقتصاد مقاومتى، جشن ایثار 

و شهادت و مسابقه هندبال بانوان کشور دانست. 
شهردار شاهین شهر خاطر نشان نمود: امیدواریم امسال در دهه مبارك 
فجر شــاهد افتتاح و بهره بردارى از پروژه هــاى عمرانى و فرهنگى در 

شاهین شهر باشیم.

افتتاح پروژه هاى شهردارى شاهین شهر
 در آینده نزدیک 

اجراى اپرا تئاتر «هفت خوان رســتم» به نویسندگى و 
کارگردانى عرشیا شفیعیون تا امروز 26 دى ماه در تاالر 
هنر اصفهان تمدید شد. این نمایش، «هفت خوان رستم» 
را با شیوه اجرایى خاص و ســبک شعرخوانى صحیح با 
رعایت کامل قواعد ادبى به اجرا در مى آورد. هاشم شمس، 
مصطفى بهشتى، رضا کریمى، مصطفى نجفى و تعدادى 
جوان جویاى نام و تازه وارد به عرصه هنر در این نمایش 
به ایفاى نقش مى پردازند. این نمایش در حدود 40 بازیگر 
دارد که به همراه گروه ُکر و اجراى موسیقى زنده اى که 
با آهنگســازى محمدرضا کرمى روى صحنه مى رود و 
همچنین عوامل پشت صحنه در جمع به 80 نفر مى رسند. 
اپرا تئاتر «هفت خوان رستم» تا 26 دى ماه سال جارى 
تمدید شده که عالقه مندان براى تماشاى این نمایش مى 
توانند از ساعت 19و 30 دقیقه در محل تاالر هنر سازمان 

فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان حضور یابند.

تمدید اجراى اپرا تئاتر 
«هفت خوان رستم»  

مدیر منطقه 6 شـهردارى اصفهان اعالم کرد: به زودى 
کلنگ احداث سـالن جدید گلستان شـهدا به زمین زده 
خواهد شـد. منصور نجفى اظهار داشـت: احداث سـالن 
اجتماعات و پارکینگ عمومی در جنوب غربی گلستان 
شـهدا یکی از پروژه هاي شـاخص منطقه 6 محسـوب 
می شود. وي با اشاره به اینکه سالن و پارکینگ عمومی 
گلستان شـهدا به مسـاحت 7000مترمربع و دردوطبقه 
احداث خواهد شـد، افزود: طبقه همکف پارکینگ براي 

برگزاري مراسمات معنوي در نظر گرفته شده است.

 سالن جدید گلستان شهدا
کلنگزنى مى شود
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سهام عدالت 
همچنان خارج از دسترس

در حالى  هفته گذشـته سـامانه سـهام عدالت از سوى 
سازمان خصوصى سازى در جهت رفاه حال سهامداران 
و در اختیار گذاشتن جزئیات سهام راه اندازى شده که این 
سامانه در هنوز در دسترس کاربران قرار نگرفته است. 

این در حالى است که رئیس سازمان خصوصى سازى 
مشکل سامانه سهام عدالت را در لحظه دانست و گفت: 
سـامانه سـهام عدالت به علت ایجاد صفحـات جدید 
ممکن اسـت در لحظه دچار خطا در اتصال شـود ولى 
پس از امتحان مجدد امکان دسترسـى به این سـایت 

وجود دارد. 

چرا بوئینگ، ایران را در 
فهرست خرید خود قرار نداد؟

درحالى که ایرباس فروش صد فروند هواپیما به ایران را 
در فهرست سفارش هاى خرید خود در سال 2016 قرار 
داده است شـرکت بوئینگ از درج 80 فروند هواپیماى 
فروخته شده به ایران در فهرست خرید خود خوددارى 

کرده است.
به گزارش رویترز، یک منبـع نزدیک به بوئینگ گفته، 
شـرکت بوئینـگ از اینکه چـرا ایرباس توانسـته همه 
سفارشـات ایران را در گزارش رسـمى خـود بگنجاند، 
گیج شده است. منابع نزدیک به ایرباس که نخواستند 
نامشـان فاش شـود گفتند، آمار و ارقام پایان سال این 

شرکت به دقت مورد حسابرسى قرار مى گیرد.

بر اساس گزارش آمارى مرکز آمار و اطالعات راهبردى 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تعداد مقررى بگیران 
بیمه بیکارى در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزى 

رشد قابل توجهى داشته است.
برابر این آمارها، اصفهان با هــزار و 579 نفر و تهران با 
هزار و 396 نفر، بیشــترین تعداد مقررى بگیران بیمه 
بیکارى آموزش دیده را به خود اختصاص دادند. وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى که موضوع توانمندســازى 
بنگاه هاى اقتصادى و حل و فصل مؤثــر بنگاه ها را در 
اولویــت برنامه هاى خود قــرار داده بر ضــرورت ارائه 
آموزش هاى فنى و حرفه اى به افراد بیکار شده و تالش 

براى اشتغال مجدد آنها تأکید دارد.
وزارت کار درصدد اســت تا با معرفى افراد بیکار شده به 
مراکز آموزش فنى و حرفه اى زمینــه افزایش مهارت 
آنها به منظور راه اندازى کســب وکار جدیــد را فراهم 

کند.
بر اساس این برنامه افرادى که قبًال شاغل بوده و بدون 
میل و اراده خود از کار بیکار شده  باشند مى توانند فرصت 
راه اندازى یک کسب و کار جدید را براى خود فراهم کنند 
و کافى اســت به مراکز آموزش فنى و حرفه اى معرفى 
شده و نســبت به فراگیرى آموزش هاى مهارتى اقدام 

کنند.

معــاون ســازمان صنایــع کوچک و شــهرك هاى 
صنعتــى ایران ضمــن تأکید بــر بحــران کم آبى در 
کشــور و نیز نبود منابــع آب کافى بــراى اختصاص 
آن به بخش صنعت اظهار داشــت: بایــد برنامه هاى 
خاصى جهت تســویه آب و پســاب ها در دســتور کار 
قرار گیرد تا بتوان بخشــى از این کمبودهــا را جبران 

کرد.
وحید ســلیمانى ادامه داد: یکى از مشــکالت اساسى 
ما تأمین آب واحدهاى صنعتى اســت و در حال حاضر 

طرح هاى انتقال آب پیگیرى مى شود.
وى ادامه داد:میزان و تأمیــن آب براى بخش  صنعت 

کشور به یکى از بحران هاى اساســى تبدیل شده و با 
توجه به کمبود منابع آب در کشور کمتر از 7/6 درصد آب 

کل کشور به این بخش اختصاص مى یابد.
ســلیمانى در مورد قیمت  آب اختصاص یافته به بخش 
صنعت کشور نیز خاطرنشان کرد: قیمت آب در بخش 
صنعت، مصوب شورایعالى آب است و ما تنها در ارتباط 
با میزان آب مورد اســتفاده و تأمین منابع آبى با مشکل 
مواجهیم. بنابراین تمام تالشــمان بر این اســت که از 
پساب هاى شهرى به نحو مطلوب اســتفاده کنیم تا با 
بهسازى آب هاى مصرفى، بخشــى از کمبودها را حل 

کنیم.

شرایط اشتغال مجدد
 افرادِ بیکار شده

بحران کم آبى 
گریبانگیر صنعت

چند وقتى اسـت که موضوع پاالیشـگاه دارى وزارت بهداشـت به تیتر 
نخست رسـانه  ها تبدیل شـده اسـت؛ وزارت بهداشت سـال هاست که 
15 درصد از سـهام پاالیشـگاه نفت اصفهان را براى پرداخت مطالبات 
کارکنانش در اختیار دارد اما تا امروز حتى یک سهم از آن فروخته نشده و 
حتى معلوم نیست سود حاصل از پاالیشگاهدارى وزارت بهداشت کجا 

هزینه شده است.
اما ریشه این موضوع کجاست؟ در سال 87 و با توجه به کسرى اعتبارات 
دستگاه هاى تابعه وزارت بهداشـت، باقرى لنکرانى وزیر وقت طى نامه 
شماره 47020 مورخ1387/02/15که براى محمود احمدى نژاد ریاست 
جمهورى وقت ارسـال مى کند. در این نامه کسـرى بودجه سال 1387 
شامل هزینه پرسـنلى در بخش بهداشـت و درمان مبلغ4/670 میلیارد 
ریال و در بخش هزینه آموزش پزشـکى مبلغ 770 میلیـارد ریال اعالم 
مى شـود و  دولت در اجراى ماده 16 قانون برنامه سـوم تنفیذى در ماده 
9 قانون برنامه چهارم توسـعه اقتصادى، خواستار واگذارى معادل ریالى 
این کسرى اعتبارات به صورت سهام به وزارت بهداشت و دانشگاه ها و 
مؤسسات تابعه مى شود تا بتوانند در اسرع وقت از محل بازیافت ناشى از 
واگذارى سهام، از بحران مالى فعلى خارج شده و به وظایف خطیر خود در 

عرصه بهداشت و درمان بپردازد.
در این راستا صورتجلسه کمیته واگذارى سـهام در تاریخ1387/05/13 
در خصوص واگذارى حداکثر 15 درصد از سهام پاالیشگاه نفت اصفهان 
به نرخ تابلوى بـورس در روز1387/04/16 به عنـوان قیمت توافقى به 

امضا رسید.
بر اسـاس قرارداد مذکور تعداد624/338/715 سهم معادل 15 درصد از 
سهام پاالیشگاه نفت اصفهان بابت رد دیون (تعهدات) به انتقال گیرنده 
(شرکت تعاونى مسکن به نمایندگى از طرف وزارت بهداشت) واگذار شد 
تا انتقال گیرنده نسبت به پرداخت مطالبات مشمولین موضوع مصوبه ها 

اقدام کند.
همزمان با انعقاد این قرارداد باقرى لنکرانى وزیر اسـبق بهداشـت طى 
حکـم 263324 مـورخ1387/07/21 رحمت ا... حافظـى نماینده فعلى 
شوراى شهرتهران را به عنوان نماینده تام االختیار خود در شرکت تعاونى 
مسکن منصوب مى کند تا تمامى مراحل دریافت، فروش و توزیع وجوه 

حاصله مابین دستگاه هاى زیرمجموعه وزارت بهداشت زیر نظر حافظى 
صورت گیرد.

بر این اسـاس در تاریخ1387/09/13 تعداد 624 میلیـون و 338 هزار و 
715 سهم از پاالیشگاه نفت اصفهان با قیمت هر سهم6/255ریال جمعًا 
به مبلغ سه میلیارد و 905 هزار ریال توسط شرکت کارگزارى بانک ملت 

به شرکت تعاونى مسکن کارکنان ستاد مرکزى وزارت بهداشت منتقل 
مى شود.

رحمت  ا... حافظى عضو فعلى شـوراى شـهر تهران نماینده تام االختیار 
وزیر بهداشت وقت مى شود تا ظرف یک هفته سهام را فروخته و مطالبات 
کارکنان این وزارتخانه را پرداخت و از وضعیت بحرانى خارج کند، اما به 
دالیلى که مشخص نیسـت از این کار امتناع مى کند و دیون فوق باقى 
مى ماند. همچنین باید دید سـود حاصله از گردش مالى اصل و سود این 
سهام چقدر اسـت و بر اسـاس کدام قانون و نظارت در کجا هزینه شده 

است.
اما مسئله عجیب انتقال سهام مذکور به تعاونى مسکن کارکنان که متعلق 
به 96 نفر از اعضاست و شرکت خصوصى محسوب مى شود این است که 
ظاهراً این واگذارى نیز بدون اخذ تضمین کافى و یا تعهدات قانونى الزم 

صورت گرفته است. 
شرکت تعاونى مسکن که سهام امانى وزارت بهداشت را در اختیار داشته 
اسـت از فروش و انتقال کامل وجه سـهام مذکور به دسـتگاه هاى تابعه 
وزارت بهداشـت در خالل سـال هاى 87 لغایـت 95 خـوددارى کرده و 
همچنین آنطور که گفته مى شود حتى در چنین شرایطى سودهاى حاصل 
از مالکیت سـهام مذکور نیز به واحدهاى تابعه وزارت بهداشت پرداخت 

نشده است.
اما مهمتر از همه و نقطه تاریک این پرونده مربوط به ناظر سهام پاالیشگاه 
نفت اصفهان اسـت که ابتدا کارگزارى بانک ملت بوده که پس از انتقال 
سهام امانى به شرکت تعاونى مسکن ناظر سهام به کارگزارى «آ» وابسته 
به یکى از مجموعه هاى بزرگ گردشگردى وابسته به مدیران ارشد دولتى، 
انتقال یافته که ظاهراً این کارگزارى در سال 84 فعالیت خود را آغاز کرده و 
تا زمان انتخاب آن از سوى شرکت تعاونى مسکن وزارت بهداشت سابقه 

چندانى نداشته است.

تکلیف واگذارى 15 درصدى سهام نفتى اصفهان همچنان نامشخص است 

مشکالت پاالیشگاه دارى وزارت بهداشت!

مزایده
شــماره مزایده: 139504302142000010-1395/10/21 براســاس پرونده اجرایى کالســه 
139404002142000035به شــماره بایگانى 9400042 له بانک کشاورزى شعبه دهاقان و علیه 
مرتضى طالبى و محمدعلى طالبى موسى آبادى ششدانگ یکبابخانه به شماره پالك ثبتى 352 فرعى 
از 160– اصلى مورد ثبت صفحه 13دفتر 167 - امالك واقع در شــهر گلشن بخش ثبتى دهاقان 
بانضمام کلیه اعیان، ساختمانها ، تأسیسات موجود وآتى االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه وغیر 
منصوبه فعلى وآتى و کلیه امتیازات مربوطه شامل آب ، برق وگاز و هر زیادتى دیگر اعم از متصل یا 
منفصل ملکى محمدعلى طالبى موســى آبادى باحدود اربعه: شماًال بطول هاى 9/62 و 19/71 متر 
دیواریست به دیوار پالك هاى 353 و354 فرعى شرقًا بطول 13 متر درب ودیواریست به کوچه جنوبًا 
بطول 29/5 متر دیواریست به زمین 160- باقى مانده، غربًا بطول 12/95 متر درب و دیواریست به 
کوچه به مساحت 379/95 مترمربع که حقوق ارتفاقى ندارد ، بموجب سندرهنى شماره 3482 مورخ 
1388/12/27 دفتر اسنادرسمى شماره 222 دهاقان دررهن و وثیقه بانک کشاورزى شعبه دهاقان 
قرار داده اند که به علت عدم پرداخت بدهى بســتانکار تقاضاى صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ 
اجراییه به درخواست بانک بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت وآیین نامه 
اصالحى مربوطه پالك مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابى قرارگرفته که برابر صورتمجلس تنظیمى 
توسط مأمور اجرا و اوراق ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى بدین شرح توصیف وارزیابى گردید: 
ششدانگ پالك ثبتى 352 فرعى از 160- اصلى ملکى محمدعلى طالبى موسى آبادى واقع بخش 
ثبتى دهاقان به آدرس دهاقان - شهرگلشن (موســى آباد) خیابان امام حسین کوى عبدالعلى امامى 
فرعى 9پالك 3 و کد پستى 8645117875 بصورت یکباب ساختمان مسکونى دریک طبقه به زیر 
بناى حدود280 متر مربع (شــامل طبقه همکف در حدود 190 مترمربع و زیرزمین درحدود 25 متر 
مربع و پارکینگ مسقف وسایرحدود 65 مترمربع) با سازه دیوار باربر وسقف تیر آهن و طاق ضربى و 
بخشى از سقف پارکینگ از نوع تیرچه بلوك با قدمت حدود 20 سال در زمینى به مساحت 379/95 
مترمربع ساخته شده است این ملک شماًال و جنوبًا مجاور ملک همسایه وشرقًا مجاور کوى 11 فرعى 
وغربًا مجاور کوى 9 فرعى است و بصورت در توساخت و در توحیاط میباشد کف طبقه مربوطه توسط 
موزائیک وموکت وســایر بدنه ها توسط گچ دو گچه بدون نقاشى پوشیده شــده است نوع دربهاى 
داخلى چوبى ودرب وپنجره هاى بیرونى فلزى میباشد طبقه همکف شامل سالن پذیرایى و اتاق هاى 
نشیمن و خواب همچنین آشپزخانه مجهز به کابینت وسرویس هاى بهداشتى میباشد این ملک داراى 
مشترکات مورد نیاز (آب و برق وگاز شهرى) میباشد در سمت جنوب شرقى این ملک یک پارکینگ 
مسقف قرار دارد و در ضمن حیاط سازى (کف موزائیک ودیوار کشى با نماى آجر 5/5 ونماى سرامیک 
سفید) به کوى 11 فرعى را دارد ، با توجه به جمیع جهات وکلیه عوامل تأثیرگذار در قضیه (شامل: نور، 
طبقه زیربنا نوع طراحى و مصالح به کار گرفته شده و موقعیت، دسترسى، قدمت وارزش مشترکات 
متعلقه و سایر) علل خصوصاً میزان عرضه وتقاضا ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان منزل مسکونى 
فوق الذکر جمعًا به مبلغ 1700000000ریال (یک میلیارد وهفتصــد میلیون ریال) ارزیابى گردیده 
شده است ، ضمنًا طبق اعالم بســتانکار مورد وثیقه موضوع سندرهنى فوق الذکر فاقد بیمه میباشد، 
درجلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الى12روز یک شنبه مورخ  1395/11/17 در محل اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان دهاقان تشکیل میگردد از طریق مزایده نقداً به فروش میرسد چنانچه روز مزایده 
با تعطیل رسمى پیش بینى نشده مواجه گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد. طالبین میتوانند قبل از شرکت در جلسه مزایده از مورد مزایده ششدانگ پالك 
ثبتى  352 فرعى از 160– اصلى به آدرس دهاقان - شهرگلشن (موسى آباد) خیابان امام حسین کوى 
عبدالعلى امامى فرعى 9پالك 3 و کد پستى 8645117875  بازدید به عمل آورند، الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی هاي مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهی هاي مالیاتی و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده درصورت درخواست مسترد 
خواهد شد و نیم عشر وحق مزایده نقداً وصول میگردد، این آگهی یک نوبت در روزنامه نصف جهان 

چاپ و منتشر می گردد. م الف: 95/238  اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/10/1123
مزایده

شــماره مزایده: 139504302142000014- 1395/10/22 بر اســاس پرونده اجرایى کالســه 
139404002142000012به شــماره بایگانى 9400019 له بانک کشاورزى شعبه دهاقان و علیه 
حسین کریمى و زهرا صفرى ششــدانگ یکبابخانه به شماره پالك ثبتى 12 فرعى از 160 – اصلى 
مورد ثبت صفحه 510 دفتر 140 - امالك واقع درشــهر گلشــن بخش ثبتى دهاقان بانضمام کلیه 
اعیان، ساختمانها ، تأسیسات موجود وآتى االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه وغیر منصوبه فعلى 
وآتى و کلیه امتیازات مربوطه شامل آب ، برق وگاز و هر زیادتى دیگر اعم از متصل یا منفصل ملکى 
آقاى غالمرضا دهقانى پوده باحدود اربعه: شماًال در دو قسمت بطول هاى 27 متر و 4 متر دیواریست 
به دیوارخانه 11 فرعى شــرقًا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبى اســت اول بطول 3/5 متر درب 
ودیواریست به کوچه منسده دوم و سوم بطول هاى 4 متر و 15 متر  دیواریست به زمین شماره 160 - 
اصلى باقیمانده ،جنوباً بطول 29 متردیواریست به خانه شماره 160- اصلى باقیمانده غرباً بطول 21/5 
متر درب و دیواریست به کوچه عمومى به مســاحت 578 متر مربع که حقوق ارتفاقى ندارد، بموجب 
سندرهنى شماره 11849 مورخ 1385/07/26و متمم 26223 مورخ 1392/02/31 دفتر اسناد رسمى 
شماره 59 دهاقان در رهن و وثیقه بانک کشاورزى شعبه دهاقان قرارگرفته است به علت عدم پرداخت 
بدهى بســتانکار تقاضاى صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار و 
باســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت وآیین نامه اصالحى مربوطه پالك مورد رهن 
فوق الذکر مورد ارزیابى قرارگرفته که برابرصورتمجلس تنظیمى توســط مأمور اجرا و اوراق ارزیابى 
کارشناس رسمى دادگسترى بدین شــرح توصیف وارزیابى گردید: ششدانگ پالك ثبتى 12 فرعى 
از 160- اصلى ملکى زهرا صفرى واقع در شهر گلشن بخش ثبتى دهاقان به آدرس دهاقان- شهر 

