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4 دلیل براى اثبات 
عدم حضور باهنر

در انتخابات 96

فرونشست زمین
 اصفهان را متروکه مى کند

فقط  ریاست جمهورى چرخشى! بیمه ها پول ندارند خرج دندانپزشکى کنند!اگر تحریم ها بازگردندتکلیف هواپیماها چه مى شود؟ریشه بحران زاینده رود، در قرن ها قبل استدوباره یک رئیس جمهور رئیس مجمع مى شود؟ بین المللاجتماعاقتصاداستانجهان نما

      

در صفحه اقتصاد بخوانید

«207 صندوقدار» و «دنا پالس» 
به بازار مى آیند

مدیر مرکز تحقیقات ایران خودرو از عرضه 
207i با قیمتى حدود پنــج میلیون تومان 

بیشتر از 206 تیپ 5 از شهریورماه سال آینده 
و دنا پالس با قیمتى حدود سه چهارمیلیون 
بیشتر از دناى فعلى در اسفند ماه سال جارى 

خبر داد. 
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به اسم روغن زیتون، صابون مى فروشند!به اسم روغن زیتون، صابون مى فروشند!

نابودى آسیاب هاى بادى 
هزارساله با  مرگ یک نفر

آســبادها یا آسیاب هاى بادى روســتاى نشتیفان 
حــدود هزار ســال عمــر دارنــد، امــا اتفاقاتى 
ممکن اســت منجر شــود این آســیاب ها دیگر 
کار نکنند.  نشــنال جئوگرافیک نوشــت: محمد

 اعتبارى در شــمال شــرقى ایران در روســتاى 
نشتیفان به عنوان آخرین نگهبان باستانى در حال 

3خدمت است...

پیش بینى
 سال سخت آبى

در تابستان 96
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ظلمى که به رئیس جمهور
 مى شود بى سابقه است

ورزشکارانى که 
عاشق سیاست بودند
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خطر بزرگ تر از خشکى زاینده رود، زیِر زمین در حال رخ دادن است

روغن هاى فله اى بدون عالمت استاندارد که به اسم روغن زیتون اصل فروخته مى شود همه تقلبى استروغن هاى فله اى بدون عالمت استاندارد که به اسم روغن زیتون اصل فروخته مى شود همه تقلبى است

معاون حقوقى حسن روحانى در جلسه شوراى ادارى اصفهان:

نادیدنى ها را به کمک فناورى  ببینید

لو رفتن سرقت هاى میلیاردى به علت ترس از پلیس

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 888398 مورخ 95/9/18 سازمان 
برنامه و بودجه استان اصفهان در نظر دارد عملیات خط کشى طولى معابر سطح شهر 
شاهین شهر را با اعتبار اولیه 2/800/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر 
وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 95/11/12 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل 

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

شهردارى دیزیچه در نظر دارد : بر اساس مصوبه شماره 673- 4 مورخ 95/09/07 شوراى اسالمى شهر نسبت 
به واگذارى اجاره سالن ورزشى و زمین چمن مصنوعى محله وینیچه به شرح ذیل و با توجه به نظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى با شرایط مندرج در آگهى شماره 95/9269 مورخ 95/10/25 از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید. لذا شرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشــار این آگهى تا روز پنج شنبه مورخ 1395/11/07 به امور 
قراردادها شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و به منظور شرکت در مزایده مبلغ 10,000,000 
ریال را به عنوان ضمانت نامه به حساب سپرده 0105664563008 شهردارى دیزیچه نزد بانک ملى و یا معادل 
آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را 
بنمایند. و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز دوشنبه مورخ 1395/11/11 به دبیرخانه محرمانه (حراست) 

شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
 1) زمین چمن مصنوعى و سالن ورزشى (وینیچه )،  با قیمت پایه کارشناسى مجموعا (ماهیانه 14,000,000 ریال)

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى
 (نوبت اول) (نوبت اول)

        آگهى مزایده         آگهى مزایده 

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر  

 شهاب ثابت راسخ- شهردار دیزیچه

چاپ اول

نوبت اول 
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دفتر سخنگوى ناجا در پى انتشار کلیپى در فضاى مجازى 
در خصوص رفتار نفرت انگیز یکى از مأموران، بر برخورد 
قاطع پلیس با هر نوع لغزش رفتارى درون ســازمانى، 