گلشن خیابان اصلى فرعى 4 پالك  27 کدپستى 8645136865 بصورت یکباب ساختمان مسکونى 
به مساحت عرصه 578 مترمربع و مســاحت اعیانى 360 مترمربع (شامل طبقه همکف و زیرزمین) 
میباشد، ساختمان با دیوارهاى باربر و ســقف تیرآهن و آجر و نماى کوچه آجر لفتون وحیاط سنگ  
وســطوح داخلى بدنه یک متر سنگ وبقیه نقاشــى و درب و پنجره بیبرون فلزى و درب هاى داخل 
چوبى و آشپزخانه تمام کاشى و کابینت فلزى وکف موزائیک است و سرویس بهداشتى تمام کاشى 
و زیرزمین پرشده و هیچ گونه آثارى از آن نیست و داراى امتیازات آب و برق وگاز میباشد، با توجه به 
موقعیت و ابعاد کاربرى و قدمت ساختمان ونوع مصالح به کار رفته درآن و عرضه و تقاضا و قیمتهاى 
معامالتى در منطقه و جمیع عوامل موثر دیگر به مبلغ 1250000000 ریال (یک میلیارد و دویست 
وپنجاه میلیون ریال) ارزیابى گردیده شده است، ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه موضوع سند 
رهنى و متمم فوق الذکر تا تاریخ 1396/03/01به مبلغ 323640 ریال نزد بیمه ســینا بیمه میباشد، 
در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الى12روز شنبه مورخ 1395/11/23 در محل اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان دهاقان تشکیل میگردد از طریق مزایده نقداً به فروش میرسد چنانچه روز مزایده با 
تعطیل رسمى پیش بینى نشده مواجه گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیلی درهمان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شــد. طالبین میتوانند قبل از شرکت در جلســه مزایده از مورد مزایده ششدانگ 
پالك ثبتى 12 فرعى از 160- اصلى به آدرس دهاقان- شهر گلشن خیابان اصلى فرعى 4 پالك  27 
کدپستى 8645136865 بازدید به عمل آورند، الزم به ذکر است پرداخت بدهی هاي مربوط به آب ، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز 
بدهی هاي مالیاتی و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه هاي 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده درصورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم عشر وحق مزایده نقداً 
وصول  میگردد ، این آگهی یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر می گردد. م الف: 95/242  

اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/10/1124
مزایده

شــماره مزایده: 139504302142000013- 1395/10/22 بر اســاس پرونده اجرایى کالســه 
139404002142000018به شــماره بایگانى 9400025 له بانک کشاورزى شعبه دهاقان و علیه 
اسماعیل دهقانى پوده و غالمرضا دهقانى پوده ششدانگ یکبابخانه به شماره پالك ثبتى 1621 فرعى 
از 107– اصلى مورد ثبت صفحه 586 دفتر 172- امالك واقع درروستاى پوده بخش ثبتى دهاقان 
بانضمام کلیه اعیان، ساختمانها ، تأسیسات موجود وآتى االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه وغیر 
منصوبه فعلى وآتى و کلیه امتیازات مربوطه شــامل آب ، برق وگاز و هر زیادتى دیگر اعم از متصل 
یا منفصل ملکى آقاى غالمرضا دهقانى پوده با حدود اربعه: شــماًالبطول 41/74 متر دیواریست به 
دیوار پالك 1622 فرعى  شرقًا در سه قسمت که قســمت دوم جنوبى است به طول هاى 4/25 متر 
،5/71 و11/06 متر دیواریست به دیوار پالك هاى 1614 و 1609 فرعى، جنوبًا بطول هاى 3/41، 
61 /11، 11/63و 8/52 متر دیواریست به دیوار پالك هاى 1606،1607 ، 1604و 1602 فرعى غربًا 
بطول 16/35 متر درب و دیواریست به کوچه به مساحت 595/68 مترمربع که حقوق ارتفاقى ندارد، 
بموجب سندرهنى شماره 20196 مورخ 1389/11/06 دفتر اسنادرسمى شماره 59 دهاقان دررهن 
و وثیقه بانک کشاورزى شعبه دهاقان قرارگرفته است به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى 
صدوراجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34 
اصالحى قانون ثبت وآیین نامه اصالحى مربوطه پالك مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابى قرارگرفته 
که برابرصورتمجلس تنظیمى توسط مأمور اجرا و اوراق ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى بدین 
شرح توصیف وارزیابى گردید : ششــدانگ پالك ثبتى 1621 فرعى از 107- اصلى ملکى غالمرضا 
دهقانى پوده واقع بخش ثبتى دهاقان به آدرس دهاقان - روســتاى پوده خیابان شــهید اسکندرى 
فرعى دوم (شهید عباس دهقانى) پالك 1566 کدپستى 8634139867 بصورت یکباب ساختمان 
مسکونى به مساحت عرصه 595/68 مترمربع ومساحت اعیانى245 متر مربع میباشد ، ساختمان با 
دیوارهاى باربر و سقف تیرآهن وآجر و نماى بیرون سیمان وسطوح داخلى بدنه نقاشى ودرب وپنجره 
فلزى وآلومینیوم و درب هاى داخل چوبى و آشپزخانه نیمه کاشــى و کابینت فلزى وکف موزائیک 
است وسرویس بهداشتى تمام کاشــى و داراى امتیازات آب وبرق وگاز میباشد ، با توجه به موقعیت 
وابعاد کاربرى و قدمت ساختمان ونوع مصالح به کار رفته درآن و عرضه وتقاضا و قیمتهاى معامالتى 
درمنطقه وجمیع عوامل موثر دیگر به مبلغ 1000000000 ریال (یک میلیارد ریال) ارزیابى گردیده 
شده است، ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه موضوع ســندرهنى فوق الذکر فاقد بیمه میباشد، 
درجلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الى12روز چهارشنبه مورخ 1395/11/20 در محل اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان دهاقان تشکیل میگردد از طریق مزایده نقداً به فروش میرسد چنانچه روز مزایده 
با تعطیل رسمى پیش بینى نشده مواجه گردد ، مزایده روز اداري بعد از تعطیلی درهمان ساعت و مکان 
مقرر برگزارخواهد شد. طالبین میتوانند قبل از شرکت درجلسه مزایده از مورد مزایده ششدانگ پالك 
ثبتى 1621فرعى از 107- اصلى به آدرس دهاقان - روستاى پوده خیابان شهید اسکندرى فرعى دوم( 
شهید عباس دهقانى) پالك 1566 کدپستى 8634139867  بازدید به عمل آورند،  الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی هاي مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهی هاي مالیاتی و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود 
مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده در صورت درخواست مسترد 
خواهد شد و نیم عشر وحق مزایده نقداً وصول میگردد ، این آگهی یک نوبت  در روزنامه نصف جهان 

چاپ و منتشر می گردد. م الف: 95/241  اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/10/1125
مزایده

شــماره مزایده: 139504302142000012-1395/10/21 براســاس پرونده اجرایى کالســه 
139404002142000019به شــماره بایگانى 9400026 له بانک کشاورزى شعبه دهاقان و علیه 
اســماعیل دهقانى پوده و محمدعلى کریمى و زهرا کریمى، طبق ثبــت صفحات 184و187 دفتر 

156- امالك بالســویه محمدعلى کریمى و زهرا کریمى ششــدانگ یکبابخانه به شــماره پالك 
ثبتى 860 فرعى از 64– اصلى واقع درروســتاى قمبوان بخش ثبتى دهاقان بانضمام کلیه اعیان، 
ساختمانها ، تأسیسات موجود وآتى االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه و غیرمنصوبه فعلى وآتى و 
کلیه امتیازات مربوطه شامل آب، برق وگاز و هر زیادتى دیگر اعم از متصل یا منفصل باحدود اربعه: 
شماًال بطول37/71 متر دیواریســت به زمین پالك 64- اصلى باقى مانده شرقًا بطول 15/55 متر 
درب ودیواریســت به کوچه ، جنوبًا بطول 37/43 متر درب و دیواریست به کوچه غربًا بطول 15/05 
متر دیواریست به دیوار پالك 859 فرعى به مســاحت 583/28 مترمربع که حقوق ارتفاقى ندارد ، 
بموجب سندرهنى شماره 20199 مورخ 1389/11/06 دفتر اسناد رسمى شماره 59 دهاقان در رهن 
و وثیقه بانک کشاورزى شعبه دهاقان قرار داده اند که به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى 
صدوراجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34  
اصالحى قانون ثبت وآیین نامه اصالحى مربوطه پالك مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابى قرارگرفته 
که برابرصورتمجلس تنظیمى توسط مأمور اجرا و اوراق ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى بدین 
شرح توصیف وارزیابى گردید : ششــدانگ پالك ثبتى 860 فرعى از 64- اصلى ملکى محمدعلى 
کریمى و زهرا کریمى بالسویه واقع بخش ثبتى دهاقان به آدرس دهاقان - روستاى قمبوان خیابان 
آل رسول کوچه حافظ پالك 108 کد پستى 8634111693 بصورت یکباب ساختمان مسکونى به 
مساحت عرصه 583/28 مترمربع و مساحت اعیانى 485 مترمربع (شامل طبقه همکف وزیر زمین) 
میباشد ، ســاختمان با دیوارهاى باربر و نماى کوچه آجر و سقف طبقه همکف تیرآهن وآجر وسطوح 
داخلى بدنه یک متر ســرامیک و بقیه گچ ودرب وپنجره هاى آلومینیــوم ودرب هاى داخل چوبى و 
آشپزخانه تمام کاشى و کابینت فلزى وکف سرامیک است و سرویس بهداشتى تمام کاشى و زیرزمین 
سقف تیرچه و بلوك و بدنه آجر سه ســانتى وکف موزائیک و درب هاى داخل چوبى وکف ساختمان 
موزائیک و داراى امتیازات آب و برق وگاز میباشــد (با قید به اینکه دیوار ضلع غربى تخریب شــده 
است)، با توجه به موقعیت و ابعاد کاربرى و قدمت ساختمان و نوع مصالح به کار رفته درآن و عرضه 
وتقاضا و قیمتهاى معامالتى در منطقه و جمیع عوامل موثر دیگر به مبلغ 1700000000 ریال (یک 
میلیارد و هفتصد میلیون ریال) ارزیابى گردیده شده اســت، ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه 
موضوع سندرهنى فوق الذکر فاقد بیمه میباشد، درجلســه مزایده که ازساعت 9 صبح الى12روز سه 
شنبه مورخ 1395/11/19 در محل اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان دهاقان تشکیل میگردد از 
طریق مزایده نقداً به فروش میرسد چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمى پیش بینى نشده مواجه گردد 
، مزایده روز اداري بعد از تعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزارخواهد شد. طالبین میتوانند قبل 
از شرکت درجلسه مزایده از مورد مزایده ششــدانگ پالك ثبتى 860  فرعى از 64- اصلى به آدرس 
دهاقان - روستاى قمبوان خیابان آل رسول کوچه حافظ پالك 108 کد پستى 8634111693  بازدید 
به عمل آورند،  الزم به ذکر است پرداخت بدهی هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهی هاي مالیاتی و عوارض 
شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده در صورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول میگردد، این آگهی 
یک نوبت در  روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر می گردد. م الف: 95/240  اداره ثبت اسناد و امالك 

دهاقان /10/1126
مزایده

شــماره مزایده: 139504302142000011- 1395/10/21 بر اســاس پرونده اجرایى کالســه 
139404002142000034 به شــماره بایگانى 9400041 له بانک کشاورزى شعبه دهاقان و علیه 
مرتضى طالبى و رمضان ثالثى موسى آبادى ششدانگ یکبابخانه به شماره پالك ثبتى 11 فرعى از 
160– اصلى مورد ثبت صفحه 507 دفتر 140 - امالك واقع در شــهر گلشن بخش ثبتى دهاقان 
بانضمام کلیه اعیان، ساختمانها ، تأسیسات موجود وآتى االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه وغیر 
منصوبه فعلى وآتى و کلیه امتیازات مربوطه شامل آب ، برق وگاز و هر زیادتى دیگر اعم از متصل یا 
منفصل ملکى رمضان ثالثى موسى آبادى باحدود اربعه: شماًال اول بطول 28/10 متر دوم که غربى 
است بطول 6/80 دیواریست به زمین شماره 160 - اصلى باقیمانده دوم بطول 2/80 متر دیواریست 
به زمین شماره 160 - اصلى باقیمانده شرقًا بطول 20/70 متر دیواریست به خانه شماره 160- اصلى 
باقیمانده جنوباً در دو قسمت بطول هاى 4 متر و 27 متر دیواریست به دیوارخانه 12 فرعى ، غرباً بطول 
14 متردرب ودیواریست به کوچه عمومى به مساحت 452 مترمربع که حقوق ارتفاقى ندارد ، بموجب 
سندرهنى شــماره 3494 مورخ 1388/12/27دفتر اسنادرسمى شماره 222 دهاقان دررهن و وثیقه 
بانک کشاورزى شعبه دهاقان قرار داده اند که به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى صدور 
اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بســتانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34 
اصالحى قانون ثبت وآیین نامه اصالحى مربوطه پالك مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابى قرارگرفته 
که برابرصورتمجلس تنظیمى توسط مأمور اجرا و اوراق ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى بدین 
شرح توصیف وارزیابى گردید : ششدانگ پالك ثبتى 11 فرعى از 160- اصلى ملکى رمضان ثالثى 
موسى آبادى واقع بخش ثبتى دهاقان به آدرس دهاقان - شهرگلشن (موسى آباد) خیابان امام خمینى 
فرعى4 پالك 23 و کد پستى 8645136866  به مســاحت 452 مترمربع که پس از بر اصالحى از 
طرف شهردارى محل مساحت آن 438 مترمربع خواهد بود بصورت یکباب ساختمان مسکونى دریک 
طبقه با سقف طاق ضربى آهنى و اتاقى در مسیر راه پله به پشــت بام با سقف تیرچه و بلوك میباشد 
کف سالن موزائیک دربهاى ورودى واتاقهاى خواب چوبى و دیوارها تا یک متر سرامیک و بقیه گچ 
اندود و فقط یک اتاق خواب دیوارهاى پیرامونى کامًال اندود گچ میباشدکاشــى کارى آشــپزخانه تا 
زیرسقف و دارى سه عدد اتاق خواب میباشــد دیوار راه پله به ارتفاع 80 سانتى متر سرامیک و بقیه 
اندود گچ که قسمتى سنگ و در قسمت انتهایى محل ورودى به ایستگاه پله فلزى اجراء شده است 
سرویس بهداشتى وحمام سرامیک وکاشــى و دیوارهاى پارکینگ بدنه آجر نماى3 سانتى وپالستر 
سیمانى میباشد و سقف آن بصورت شیروانى اجرا شده است و درحیاط سازى دیوارحیاط از آجر نماى 

3 سانتى و 5 سانتى استفاده شده است ویک تراس با کف موزائیک وجود دارد همچنین درنماى آن 
دربهاى فلزى آهنى میباشد که مساحت اعیانى آن حدوداً 224 متر مربع  است ضمناً پالك فوق داراى 
انشعابات آب وبرق وگاز میباشد با توجه به جمیع جهات وکلیه عوامل موثر در قضیه شامل موقعیت، 
دسترسى، قدمت و ... ارزش کل ششدانگ منزل مسکونى فوق الذکر جمعاً به مبلغ 965000000 ریال 
(نهصدوشصت وپنج میلیون ریال) ارزیابى گردیده شده است ، ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه 
موضوع سندرهنى فوق الذکر فاقد بیمه میباشد، درجلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه 
مورخ  1395/11/18 در محل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دهاقان تشکیل میگردد از طریق 
مزایده نقداً به فروش میرسد چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمى پیش بینى نشده مواجه گردد، مزایده 
روز اداري بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. طالبین میتوانند قبل از شرکت 
در جلسه مزایده از مورد مزایده ششــدانگ پالك ثبتى  11 فرعى از 160– اصلى به آدرس دهاقان 
- شهرگلشن (موسى آباد) خیابان امام خمینى فرعى4 پالك 23 و کد پستى 8645136866 بازدید 
به عمل آورند، الزم به ذکر است پرداخت بدهی هاي مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهی هاي مالیاتی و عوارض 
شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده درصورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وص ول میگردد، این آگهی 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر می گردد. م الف: 95/239  اداره ثبت اسناد و امالك 
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مزایده

شــماره مزایده: 139504302142000009- 1395/10/21 براســاس پرونده اجرایى کالســه 
139404002142000036 به شــماره بایگانى 9400043 له بانک کشاورزى شعبه دهاقان و علیه 
مرتضى طالبى و محمدعلى طالبى موسى آبادى و امراله طالبى موسى آبادى ششدانگ یکبابخانه به 
شماره پالك ثبتى 337 فرعى از 156– اصلى مورد ثبت صفحات 226 و229 دفتر 163- امالك واقع 
در شهر گلشن بخش ثبتى دهاقان بانضمام کلیه اعیان، ساختمانها ، تأسیسات موجود وآتى االحداث و 
ماشین آالت اعم از منصوبه وغیر منصوبه فعلى وآتى و کلیه امتیازات مربوطه شامل آب ، برق وگاز و هر 
زیادتى دیگر اعم از متصل یا منفصل ملکى محمدعلى طالبى موسى آبادى و امراله طالبى موسى آبادى 
بالسویه باحدود اربعه: شــماًال بطول 14/96 متر درب و دیواریست به کوچه شرقًا درچهار قسمت که 
قسمت دوم جنوبى است به طول هاى 13/98متر و 45 سانتى متر 3/37 متر و11 متر دیواریست به 
دیوار پالك هاى 333 و 332 فرعى، جنوبًا بطول 17/83 متر درب و دیواریست به کوچه، غربًا در سه 
قسمت که قسمت دوم شمالى است بطول 4/19 متر و 96 سانتى متر 13/60 متر درب و دیواریست به 
کوچه به مساحت 503/66 مترمربع که حقوق ارتفاقى ندارد، بموجب سند رهنى شماره 3484 مورخ 
1388/12/27 دفتراسنادرسمى شــماره 222 دهاقان دررهن و وثیقه بانک کشاورزى شعبه دهاقان 
قرار داده اند که به علت عدم پرداخت بدهى بســتانکار تقاضاى صدوراجراییه نموده و پس از ابالغ 
اجراییه به درخواست بانک بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت وآیین نامه 
اصالحى مربوطه پالك مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابى قرارگرفته که برابرصورتمجلس تنظیمى 
توسط مأمور اجرا و اوراق ارزیابى کارشناس رســمى دادگسترى بدین شرح توصیف وارزیابى گردید 
: ششــدانگ پالك ثبتى 337 فرعى از 156- اصلى ملکى محمدعلى طالبى موسى آبادى و امراله 
طالبى موسى آبادى بالســویه واقع بخش ثبتى دهاقان به آدرس دهاقان - شهرگلشن (موسى آباد) 
خیابان اصلى بعد از مسجد امام حسین فرعى 21 داخل کوچه اولین فرعى سمت راست پالك 32 و 
کد پستى 8645137236  بصورت یکباب ساختمان مســکونى یک طبقه با قدمت بیش از 40 سال 
با سازه دیوار گلى وســقف هاى چوبى و طاق چشمه اى وحیاط میانى ســاخته شده است بخشى از 
ساختمان شمالى این ملک در دو طبقه میباشد که طبقه زیرین آن طویله وباربند وکاهدان قرار دارد 
ودر طبقه فوقانى اطاق هاى تو در تو با کاربرى پذیرایى به همراه ایوان ســر پوشیده بنا شده است در 
دو ضلع غرب وجنوب عرصه این ملک ســاختمانهاى یک طبقه قرار دارد کف حیاط توسط پالستر 
ماسه سیمان وکف اتاق ها مالت باتارد و بعضًا توسط موزائیک پوشیده شده است نماى بیرونى این 
ملک از کاهگل میباشد و شماًال و غربًا و جنوبًا مجاور کوچه میباشــد این منزل مسکونى نیز داراى 
مشترکات مورد نیاز( آب وبرق وگاز شهرى) میباشد عرصه این مالك باستناد سند مالکیت 503/66 
مترمربع (بدون عقب نشینى) با اعیانى درحدود 390 متر مربع میباشد، با توجه به جمیع جهات وکلیه 
عوامل تأثیرگذار در قضیه (شامل، موقعیت، دسترسى، قدمت و ارزش مشترکات متعلقه و سایر) علل 
خصوصًا میزان عرضه وتقاضا ارزش کل ششــدانگ عرصه واعیان منزل مسکونى فوق الذکر جمعًا 
به مبلغ 450000000 ریال (چهارصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى گردیده شده است ، ضمنًا طبق 
اعالم بستانکار مورد وثیقه موضوع ســندرهنى فوق الذکر فاقد بیمه میباشــد، درجلسه مزایده که 
ازساعت 9 صبح الى12روز شنبه مورخ 1395/11/16 در محل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
دهاقان تشکیل میگردد از طریق مزایده نقداً به فروش میرســد چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمى 
پیش بینى نشــده مواجه گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. طالبین میتوانند قبل از شرکت در جلسه مزایده از مورد مزایده ششدانگ پالك ثبتى 337 
فرعى از 156- اصلى به آدرس دهاقان - شهرگلشن (موســى آباد) خیابان اصلى بعد از مسجد امام 
حسین فرعى 21 داخل کوچه اولین فرعى سمت راست پالك 32 و کد پستى 8645137236 بازدید 
به عمل آورند،  الزم به ذکر است پرداخت بدهی هاي مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهی هاي مالیاتی و عوارض 
شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده درصورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول میگردد، این آگهی 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ و منتشر می گردد. م الف: 95/237  اداره ثبت اسناد و امالك
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تایم اوت

مدافع اصفهانى پدیده که در دیدار رفت برابر ســپاهان 
به تیم سابقش گل زد، در بازى برگشت هم چهره نسبتًا 

ویژه اى بود.
محمدحسین مرادمند که ساخته و پرداخته تیم هاى پایه 
سپاهان است هنگام تقابل پدیده با این حریف اصفهانى 
به خودى خود و صرفنظر از هر اتفاقى که در جریان بازى 

بیافتد چهره ویژه دیدار به حساب مى آید.
این مدافع میانى 23 ساله در هر دو دیدار رفت و برگشت 
سپاهان و پدیده در لیگ شــانزدهم نقش ویژه خود را 
ایفا کرد با این تفاوت که در بازى اول این نقش مثبت و 

ُپررنگ بود و در دیدار دوم تا حدودى منفى.

مرادمند در دیدار رفت با گلى که وارد دروازه لى اولیویرا 
کرد موجبات اولین شکست فصل ســپاهان را فراهم 
نمود. در بازى برگشت، این بازیکن اصفهانى موفق به 
گلزنى نشد اما با دریافت دو کارت زرد در جریان مسابقه 
و طبیعتًا اخراج از زمین بازى باعث شد تا پدیده در دقایق 
پایانى برابر میهمان اصفهانى ده نفره به بازى ادامه دهد.
البته از آنجا که مرادمند در هشــتاد و ششــمین دقیقه 
بازى کارت قرمز گرفت نمى توان اخراج او را در نتیجه 
مسابقه خیلى مؤثر دانست اما تشویق او توسط هواداران 
مشــهدى هنگام خروج از زمین یکى از حواشى جالب 

بازى را رقم زد.

امیر قلعه نویى در کنفرانس خبرى بعد از بازى با استقالل 
خوزستان، صادقانه از بد بودن تیمش گفت و اینکه حق  
اهوازى ها بود که برنده بازى باشند. در روزهایى که عادت 
کرده ایم تحت هر شــرایطى بهانه هاى مختلف مربیان 
را بعد از باخت ها بشــنویم، حرف هاى امیرپاشا برایمان 

غریب، گنگ و البته قابل ستایش است.
همین چند مصاحبه اخیر از مربیــان مختلف فوتبالمان 
را بخوانید تا با عجیب ترین شیوه هاى بهانه جویى آشنا 
شوید. بهانه هایى که گاه آمار شــمارش  آن از دستمان 
در مى رود. مربیانى که در روزهاى بــرد، کامًال حق به 
جانب بادى به غبغــب انداختــه و از تاکتیک ها و ذهن 

سیستماتیک و آنالیز هاى شــبانه روزى حرف مى زنند، 
کنفرانس هاى خبرى بعد از باختن را یا حاضر نمى  شوند 
و عمًال پاسخگویى برایشــان تعریف نشده است؛ یا اگر 
حاضر مى شــوند، از زمین و زمان و توپ و داور کسى از 
شلیک انتقادهایشــان در امان نمى ماند. از مسئول جزء 
برگزارى تا کنفدراسیون بین المللى فیفا را مقصر باخت 
مى دانند و انتقادهایشان به مسائل جانبى، گوش فلک را 
کر مى کند. گویا براى باخت تیم ایشان همه باید پاسخگو 
باشند؛ مگر جناب ســرمربى، که قطعًا همیشه بهترین 
تاکتیک را ارائه داده و چندین و چند موقعیت 100 در صد 

ساخته و قطعاً تا ابد مبرا از تقصیر است.

حرف هاى قابل ستایش 
ژنرال

از گلزنى تا اخراج
مدافع پدیده

هفته شانزدهم لیگ برتر با برد ذوب آهن و تساوى خارج 
از خانه سپاهان به پایان رسید.

 به گزارش ایمنا، هرچند که تعطیالت نیم فصل لیگ 
برتر بســیارى از تیم هاى حاضر در 
این مسابقات را از تیررس رسانه ها 
خارج کرده بود اما با وجود این، دو 
تیم اصفهانى در مرحله نیمــه نهایى جام 
حذفى یک بــازى انجام دادند و دو باختــى که در این 
مرحله نصیب اصفهانى ها شــد چشــم امید هواداران 
زرد و ســبز را به ســمت مســابقات لیگ برتــر برد.

اما هفته شانزدهم لیگ در شرایطى براى فوتبال اصفهان 
شروع شد که ســپاهان در مهمانى پدیده به دنبال 
پیروزى و حضور در جمع مدعیان صدرجدولى 
بود ولى انتظار گرفتن 3 امتیاز آن هم در خانه 
پدیده اتفاقى بود که شاید در شرایط فعلى 
کمى دور از انتظار باشد. ویسى که در این 
بازى از اولین خرید خودش یعنى 
جالل عبدى هم در خط دفاعى 
استفاده کرد نزدیک بود اسیر بى 
تجربگى عارف غالمى شــود ولى جالل الدین على 
محمدى با زدن یک گل زیبا پنالتى مهرداد کفشگرى 

را جبران کرد تا سپاهان بتواند با یک 
امتیاز از مشهد برگردد. تساوى در خانه 

پدیده براى سپاهان تیجه خوبى به حساب 
مى آید اما قانون موفقیت در یک تورنمنت 

مى گوید که هر تیم باید عالوه بر گرفتن امتیاز 
در خانه حریف به دنبال پیروزى در خانه خودش هم 
باشد و ســپاهان باید براى قرار گرفتن در این مسیر 

به فکر پیروزى در بازى بعــدى خودش در مقابل نفت 
تهران باشد.

ذوب آهن و فرصت هایى که قدر نمى داند
در اصفهان ذوب آهن مى توانست پرگل ترین نتیجه هفته 
و شــاید لیگ را رقم بزند اما مهاجمــان این تیم آنقدر 
موقعیت از دست دادند که نزدیک بود همین 3 امتیاز هم 
به یک امتیاز تبدیل شود. فرصت سوزى هاى بنگستون، 
پهلوان و حســینى چه در نیمه اول و چــه در نیمه دوم 
ذوب آهن را از رسیدن به یک برد پرگل محروم کرد و در 
این بین مجتبى حسینى باید هرچه سریع تر فکرى به 

حال این مسئله بکند.
روز جمعه ذوب آهن با انجــام یک بازى منطقى تقریبًا 
در تمام 90 دقیقه کنترل بازى را در اختیار داشــت اما 

توپ هایى که بازیکنان این تیم هدر دادند آنقدر زیاد بود 
که به قول گزارشگر بازى، عادل فردوسى پور مى تواند 
یک آیتم کامل از موقعیت هاى هدر رفته هفته را به تیم 
ذوب آهن اختصاص دهد. در این بین شاید مهمترین ایراد 
به جرى بنگستون هندوراسى باشد که باید در روزهاى 
غیبت تبریزى یاور تیمش باشد اما بنگستون آنقدر بد بود 
و موقعیت از دست داد که ســر و صداى همه را درآورد. 
در این تیم آنقدر بازیکن جوان روى نیمکت نشسته که 
همه آنها بتوانند وظایف اینچینى بنگستون را در درون 
زمین به نحو احسن اجرا کنند و اى کاش حسینى به مانند 
بقیه بازیکنان جوانش یک چهره را هم براى جانشینى 
بنگســتون پیدا کند تا این مهاجم هندوراســى با این 
سبک بازى اینقدر راحت ذوب آهنى ها را دچار استرس 

نکند.

بررسى عملکرد نمایندگان فوتبال اصفهان در هفته شانزدهم لیگ برتر

جشنـواره مـوقعیت سوزى      
هفته شانزدهم لیگ برتر با برد ذوب آهن و تساوى خارج 

از خانه سپاهان به پایان رسید.
 به گزارش ایمنا، هرچند که تعطیالت نیم فصل لیگ 
تیم هاىحاضر در  برتر بســیارى از
این مسابقات را از تیررس رسانه ها 
خارج کرده بود اما با وجود این، دو 
جام تیم اصفهانى در مرحله نیمــه نهایى

حذفى یک بــازى انجام دادند و دو باختــى که در این 
مرحله نصیب اصفهانى ها شــد چشــم امید هواداران 
زرد و ســبز را به ســمت مســابقات لیگ برتــر برد.
اما هفته شانزدهم لیگ در شرایطى براى فوتبال اصفهان

شروع شد که ســپاهان در مهمانى پدیده به دنبال 
پیروزى و حضور در جمع مدعیان صدرجدولى 
3بود ولى انتظار گرفتن 3 امتیاز آن هم در خانه 
پدیده اتفاقى بود که شاید در شرایط فعلى

کمى دور از انتظار باشد. ویسى که در این 
بازى از اولین خرید خودش یعنى 
جالل عبدى هم در خط دفاعى 
استفاده کرد نزدیک بود اسیر بى 
تجربگى عارف غالمى شــود ولى جالل الدین على 
نزدنییک گلل زیبا پنالتى مهرداد کفشگرى  ز محمدىحمدىب با

نقشویژه خود را  در لیگ شــانزدهم
فاوت که در بازى اول این نقش مثبت و 

 دیدار دوم تا حدودى منفى.

مسابقه خیلى مؤثر دانست اما تشویق او توسط هواداران
مشــهدى هنگام خروج از زمین یکى از حواشى جالب

بازى را رقم زد.

ر
  ویسى نازك نارنجى!

گــروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صداى هواداران، به بررســى دیدگاه ها و نظرات 
دوستداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. شما 
مى توانید دیدگاه ها و تحلیــل هاى خود در رابطه 
با مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک

 info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

■     من نمى دانم این دیگر چه شــیوه اى است. 
عبدا...ویسى دیدار با نفت را باخته است در کنفرانس 
خبرى حاضر نمى شــود. دیدار با پدیده را مساوى 
مى کند مى گویند فشارش افتاده و کریم قنبرى 
را به کنفرانس خبرى مى فرســتد. این دیگر چه 

جورش است. چقدر مربى مان نازك نارنجى است. 
هدایت تیم بزرگ سپاهان را به چه کسى سپرده اند 

خدا وکیلى!
■     آقاى ویسى باید هم فشارت بیافتد. مدام تیمى 
که ساخته و پرداخته کرده اى روى اعصاب هواداران 
است و فشار هواداران را مى اندازد. حاال یک بار هم 

فشار خودتان بیافتد. هیچ اشکالى ندارد.

■     خوب آقــاى ویســى بفرماییــد دوره یک 
هفته اى دانش افزایى که در ایتالیا تشریف بردید چه 
دستاوردهایى داشت؟ مى شود بفرمایید این دانش 

افزایى ها قرار است کى به داد سپاهان برسد؟

■     مجتبى حســینى کجا و عبدا... ویسى کجا. 
مجتبى سال ها کمک مربى بوده و در اولین  سال 
سرمربیگرى اش با تیمى که جوان  بوده و خیلى از 
مهره هاى سال پیش را در اختیار نداشت  کوالك 
مى کند و به سوى قهرمانى پیش مى رود. آن وقت 
عبدا... ویسى که چندین سال است سرمربى است 
و تیمى که صفر تا صد آن توسط خودش بسته شده 

است اینگونه نتیجه مى گیرد.

■     سرمربى ســپاهان مدام در توجیه نتایجش 
مى گوید تیم جوان شده است. آقا! سپاهان جوان 
شده است قبول اما مگر همین ذوب آهن هم جوان 
نشده است و انبوهى از بازیکنان جوان را ندارد. چرا 

به این خوبى نتیجه مى گیرند؟

■     امسال به قول بازیکنان ذوب آهن بهترین وقت 
براى قهرمانى ذوب آهن است. ذوب آهن با وجود  
اینکه سال هاست در فوتبال سرمایه گذارى خوبى 
کرده است ولى هنوز نتوانسته قهرمان لیگ برتر شود 
و این اصًال خوب نیست . امیدوارم امسال که بر روى 
نوار پیروزى قرار گرفته اند بتوانند این روند خوب را 
ادامه دهند و در نهایت قهرمان لیگ برتر شوند. شاید 
کار خدا بود که از جــام حذفى کنار برویم تا به فکر 
میانبر آسیایى و اینجور چیزها نباشیم و فقط و فقط 
تمرکزمان را بر روى  لیگ برتر بگذاریم. امسال با 

مجتبى حسینى مى توانیم جام بگیریم.

■     پرسپولیس و تراکتورسازى در این فصل دچار 
یک کابوس براى قهرمانى شــان مى شوند و این 
کابوس هم ذوب آهن نــام دارد. حاال دیگر ضلع 
قهرمانى لیگ برتر تبدیل به مثلث شده است و ذوب 
آهن مى تواند حسابى این دو تیم را  از رده خارج کند .

■     قضیه قهر رسول نویدکیا بخاطر پول از سپاهان 
چیست؟ این تیم  مگر کم مشــکل دارد که حاال 
رسول بخاطر پول گذاشته رفته است. واقعاً خجالت 
دارد. رســول تو برادر محرم اسطوره سپاهانى! آن 
وقت باید بخاطر مســائل مالى تیــم را رها کنى؟ 
کجاینــد بازیکنان با تعصب؟ محــرم کجایى که 
ببینى چه بازیکنانى به سپاهان آمده اند! برادرت هم 

تعصبى به سپاهان ندارد!

■     به نظر من سپاهان در مشهد خیلى هم بد نتیجه 
نگرفته اســت و انتقادتى که به ویسى بعد از بازى 
شده خیلى درست نیست. باید همچنان از ویسى و 
کادرفنى حمایت کرد. اینکه وسط فصل بخواهیم 
ســرمربى را عوض کنیم اصًال و به هیچ وجه کار 

عاقالنه اى نیست و نخواهد بود.

صداى هواداران

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهــن گفت: یک فصل باید قهرمان لیگ 
شویم و به نظرم امسال بهترین موقع است.

 رشــید مظاهرى در مورد پیــروزى تیمش برابر ســیاه جامگان  اظهار 
داشــت: خدا را شــکر بازى را بردیم زیرا بازى داشــت گره مى خورد. 
بچه هاى ما نشان دادند اصًال بازیکن نیمکت نشین و ثابت در تیم معنا 
ندارد و یاسر هم این موضوع را ثابت کرد. امیدوارم این روند را حفظ کنیم.

وى درباره اردوى تیم ملى، حواشى خط خوردن بازیکنان پرسپولیس و 
مصدومیت پهلوان در این اردو بیان کرد: اردوى خوبى بود اما من و هیچ 
بازیکن دیگر اصًال از موضوع بازیکنان پرسپولیس خبر نداریم زیرا یک 
جلســه محرمانه بود. پهلوان هم خوب تمرین مى کرد که در یک جلسه 
پایش درد گرفت با این حال خودش مى گفت مى تواند در ادامه تمرینات 
حضور داشته باشــد اما کى روش به او گفت صالح نیست تمرین کند.
دروازه بــان ذوب آهن دربــاره حضــورش در اردوى تیــم ملى بیان 
کرد: هدفم این اســت که جاى خــودم را در تیم ملى بــاز کنم و خودم 
را به تیم تحمیــل کنم تا در جام جهانى بعدى حضور داشــته باشــم.

مظاهرى درباره هدف ذوب آهن در این فصل افزود: من بعد از بازى هم 
گفتم که ما دیگر باید به لیگ فکر کنیم و قهرمان لیگ شویم. ما دیگر چه 
زمانى مى خواهیم قهرمان لیگ شویم. همیشه یا جام حذفى را بردیم یا در 
لیگ، پنجم یا ششم شدیم. یک جام قهرمانى لیگ در کارنامه ما کم است 

و به نظرم امسال بهترین موقع است.
مهدى رجب زاده  هم در مورد این پیروزى اظهار داشت: خدا را شکر شروع 

خوبى در نیم فصل دوم داشتیم اما به نظرم باید بیشتر از این گل مى زدیم. 
شاید هفت هشت موقعیت عالى را تبدیل به گل نکردیم که تک به تک، دو 

به تک یا سه به تک بودیم.
وى ادامه داد: در این بازى شــاید هر ده دقیقه یک موقعیت گل به دست 
مى آوردیم. باید قدر موقعیت هایمان را بیشتر بدانیم زیرا تیم هایى که با 

تجربه هستند مى توانند اذیتمان کنند. 
در این بازى هــم در دقایق پایانى نزدیک بود غافلگیر شــویم. مهاجم 
ذوب آهن دربــاره غیبت چندین بازیکن هجومى تیمــش در این بازى 
بیان کرد: هر بازیکنى خصوصیاتــى دارد و نمى توان گفت یک بازیکن 
جاى بازیکــن دیگــرى را گرفته اســت. در واقع مــا بازیکنان خوب 
زیــادى داریم که خیلى اوقات جــاى یکدیگر را به خوبــى پر کرده اند.
رجب زاده افزود: همین که موقعیت گل هاى بســیارى داشته ایم نشان 
مى دهد که بازیکنان جایگزین عملکرد خوبى داشــته اند. هر بازیکنى 

اثرگذارى خودش را دارد.
مهدى مهدى پور هافبک تیم فوتبــال ذوب آهن  هــم در مورد روند 
پیروزى هاى تیمش گفت: به هر حال بعد از استراحت نسبتاً طوالنى بین 
دو نیم فصل مقدارى زمان مى برد که شرایط خوب گذشته را پیدا کنیم. 
در دیدار با ســیاه جامگان بازیکنان ما همه زحمت کشیدند و بردى که 

مى خواستیم را کسب کردیم.
وى ادامه داد: با توجه به سبک بازى سیاه جامگان و تجمع بازیکنان این تیم 
در یک سوم دفاعى خود بازى سختى برابر این تیم داشتیم. بازى شرایط 

نرمالى نداشت و کمى سخت شده بود ولى خدا را شکر توانستیم از یک 
موقعیتمان استفاده کنیم و بازى را ببریم.

هافبک ذوب آهــن درباره پاك شــدن خاطره بازى با تراکتورســازى 
با پیروزى در ایــن بازى بیان کــرد: نمى توان گفت خاطــره آن بازى 
پاك شــده اســت. ما هنوز هم به آن بــازى فکر مى کنیــم که چطور 
شــد موقعیت ها را از دســت دادیــم. شــاید ده اتفاق زنجیــره اى رخ 
داد که باعث شــد ما در این بازى شکســت بخوریم. به هــر حال این 
اتفاقى اســت که افتاده و به تاریخ پیوســته اســت، ما هم دیگر باید به 
بازى هاى بعدى فکر کنیم هرچند خیلى خیلى به ما ســخت گذشــت.
مهدى پور درباره آینده ذوب آهن افزود: با توجه به میانگین سنى خوب و 
جوانانى که داریم آینده خیلى خوب و روشنى در انتظار ذوب آهن خواهد 

بود.
محمدرضا حسینى مهاجم سبزپوشان هم پس از پیروزى تیمش برابر سیاه 
جامگان گفت: همانطور که پیش بینى مى شد بازى اول نیم فصل بازى 
سختى بود. در نیمه نخست حریف دفاع بسته و پرفشارى را انجام مى داد و 
ما هرچه حمله کردیم فایده اى نداشت. البته ما بازى را خوب اداره کردیم و 

اجازه ندادیم آنها حتى به محوطه جریمه ما نزدیک شوند.
وى ادامه داد: در نیمه دوم کامًال بر بازى احاطه داشــتیم و توانستیم به 
گل هم برســیم. موقعیت هاى زیادى خلق کردیم، یک گل زدیم و پنج 
شــش موقعیت 100 درصد را نزدیم. امیدوارم در بازى هاى بعدى چنین 

موقعیت هایى را تبدیل به گل کنیم تا بعداً حسرتش را نخوریم.

بهترین وقت براى قهرمانى است
سبزپوشان پس از پیروزى بر سیاه جامگان چه گفتند

غو دیدار سپیدورد- فجر سپاسى به بهانه حضور تیم فجر سپاسى در مسابقات 
ل

جام ارتش هاى جهان فرصت خوبى براى ملوان ایجاد کرد تا با غلبه بر راه آهن 
به صدر جدول برگردد. 

 پیروزى پرگل ملوان در برابر راه آهن برخالف تصور خیلى ها بود به خصوص 

 گل خورده بود اما در ابتدا این راه آهن بود 
که راه آهن در دو بازى اخیر خود ده

ه گل رسید. محمد مایلى کهن که حتماً پیش از بازى از شاگردانش 
که ب

خواسته بود حریف را دستکم نگیرند خیلى زود احساس خطر کرد و بر 

خالف بازى هاى قبلى از روى صندلى خود بلند شد تا جدیت را به 

شاگردانش انتقال دهد. در نهایت ملوان بازى یک بر صفر باخته 

را با پیروزى 2 بر یک عوض کرد و شادمان به انزلى برگشت.

 صدرنشینى ملوان در رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسته اول 

باشگاه هاى کشور نقطه عطف کارنامه محمد مایلى کهن در 

فصل هاى اخیر خواهد بود به خصوص که مى تواند منجر 

به صعود این تیم به لیگ برتر شــود. محمد مایلى کهن با 

جوانگرایى که آغاز کرده بى شک مى تواند با ملوان در لیگ 

رام نشان دهد. هر چند در سایه میدان دادن 
برتر هم یک تیم قابل احت

به جوان ها و اجرایى کردن ایده هاى خوب براى بازى پول هم مهم است. 