تأکید کرد. 
به گزارش تسنیم، در توضیح  دفتر سخنگوى ناجا آمده 
است علیرغم تمام نظارت ها و مراقبت هاى درون و برون 
سازمانى، هراز چند گاهى لغزشــى از سوى شمار بسیار 
قلیل و انگشت شــمارى از کارکنان چهره مى کند، که 
نه تنها ممکن است شمارى از شــهروندان را برنجاند، 
بلکه انبوه کارکنان خدوم، متعهد و وظیفه شــناس ناجا 
را نیز آزرده خاطر مى سازد.از همین روى، پلیس هماره 

بر شدت نظارت ها و مراقبت هاى خود مى افزاید تامانع از 
وقوع لغزش هایى شود که چهره پاك و اخالقى سازمان 
و کارکنان را ملکوك مى سازد. متأسفانه اخیراً کلیپى در 
فضاى مجازى منتشر شــده که بیانگر رفتار نفرت انگیز 
(اخذ وجه) یکى از مأموران در یکى از استان هاى کشور 
است.در این خصوص ضرورى است به اطالع شهروندان 
محترم برســاند که ســازمان هاى نظارتى و مراقبتى 
پلیس حتى پیش از انتشــار این کلیپ، فــرد مذکور را 
شناسایى کرده و پس از انجام تحقیقات، او را به مراجع 
قضائى تحویــل داده و همزمان پرونــده فرد خاطى در 

کمیسیون هاى داخلى ناجا در حال بررسى است.

وزیر امور خارجه عراق، از میانجى گرى این کشــور در 
روابط ایران و عربستان خبر داد. 

به گزارش ایســنا، ابراهیم جعفرى درباره روابط ایران و 
عربســتان گفت: تالش مى کنیم روابط دو کشور بهبود 
یابد. وى افزود: روابط ما با کشورهاى همسایه بر اساس 
واقعیت هاى منطقه و احترام بــه حاکمیت ملى و عدم 
مداخله در امور داخلى یکدیگر تعریف شــده اســت و 
امیدواریم این روابط با احترام به حقوق یکدیگر گسترش 

یابد.
وزیر امور خارجه عراق همچنین با بیان اینکه کشورش 
میانجى گرى هایى را بین ایران و عربســتان انجام داده 

است، اظهار داشــت: این اقدامات از سال گذشته ادامه 
دارد و مــن پیام هایى میان دو کشــور رد و بدل کرده ام 
زیرا عربستان و ایران در غرب و شرق عراق قرار دارند و 
هرگونه بحران در روابط ایران و عربستان، عراق را هم 
تحت تأثیر قرار خواهد داد و نزدیکى روابط این کشورها 

به نفع عراق نیز خواهد بود.
جعفرى در مــورد اینکه آیا در این ســفر حامل پیامى از 
جانب دولت عربستان بوده است یا خیر گفت: پیام کتبى، 
خیر اما من پیام هایى شفاهى را طى ماه هاى اخیر میان 
مسئوالن این کشورها رد و بدل کرده ام و تالش خواهیم 

کرد مواضع آن ها را به هم نزدیک کنیم.

پرونده پلیس رشوه گیر 
به دادگاه رفت  

میانجى گرى عراق 
میان تهران و ریاض

نقش چین در انتخابات ایران!
سخنگوى وزارت کشور درباره اینکه آیا    میزان|
دسـتگاه هاى اخذ رأى که قرار اسـت در انتخابات آینده 
مورد استفاده قرار گیرند ساخت کشور چین هستند، گفت: 
چنین موضوعى صحت ندارد و کمیته فنى وزارت کشور 
درباره این موضوع در زمان الزم اطالع رسانى خواهد کرد.

على اصغرى تصریح کرد: دستگاه هاى اخذ رأى ساخت 
کشور چین نیستند.

لباس ارتشى ها تغییر مى کند
با ابالغ معاونت نیروى انسـانى نیروى    میزان|
زمینى ارتش جمهورى اسالمى ایران، رنگ لباس استتار 
کویرى که در حال حاضر کلیه یگان هـاى تابعه نزاجا از 
آن اسـتفاده مى کنند، از اوایل سـال 96 به رنگ اسـتتار 
جنگلى(لجنى سبز) و کاله بره مشکى تغییر خواهد یافت.

گفتنى است لباس یگان هاى تیپ 55، تیپ 25، تیپ 35، 
تیپ 45 و تیپ 223 همانند لبـاس تیپ 65 و با کاله بره 

سبز رنگ خواهد بود.