ملوان اگر بتواند به وعده هاى خود نسبت به بازیکنان جامه عمل بپوشاند 

مى تواند مثل خیلى از تیم هاى شهرســتانى خود را باال بکشاند و خودى 
نشان دهد. همانند گذشته هاى دور...

جر سپاسى در مسابقات 
رد تا با غلبه بر راه آهن 

ى ها بود به خصوص 
 ابتدا این راه آهن بود 

ى از شاگردانش 
ر کرد و بر 

ت را به 
خته 

ت.
ول 
در 
ر

 دادن 
 مهم است. 
مل بپوشاند 
ند و خودى 

 مایلى کهن، ایستاده به صدر آمد

 عبدا... ویســى در حالى تیمش را به منظــور دیدارى 
ســخت مقابل تیم خوب پدیده راهى مشهد کرد که در 
آخرین لحظه متوجه مى شود کاپیتان با تجربه تیمش از 
همراهى کردن طالیى پوشان اصفهان در سفر به مشهد 

سر باز مى زند.
رسول نویدکیا برادر کوچک تر محرم و کاپیتان اول این 
روزهاى تیم ســپاهان که از بازیکنان تأثیرگذار این تیم 
است، به طرزى مشکوك و عجیب از سفر به مشهد سر 
باز زد. نویدکیا در حالى حاضر به همراهى تیم سپاهان در 
سفر به مشهد نشد که ویسى و دیگر سپاهانى ها انتظار 

چنین عملى را از وى نداشتند.
رســول نویدکیا در توجیه عمل ســئوال بر انگیزش، 
مطالبات فصل گذشــته اش را مطــرح مى کند و اظهار 
مى دارد باید طلبى که از فصل گذشته دارد به او پرداخت 
شود تا مقابل پدیده حاضر به بازى شود. نویدکیا در حالى 
این تصمیم را گرفــت که طلب از فصل گذشــته تنها 
مختص به این بازیکن در سپاهان نبوده و به جز بازیکنان 
جدید این تیم، همه بازیکنان دیگر از فصل گذشته خود 

طلب دارند.

این رفتار رسول نویدکیا باعث خشــم عبدا... ویسى از 
رفتار غیر حرفه اى او آن هم در آســتانه دیدار حساس 
مقابل پدیده شد. حتى سرمربى سپاهان از مهدى اخوان 
سرپرست این تیم نیز بابت توجیه رفتار نویدکیا در مواجه 
شدن با رسانه ها دلخور شد. سپاهانى ها معتقدند سر زدن 
این رفتــار آن هم از یک بازیکن بــا تجربه که کاپیتان 
تیمشان اســت در این مقطع بســیار عجیب (بخوانید 
مشکوك) بود. به خصوص که کاپیتان تیم سپاهان، برادر 
کوچک تر کاپیتان ســابق و اسطوره این باشگاه، محرم 
نویدکیاست و سپاهانى ها از خانواده نویدکیا که شناسنامه 

این تیم هستند انتظارى فراتر از این دارند.

خشم عبدا... از  رسول

از دوربین ما چه خبر؟
بازى پیـش روى  منچسـتر یونایتـد و لیورپـول، اولین 
بازى لیگ برترى خواهد بود که با اسـپایدرکم پوشـش 
داده مى شـود. یونایتد، این فصل 96 میلیون پوند درآمد 
خالص فقط از پخـش تلویزیونـى لیگ برتـر دارد. کل 
درآمدهاى سـالیانه؟ بالغ بر 500 میلیون پوند. پنج سال 
پیش در دوره على سعیدلو  ده میلیارد تومان، صرف خرید 
دوربین عنکبوتى ورزشگاه آزادى شد؛ این رقم به اندازه 
بودجه- دولتى- یکسال باشگاه هاى پرطرفدار پایتخت 
بود. این دوربین در چند بازى مورد اسـتفاده قرار گرفت، 
تصاویرى بى کیفیت و ناشیانه از خودش نشان داد و بعد 
خراب شد. دو تکنسین اتریشى مسئول فنى آن بودند اما 
وقتى که خراب شد گفتند مهندسان ایرانى قادر به تعمیر 
دستگاه نیستند و دو سال در انبار صدا و سیما خاك خورد.

بنر همیشگى ذوب آهن!
حتى یکى از سکوهاِى ورزشگاه فوالدشهر براى مسابقه 
آخر هفته ذوب آهن با سیاه جامگان به طور کامل از هوادار 
پر نشده اما بنر همیشگى این ورزشگاه، باز هم درست در 
مقابل سکوهاِى روبه روى ورزشگاه دیده مى شود. مهم 
نیسـت که ذوب آهن چه نتایجى در لیگ برتر به دسـت 
بیاورد. مهم نیسـت که این تیم روند خوبى را پشـت سر 
بگذارد یا نه. مهم نیست که آنها در چه روزى با چه تیمى 
مسابقه بدهند. با هر نتیجه اى و هر مسابقه اى، این بنر در 
جریان بازى هاى ذوب بارها و بارها روبه روى دوربین هاى 
تلویزیونى قرار مى گیرد تا همه به خوبى متوجه شوند که 
مردم روستاى فشاك در حوالى فوالدشهر، شیفته ذوب 
هسـتند اما حاضر نمى شـوند براى تماشـاى بازى هاى 
این تیم خودشـان را به ورزشگاه برسـانند. ذوب در یک 
دهه اخیر، یکى از بهترین تیم هاى فوتبال ایران بوده اما 
استقبال کم از دیدارهاى خانگى این تیم، دستاوردهاى 
ذوب در فوتبال را محدود کرده و این معضل با نوشتن نام 

هیچ منطقه اى بر روى هیچ بنرى، برطرف نخواهد شد.

قهر رسول نویدکیا
رسول نویدکیا همراه با کاروان سپاهان به مشهد نرفت 
و در بازى پدیده غایب تیمش محسـوب مى شـود. این 
موضوع شـایعاتى را دربـاره وى ایجاد کرده کـه از قهر 
هافبک سـپاهانى ها حکایت دارند. با وجود این، مهدى 
اخوان سرپرسـت تیم سـپاهان توضیح متفاوتى در این 
باره ارائه مى کنـد. وى عنوان کرد: «بحث قهر رسـول 
مطرح نیست. او با توجه به اینکه خودش معتقد بود از نظر 
بدنى کمى عقب افتاده از کادر فنى خواست در اصفهان 
بماند و تمرین کند.بنابراین بحث قهر او را کامًال تکذیب 
مى کنـم.»  به نظر مى رسـد که اخوان خواسـته اسـت 
موضوع قهر  رسول نویدکیا سکرت بماند. شنیده مى شود 

دلیل قهر وى مسائل مالى است.

آزمون به الهالل گل زد
لیگ روسیه تعطیل است و تیم هاى حاضر در آن در حال 
برگزارى بازى هاى تدارکاتى در اردوى زمسـتانى شان 
هستند. یکى از این تیم ها، روسـتوف است که روزهاى 
سـختى را پیش رو دارد. آنها هم بایـد در نیم فصل دوم 
لیگ روسـیه بازى کنند و هم یکى از تیم هاى حاضر در 
یورولیگ هستند.  روسـتوف در یک بازى دوستانه برابر 
الهالل عربستان قرار گرفت و با نتیجه 4 بر صفر برنده شد. 
سردار آزمون در این بازى، جایى در ترکیب ابتدایى تیمش 
نداشت و از ابتداى نیمه دوم وارد زمین شد. آزمون تقریبًا 
20 دقیقه بعد، دروازه الهالل را باز کرد و زننده چهارمین 
گل تیمش لقب گرفت.روستوف اردوى زمستانى اش را 
در ابوظبى برگزار کرده است. آزمون البته برخالف بقیه 
بازیکنان به دلیل مشکل ویزایش، چند روز دیرتر راهى 

امارات شد.

اکبر ایمانى 
به پدیده پیوست 

یک هافبک جدید به تیم پدیده اضافه شد.
اکبر ایمانى هافبک پیشین تیم فوتبال فوالد خوزستان 
با امضاى قـرارداد به تیم پدیده خراسـان پیوسـت. وى 
هفته گذشـته به صورت رسـمى از فوالد جدا شـده بود. 
ایمانى سـابقه بـازى در ذوب آهن و سـپاهان را نیز دارد 
و پـس از دیویـد ویکـروم دومیـن بازیکن جذب شـده 
تیم پدیده خراسـان در نقل و انتقاالت نیم فصل اسـت.
پدیده نیم فصل دوم را با تساوى مقابل سپاهان آغاز کرد.
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 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

ب  ذا فاوت و  ید  ذا 

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

آگهى مزایده اجاره نوبت سوم  

محمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایهمحمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایه

شهردارى کوهپایه به استناد مصوبه شماره 118 مورخ 95/9/3 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجاره مستحدثات خود به شرح ذیل از طریق 
رعایت تشریفات مزایده موضوع ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها اقدام نماید 
لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ 95/10/26 لغایت 95/11/3 جهت 

کسب اطالعات بیشتر به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. 
- اجاره واحدهاى تجارى به عنوان فروشگاه بزرگ میوه و تره بار واقع در بلوار 

شهید بهشتى ابتداى خیابان طباطبایى نژاد 
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  میزان | خونسرد و آرام گوشه اى نشسته است، دستبند به دست. جرمش دزدى است، مى گوید 
این دومین بارى است که او را به اداره آگاهى آورده اند. ســرى قبل بخاطر شرب خمر. اما این بار 
به اتهام سرقت و به قول خودش گوشــى قاپى.  انگیزه «ایمان» براى سارق شدن عجیب و 
جالب است، آنقدر عجیب که هر بار براى ســرقت مى رفت احساس پشیمانى مى کرد اما 
راهى که رفته بود به قول خودش بازگشت نداشت. پسر جوان از انگیزه و شیوه سرقتش 

مى گوید.

گفتگو با یک سارق؛
 

میزان | خونسرد و آر
ایاین دومین بارى است که
ق به اتهام سرقت و به
جالب است، آنقدر
ب راهى که رفته

مى گوید.

گفتگو با یک سارق؛
 

چهل تکه

   جام جم آنالین | سرباز کهنه کارى که در افغانستان 
خدمت مى کرد، همســر، فرزند و مادر خود را به قتل رساند و 

خودکشى کرد.
«لیونل دزموند» 33 ساله که از سال 2007 در افغانستان خدمت 
مى کرد، در خانه خود در نووا اسکوتیاى کانادا همسر، دختر ده 
ساله و مادر خودش را به قتل رساند و سپس با همان اسلحه که 
به آنها شلیک کرده بود، به خود تیراندازى کرد و جان خودش 
را هم گرفت. بر اســاس این گزارش، جنازه هر چهار نفر این 
خانواده در روز سه شنبه هفته گذشته کشف شد و دولت کانادا 
اعالم کرد که هزینه کفن و دفن هر چهار نفر جانباخته در این 

حادثه  را پرداخت خواهد کرد.

شــعبده باز دیوانه در پى انجام حرکات محیر    فردا|
القعول به سمت دهان خود شلیک کرد.

این شــعبده باز 43 ســاله در حرکتى باورنکردنى با اسلحه 
کالیبر 0/22 و یک طناب به سمت دهان خود نشانه گیرى 

کرده است. 
دیوید گفت: «پس از شلیک گلوله براى یک لحظه مطمئن 
شدم که مرده ام، شدت اصابت گلوله به محافظ درون دهانم 
به حدى بود که گویى به انتهاى گلوى من اصابت کرده بود. 
صداى بلند شلیک نیز در مغز و گوش هایم شنیده مى شد. اما 
پس از مدت زمانى کوتاه متوجه شدم که هنوز زنده ام و گلوله 

محافظ درون دهانم را خرد کرده است.» 

مادر سنگدلى  به اتهام    باشگاه خبرنگاران جوان |
ارتکاب جرم خشونت علیه یک کودك تحت پیگرد قرار گرفت.

تصاویرى که به تازگى منتشر شده است 
تنبیه عجیب یک کودك توسط مادرش در آمریکاى جنوبى در 
کشور کلمبیا را نشان مى دهد. در این تصاویر مشاهده مى شود 
در حالى که این زن کودك خود را با یک طناب به یک میله بسته، 
یک صندلى پالستیکى قرمز کوچک نیز براى حفظ تعادل این 
کودك در کنار وى قرار داده است. این زن علت این اقدام غیر 

انسانى اش را تنبیه کودکش اعالم کرد.
بنا به گزارش ها، پلیس کلمبیا با آگاهى از وقوع این جرم در محل 
حادثه حاضر و این کودك بى گناه را رها کرد. مادر این کودك 
در حالى که به شدت مى گریست از کار خود ابراز پشیمانى کرد. 

سرباز کهنه کار 
خانواده اش را قتل عام کرد

شعبده باز دیوانه 
به گلوى خود شلیک کرد

تنبیه عجیب کودك 
کار دست مادر سنگدل داد 030201

سابقه دارى؟
یک بار.  فقط 
آن هم شرب 
خمــر. امــا 
قــت  هیچ و
به سرقت و 
دزدى فکــر 

نمى کردم.
چه  پــس 
دزد  که  شد 

شدى؟
ماجرایش طوالنى 
است و کمى خنده دار.

چه ماجرایى؟
اولین روزى که رفتیم دزدى یک اتفاق جالب 
برایم رخ داد، این شــد که دزد شــدم. من و 
دوستم سوار موتور بودیم، یک دفعه تعادلم را 
از دست دادم و خوردم زمین. خیلى بد زمین 
خوردم، طــورى که لباس هایم پاره شــد. 
دوستم که لباس هاى پاره ام را دید، گفت، 
غصه نخور  االن برایت یک دست لباس نو 
جور مى کنم. سوار موتور شدیم و با دیدن 
اولین گوشى مدل باال، آن را قاپ زد. بعد 
گوشى را فروختیم و با آن لباس نو خریدم.

خب چرا ادامه دادى؟
نمى خواستم ادامه بدهم اما دوست ناباب 
مدام وسوسه ام مى کرد. وقتى مى گویند 
دوســت ناباب واقعًا درســت است، مدام 
مى نشــیند و از فواید پــول مفت دزدى 
مى گویــد و وسوســه ات مى کنــد که 

همراهش شوى. مخالفت مى کردم دیگر بچه هاى محل  
را که دزدى مى کنند مثال مــى زد و مى گفت مگر از فالنى 
چى کمتر دارى، ماشــین زیر پایش را ببین دو ماهه نیامده 
تو این کار خریده، لباس هایش را ببین، فالنى مدام تفریح 
مى کند با پول دزدى. از طرفى پول مفت به دهانم مزه کرده 
بود و نمى توانستم بیخیالش شوم. اما تمام اینها کابوس بود.
از این پول هاى مفت چقدر گیرت آمده؟

باورتان مى شود هیچى. مگر پول بادآورده برکت دارد. من 
زمانى خودم کار مى کردم کلى پس انداز داشتم اما در تمام 
مدتى که دزدى کردم یک ریال هم برایم نماند. پول دزدى 

نه تنها خیر و برکت ندارد بلکه مصیبت مى شود و دردسر.
چطور سرقت مى کردى؟

ســوار بر موتورســیکلت مى شــدیم و در خیابان ها پرسه 
مى زدیم، هر کسى را که گوشى مدل باال داشت، شناسایى 
مى کردیم. بعد آرام ســوار بر موتور به سمتشان مى رفتیم و 
گوشى را مى قاپیدیم و بعد گازش را مى گرفتیم و مى رفتیم.
روزى چند تا گوشى سرقت مى کردى؟

بستگى داشت، به پیدا کردن ســوژه مناسب. اما معمولش 
روزى دو تا بود.

با گوشى هاى دزدى چکار مى کردى؟
سیمکارت ها را نگه مى داشتم و گوشى ها را هم مى فروختیم. 

بستگى به مدل گوشى، قیمتش فرق مى کرد.
چطور دستگیر شدى؟

نمى دانم؛ از خانه بیرون آمدم که آقایى به سمتم آمد و اسمم 
را گفت. بعد دستبند به دستم زد و مرا به اداره آگاهى آوردند.

متأهلى؟
بله، بچــه دارم. به جاى این کــه پیش زن و بچه ام باشــم 
اینجا هســتم. کاش هرگز آن روز که لباس هایم پاره شده 
بود، به حرف دوســتم گوش نکرده بودم و همراه او نشده

 بودم.

مرد میانسال هنگام بازدید از ســاختمان متروکه اش، بر اثر ریزش کف حیاط به داخل 
چاه سقوط کرد.

به گزارش تسنیم، شامگاه 20 دى ماه سال جارى خبر سقوط مردى به درون یک چاه 
در ساختمان قدیمى در محله فالح، خیابان شهید اسدى به سامانه 125 اعالم شد که به 
سرعت مأموران ایستگاه 28 آتش نشانى و گروه امداد و نجات شماره 5 به محل حادثه 

اعزام شدند.
حسن سیفى معاون منطقه 4 عملیات آتش نشانى تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار 
داشت: در قسمت حیاط یک ساختمان قدیمى متروکه، مالک ساختمان در حال بررسى 

قسمت هاى مختلف این ساختمان بوده که ناگهان دهانه چاه در کف حیاط ریزش و مرد 
62 ساله به عمق 10 مترى چاه سقوط کرده بود.

وى ادامه داد: آتش نشــانان به ســرعت با کشیدن نوار هشــدار دهنده محل حادثه را 
ایمن سازى کردند، با به کارگیرى تجهیزات فردى و ابزار مخصوص نجات، خود را به 

مرد میانسال رساندند و با تالش فراوان وى را به خارج از چاه انتقال دادند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125،  با توجه به آسیب دیدگى مرد میانسال از ناحیه پاها و گردن، 
نیروهاى عملیاتى وى را براى انتقال به مراکز درمانى تحویل امدادگران اورژانس و پس 

از ایمن سازى، محل حادثه را تحویل عوامل شهردارى دادند.

مرگ ســه جوان در یک خانه باغ در منطقه کرهرود،آتش نشــانان را به محل 
حادثه کشاند.

به گزارش میزان، پس از تماس عوامل پلیس 110 با سامانه 125 و اعالم خبر 
این حادثه، بالفاصله آتش نشــانان ایســتگاه 190 کرهرود با هماهنگى ستاد 
فرماندهى سازمان آتش نشانى اراك، ســاعت9و12دقیقه صبح روز پنج شنبه 
گذشته به نشــانى اعالم شــده در باغ هاى اطراف کرهرود به سمت سنجان 

رهسپار شدند.
مسئول روابط عمومى ســازمان که به همراه آتش نشانان در محل حاضر شده 
بود در خصوص این حادثه گفت: با رسیدن آتش نشــانان به محل حادثه یک 
خانه باغ مشاهده مى شد که دود از داخل آن متصاعد و از فاصله دور قابل رؤیت

 بود.
وى با اعالم اینکه امــکان حضور خودروى آتش نشــانى در محل حادثه نبود 
افزود: نیروهاى عملیاتى با تجهیز خود به دســتگاه هاى تنفســى وارد محل 
حادثه شــده که با جسد ســه مرد در زیر یک کرسى مواجه شــدند. نیروهاى 
عملیاتى پس از انتقال اجســاد به بیــرون، اقدام به ایمن ســازى محل حادثه 

کردند. 
این مسئول آتش نشانى با بیان اینکه متأسفانه هر سه نفر آنها فوت کرده بودند 
عنوان کرد: علت مرگ این افراد هنوز مشــخص نیست و اجساد براى بررسى 

دقیق به پزشکى قانونى منتقل شده اند. 

در پى انتشار خبرى مبنى بر قتل «محمود طالبى» ملقب به «شاه    انتخاب |
مازندران» در زندان، دادستان بابل این خبر را تکذیب کرد.

اوایل بهمن ماه سال گذشته در پى انتشار فیلمى ویدئویى از یکى از اراذل و اوباش 
شهرستان بابل به نام محمود طالبى که در آن، وى ضمن ربودن یکى از اوباش منطقه 
«گتاب» به ایجاد رعب و وحشت اقدام مى کند، دادســتان بابل این فرد را به اتهام 

محاربه و افساد فى االرض تحت تعقیب قضائى قرار داد. 
این فرد که به سبب مرتکب شدن جرائم مختلف و آزار و اذیت مردم خود را شاه منطقه 
معرفى مى کرد، پس از انتشار این کلیپ متوارى شد و بر همین اساس دادستان از مردم 
خواست که درصورت شناسایى متهم به نیروى انتظامى شهرستان بابل مراجعه کنند.

دادستان بابل در این رابطه گفت: این فرد با ربودن یکى از اوباش منطقه جویبار با زدن 
قمه به وى اقدام به قدرت نمایى کرده است و با انتشار فیلم آن موجب ناامنى و ایجاد 

رعب و وحشت در منطقه را شده است.
چند روز پس از این ماجرا دادســتان بابل از دستگیرى یکى از متهمان پرونده اراذل 
و اوباش در منطقه مازندران خبر داد و گفت: با تالش شــبانه روزى مأموران نیروى 
انتظامى و دستگاه قضائى استان مازندران این فرد در 12 بهمن ماه ساعت 3 صبح 
در یکى از روستاهاى بابل در مخفیگاهش دستگیر شد و روانه زندان شد و حاال روند 

قضائ ى پرونده در جریان است.
خبرى در شبکه هاى اجتماعى مبنى بر قتل شاه مازندران در زندان منتشر شده است 

که دادستان بابل این خبر را تکذیب کرد.