چرا عراقچى به سیما نرفت
روابـط عمومـى وزارت امـور خارجه در    انتخاب|
خصوص لغو گفتگوى تلویزیونى عباس عراقچى بیانیه 
اى صادر کرد. متن بیانیه وزارت خارجه در زیر آمده است:
[روز جمعه] در هماهنگى به عمل آمده بین آقاى عراقچى 
و یکى از مسئوالن  برنامه «متن و حاشیه» شبکه 3 سیما، 
قرار شد مشارالیه در برنامه فوق حضور یافته و در خصوص 
آخرین وضعیت اجراى برجام در نخستین سالگرد اجراى 
آن گفتگو نماید. بعد از ظهر [شنبه] مسئوالن برنامه طى 
تماسى با آقاى عراقچى حضور ایشان را مشروط به انجام 
یک مناظره تلویزیونى کردند که بى شک برخالف توافق 
اولیه بود. پس از مخالفت ایشان با این شرط غیرمترقبه، 
مسئوالن مربوطه حاضر به انجام گفتگو بر اساس توافق 

اولیه نشده و برنامه را لغو کردند.

انتقاد از یادبود آیت ا... هاشمى
  انتخاب| نحوه برگزارى و سـخنرانى در مراسـم 
یادبود آیت ا... هاشمى در قم با ناراحتى برخى از بزرگان 

حوزه و مراجع مواجه شده است.
آیت ا... جوادى آملـى از عدم تجلیل مناسـب از آیت ا... 
هاشمى در مراسم یادبود ایشـان در قم ناراحت و دلخور 
شـده اسـت. وى که پیش از اتمام مراسم، مسجد اعظم 
قم را ترك مى کند، با اشاره به آیت ا... هاشمى و با جمله 
«مظلوماً حّیاً و مّیتاً» نارضایتى خود را از سخنران و مراسم 

اعالم کرده است.
منظور آیت ا... جوادى آملى این اسـت که «هاشمى چه 

در حیات و چه در زمانى که از دنیا رفته، مظلوم است».

نام فامیلى احمدى نژاد 
چه بود؟!

  تابناك| روزنامه شرق در توصیف داود احمدى 
نژاد نوشـت: او برادر بزرگ تر محمود احمدى نژاد است. 
نام فامیلى شان تا پیش از انقالب صباغیان بود اما آنطور 
که خودش مى گویـد: «بعد از انقالب اعـالم کردند که 
هر کسـى فامیلى اش مشـکل دارد یا خوشش نمى آید، 
بیاید عوض کند. پدرم خوشـش نمى آمـد از آن فامیلى 
بنابراین به واسطه اسم خودشان فامیلى شان را گذاشتند 

احمدى نژاد.»

توضیح درباره «اجراى اعدام 
در ورزشگاه نى ریز»

  ایسنا| روابط عمومى دادگسترى استان فارس 
با ارسال توضیحى درباره اخبار منتشره پیرامون اجراى 
حکم اعدام در ورزشگاه نى ریز و تبعات جهانى این اقدام، 
تأکید کرد که مکان انتخاب شـده فاقد زیرساخت  براى 

انجام فعالیت ورزشى بوده است.
در توضیح ارسـالى روابط عمومى دادگسـترى اسـتان 
فارس تأکید شده است که بررسـى هاى انجام شده در 
خصوص موضـوع حاکى اسـت مکان مـورد نظر یک 
مکان بالاستفاده بوده که تنها به لحاظ محصور بودن و 
رعایت ضوابط امنیتى، براى اجراى حکم اعدام استفاده 

شده است.

با درگذشت آیت ا... اکبر هاشمى رفسنجانى، گمانه زنى توئیتر
بر سر رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

رسانه ها باال گرفته و نام هاى مختلفى مطرح مى شود.
به گزارش ایسنا، حســن روحانى هم بخاطر شخصیت 
حقوقى و هم حقیقى ، آیت ا... هاشمى شاهرودى، على اکبر 
ناطق نورى، غالمعلى حداد عــادل و على اکبر والیتى 
مطرح شده اند و ســایت هاى احمدى نژادى حتى نام او 
را نیز به میان آورده اند. البته همه در حد حدس و گمان 
است و ممکن است ساعتى پس از انتشار این یادداشت، 
چهره اى دیگر مطرح و مثًال حکم به نام آیت ا... قربانعلى 
درى نجف آبادى صادر شود و در این میان آنچه فراموش 
شده این است که تا اسفند ســال 75 ریاست مجمع با 
رئیس جمهورى بود (البته با حکم رهبرى و نه مستقیماً) 
و از آن پــس بود که  دیگر رئیس جمهورى بر کرســى 
ریاست مجمع ننشست و دو رئیس جمهور بعدى رئیس 

مجمع نبودند.
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نهادى است که ابتدا 
با عنوان شوراى تشــخیص مصلحت و در دوران امام 
خمینى(ره) تشــکیل شــد تا نظریه «مصلحت» را در 
موارد اختالف «قانون» و «شرع» به اجرا گذارد. پس از 
آنکه شوراى نگهبان، قانون کار مصوب مجلس شوراى 
اسالمى را رد کرد چون در فقه سنتى رابطه کار در قالب 
«اجیر- موجر» است و ضلع سوم « دولت» در آن لحاظ 
نشده، امام(ره) ایده مصلحت را در قالب یک نهاد تازه به 
اجرا گذاشت. پیش از آن در مواردى از این دست تصویب 
دو ســوم آراء نمایندگان به عنوان راهکار در نظر گرفته 
شد اما چون جنبه عرفى آن مى چربید، شوراى نگهبان 
ناراضى بود و کار به جایى رســید که آیــت ا... لطف ا... 
صافى گلپایگانى دبیر وقت شــورا که از یک طرف به 
امام خمینى(ره) وفادار بود و از جانب دیگر داماد آیت ا... 
سیدمحمدرضا گلپایگانى و تأمین کننده نظر مراجع تقلید 
قم به حساب مى آمد، اســتعفا کرد و از شوراى نگهبان 

خارج شد.
بر خالف تصــور غالب کــه مصلحت را با هاشــمى 
رفســنجانى چنان عجین و گره خورده مى داند که انگار 
از ابتدا رئیس مجمع تشخیص مصلحت بوده اما اولین 

رئیس شــوراى مصلحت حضرت آیت ا... خامنه اى بود 
چون رئیس جمهــورى به صورت طبیعــى رئیس هر 

شورایى است که عضو آن باشد.

در قانون اساسى 1358 نهاد مجمع پیش بینى نشده بود 
اما در بازنگرى و در سال 68 که به قانون اساسى اضافه 
شد نیز هر چند اشاره نشده که ریاست آن با رئیس جمهور 

است اما درباره شــوراهاى دیگر آمده که رئیس جمهور 
رئیس آنهاست و مقررات به آیین نامه سپرده شده است. در 
آیین نامه خود مجمع اما تصریح شده که در محل ریاست 

جمهورى تشکیل مى شود ( ماده یک) و ریاست مجمع با 
رئیس جمهورى و البته با حکم رهبرى است (ماده 3) و بر 
همین اساس در سال 68 هاشمى رفسنجانى که رئیس 
جمهور شده بود، رئیس مجمع هم شد. در پایان ریاست 
جمهورى هاشمى رفسنجانى و در اسفند 1375 اما او براى 
دوره پنج ساله بعد رئیس مجمع شد و مى توان احتمال داد 

که آیین نامه تغییر کرده باشد.
اکنون چهار احتمال متصور اســت: اول اینکه مرحوم 
هاشمى رفسنجانى اســتثنا تلقى شود و سنت «ریاست 
مجمع با ریاســت جمهورى» احیا شــود و مقام معظم 
رهبرى، دکتر حسن روحانى را به سبب جایگاه حقوقى - و 
نه حقیقى - به ریاست مجمع منصوب کنند. در این حالت 
ریاست او منوط به ریاست جمهورى است، چه در این دوره 

ختم شود و چه در دوره آتى.
حالت دوم اینکه وجه باالنسرى و توازن بخشى هاشمى 
به عنوان معیار همچنان لحاظ شود. هر چند مانند او دیگر 
یافت نمى شود و به تعبیر محمد قائد براى خود سبک و 
ژانر خاصى بود اما کسى جاى او بنشیند که به آن مشى 
وفادار و عالقه مند باشد و بالفاصله یاد حسن روحانى به 
عنوان شــخصیت حقیقى و فارغ از ریاست جمهورى و 
نیز ناطق نورى مى افتیم و انتصاب یکى از این دو به این 
معنى اســت که درهاى مجمع روى پاشنه هاى گذشته 