تکذیب قتل «شاه مازندران» در زندانمرگ مشکوك 3 جوان زیر کرسى
ریزش کف حیاط، مرد میانسال را بلعید 

لباس نو سرقت کردم خرید  براى 
کردم لباس نو سرقت  براى خرید 

دستگیرى قاتل پس از 8 سال زندگى مخفیانه
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فرمانده انتظامى استان بوشــهر گفت: فردى که هشت سال قبل با شلیک اسلحه    میزان |
شهروند گناوه اى را به قتل رسانده بود، در ساوه شناسایى و دستگیر شد.

سردار حیدر عباس زاده اظهار داشــت: فردى به هویت «م، ح»در ســال 87 با اسلحه 
کالشینکف پس از قتل عمد یکى از اهالى گناوه بخاطر اختالفات قبلى، متوارى شد.

وى ادامه داد: با توجه به تأکید بر کشف جرائم خشن سنوات گذشته، تیم ویژه 
کارآگاهان پلیس آگاهى استان و شهرســتان گناوه پس از سه ماه اقدام 
اطالعاتى و پلیســى موفق به شناســایى مخفیگاه قاتل فرارى در 

شهرستان ساوه استان مرکزى شدند.
به گفته سردار عباس زاده متهم که با تغییر نام، نام خانوادگى 
و نام پدر خود با هویتى جدید در شــرکتى مشــغول 
به کار شــده بود، پس از دریافــت نیابت قضائ ى 
کارآگاهان پلیس آگاهى دســتگیر شــد. 
متهم در بازجویى اولیه به قتل اعتراف 

کرد. 
رئیس پلیس اســتان بوشهر 
گفت: قاتل جوان براى 
تحقیقات بیشتر به 
منتقل  بوشهر 

شد.

  جام نیوز |
پرواز PC514 شرکت 

هواپیمایى پگاسوس ترکیه 
که فرودگاه استانبول را به مقصد 

تهران ترك کرده بود، به دلیل اتفاق 
عجیبى که یکى از مسافران این پرواز رقم 

زد، مجبور شد پرواز خود را به شکلى غیرعادى 
به پایان برساند.

یکى از مســافران این پرواز توضیح داد: این پرواز که در 
شرایط آب و هوایى بد و در تکانه هاى شدید هوایى به سمت 

تهران حرکت مى کــرد، در حین پرواز با اتفاقــى عجیب روبه رو 
شد. یکى از مسافران که به دنبال پســر خود مى گشت، در این رابطه از 

مسئوالن هواپیما سئوال کرد و پس از چند دقیقه مشخص شد پسر این مسافر 
در یکى از دستشویى هاى هواپیما قرار دارد.

به گفته وى، پس از آنکه مهمانداران تالش کردند در این دستشویى را باز کنند متوجه 
شدند که فرد مورد نظر سعى داشته با کمربند خود خودکشى کند. در این بین نبود تیم 

امنیتى در هواپیما باعث شده که خارج کردن این فرد و متوقف کردن او براى دقایقى 
طوالنى ادامه پیدا کند.

این مســافر درباره چگونگى فرود این هواپیما در تهران نیز اظهار داشت: زمانى که 
مهمانداران نگران آن بودند که این فرد شیشه هاى هواپیما را بشکند، خلبان اعالم 

کرد که پرواز به فرودگاه امام خمینى(ره) رسیده و یکى از مهمانداران با نشستن در 
مقابل این مسافر، تالش کرد امنیت دیگر مسافران را تأ مین کند.

  فارس|
ه  نــد ما فر

انتظامى شهرستان 
شاهین شهر و میمه گفت: 

مخالن نظم و امنیت در خیابان 
رازى شاهین شــهر در مدت کمتر 

از 24 ساعت دستگیر شــدند. سرهنگ 
رجبعلى مختارى در خصوص درگیرى عوامل 

شرارت در شاهین شهر اظهار داشت: عوامل درگیرى 
اخیر در شاهین شــهر پنج نفر با یک خودروى 206 و دو 
موتورسیکلت بوده اند که به دالیلى باهم درگیر مى شوند.

وى افزود: این افراد با قداره با هــدف قدرت نمایى به درگیرى باهم 
در خیابان رازى شهرستان شاهین شــهر مى پردازند و به همین دلیل با 

قداره هاى خود به خودروهاى مردم آن منطقه خســارت وارد کردند. فرمانده 
انتظامى شهرستان شاهین شهر و میمه با بیان اینکه این حادثه تلفات جانى نداشته 

است، تصریح کرد: جرائم خشن این عوامل شرارت باعث به وجود آمدن رعب و وحشت در 
دل شهروندان شاهین شهرى مى شود که نیروى انتظامى با شگردهاى خاص پلیسى مختلف، 

این افراد را در کمتر از 24 ساعت دستگیر کرده و سپس تحویل مراجع قضائى مى دهد. وى در پایان 
تأکید کرد: شهروندانى که این افراد شرور به خودروهایشان خسارت وارد کرده بودند، شکایت هاى خود 

را اعالم کردند که پرونده هاى این افراد در حال پیگیرى اســت و به مراجع قضائى ارسال شده اند تا خسارات از 
متهمان این حادثه اخذ شود  . 
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

ایسوس
 برند اول گیمینگ ایران 

نصف جهان  چندى پیش ســایت گیمفــا به عنوان 
بزرگ ترین وب سایت بازى کشور یک نظرسنجى با 
عنوان «برند اول گیمینگ» راه اندازى کرد. بیش از 
13000 رأى از طرف کاربران سایت گیمفا دریافت 
شد که در این بین، شــرکت ایسوس با اخذ باالترین 
میــزان آراى کاربران به عنوان «برنــد اول بازى به 

انتخاب کاربران» انتخاب شد.
ایسوس با داشتن قدیمى ترین خط تولید اختصاصى 
مخصوص بازى که با ROG شــناخته مى شود، با 
درنظرگرفتن نیاز بازیکنان رایانه اى و طراحى نوآورانه 
و کاربردى محصوالت، همواره در تالش است تا لذت 
دوستداران بازى هاى رایانه اى را بیش از پیش بهبود 
بخشد. این شــرکت در بخش صوتى مادربوردهاى 

 Sonic مخصوص بازى، به کمک فنــاورى
Radar پیروزى را تضمین مى کند. 

همچنین در کارت گرافیک نیز با راهکارهایى 
چــون Game Booster در GPU Tweak و 

FanConnect، کامپیوتــر را بــراى اجراى بهتر 

بازى ها آماده مى کند. ایســوس در نمایشگرهاى 
  GamePlusمخصوص بازى خود هم با ویژگى هاى
و GameVisual، در ســبک هاى مختلــف بــه 

عالقمندان به بازى کمک مى کند.
اما لپ تاپ هاى مخصوص بازى ایسوس نیز همانند 

یک دسکتاپ مخصوص بازى عمل کرده است. 

اپلیکیشن کاربردى 
فشرده سازى تصویر

نصف جهان Photo & Picture Resizer  یک ابزار 
حرفه اى و کاربردى در زمینه کاهش حجم تصاویر 
و تغییر اندازه و رزولوشن تصاویر براى اندروید است 
که به صورت رایگان در پلى استور عرضه شده است.

 با سر کار آمدن گوشــى هاى قدرتمند اندرویدى 
عکس هایى با کیفیت فوق العاده و رزولوشن بزرگ 
را مى توانید بگیرید که طبیعى است حجم عکس به 
صورت عادى زیاد باشد و شاید تمایل داشته باشید 
عکس هاى خودتان را از طریق مسنجرهاى مختلف 
نظیر واتس اپ، تلگرام و یا حتى از طریق ایمیل براى 
دوستانتان در سراســر جهان ارسال کنید اینجاست 
که به مشکل بر مى خورید و براى یک عکس باید 
چندین مگابایت را ارسال کنید و ممکن است چندین 
دقیقه طول بکشد و با ســرعت کم اینترنت ایران 
مطمئنًا این موضوع عذاب آور اســت! ما به شمایى 
که به دنبال عالى ترین برنامه فشرده سازى عکس 
هستید Photo & Picture Resizer را پیشنهاد مى 
دهیم که حجــم تصاویر را با بدون از دســت دادن 
کیفیت به طرز چشــمگیرى پایین مى آورد! برنامه 
به بهترین شکل ممکن طراحى شده است و سازنده 
کل هدف را در یک اپلیکیشن 1 مگابایتى جاى داده 

است که این مورد نیز جاى تحسین دارد.

باالخره مایکروسافت در مقابل 
خواسته کاربران تسلیم شد

نصف جهان آخرین بیلد وینــدوز 10 یکى از عمده ترین 
مشکالت این سیستم عامل را حل مى کند. در بیلد جدید 
کاربران مى توانند جلوى آپدیت هاى نرم افزارى را بگیرند و 
به آن اجازه دانلود آخرین به روزرسانى ها را ندهند. تا به امروز 
کاربران هیچ کنترلى روى این مسئله نداشتند و آپدیت هاى 
ویندوز 10 به نوعــى بر کاربران آخرین سیســتم عامل 
مایکروسافت تحمیل مى شد. اما در بیلد جدید؛ کاربران این 
امکان را دارند تا به مدت 35 روز همه آپدیت ها را متوقف کنند 
و طورى برنامه ریزى کنند که نرم افزار بر اساس زمانى که 
کاربر تعیین مى کند شروع به دانلود کند.همچنین؛ کاربران 
در بیلد جدید مى توانند روى آپدیت درایورها کنترل داشته 
باشند و مطابق با میل و نظر خودشان اجازه نصب یا حذف 
درایورها از بسته به روزرسانى را بدهند. همه این قابلیت هاى 
جدیــد در نســخه هاى Education؛ Enterprise و 

Professional ویندوز 10 در دسترس خواهد بود.

نصف جهان بخش تخفیف و خرید گروهى ایران سنتر عضوى از سایت جامع و بزرگ ایران سنتر است که با بهرمندى از 
دانش بازرگانى و فنى شرکاء و هیئت مدیره ایران سنتر و به روش حذف واسطه ها تالش مى کند محصوالت،خدمات و 

کاالهاى مورد نیاز مشتریان خود را با بهترین کیفیت و البته بهترین قیمت تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.
تخفیف و خرید گروهى ایران سنتر با بهره مندى از تیم مجرب تحقیق و نیاز ســنجى بازار و با در نظر گرفتن نیازهاى 
کاربران خود به جستجو و بررسى بازار پرداخته و مذاکره با تولید کنندگان و وارد کنندگان محصوالت و خدمات را در دستور 
کار خود قرار داده است تا بهترین کاالها و خدمات را با بهترین قیمت ها تهیه و در اختیار کاربران قرار دهد .  کارشناسان 
خرید سایت فروشگاهى و تخفیف گروهى ایران سنتر با تمرکز بر ارائه بهترین خدمات و خرید بهترین محصوالت با درجه 
کیفى مناسب و مطلوب و انتقال دقیق اطالعات محصول و میزان کیفیت آن به مشتریان در زمینه هاى مد و لباس، وسایل 
شخصى، وسایل تزئینى،محصوالت مصرفى،لوازم تحریر و ... محصوالت مورد نظر و نیاز کاربران را تهیه و آن را در سایت 

با بهترین قیمت ارائه مى دهند.
http://off.irancenter.com :وب آدرس

نصف جهــان King Of Dirt  بازى جدید و سرگرم کننده در ســبک بازى هاى دوچرخه سوارى از نوع BMX از استودیوى 
بازیســازى Wild Labs براى اندروید اســت. در این بازى شــما بر دوچرخه هاى مختلف ســوار مى شــوید و در انواع

مکان هاى متنوع به دوچرخه ســوارى مــى پردازید! در بازى انجام حرکات نمایشــى هدف اصلى اســت به طورى که 
کنترل و هدایت دوچرخه با شما نیست بلکه مى بایست شــما با انجام حرکات نمایشــى به جمع آورى امتیاز بپردازید و 
ســاعت ها خود را سرگرم ســازید! امکان سفارشى ســازى شــخصیت بازى و دوچرخه ها در بازى فراهم شده است به 
گونه اى که مى توانید به دلخواه از میان رنگ هاى مختلف دوچرخه را آن طورى که دوست دارید بسازید و یا از میان لباس ها و 
کاله هاى مختلف براى کاراکتر بازى انتخاب کنید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى دوچرخه سوارى اندروید هستید که داراى 

گرافیک اچ دى و طراحى منحصر به فرد باشد King Of Dirt را از دست ندهید!
برخى از ویژگى هاى این بازى :

شامل 6 دوچرخه افسانه اى،دوچرخه سوارى در 5 مکان مختلف،حالت اول و سوم شخص !،امکان بازى به صورت 
چند نفره،ارتقا و سفارشى سازى دوچرخه ها.

تخفیف گروهى
ایران سنتر

بازى سلطان 
دوچرخه سوارى 
اندروید 

 
دسترسى به منوى مخفى

 در گلکسى اِس 5
نصف جهان اکثر گوشــى هاى سامســونگ داراى 
یک منوى مخفى هستند که با شــماره گیرى کد 
مخصوص آن نمایان مى شــود. این منوى مخفى 
اغلب براى تست ســخت افزار گوشى کاربرد دارد 
و ممکن اســت که هیچ وقت به آن نیاز نداشــته 
باشید! اما دانستن روش دسترسى به منوى مخفى 
در گلکسى اس 5 مى تواند در برخى مواقع، همانند 
خرید گوشى دســت دوم و کارکرده براى شما مفید 
باشد. چراکه با تست قســمت هاى مختلف گوشى 
مى توانید از سالم بودن ســخت افزار آن اطمینان 

حاصل کنید.
در ترفند امــروز تصمیم داریم نحوه دسترســى به 
منوى مخفى در گلکسى اس 5 را براى شما آموزش 

دهیم. 
 مرحله اول:

اپلیکیشن Phone یا همان تماس را اجرا کنید.
 مرحله دوم:

اکنون کد زیر را شماره گیرى نمایید:
*# 0*#

(ستاره مربع صفر ستاره مربع)
 پس از شــماره گیرى کد باال، یک منو برایتان باز 
خواهد شد که توسط آن مى توانید صفحه نمایش، 
سنســور ها، فلش، لمس، ویبره، بلندگو و بسیارى 

موارد دیگر را تست و از سالمت آن مطلع شوید.
 الزم به ذکر است که این کد براى اکثر گوشى هاى 

سامسونگ نیز قابل استفاده است!

اَپل سبزترین کمپانى دنیا
  آى تى ایران| بنا به گزارش سازمان محیط 
زیســتى Greeanpeace، اپل براى سومین سال 
متوالى از میان بزرگ ترین شرکت هاى دنیا به عنوان 
بیشترین دوستدار محیط زیست شناخته شده است. اپل 
به همراه گوگل و فیسبوك که در رده هاى بعدى قرار 
دارند، در سال 2012 متعهد شدند که شرکتى با استفاده 
از انرژى %100 تجدید پذیر بســازد. مراکز جدید این 
شرکت که در دست احداث هستند با 65 هزار متر مربع 

پنل خورشیدى ساخته مى شوند.
طبق این گزارش اپل مراکز دیتــاى IT و اپراتورهاى 
سیستم Cloud را ملزم به همکارى در جهت استفاده از 

انرژى تجدید پذیر کرده است. 
انرژى برق مورد نیاز در بخش IT به اندازه اى اســت 
که در حال حاضر حدود %7 الکتریسیته کل جهان را 
مصرف مى کند. اما از آنجایى که انتظار مى رود ترافیک 
اینترنت جهانى تا سال 2020 سه برابر شود، و با توجه به 
سابقه مصرف انرژى در این بخش، تعهدات شرکت ها 
در استفاده از این نوع انرژى هاى تجدید پذیر از همیشه 

مهمتر خواهد بود.
در گزارش سازمان Greenpeace اشاره شده که اپل 

و گوگل در این بخش به عنوان پیشتاز عمل مى کنند.

ترفند

کلیک

نگاهى به تبلت ها و کروم بوك هاى 
  CES 2017 معرفى شده در

CES 2017 تازه هاى تى پى لینک در

در نمایشگاه CES 2017 تبلت هاى متعددى معرفى نشدند. ظاهرا شرکت E Fun تنها کمپانى بود که در این نمایشگاه از دو تبلت جدید 
 NextBook نام دارند. تبلت NextBook Ares 8A و NextBook Ares 12 Flip رونمایى کرد. دو تبلت جدید این شرکت به ترتیب
Ares 12 Flip به نمایشگرى 12.2 اینچى و از نوع IPS LCD مجهز است که وضوح تصویر 1200 در 1920 را ارائه مى کند. این تبلت 

به یک پردازنده چهار هسته اى از سرى محصوالت Intel Atom مجهز است و سیستم عامل اندروید 6.0 مارشمالو بر روى آن نصب 
 (Micro SD) حافظه داخلى 64 گیگابایتى دارد و از اتصال رم میکرو  اس دى NextBook Ares 12 Flip و راه اندازى شده است.تبلت
پشتیبانى مى کند. دوربین اصلى و سلفى این تبلت هم به ترتیب 5 و 2 مگاپیکسلى هستند ضمنا شرکت E Fun مدعى شده که باترى این 
تبلت با هر بار شارژ تا 8 ساعت دوام را ارائه مى نماید. در سمت مقابل تبلت NextBook Ares 8A قرار دارد. این تبلت به صفحه نمایشى 

8 اینچى با وضوح تصویر 800 در 1280 پیکسل مجهز اســت. حافظه داخلى آن 16 گیگابایتى در نظر گرفته شده و دستگاه از 
اتصال رم میکرو اس دى پشتیبانى مى کند. سیستم عامل پیش فرض نصب شده بر روى تبلت NextBook Ares 8A، اندروید 

6.0 مارشمالو است و دستگاه از دو سنسور 2 و 0.3 مگاپیکسلى به عنوان دوربین اصلى و سلفى خود بهره مى برد.
شرکت ایسر در جریان نمایشگاه CES 2017 از یک کروم بوك جدید و فوق العاده مقاوم رونمایى کرد. این 
کروم بوك Chromebook 11 N7 نام دارد و از استاندارد نظامى MIL-USD 810G ایاالت متحده بهره 
مى برد که به موجب مى تواند از سقوط از ارتفاع 1 متر و 20 سانتیمترى جان سالم به در ببرد. این کروم بوك 

همچنین در قبال اعمال فشار 60 کیلوگرمى مقاوم است.
از مشخصات فنى کروم بوك Chromebook 11 N7 ایسر، مى توانیم به مواردى همچون نمایشگر 11.6 
 ،N3060 اینچى با وضوح تصویر 768 در 1366 پیکسل، رم 4 گیگابایتى، پردازنده دو هسته اى اینتل سلرون

حافظه داخلى 16 و 32 گیگابایتى (دو نسخه) و باترى 4090 میلى آمپر ساعتى اشاره کنیم. 

ایسوس هم در الس وگاس یک کروم بوك جدید را معرفى کرد. این کروم بوك 
Flip C302 نام دارد و صفحه نمایش آن قادر به چرخش 360 درجه اى اســت. 

این محصول به یک نمایشــگر 12.5 اینچى با وضوح تصویر 
فول اچ دى تجهیز شده و نسخه پایه اى آن از رم 4 

گیگابایتى بهره مى برد. 

سامســونگ هم از جمله شــرکت هایى بود 
که در جریان نمایشــگاه CES 2017 از 
دو کروم بوك جدیــد رونمایى کرد. این 
دو کروم بــوك ترتیــب کروم بوك پرو 

(Chromebook Pro) و کروم بــوك 
پــالس (Chromebook Plus) نام 
دارند. صفحه نمایش لمســى و 12.3 

قابلیت چرخش 360 درجه اى اینچى هر دو کروم بوك جدید سامسونگ 
را ارائه مى کنند. کروم بوك پالس سامســونگ به پردازنده مرکزى شش هسته اى 
OP1 مجهز است و کروم بوك پرو سامى از پردازنده Intel Core 6Y30 بهره مى برد. 

2  کروم بوك جدید 
سامسونگ

E Fun 2 تبلت جدید شرکت

کروم بوك Flip C302 ایسوس

کروم بوك
 Chromebook 11 N7  اِیسر
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همانطور که اشاره شد در جریان نمایشگاه CES 2017 از تبلت هاى زیادى رونمایى نشد و دو تبلت 
شرکت E Fun تقریباً تنها تبلت هایى بودند که در الس وگاس شاهد معرفى آنها بودیم. در سمت مقابل 
تعداد کروم بوك هاى معرفى شده در این نمایشگاه از تبلت ها بیشــتر بوده است و این موضوع نشان 
مى دهد که به تدریج شاهد افزایش تولید و عرضه کروم بوك ها از سوى شرکت هاى فعال در زمینه تولید 

لوازم الکترونیکى خواهیم بود.