خواهد چرخید.
حالت سوم این است که چهره اى مانند آیت ا... هاشمى 
شاهرودى جاى هاشمى رفســنجانى بنشیند و همان 
مأموریت حل اختالف قوا را در این قالب ادامه دهد. هر 
چند تا اندازه اى سنت هاشــمى هم حفظ مى شود اما او 
اکنون در جایگاه مرجعیت نشسته و هر چند عضو مجمع 
و عضو خبرگان است اما تلفیق جایگاه ریاست مجمع با 

مرجعیت تجربه تازه اى به حساب خواهد آمد.
حالت چهارم این است که چهره اى صرفاً سیاسى و جداى 
اشخاص پیش گفته عهده دار این سمت شود که به منزله 

شروع فصل تازه اى در تاریخ این نهاد خواهد بود.
جدا از این احتماالت اما اکنون نگاه ها به آیین نامه مجمع 
است که آیا تغییر کرده و غیر رئیس جمهورى همچنان 
رئیس مجمع مى شود یا هاشمى رفسنجانى مستثنى بود؟

دوبـاره یک رئیس جمـهور 
رئیس مجمع مى شود؟

همه گمانه ها درباره کرسى خالى آیت ا...هاشمى رفسنجانى

یکى از پســران دیکتاتور ســابق لیبى که در لبنان بازداشــت شده 
است، اطالعات جدیدى درباره «امام موســى صدر» ارائه کرد گفت: 

«نخست وزیر وقت رژیم پدرش مسئول اصلى پرونده است.»
به گزارش فارس، روز جمعه «هانیبال قذافى» پسر چهارم رهبر سابق 
لیبى در لبنان بازجویى شــد و مطالبى در خصوص امام موســى صدر 

بیان کرد.
روزنامه االخبار در گزارشى از جلسه سه ساعته بازجویى او نوشت که 
«این جلسه به هیچیک از جلســات پیشین بازجویى شبیه نبود. جلسه 
با آرامشى بى سابقه برگزار شد... اطالعاتى هم که پسر قذافى در این 
جلســه داد، مثل ســابق نبود و منابع مطلع آن را "استثنایى" توصیف 

کردند هر چند که برخى اطالعات تکرارى بود».
االخبار نوشت: آنچه استثنایى بود، اصرار هانیبال بر این بود که پدرش، 
امام موسى صدر و دو همراهش را نربوده بلکه متهم اصلى «عبدالسالم 
جلود» (که هنوز زنده است و گمان مى رود در ایتالیا باشد) است. او نفر 

دوم در رژیم قذافى [و نخست وزیر او] بود.
هانیبال مى گوید از این جهت که مغز متفکر عملیات ربایش، مسئولى 
رسمى در رژیم پدرش بوده، پدرش فقط مســئولیت مدنى مربوط به 

جبران خسارت براى خانواده هاى قربانیان را بر عهده دارد.
هانیبال در پاسخ به این مسئله که چه کسى ماجراى کامل پرونده امام 
موسى صدر را مى داند گفت:  «سه نفر؛ "سیف االسالم قذافى" برادرش 
که در لیبى در زندان است. "عبدالســالم جلود" (نخست وزیر وقت) و 

"المعتصم قذافى" (برادر دیگرش) که در اتفاقات لیبى کشته شد.»
پسر قذافى در این جلسه از آمادگى کامل خود براى همکارى جهت حل 
(معماى) پرونده خبر داد و زمانى که از او سئوال شد که چگونه مى خواهد 
این کار را بکند، پیشنهادش را تکرار کرد و گفت که «به محض آزادى ام، 
من مى توانم با طرف هاى اصلى که در دولت وقت لیبى بوده اند تماس 

بگیرم و مسئله را به سرانجام برسانم».
هانیبال گفت که عبدالسالم جلود، صدر را به منطقه «جنزور» در لیبى 
منتقل کرده تا در حبس خانگى باشــد اما افزود که نمى داند بعد از آن 

دیگر چه اتفاقى افتاده است.