نصف جهان اگر تمایل دارید که در یک لیست کامل و به صورت خالصه با تمام کروم بوك ها و تبلت هایى که در جریان نمایشگاه CES 2017 شاهد معرفى آنها بودیم آشنا شوید، این مقاله اختصاصى یکى از بهترین منابع پیش رویتان محسوب 
مى شود. در این مقاله قصد داریم که تمام تبلت ها و کروم بوك هاى معرفى شده در CES 2017 را براى شما نام ببریم و اطالعاتى در مورد آنها ارائه کنیم.نمایشگاه CES شناخته  شده ترین نمایشگاهى است که هر سال شرکت هاى بزرگ تولید کننده 
تجهیزات الکترونیکى در آن حضور پیدا کرده و از جدیدترین محصوالت خود رونمایى مى کنند. امسال هم CES 2017 مانند سال هاى گذشته برگزار شد و در جریان آن شاهد رونمایى از محصوالت متعددى بودیم که بخشى از آنها را تبلت ها و 
کروم بوك ها تشکیل مى دادند. این احتمال وجود دارد که بنا به دالیل خاصى قادر به دنبال کردن خبرهاى نمایشگاه CES 2017 نبوده باشید و در عین حال تمایل داشته باشید که بدانید در این نمایشگاه چه کروم ها و تبلت هایى جدیدى معرفى شده اند.

معرفى محصول

نصف جهان تى پى لینک یکى از شــرکت هاى 
بزرگ بازار شبکه به خصوص در آسیا و خاورمیانه 
است. در ایران نیز محصوالت این شرکت فروش 

باالیى دارند. 
تى پى لینک در نمایشگاه CES امسال از دو روتر 
بى ســیم و یک تقویت کننده واى فاى پرقدرت 
رونمایى کرد. این شرکت پس از آن که در سال 
2016 یک محصول پرچم دار ارایه کرد، به نظر 
مى رسد امســال را بدون ســروصداى زیادى 
پشت ســر بگذارد و بیشــتر روى فروش 

محصوالتش تمرکز کند. 
اولین محصــول معرفى 

شــده تى پى لینــک، روترهاى 

Deco M5 اســت کــه در واقع سیســتم مش 

واى فاى این شرکت است. تى پى لینک در یک 
محصول ســه روتر Deco M5 و در محصول 
دیگر یک روتر Deco M5 و یک پاروالین تعبیه 
کرده اســت. این روترها از پردازنــده کوال کام 
استفاده مى کنند و در رده AC1200 هستند. این 
روترها که براى نصب روى دیوار مناسب اند، از 
دو درگاه شبکه اترنت یک گیگابیتى و یک درگاه 
مینى یواس بى سود مى برند و مجهز به فناورى

 MIMO 2x2 هستند. 
کاربران با اســتفاده از این روترهــا و همچنین 
محصــول پاورالین هماهنگ شــده بــا اینها 
مى توانند فضاهاى بزرگ ادارى را تحت پوشش 
یک شبکه بى سیم و اینترنت واى فاى پرقدرت و 

یکسان قرار بدهند. 
محصول بعــدى تى پى لینک، روتــر پرقدرت 
 Archer C2300 این شرکت به نام AC2300

اســت. این روتــر از فنــاورى MU-MIMO و 
مشــخصات MIMO 4x4 با ســه آنتن خارجى 
و یک آنتن داخلى ســود مى بــرد. پردازنده این 
روتر برودکام اســت و براى کاربردهاى استریم 

ویدیوهاى 4K طراحى شده است. 
تى پى لینک براى شــروع ســال جدید از یک 
تقویت کننده واى فاى به نــام RE650 در رده 
AC2600 نیز رونمایى کــرد. این تقویت کننده 

دوبانده مى تواند هر سیگنال شبکه بى سیم را به 
شدت تقویت کرده و دوباره در خانه یا اداره منتشر 
کند. مجهز به چهار آنتن خارجى و درگاه شبکه 
MU-MI- اترنت یک گیگابیتى است و از فناورى
MO پشتیبانى مى کند. این تقویت کننده مى تواند 

به دیوار و پریز برق متصل شده و در هر بخشى از 
خانه یا اتاق هاى ادارى نصب شود. 

تى پى لینــک درباره قیمت و زمــان عرضه این 
محصوالت صحبتى نکرده است.
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آگهىآگهى 2852یک شنبه  26 دى ماه 1111

مزایده
شماره درخواست: 9510463759600055 شماره پرونده: 9409983759101500 شماره بایگانى شعبه: 
950123 در پرونده 950123 ح1 اجرا و به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین 
شهر محکوم علیه شرکت فرایند ساز صفاهان به پرداخت مبلغ 315/303/774 ریال در حق منصور غازى 
اصفهانى ف حسین و پرداخت مبلغ 14297362 ریال بابت نیم عشر دولتى محکوم گردیده است که محکوم 
علیه اقدام به توقیف پالك زیر در راستاى مطالبات خود نموده است و به شرح ذیل توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى کارشناسى شده است. صورت اموال مورد مزایده مقدار 5606 متر مربع معادل  0/34 از یک حبه 
از 72 حبه پالك ثبتى 299/24 واقع در بخش16 ثبت اصفهان حوزه شاهین شهر به نشانى جاده شاهین شهر 
به مورچه خورت مقابل شهرك صنعتى مورچه خورت انتهاى خ شرکت مرغ قدس فرعى سمت راست که 
شماال به قطعه زمین پالك 21/299 به طول 920 متر و شرقا به زمین 23/299 به طول 1100 متر و غربا به 
خیابن پالك 23/299 به طول 1200 متر و جنوبا به زمین بایر بیابانى که کل 72 حبه 1/187/200 متر مربع 
واقع در مجتمع صنایع غذایى فراین ساز سپاهان میباشد که با توجه به زراعى بودن زمین هاى اطراف بدون 
احتســاب آب زراعى و بارعایت تمام جوانب هر متر 61000 ریال و کال 341/966/000 ریال ارزیابى شده 
است با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است 
این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.  زمان:1395/11/11 ساعت 9 صبح الى 10 بعدازظهر 
مکان: شعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید: محل وقوع ملک با هماهنگى این 
اجرا مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشد تا به حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 2171290277002 واریز و در صورت موافقت این اجرا حداکثر تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز 
قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مدنى شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و 
در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود را جهت شرکت در مزایده ارائه دهند. م الف: 1653  اجراي احکام 

مدنى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر و میمه/10/1000
مزایده

در پرونده 461/95 و به موجب اجرائیه 909/94 مورخ 95/2/15 صادره از شعبه 9 دادگسترى شاهین شهر 
محکوم علیه پرى براتیان به پرداخت 106/798/500 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم لها پروین 
سلیمانى اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه 
که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: سوارى 
پژو روآ زردرنگ به شماره انتظامى 39 ت 513  ایران 13 مدل 88  اطاق بدنه: سرشاسى سمت شاگرد ضربه 
خورده و جوشکارى گردیده است. کف صندوق عقب، دیاق زیر صندوق عقب، درب جلو راننده معیوب بوده 
و نیاز به تعمیر و بهسازى دارد. بدنه خودرو به طور کلى زدگى و رنگ پریدگى دارد، جلو پنجره ندارد. داشبورد 
و صندولى و تودوزى: کاربرى خودرو (تاکسى) وضعیت عالى نداشته و متوسط رو به پایین به حساب مى آید. 
خودروى مذکور قابلیت بازسازى و تعمیر و استفاده مجدد را دارد. تجهیزات و نقایص ظاهرى خودرو: چراغ 
جلو راست شکسته- سپر عقب شکسته. موتور: نیاز به سرویس کامل دارد- تسمه هیدرولیک خودرو ندارد. 
گیریبکس و دیفرانسیل: عیب خاصى مشاهده نشد. تایرها: هر چهار چرخ خودرو فاقد هرگونه کارایى بوده و 
نیاز به تعویض دارد. ارزیابى مربوطه بدون مدنظر گرفتن خط مسیر تاکسیرانى (در صورت دارا بودن محاسبه 
شده است) با توجه به موارد ذکر شده در باال ارزش خودرو به میزان 107/000/000 ریال مى باشد. با توجه 
به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء 
قصد فروش اموال از طریــق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 95/11/13  از ســاعت 9 الى 10 صبح 
محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: پارکینگ 
پردیس. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. 
برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب 
سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به 
شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى 
را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 1660  اجراي احکام مدنى 

دادگسترى شاهین شهر/10/1001
مزایده

در پرونده 940694 ح 4 و به موجب اجرائیه 951042375950156 مورخ 95/5/3 صادره از شعبه چهارم 
دادگسترى شاهین شــهر محکوم علیهم خانم منیره ارباب پور بیدگلى فرزند عباس و آقاى سیدمسعود لوح 
موسوى فرزند سیدمحمد به پرداخت 283/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له سیدمحمد 
منورى و مبلغ 14/150/000 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توســط کارشــناس خبره کارشناسى شده است، 
نموده است. صورت اموال مورد مزایده: طبق نظریه کارشناس پالك ثبتى 301/71921 ملک مورد اشاره 
یک باب آپارتمان واقع در سمت شــمالى طبقه چهارم به آدرس باال در منطقه مسکونى واقع شده است و 
با  اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك در یک مجتمع 8 واحدى مى باشــد. آپارتمان مورد اشاره به مساحت 
85/91 مترمربع در سمت شمال طبقه چهارم بانضمام پارکینگ قطعه 2 تفکیکى به مساحت 11/5 مترمربع 
و انبارى قطعه 3 به مساحت 2/07 مترمربع در طبقه همکف مى باشد و داراى نماى آجرى و سطوح داخلى 
کاغذ دیوارى شده و درب هاى داخلى چوبى و آشــپزخانه با کابینت mdf و کف فرش سرامیک و سیستم 
گرمایشى پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایشــى کولر آبى و داراى اشتراکات آب مشترك و گاز و برق مجزا 
مى باشد. و داراى یک برگ سند شش دانگ به مشخصات زیر مى باشد: شماره ملک: 301/71921- شماره 
چاپى سند: 606338 د/91- شماره ثبت: 184667- صفحه: 92- دفتر 814- بخش: 16- نام مالک: خانم 
منیر ارباب بیدگلى و در رهن بانک مسکن- سهم مالکیت: شــش دانگ ب) نتیجه گیرى: با توجه به موارد 
فوق و موقعیت و قیمت عرف محل، ارزش آپارتمان مســکونى مورد اشــاره بدون در نظر گرفتن بدهى و 
رهن به مبلغ کل 1/090/000/000 ریال (معادل یکصد و نه میلیون تومان) در زمان مبادرت به کارشناسى، 
ارزیابى و اعالم مى گردد. ملک فوق در رهن بانک مســکن مى باشد و طى نامه شماره 1645/2573 مورخ 
95/7/15 بانک مسکن حافظ شاهین شهر مانده بدهى با سود تسهیالت بالغ بر 322/000/000 ریال معادل 
سى و دو میلیون و دویست هزار تومان مى باشد. الزم به ذکر است نظر به عدم ارائه پایان کار شهردارى مبلغ 
ارزیابى فوق بدون در نظر گرفتن بدهى به شهردارى و سایر ادارات و افراد مى باشد. با توجه به اینکه نظریه 
کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش دو 
دانگ از شــش دانگ پالك ثبتى 301/71921 از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: چهارشنبه 
95/11/13 ساعت 9 نام و نام خانوادگى صاحب و متصرف ملک: منیره ارباب پور بیدگلى فرزند عباس محل 
وقوع ملک: شاهین شهر- خانه کارگر- خیابان دانشجو (نور) نیم فرعى 2 غربى- پالك 20- مجتمع بیستون 
3 با شماره کدپستى 8319668878 ملک در اجاره نمى باشــد- ملک مفروز مى باشد ملک با توجه به سند 
رهنى به شماره 10784 مورخ 92/11/14 دفترخانه اسناد رسمى شماره 408 شاهین شهر رهن بانک مسکن 
شعبه حافظ شاهین شــهر به مبلغ 437/900/837 ریال به مدت 117 ماه ثبت شده است. محل برگزارى 
مزایده: شــعبه چهارم اجراى احکام دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر. مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن 
معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و در صورت موافقت این اجرا 
تا یک هفته فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده 
مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1654  اجراي احکام شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقی شاهین شهر و میمه/10/1002
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/3273/26- 95/10/18 آقاى همایون صادقیان فرزند امیرقلى باستناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره 909583 و 909584 
را که به میزان هر یک یک دوم از یک سهم و بیســت و پنج صدم سهم از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 
301/43 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان (شاهین شــهر) که در ص 568 و 571 دفتر 584 ذیل 
ثبت 135610 و 135612 بنام شــاهرخ امیرى و خدارحم امیرى فرزند خدارحــم و ابوالفتح ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى/ صلح/ سایر 3419 مورخ 91/3/31 دفترخانه 392 شاهین شهر به او 
انتقال یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند شماره قرار داشته و نحوه گم شدن جابجائى 
اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب 
آگهی مى گردد که هر کســى مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی 
تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارئه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند المثنى سند مرقوم صدور و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1661 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/1003 /10
ابالغ مفاد رأى افرازى 

نظر به اینکه آقاى على رحیمى فرزند رضاقلى خواهان افراز ششدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 
ثبت را نموده اند که به موجب رأى افرازى شــماره 950602071177269- 1395/10/14 مفروز گردیده 
است. خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، 
حسین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى 
آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباســعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جــزى، محمد کمانکش، فرهاد 
آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد 
پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور 
بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، 
افسر تدریسى امیرآباد، حســن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان 
جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله 
حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیمــا حکیمیان جزى، احمد حکیمیان 
جزى، امراله حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جــزى، عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، 
قدرت اله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز 
حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت بور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه 
حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، محمدحسین خلیلى جزى، 
مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حسین رسولى، رضاقلى اورنگ 
حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، ســیدعلى ســجادى، زهره سعادت، 
اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شــریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، 
اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا نکوئیان، 
لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشى، بهرام نقیان، زهرا 
هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، 
محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شــرکت گاز استات اصفهان شــهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم 
قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان ایران محمدى فرتخونى، 
مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین 
مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مســیبى جزى، عباس مسیبى جزى، 
فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله على بیگى بنى، شاهرخ 
على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، حســین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى 
غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا 
غالمى گل ســفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، 
فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى 
شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، 
حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا 

صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم 
صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، 
مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، 
محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، 
محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى و همچنین افرادى که در پالك مزبور ذینفع هستند 
و یا نام آنان که در اسامى مالکین ذکر نگردیده است، لذا افراز سهام مشاعى قسمتى از ششدانگ باقیمانده 
پالك 301/43 واقع در بخش 16 پشت بند حافظ شمالى که ســند مالکیت آن در صفحه 503 دفتر 251 
ذیل ثبت بنام على رحیمى فرزند رضاقلى سابقه ثبت دارد که با توجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش 
امالك مشاع مصوب 1357 مشــخص گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه یافته و با مجاورین تعارضى 
ندارد و حدود اربعه مورد افراز به موجب صورت مجلس شماره 950602081177197- 95/10/14 به شرح 
ذیل است: حدود ششــدانگ یک قطعه زمین بنام خواهان على رحیمى فرزند رضاقلى که قطعه 83 براى 
آن منظور شده به مساحت 198/41 مترمربع عبارت است از: شماًال بطول 9/90 متر پى است به خیابان 8 
مترى شرقًا بطول 20 متر پى اســت به دیوار باقیمانده پالك 43 فرعى جنوبًا بطول 9/95 متر پى است به 
دیوار باقیمانده پالك 43 فرعى غربًا بطول 20 متر پى است به باقیمانده پالك 43 فرعى. پالك 43 فرعى 
سهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در نقشه ترسیمى مى باشد این تصمیم با اختیار حاصله 
از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب 1357 و ماده 15 ایین نامه مربوطه صادر گردیده لذا 
طبق ماده 6  ایین نامه و ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا 
در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشــاعى محجور (صغیر، مجنون و غیررشید) و یا غایب مفقوداالثر وجود 
دارد باستناد ماده 313 قانون امور حســبى و طبق رأى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیأت 
عمومى دیوان عالى کشور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ گردد تا چنانچه اعتراضى نسبت به نظریه افراز 
شماره 950602071138554 مورخ 95/09/14 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ و درج در روزنامه 
طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و گواهى مربوطــه را به واحد ثبتى ارائه نمائید. 

م الف: 1646 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/10/1005
ابالغ مفاد رأى افرازى 

شــماره: 103/95/3210/26- 95/10/14 نظر به اینکه آقاى مهدى مرادمند جزى فرزند امراله خواهان 
افراز ششــدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخــش 16 ثبت را نموده اند که به موجب رأى افرازى شــماره 
950602081172964- 1395/10/11 مفروز گردیده است. خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز 
جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا 
کنعانى، على کنعانى، عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى 
جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد 
سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد 
باقرى گورتانى، علیرضا بشــیرى خوزستانى، کشــور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک 
قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا 
تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشیدیان، حجت اله 
حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان 
جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، عزت اله 
حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عــزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور 
جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت بور، غالمحسین 
طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى 
جزى، حسین آقاجانى، محمدحســین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان 
جزى، على رحمانى، حسین رسولى، رضاقلى اورنگ حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، 
عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى 
شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، اسداله موســویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، 
ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، 
فاطمه نظرى، معصومه نقاشى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه 
جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات 
اصفهان شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، 
حمیدرضا محبتیان ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جــزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، 
رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، 
اقدس مسیبى جزى، عباس مســیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مســیبى جزى، سعید مظفرى، 
مرتضى علمدارى، عبداله على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، 
حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، 
عزبزاله غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى 
مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم 
شیرجزى جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، 
مرتضى شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، 
ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه 
صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح 
جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه 
عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، 
سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حســین تقیان جزى نصرت عرفانى و همچنین 
افرادى که در پالك مزبور ذینفع هستند و یا نام آنان که در اسامى مالکین ذکر نگردیده است، لذا افراز سهام 
مشاعى قسمتى از ششــدانگ باقیمانده پالك 301/43 واقع در بخش 16 پشت بند حافظ شمالى که سند 
مالکیت آن در صفحه 318 دفتر 212 ذیل ثبت بنام مهدى مرادمند جزى فرزند امراله ســابقه ثبت دارد که 
با توجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب 1357 مشخص گردیده که عملیات 
ثبتى ملک خاتمه یافته و با مجاورین تعارضى ندارد و حدود اربعه مورد افراز به موجب صورت مجلس شماره 
950602081172964- 95/10/11 به شرح ذیل است: حدود ششــدانگ یک قطعه زمین بنام خواهان 
مهدى مرادمند جزى فرزند امراله که قطعه 492 براى آن منظور شده به مساحت 233/01 مترمربع عبارت 
است از: شماًال در دو قسمت که اول پخ است بطولهاى 5/33 متر و 6/60 متر پى است اول به خیابان شهید 
چمران دوم به باقیمانده پالك 43 فرعى شرقًا در دو قسمت اول بطول 6 متر پى است به کوچه بن بست دوم 
به طول 18 متر پى است به دیوار پالك 65768 فرعى جنوبًا به طول 10 متر پى است به باقیمانده پالك 43 
فرعى غربًا به طول 19/98 متر پى اســت به باقیمانده پالك 43 فرعى سهم خواهان و باقیمانده با حدود و 
مساحت مندرج در نقشه ترسیمى مى باشد این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك 
مشاع مصوب 1357 و ماده 15 ایین نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق ماده 6  ایین نامه و ماده 18 آئین نامه 
اجرائى مفاد اسناد رســمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى 
محجور (صغیر، مجنون و غیررشــید) و یا غایب مفقوداالثر وجود دارد باستناد ماده 313 قانون امور حسبى 
و طبق رأى وحدت رویه شــماره 3530 مورخ 60/01/15 هیأت عمومى دیوان عالى کشور به نامبردگان و 
نمایندگان آنها ابالغ گردد تا چنانچه اعتراضى نسبت به نظریه افراز شماره 950602071138554 مورخ 
95/09/14 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ و درج در روزنامه طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محل 
وقوع ملک مراجعه و گواهى مربوطه را به واحد ثبتى ارائه نمائید. م الف: 1656 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/10/1006
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423730400215 شــماره پرونده: 9409983730400824 شماره بایگانی شعبه: 
940829 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به دادنامه غیابى 94099737301334 محکوم علیه 
عباداله انصارى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 56800000 ریال بعنوان اصل خواسته 
1725000 ریال هزینه دادرسى خسارات تاخیر از 94/8/23 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له محسن 
رحیمى حاجى آبادى فرزند اصغر به نشانى شهرستان نجف آباد خ مجاهد مرکزى ك ش احمد انتشارى پ 13 
و پرداخت هزینه اجرا به مبلغ 2840000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394) م الف: 2330 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/10/1009
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103730206515 شماره پرونده: 9509983730200914 شماره بایگانى شعبه: 
950920 خواهان على محمد حبیب الهى دادخواستى به طرفیت خوانده آقا همایون رضوى خواسته الزام به 
انتقال سند ملک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 950920 ح 2 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1395/12/10 و ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده آقا 
همایون رضوى فرزند جعفر 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 نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3086  شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/10/1010
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510103730206366 شــماره پرونده: 9409983730200268 شماره بایگانى شعبه: 
940293 خواهان نادر رضا پور دادخواســتى به طرفیت خوانده محسن شریفى و حامد عابدى و محمدرضا 
حمله دارى و حسن شریفى و فرحناز عابدى و رحیم حسن شاهى و زینب عابدى و احمد رستگارى و غزاله 
عابدى و غالمرضا خلیلى و بانک مسکن شهرســتان نجف آباد فلکه باغ ملى قدیم و الهه عابدى و محمد 
مشایخى و نسرین مشایخى و زهره سوارى و کوروش مشــایخى و داریوش مشایخى و آرش مشایخى به 
خواسته ابطال سند رسمى (موضوع سند مالکیت) و تنفیذ قرارداد تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف 
آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و 
به کالسه 9409983730200268 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/27 و ساعت 8 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده رحیم حسن شاهى فرزند کریم و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد. م الف: 3085 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1011 /10
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510423730200490 شــماره پرونــده: 9509983730200507 شــماره بایگانی 
شعبه: 950508 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه دادنامه 
9509973730201052 محکوم علیهم 1-محمدرضا قاسمى فرزند حسن 2- بابک پیراسته فرزند مسعود 
محکوم است به تنظیم سند رسمى خودرو از نوع بنز به شماره انتظامى 774 ط 72 ایران 54 مدل 2008 با 

حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى در حق محکوم له شاهین احمدلو فرزند عباسعلى به نشانى اصفهان نجف 
آباد خ مطهرى جنوبى ك خرم پ 16  با وکالت محمد لطفى جالل آبادى فرزند فتح اله به نشانى اصفهان 
نجف آباد خ امام خمینى بعد از چهارراه شهردارى نبش کوچه شهامت ط فوقانى و به استناد قاعده تسبیب 
و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرســى مدنى محکوم علیه اول به نام بابک پیراسته فرزند مسعود را به 
پرداخت هزینه ى دادرسى و حق الوکاله برابر تعرفه که محاسبه در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم 
عشر دولتى در زمان اجراى حکم. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 

3060 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/10/1012
ابالغ راى

کالس پرونده: 862/95 شــماره دادنامه: 1042- 95/10/14 مرجع رســیدگى شــعبه دوم شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان مهدى مقیمى به نشانى نجف آباد خ صفا بن بست شهید رضا امید پ 75 وکیل 
خواهان: آقاى محمد لطفى به نشــانى نجف آباد خ امام نبش کوى شهامت طبق فوقانى 8514788948  
خوانده: سید امیرحسین کریمى به نشــانى مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
091740 – 95/5/13 جمعا به مبلغ یکصد و نود میلیون ریال گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات 
قانونى در وقت مقرر جلسه ى شورا به تصدى امضا کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا در خصوص دعوى آقاى مهدى 
مقیمى باوکالت آقاى لطفى به طرفیت آقاى سید امیرحســین کریمى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى 
خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده ى 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه ى خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه ى وجه را دارد  لذا چون خوانده دفاعى درقبال دعواى مطروحه معمول نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستندا به مواد 198 ، 502 ،515، 519، 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 295/0000 ریال به 
عنوان هزینه ى دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1395/5/13 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از انقضا مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل نظرخواهى نزد محاکم عمومى 
حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد.م الف: 3059 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد (مجتمع شماره یک)/10/1013 
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973640201258 شماره پرونده: 94099836440200754 شماره بایگانی شعبه: 
940791 خواهان: آقاى على ضامن عطائى کچوئى فرزند على مراد به نشــانى: باغبهادران- روســتاى 
کچوئیه- خ امام حسین- جنب منبع آب، خواندگان: 1- آقاى على  محمد یزدانى فرزند على عرب به نشانى: 
باغشاد- نوگوران- فعًال زندان دستگرد 2- آقاى مسعود عمرانى فرزند سیروس به نشانى: مجهول المکان 
3- آقاى رحمان جالل الدین صالحى فرزند به نشانى: یزدان شهر خ 5 غربى پ 29 منزل شخصى، خواسته : 
الزام به تنظیم سند خودرو، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصــوص دعوى آقاى على ضامن عطائى فرزند على مراد 
به طرفیت آقایان 1- على  محمد یزدانى فرزند على عرب 2- مســعود عمرانى فرزند سیروس 3- رحمان 
جالل الدین صالحى به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى 
و انتقال سند مالکیت یک دستگاه خودروى سوارى روا مدل 87 به شماره انتظامى 65- 585 ل 26 مقوم به 
مبلغ 50/100/000 ریال با احتساب مطلق خسارات دادرسى با عنایت به متن دادخواست و مدارك تقدیمى 
بدین توضیح که خواهان بیان داشته به موجب قرارداد عادى مورخ 92/07/25  اتومبیل موضوع دعوى را 
از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و سند آن به نام خوانده ردیف دوم مى باشد فلذا تقاضاى صدور حکم به 
شرح دادخواست تقدیمى را دارد، نظر به اینکه اوًال خواندگان با وصف ابالغ قانونى دعوتنامه در جلسه حاضر 
نگردیده اند ثانیًا به موجب پاسخ اســتعالم مورخ 95/04/28 واصله از پلیس راهور لنجان اتومبیل موضوع 
دعوى در مالکیت رسمى خوانده ردیف دوم مى باشد ثالثًا خواهان دلیلى به احراز ترتیب ایادى و وقوع عقد 
مبیع فى مابین طرفین دعوى از مالک رسمى اتومبیل تا خوانده ردیف اول که مشارالیه مدعى خرید آن از 
وى مى باشد ارائه و اقامه ننموده است و بدیهى است قبل از احراز ترتیب ایادى امکان الزام خوانده ردیف دوم 
به انتقال رسمى سند اتومبیل موضوع دعوى به خواهان وجود ندارد. لذا دادگاه دعوى نامبرده را در وضعیت 
کنونى وارد و منطبق با قانون ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى قرار رد دعوى ایشان را صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 937 کافى دادرس 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /10/1014 
حصر وراثت

حجت اله عابدینى چمگردانى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 86 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 180/95 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على عابدینى چم گردانى 
بشناسنامه 25 در تاریخ 1395/09/28 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- هاجر عابدینى چمگردانى فرزند على ش.ش 52 ت.ت 1362 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 2- راضیه عابدینى چمگردانى فرزند على ش.ش 1499 ت.ت 1366 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
3- حسین عابدینى چمگردانى فرزند على ش.ش 1160095450 ت.ت 1369 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
4- فرحناز عابدینى فرزند على  ش.ش 65 ت.ت 1352 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 5- زهرا عابدینى 
چمگردانى فرزند على ش.ش 2150 ت.ت 1354 صادره از لنجان (دختــر متوفى) 6- حجت اله عابدینى 
چمگردانى فرزند على ش.ش 86 ت.ت 1357 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- نبى اله عابدینى چمگردانى 
فرزند على ش.ش 834 ت.ت 1359 صادره از لنجان (پســر متوفى) 8- فاطمه عابدینى چمگردانى فرزند 
نبى اله ش.ش 47 ت.ت 1331 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 939 توانگر 

رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/10/1015
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759105004 شماره پرونده: 9509983759101265 شماره بایگانى شعبه: 
951275 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواســت و ضمائم به خوانده: سیده طاهره طباطبائى دادخواستى 
به خواسته صدور حکم مبنى بر سلب حضانت فرزند مشترك بطرفیت نیما باغکى به این شعبه تقدیم که به 
کالسه 951275 ثبت، و براى روز مورخ 95/11/26 ساعت 11:30 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1668 شعبه 

اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1048 
حصر وراثت

نسرین زمانى جوهرستانى فرزند مهدى داراي شماره شناسنامه 43 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1520  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید رحیمى 
لنجى فرزند تقى به شناسنامه شماره 109 در تاریخ 95/9/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- نسرین زمانى جوهرستانى فرزند مهدى 
شماره شناسنامه یا کدملى 43 نسبت به متوفى (همسر) 2- تقى رحیمى لنجى فرزند محمود شماره شناسنامه 
یا کدملى 34 نسبت به متوفى (پدر) 3- صغرى کریمى لنجى فرزند عبداله شماره شناسنامه یا کدملى 11 
نسبت به متوفى (مادر) 4- بردیا رحیمى لنجى فرزند سعید شماره شناسنامه یا کدملى 5410413675 نسبت 
به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/673 علیرضائى رئیس شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/1057
ابالغ اجراییه 

شــماره: 1027/95 اجرایى ش- 1395/10/12 نظر به اینکه در پرونده کالســه 1027/95 اجراى احکام 
شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حســب مفاد دادنامه شماره 189- 95/4/30 صادره از شعبه دهم 
حقوقى محکوم علیه مصطفى ولیانى فرزند صفدر محکوم به پرداخــت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 9212/278121- 12 عهده حساب جارى شماره 0109466713000 بانک ملى ایران 
و سررسید مورخ 94/11/17 به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان پرداخت بدهى که بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى محاسبه مى شود و 
پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق محکوم له قاسم خسروخواه سفتجانى 
گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت 
آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال 
وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 915  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/10/1089

حصر وراثت
علیرضا على محمدى رزوه داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 140 بـه شـرح دادخواست به کالسه 399/95 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على على محمدى رزوه 
بشناســنامه 767 در تاریخ 81/7/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- علیرضا على محمدى رزوه به ش.ش 140،  2- حمید على محمدى رزوه به ش.ش 60 ،  
3- غالمرضا على محمدى به ش.ش 12 (پسران متوفى) 4- مریم على محمدى به ش.ش 41،  5- ام البنین 
على محمدى به ش.ش 41،  6- فاطمه على محمدى رزوه به ش.ش 75،  7- زینب على محمدى رزوه به 
ش.ش 26،  8- زهرا على محمدى به ش.ش 121 (دختران متوفى) 9- طاهره شاه محمدى فرزند ابوالقاسم 
به ش.ش 1 (همسر دائمى متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 98 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

چادگان (مجتمع شماره یک)/10/970
حصر وراثت

مهین سلمانى جعفرى داراي شناسنامه شــماره 6874 به شرح دادخواست به کالسه 468/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود عابدان زاده زواره بشناسنامه 
31 در تاریخ 95/10/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 4 فرزند، 3 پسر و 1 دختر و یک همســر دائمى که عبارتند از: 1- کمال الدین عابدان زاده زواره به شماره 
شناســنامه 190متولد 58/9/24 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 2- رســول عابدان زاده زواره به شماره 

شناسنامه 227 متولد 63/6/31 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 3- جمال الدین عابدان زاده زواره به شماره 
شناسنامه 1180016447 متولد 69/3/13 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 4- منظر عابدان زاده زواره به 
شماره شناسنامه 1189365227 متولد 62/1/1 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 5- مهین سلمانى جعفرى 
زواره به شماره شناسنامه 6874 متولد 34/3/1 صادره از اردســتان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

374 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/10/971
حصر وراثت

محمود زائرى امیرانى به شناسنامه شماره 14 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت ورثه درخواستى 
به شماره  271/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان فضل اله زائرى امیرانى به 
شناسنامه شماره 1 در تاریخ 84/10/20 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وى عبارتنداز: 
1- صغرى زائرى امیرانى فرزند نصراله ش.ش 4 نســبت (زوجه) 2- حسن زائرى امیرانى فرزند فضل اله 
ش.ش 22 نسبت (فرزند) 3- محمدعلى زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 1 نسبت (فرزند) 4- طاهره 
زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 312 نســبت (فرزند) 5- منیره زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 
9 نســبت (فرزند) 6- اعظم زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 9 نسبت (فرزند) 7- بتول زائرى امیرانى 
فرزند فضل اله ش.ش 8 نســبت (فرزند) 8- فاطمه زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 7 نسبت (فرزند) 
9- حســین زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 1180027051 نسبت (فرزند) 10- زهرا زائرى امیرانى 
فرزند فضل اله ش.ش 6 نسبت (فرزند) 11- محمود زائرى امیرانى فرزند فضل اله ش.ش 14 نسبت (فرزند). 
پس از تشــریفات قانونى و انتشــار یک نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض با 
ارائه وصیت نامه ســرى یا رسمى حســب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به 
شماره 1525 سرانجام در تاریخ 95/7/17 در وقت فوق العاده شعبه اول شوراى حل اختالف زواره بتصدى 
امضاء کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهى مى نماید که ورثه درگذشته منحصر به شخص 
یا اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگرى ندارد و دارائى آن روانشــاد پس از پرداخت و انجام حقوق 

و دیونیکه بر ترکه تعلق مى گیرد. م الف: 375 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/10/972
حصر وراثت

فاطمه عامرى داراي شناسنامه شماره 5478 به شرح دادخواست به کالسه 529/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین کریم فرد اردستانى بشناسنامه 172 در 
تاریخ 1395/8/26  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
دختر به نامهاى: 1- ماندانا کریم فرد اردستانى به ش.ش 8-118006834 و 2- دنیا کریم فرد اردستانى به 
ش.ش 5-118009151 و یک همسر دائمى به نام فاطمه عامرى فرزند حسین به ش.ش 5478 و یک پدر 
به نام على کریم فرد اردستانى به ش.ش 37 فرزند حسین و یک مادر به نام فاطمه انورى على آباد به ش.ش 
99 فرزند میرزا طه والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 376 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف اردستان /10/973
مزایده

اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف اردســتان در نظر دارد در اجراى مفاد اجراییه در پرونده کالسه 
319/95 و 249/95 مدنى ش که به موجب آن آقاى حمیدرضا نجارى اردســتانى فرزند ماشاء اله محکوم 
است به پرداخت اصل واسته هزینه دادرسى و هزینه کارشناسى در حق محکوم لهم آقاى محمدرضا امیر 
شفیعى فرزند اکبر به مبلغ 39/087/900 و مبلغ 42/187/300 در حق خانم ناهید حاجى زاده  فرزند حسین 
با توجه به توقیف اموال لذا اموال توقیفى را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رساند: 1- یکدستگاه 
موتور سیکلت کویر cc125 مدل 1394 با شــماره انتظامى IRAN 629/93239 زرد رنگ آماده بکار به 
ارزش پای ه 15/000/000 ریال. 2- یک دستگاه هواکش 80×80 سانتیمتر سالم به ارزش پایه 5/000/000 
ریال. 3- یک دســتگاه یونجه چین کمرى به ارزش پایه 5/000/000 ریال. 3- یک دستگاه جت هیتر با 
مشــخصات POWER ENGINE E10 008/025 ISO9001 2008 ISO1002.2004 ZAGROS  با 
سوخت گازوئیل- حداکثر مصرف 8 لیتر بر ســاعت تکفاز فضاى قابل گرماى 1000- 4000 متر مکعب- 
هوادهى 7000 مترمکعب بر ساعت قدرت الکتروموتور 5/5 کیلو وات ابعاد 135*75*60 سانتیمتر- وزن 
83 کیلوگرم راندمان 99٪ به ارزش پایه 22/000/000 ریال. 5- دو دستگاه سم پاش فرقونى با مشخصات 
1- دور RPM 800 – 500  - قدرت SECTION  (      SPRAYERS    LS 30A-(17-27-                  1/ 53 2- با 
قدرت HP 4 دورRPM 50 وزن 30KG جمعا به ارزش پایه 16/000/000 ریال. 6- 22 کیسه 25 کیلوئى 
حاوى کنسانتره 5٪ غنى شــده فریور بدون نمک بامولتى آنزیم و فینار تاریخ تولید 95/3/12 زمان انقضاء 
6 ماه بعد جمعا به ارزش پایه 16/500/000 ریال.متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده 
حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مورد مزایده را که آگهى شــده مالحظه نمایند مال فوق به شخصى 
واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارئه نماید برنده مزایده باید کل بهاى مزایده را فى المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. تاریخ مزایده: 95/11/9 ساعت 9 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى شهرستان اردســتان. م الف: 377  اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف اردستان 

(مجتمع شماره یک) /10/974
حصر وراثت

مهرى انتشارى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 2845 به شرح دادخواست به کالسه 1200/95 ش ح 
10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسدا... انتشارى نجف 
آبادى بشناسنامه 76 در تاریخ 95/7/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1– محسن انتشــارى نجف آبادى به ش.ش 3470 ، 2- مهران انتشارى نجف آبادى به 
ش.ش 7-046990-108 ، 3- مجید انتشارى نجف آبادى به ش.ش 29842 ، 4- محمد انتشارى نجف 
آبادى به ش.ش 1080414088 ، 5- مهدى انتشــارى نجف آبادى به ش.ش 29843 (پســران متوفى) 
6- مهرى انتشارى نجف آبادى به ش.ش 2845 (دختر متوفى) 7- اشرف غدیریان نجف آبادى به ش.ش 
413 (همسر متوفى) 8- غالمعلى انتشــارى نجف آبادى به ش.ش 3491 (پدر متوفى) و متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 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: 3058 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/981
حصر وراثت

مژگان صالحین نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 3872 به شرح دادخواست به کالسه 40/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر صالحین نجف آبادى بشناسنامه 
33 در تاریخ 95/8/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1– مهران صالحین ش.ش 604 ، 2- نســیم صالحین نجف آبادى ش.ملى 1080073787 ، 3- نوشین 
صالحین نجف آبــادى ش.ش 332 ، 4- مــژگان صالحین نجف آبــادى ش.ش 3872 ، 5- محمدرضا 
صالحین نجف آبادى ش.ش 1279 ، 6- امیر صالحین نجف آبادى ش.ش 3138 ، 7- حمیدرضا صالحین 
ش.ش 2671 (فرزندان متوفى) 8- فاطمه هنرمند نجف آبادى ش.ش 52 (همسر متوفى) و متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3084 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/982
حصر وراثت

مهدى ربانیان نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 31215 به شرح دادخواست به کالسه 115/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول ربانیان نجف آبادى بشناسنامه 
458 در تاریخ 95/7/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1– اعظم ربانیان نجف آبادى ش.ش 1108 ، 2- مهدى ربانیان نجف آبادى ش.ش 31215  (فرزندان 
متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 3083 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/983
حصر وراثت

ماندانا شاکرى آسبردى داراي شناسنامه شماره 1076 به شرح دادخواست به کالسه 112/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نبات بیگم نعمتى نجف آبادى 
بشناسنامه 19356 در تاریخ 95/8/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1– عبدالرحمن شــاکرى ش.ش 920 ، 2- احمدرضا شاکرى ش.ش 2315 ، 3- ماندانا 
شاکرى آســبردى ش.ش 1076 ( فرزندان متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات 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: 3079 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/984

حصر وراثت
محمدعلى منتظرى فرد داراي شناســنامه شــماره 267 به شرح دادخواست به کالســه 113/95 ش ح 
10 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طاهره یکپائى 
بشناســنامه 739 در تاریخ 94/11/29 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1– حســنعلى یکپائى نجف آبادى به ش.ش 22586 ، 2- محمد مهدى یکپائى 
نجف آبادى بــه ش.ش 124 ، 3- محمدعلى منتظرى فرد به ش.ش 267 ، 4- حســینعلى یکپائى نجف 
آبادى ش.ش 842  (پســران متوفى) 5- زهرا نوریان نجــف آبادى بــه ش.ش 238 ، 6- اطهر یکپائى 
نجف آبادى بــه ش.ش 675 (دختران متوفى) و متوفى بــه غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت 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: 3077 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/10/985
حصر وراثت

حســن معینى نجف آبادى داراي شناسنامه شــماره 677 به شرح دادخواست به کالســه 102/95 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ایران قاهرى بشناسنامه 
721 در تاریــخ 1395/4/30 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:  1– مصطفى معینى نجف آبادى ش.ش 19 ، 2- حســن معینى نجف آبادى ش.ش 
677 ، 3- مرتضى معینى نجــف آبــادى ش.ش 471 ، 4- محترم معینى نجف آبــادى ش.ش 1002 ، 
5- بیگم معینى نجــف آبــادى ش.ش 485 ، 6- زهرا معینى نجــف آبــادى ش.ش 591 ، 7- فاطمه 
معینى نجف آبادى ش.ش 81  (فرزنــدان متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت 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: 3072 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/986
حصر وراثت

ظهراب گلشــاهى ننادگانى داراي شناســنامه شماره 1124 به شــرح دادخواســت به کالسه 106/95 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان الهام گلشــاهى 
ننادگانى بشناســنامه 1080063129 در تاریــخ 1395/4/23 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1 – النا افشــارى چیگانى ش.ملــى 6190248500 
(فرزنــد متوفى) 2- ظهــراب گلشــاهى ننادگانــى ش.ش 1124 (پــدر متوفى) 3- ایــران محمودى 
ننادگانــى ش.ش 13 (مادر متوفــى) متوفى به غیــر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهی می نمایــد تا هرکســی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهــی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3073 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/10/987

HP



1212بین المللبین الملل 2852یک شنبه 26 دى  ماه 

دفتر دادستان ویژه کره جنوبى از احضار یکى از مدیران 
ارشد شرکت سامســونگ به عنوان مظنون در پرونده 
رسوایى فساد مالى و سیاسى رئیس جمهور این کشور 

خبر داد.
به گزارش تسنیم، دادستان هاى ویژه کره جنوبى اعالم 
کردند که «جى واى لى» معاون شــرکت سامسونگ 
را به عنوان مظنون در پرونده فســاد مالى و سیاســى 
«پارك گئون هائه» رئیــس جمهور کره جنوبى احضار 
کرده اند تا این مســئله را مورد بررســى قرار دهند که 
آیا حمایت شــرکت سامســونگ از کســب و کارها و 

بنیادهاى مورد پشــتیبانى «چوى سون سیل» دوست 
پارك گئون هائه، ارتباطى با تصمیم 2015 از ســوى 
صندوق ملى بازنشســتگى براى حمایــت از ادغام دو 
گروه بــزرگ صنعتى و تجارى وجود داشــته اســت 

یا نه.
در نشست دســامبر پارلمان کره جنوبى، مدیران ارشد 
سامسونگ پرداخت رشوه با هدف تسهیل زمینه ادغام 

دو شرکت بزرگ در سال 2015 میالدى را رد کرده اند.
این مقام ارشد شرکت سامســونگ براى بازجویى در 
خصوص اتهامات مختلفى از جمله رشــوه احضار شده 

است.
در جریــان تحقیقــات در مــورد ایــن پرونــده این 
احتمــال مطرح شــده کــه ممکــن اســت رئیس 
جمهورى یا اعضاى دفتــر او با اســتفاده از نفوذ خود 
بــر نهادهاى دولتــى از طریق صندوق بازنشســتگى 
شــرکت هاى بــزرگ را وادار کــرده باشــند به یک 
بنیاد غیرانتفاعــى تحت حمایت پــارك کمک مالى 
کنند. در اینصــورت، رئیس صندوق بازنشســتگى در 
تبادل رشــوه بین دو طرف نقش واســطه را ایفا کرده

 است.

   خبر آنالین | رســانه هاى آلمان هشدار دادند، 
نبودن سیاست درســت مهاجرت صدراعظم آلمان به 
ثمر نشسته چراکه آلمانى ها به سمت جنبش هاى راست 
افراطى و مسلح کردن خودشان متمایل شده و قصد دارند 

کنترل سرزمینشان را به دست بگیرند.
خبرگزارى «دویچه وله» گزارش داد: در جریان ســال 
2016، حدود 450 حکم بازداشــت در آلمان در ارتباط 
با افراط گرایان راست افراطى صادر شــد. تعداد جرائم 
خشونت آمیز صورت گرفته علیه پناهجویان نیز در سال 

2105 نسبت به سال 2014، پنج برابر شده است.
گروه هاى راست افراطى کوچک تر مجبور شده از نظرها 
پنهان شوند و به گروه هاى زیرزمینى تبدیل شوند و در 
حال حاضر به یک نیروى سازمان یافته تبدیل شده اند که 
قصد دارند براى حل مشکالتى که ادعا مى کنند برلین از 

رسیدگى به آنها امتناع مى کند، سالح تهیه کنند.
وزارت کشور آلمان در گزارش ساالنه خود درخصوص 
دفاع از قانون اساســى گفت: اقدامات ضد پناهجویان 
به ابزار اشاعه ایدئولوژى هاى افراط گرایان جناح راست 
تبدیل شده اســت. افراط گرایان جناح راست با یکدیگر 

ارتباط برقرار کرده اند. تعداد رسمى اعضاى راست افراطى 
در پایان سال گذشته میالدى، 23 هزار تن بود.

گزارشــات مدعى هســتند که افرادى که به گروه هاى 
افراطى جناح راست متمایل شده اند، کانال هایى را براى 

خریدارى تسلیحات ایجاد مى کنند.
خبرگزارى دویچه وله به وبســایت «آلمــان، ترس از 
مهاجران» اشاره کرد که متعلق به «ماریو رونش» فعال 
راست افراطى آلمان است که در حال حاضر در مجارستان 

زندگى مى کند.
این وبســایت به آلمانى ها اجازه مى دهد تا کمان هاى 
پوالدى و ســالح هاى غیرکشــنده که بــا گلوله هاى 

پالستیکى کار مى کنند، خریدارى کنند.
تحقیقات نشــان مى دهد که آســتانه خشم عمومى در 
آلمان به سر رسیده و کاربران رســانه هاى اجتماعى به 
راحتى نارضایتى خود را ابراز مى کنند. عدم تمایل «آنگال 
مرکل» به حل این مشکل باعث شده تا مردم خشونت 
را در نظــر بگیرند. مردم معتقدند اگــر دولت دیگر قادر 
نیســت از مرزها و مردمش در برابر تروریسم دفاع کند، 
خودشان سازمان هایى تشکیل داده و متوسل به خشونت 
مى شوند و خودشان را مســلح خواهند کرد.همزمان با 
تالش هاى روسیه و ائتالف ضد داعش به رهبرى آمریکا 
براى سرکوب تروریســت ها در عراق و سوریه، حمالت 
تروریســتى در اروپا افزایش یافته است. شهروندانى که 
احساس درماندگى مى کنند مى توانند به راحتى به سمت 
برنامه هاى افراط گرایى و سیاســت هاى افراط گرایان 
متمایل شوند. آلمان باید هرچه سریع تر نیروى سیاسى 

راست افراطى سازمان یافته خود را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، دولت ژاپن در تالش است تا کارهاى حقوقى الزمى را انجام دهد که به امپراتور «آکیهیتو» اجازه مى دهد از قدرت کناره گیرى کند و پسر او 
شاهزاده «ناروهیتو» ظرف دو سال به عنوان امپراتور جدید روى کار آید. در صورتى که این اقدام انجام شود، اولین واگذارى سلطنت طى دو قرن اخیر خواهد بود. 
امپراتور 83 ساله ژاپن اوت گذشته براى اولین بار اشاره هایى به واگذارى سلطنت کرد و گفت نگران است که سالخوردگى او مشکالتى را در انجام وظایفش ایجاد 
کند. طبق قوانین کنونى ژاپن، امکان کناره گیرى امپراتور وجود ندارد. با این حال رسانه ها گزارش دادند که دولت ژاپن اقدامات حقوقى را آغاز کرده و احتماًال 

ولیعهد، اول ژانویه 2019 سلطنت را تحویل مى گیرد. روند واگذارى سلطنت 31 دسامبر 2018 و یا اول ژانویه انجام خواهد شد.
هیئتى از کارشناسان این مسئله را از سال گذشته در دست بررسى دارند. طبق گزارش رسانه ها، دولت توکیو احتماًال تا اواخر بهار امسال یک قانون ویژه درباره 

کناره گیرى امپراتور تقدیم پارلمان مى کند.

  ایرنا | بعد از آنکه «الحسن واتارا» رئیس جمهور 
ساحل عاج روز دوشنبه هفته گذشته استعفاى «دانیل 
کابالن دونکن» نخســت وزیر و دولت وى را پذیرفت، 

یک دولت جدید اما کوچک تر از قبل معرفى کرد.
در حالى که نزدیک به یک مــاه از برگزارى انتخابات 
پارلمانى این کشور که در آن ائتالف حزب حاکم ساحل 
عاج پیروز شده بود، مى گذرد وى سعى کرد با کمترین 
تغییرى در کابینه اغلب وزیران قبلى را در کابینه جدید 

نگه دارد.
واتارا  در بیانیه اى اعالم کرد که اعضاى 35 نفره کابینه 

را به 28 تن تقلیل داده است.
بر اســاس این بیانیه وزیران دارایى و برنامه و بودجه، 
کشاورزى، دفاع و کشــور قبلى همچنان در مقام قبلى 
خود ابقا مى شدند، اما «تیرى تانو» رئیس سابق بانک 
«پن افریکن» جایگزین وزیر انرژى قبلى شده است و 
در عین حال «ژان لویى بیلون» وزیر بازرگانى کشور نیز 
به همراه فرماندهان ارتش، پلیس و ژاندارمرى از مقام 

خود برکنار شدند.

واتارا در عیــن حال  «آمــادو گون گولیبالــى» که از 
مشاوران و دستیاران ارشد او در حزب حاکم است را به 

عنوان نخست وزیر کشور معرفى کرده بود. 
وى همچنین طى فرمانى ژنرال «سومایال باکایوکو» 
فرمانده ستاد مشترك نیروهاى مسلح، ژنرال «جیرفى 
کواکو کواسى» فرمانده عالى ژاندارمرى ملى و «بریدو 

مبیا» رئیس کل پلیس را نیز برکنار کرده بود.
ژنرال «ســیکو تورى» به عنوان فرمانده جدید ســتاد 
ارتش، ژنرال «نیکوال کوادیو» فرمانده جدید ژاندارمرى 
و «یوسف کویاتى» نیز به عنوان رئیس کل پلیس کشور 

منصوب شدند.
این عزل و نصب ها به دنبال شــورش نظامیان در شهر 
«بواکیه» دومین شــهر بزرگ ســاحل عاج، صورت 
گرفت. ســربازان شورشــى خواهان دریافت پاداش و 

افزایش حقوق، ارتقاى درجه و تأمین مسکن بودند.
سربازان شورشــى چهار روز قبل در بواکیه وزیر دفاع 
را گــروگان گرفته و پــس از چند ســاعت وى را آزاد

 کردند.

  فارس| نخســت وزیر سابق فرانســه و نامزد 
انتخابات ریاســت جمهورى این کشــور تأکید کرد: 
سیاست خارجه «اشــتباه» به طور کلى مواضع جهانى 

فرانسه و غرب را تضعیف کرده است.  
«فرانسوا فیون» نخســت وزیر سابق فرانسه گفت: به 
طور کلى مى توان گفت که روسیه کنترل وضعیت در 
خاورمیانه را برعهده گرفته و در این منطقه پیش قدم 
است. امروزه صداى فرانسه در سطح بین المللى شنیده 
نمى شود در نتیجه باید به منظور برجسته کردن وجهه 

و تصویر کشورمان اقداماتى انجام دهیم.  
وى افزود: ما کنترل وضعیت در خاورمیانه را از دســت 

دادیم.
دیپلماسى فرانســه با انجام «اشــتباهات متعدد» از 
تماشاى این روند شرمسار شــده است. در سال 2017 
زمان آن رسیده که به طور قاطعانه دیپلماسى فرانسه در 
جهان را تغییر دهیم به همین منظور باید براى تقویت 
توانایى هاى نظامى فرانسه اقداماتى انجام دهیم. من 

مى خواهم نفوذ و وجهه جهانى فرانسه را برجسته سازم.
این دیپلمات تأکید کرد: به همین منظور قصد دارم در 
چند روز آتى با «آنگال مرکل» صدراعظم آلمان دیدار 
کنم و برنامه هایى را با هدف حل مشکالتى که اروپا با 
آن مواجه شده به تفصیل، شرح دهم. پیروزى «دونالد 
ترامپ » در انتخابات آمریکا و حمــالت برلین تغییر 
چشمگیرى در وضعیت اروپا به وجود آورده است. از نظر 
آمریکا قاره اروپا دیگر اولویت محســوب نمى شود در 
حالى که رویدادهاى ناراحت کننده اخیر نشان مى دهد 
که عصر صلح و آرامش در آلمان به پایان رسیده است.

وى افزود: فرانســه باید از این فرصت استفاده کند و 
مطمئن شود که کشورهاى اروپایى به تالش هایشان با 
هدف تقویت دفاع و امنیت جمعى، ساخت نوآورى هاى 
علمى و فنى و همچنین افزایــش حالت ارتجاعى در 

منطقه اروپا خواهند پیوست.
فیون در ادامه گفت: مردم چه خوششــان بیاید چه نه 
وضعیت در سوریه رو به تغییر است و این فرصت را براى 
دیپلماسى فرانســه فراهم مى کند تا به صورت فعاالنه 

در این روندها شــرکت کند. من مى خواهم فرانســه 
جایگاه محق خود در عرصه بین المللى را به دست آورد؛ 
جایگاهى که میان روسیه و آمریکا قرار دارد. فرانسه باید 
بار دیگر به بازیگرى تبدیل شــود که دیگر کشورها به 

او گوش مى دهند.

حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه تهدید 
کرد در صورتى که پارلمان این کشور به اصالحات 
قانون اساسى رأى مثبت ندهد انتخابات زودهنگام 

برگزار مى کند.
به گزارش میزان، پیش از آن  معاون نخســت وزیر 
ترکیه گفت: همه پرسى درباره قانون اساسى جدید 

ترکیه هفته نخست ماه آوریل برگزار مى شود.
این در حالى است که طرح اصالح 18 ماده از قانون 
اساسى ترکیه براى گذار به نظام ریاستى پیش تر در 
مجمع عمومى مجلس ملى ترکیه بررسى شده است.
پیش نویس اصالح قانون اساســى بــراى گذار به 
نظام ریاستى در ترکیه، پس از 9 روز بحث پر تنش، 
در کمیســیون قانون اساسى مجلس ملى ترکیه به 

تصویب رسید.

به نظر مى رسد تالش مخالفان رئیس جمهور منتخب 
آمریکا براى ناکام گذاشتن او در راه رسیدن به کاخ سفید 

رنگ و بوى تندتر و جدى ترى به خود گرفته است.
به گزارش خبرآنالین، در روزهاى اخیر موج افشاگرى ها 
و ارتباطات پنهانى رئیس جمهورى جدید آمریکا با روسیه 
در حال تبدیل شدن به یک موضوع ایدئولوژیک است، 
تکنیکى که در دهه هاى گذشــته رقباى سیاسى براى 
خارج کردن یکدیگر از گود سیاســت و قدرت علیه هم 

به کار مى گرفتند.
اکنون حزب دموکــرات و حتى برخــى از چهره هاى 
سرشــناس جمهوریخواه در حال متهم کردن «دونالد 
ترامپ» به وابستگى به روسیه، همدستى با یک کشور 
بیگانه و دشــمن علیه یک حزب داخلــى و نهایتًا بیان 
خیانتکار بودن و به استیضاح کشــیدن او بعد از راهیابى 

به کاخ سفید هستند. 
در این مرحله نبردهاى سیاســى آمریکا اشکال عجیبى 
کســب مى کند. بخش محســوس نخبگان آمریکایى 
رئیس جمهور منتخب را پذیرفته ولى بــا او کنار نیامده 
است. به نظر مى رســد مقابله با ارباب جدید کاخ سفید 
از اولین روز ریاســت جمهورى وى فوق العاده شــدید 

خواهد بود.
بى تردید زمانى که «باراك اوباما» قدرت و کاخ سفید را 
تحویل ترامپ مى دهد همچنان روسیه در کانون بحث 

سیاسى آینده در آمریکا خواهد بود. 
همچنین به کار گرفتن اقدامات مختلف علیه مسکو به 
منظور بستن دست دولت جدید مطرح می شود. امروز در 
جامعه و طبقه سیاسى آمریکا نبرد بر سر نقش آمریکا طى 
سال هاى آینده و حتى ده ها ســال آینده آغاز می شود. 
ترامپ در اولین کنفرانس مطبوعاتى خود پیش از ورود به 

کاخ سفید به برخى از این مسائل اشاره کرد.  
ترامپ اعالم مى کند قصد دارد از مأموریت تغییر جهان 
که پس از سال 1992 در سیاست خارجى ایاالت متحده 
مطرح بود روگردان شود. نبرد بین مخالفان و حامیان این 
مأموریت همیشه بخشى از بحث سیاست خارجى آمریکا 
بوده است. تمایل ترامپ به دور شــدن از این مأموریت 

به معنى اتمام دوران ســلطه مدل لیبرال است. به نظر 
مى رســد درك این واقعیت به زمان نیاز داشته و از قرار 

خیلى دردناك خواهد بود. 
اوضــاع پیرامون دخالــت احتمالى هکرهاى روســیه 
در انتخابات ریاســت جمهــورى آمریــکا فعًال طبق 
سناریوى «مناســب» براى دونالد ترامپ پیش مى رود.  

گزارش هاى تازه اى از ارتباطات او با روسیه منتشر شده 
است. حتى پاى سرویس هاى جاسوسى انگلستان نیز به 
این پرونده باز شده و آنها نیز ادعاهایى در این خصوص 

مطرح کرده اند.
تازه ترین اتهام این است که روس ها همه زندگى او را در 
چندسال گذشته زیر نظر داشته اند و به اندازه کافى و الزم 

از او اسناد شرم آورى در اختیار دارند که بتوانند از او باج 
بگیرند. با این همه مقامات ارشد اف.بى.آى اعالم کرده 
اند نشانه هاى هماهنگى اقدامات مسکو با ترامپ یا ستاد 
وى مشاهده نشده، شواهد دستکارى در فهرست رأى 
دهندگان در ایاالت دودل پیدا نشده و لذا نمى شود نتایج 

انتخابات را زیر سئوال برد.  
نکته دیگر وعده هاى انتخاباتى ترامپ اســت. ترامپ 
روز بعد از انتشــار گزارش اعالم کرد روابط حســنه با 
روســیه خوب اســت. فقط یک احمق فکر مى کند که 
روابط خوب با روســیه بد خواهد بود. آمریکا بدون این 
هم مشــکل کافى دارد. هرچند رئیس جمهور منتخب 
از نفى کامل اتهامات وارده به مســکو خوددارى کرد. 
وى گفت روسیه، چین و دیگر کشــورها پیوسته براى 
رخنه به سامانه هاى اطالعاتى آمریکا تالش مى کنند. 
برغم اینکه ترامپ مى تواند به طور نمایشــى برخى از 
مجازات هاى روســیه را برطرف کند این سئوال جدى 
است که او تا چه حد مى تواند روابط آمریکا با روسیه را 

بهبود ببخشد. 
درهمین حــال بایــد دید کنگــره که از قضــا از هم 
حزبى هاى او هســتند در خصوص گزارش هاى اخیر 
سرویس هاى اطالعاتى چه واکنشــى نشان خواهند 
داد و نیــز اینکه آیا کنگره براى جلوگیــرى از اقدامات 
روســگرایانه رئیس جمهور تالش مى کند؟ یک سناتور 
دموکرات قصد دارد طى روزهــاى آینده الیحه اى در 
مورد مجازات هاى جدید روســیه به کنگره پیشــنهاد 
کند. هرچند بخش اعظم جمهوریخواهان خوشــحال 
از کنترل هر دو تاالر کنگره و کاخ ســفید مایل نخواهد 
بود با رئیس جمهور بخاطر مجازات هاى روســیه دعوا 

کند. 

پرونده اى براى اتهامات سرویس هاى جاسوسى آمریکا علیه ترامپ

تالش براى ضربه فنى کردن رئیس جمهور روسگرا

آلمان،جوالنگاه جنبش نئونازى  مى شود 

 فرانسه جایگاهش را در خاورمیانه از دست داده است

رئیس جمهور ساحل عاج دولت جدید معرفى کرد

احضار مدیر ارشد سامسونگ   

تهدید به برگزارى 
انتخابات زودهنگام

 در ترکیه

آگهى دعوت 

هیئت مدیره شرکتهیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت سهامداران شرکت  توســعه آذر پارسیان سهامى خاص ثبت شده به شــماره 37850 و شناسه ملى 
10260554372 جهت تشکیل مجمع عمومى فوق العاده: 

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 10 مورخ 95/11/10 
به آدرس اصفهان خیابان ارتش جنب پل حسن آباد مجتمع ساختمانى رضا طبقه سوم واحد 34 حضور بهم رسانید. 

دستور جلسه:
- اتخاذ تصمیم در خصوص: 

- انحالل شرکت

((آگهى ابالغ پاکت سربسته شماره 1682/ه/4- 95/09/09 هیأت بدوى 
رسیدگى به تخلفات ادارى کارمندان آموزش و پرورش استان اصفهان))

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 44  اصفهان  اصفهان

نظر به اینکه آقاى همتعلى شایان فرد فرزند اورج به شماره شناســنامه 827 صادره از حوزه قشقایى شیراز متولد 
59/07/01 دبیر آموزش و پرورش ناحیه 4  اصفهان از تاریخ 95/07/01 به بعد در محل خدمت حاضر نشده و نهایتًا در 
حالت غیبت به سر مى برد و امکان ابالغ پاکت سربسته فوق الذکر به لحاظ مجهول المکان بودن به نامبرده مقدور نیست 
لذا از تاریخ درج این آگهى و حداکثر ظرف مدت یک ماه به وى فرصت داده مى شود ضمن معرفى جهت ارائه خدمت، 
علت غیبت خود را به شرح اعالم شده به مبدا خدمتى اعالم نماید. بدیهى است در صورت عدم توجه اقدام بعدى براى 

دستگاه متبوع محفوظ خواهد بود.

مدیریت آموزش وپرورش 
ناحیه ۴

مقدمات 
کناره گیرى 
امپراتور 