اعترافات پسر قذافى در مورد پرونده ربایش رهبر ایرانى شیعیان لبنان

3 نفر از سرنوشت امام موسى صدر
,, اطالع دارند 

اصرار هانیبال بر 
این بود که پدرش، 
امام موسى صدر 
و دو همراهش را 
نربوده بلکه متهم 
اصلى «عبدالسالم 
جلود» (که هنوز 

زنده است و گمان 
مى رود در ایتالیا 
باشد) است. 
او نفر دوم در 
رژیم قذافى [و 
نخست وزیر او] 
بود

مشــاور رســانه اى دولت  احمدى نژاد محتواى فایل 
صوتى منتشر شده از سوى فردى به نام «م-م» را بى 

اساس دانست.
به گزارش ایســنا، على اکبر جوانفکر در این باره اظهار 
داشت: مطالب مطرح شده در این نوار صوتى به حدى 
سخیف و فاقد ارزش است که تاکنون نیازمند اظهارنظر 
و تکذیب نبوده اســت امــا از آنجا که طى 
روزهاى اخیر به عنوان دستمایه اى مورد 
بهره بردارى سوء شــبکه رسانه اى ضد 
انقالب قرار گرفته است، اینجانب مطالب 

مطروحه در فایل صوتى مزبور را به طور کامل تکذیب 
مى کنم.

وى افــزود: تهیه کننده این فایل صوتــى ادعاهایى را 
در خصوص مالقات دکتر احمدى نــژاد با رهبر معظم 
انقالب در شهریور ماه گذشته مطرح کرده و در آن به نام 
اینجانب و آقاى بقایى نیز اشــاره کرده است که به نظر 
مى رسد هدف از آن، صحنه پردازى طنزآمیز در فضاى 

رسانه اى باشد.
جوانفکر ادامه داد: این در حالى اســت که فردى به نام 
«ر-ز» با دستاویز قرار دادن این فایل صوتى به گفتگو 

با برخى رسانه هاى ضد انقالب پرداخته و عالوه بر آن 
ادعاهاى بى اساسى در خصوص ارتباط سازمانى «م-

م» با اینجانب را نیز مطرح کرده اســت که به هیچ وجه 
صحت ندارد و فردى با این مشخصات هرگز معاون یا 
مشاور بنده نبوده و سمتى نیز در دفتر دکتر احمدى نژاد 

نداشته است.
وى گفت: رسیدگى به این مسئله از سوى دستگاه هاى 
ذیربط و برخورد قضائى با ناشــران فایل صوتى مزبور، 
اقدامى مؤثر در جهت تنویر افکار عمومى و خنثى کردن 

شایعات متأثر از آن خواهد بود.

جوانفکر:

 فایل صوتى
 منتشر شده درباره 
احمدى نژاد بى اساس است

لر ر ح ر

نفکر:

تى
ره 
ست

سخنگوى شــوراى نگهبان گفت: احتماًال تا ده روز آینده نتیجه برگزارى انتخابات به صورت الکترونیکى اعالم 
مى شود. به گزارش ایسنا، عباسعلى کدخدایى روز شنبه در جمع خبرنگاران درباره برگزارى انتخابات الکترونیکى 

گفت: کارشناسى ها در حال انجام است و باید دید نتیجه کارشناسى ها چه مى شود.
این عضو حقوقدان شوراى نگهبان در پاسخ به سئوالى درباره حضور خانم ها در انتخابات آینده گفت: نظرم همان است 

که قبًال گفتم و ثبت نام بالمانع است و ان شاء ا... باید بررسى واعالم نظر شود.
وى در پاسخ به این سئوال که فکر مى کنید خانم ها مى توانند براى انتخابات از سوى شورا تأیید شوند؟ گفت: نمى دانم. 

شوراى نگهبان درباره آقایان هم نظرى نمى دهد.

زنان مى توانند در انتخابات ثبت نام کنند

  نامه نیوز | 
کمتــر مواقعى اتفاق 
مى افتاد یک شخصیت 
احتمــال  کــه  سیاســى 
موفقیتش در انتخابات وجود 
داشــته اســت با مصلحت 
اندیشــى، قبل از دوره رقابت 
خود را کنار بکشد. یکى از این 
چهره هاى سیاســى کشور که از 
این منش استفاده کرد، محمدرضا 

باهنر است. 
باهنــر در دوران پیش از انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى سال 94 
انصراف داد و برخــى این اقدام را 
به دلیل ترس وى از شکســت در 
برابر رقبا مى دانســتد و برخى نیز 
مى گفتند وى رفته اســت که خود 
را براى وزارت آمــاده کند.عده اى 
دیگر نیز معتقد بودند که وى در سر 
سوداى رقابت با روحانى را براى 

رسیدن به کرسى ریاســت جمهورى دارد. دو فرضیه 
ترس و وزارت چندان مورد تأیید نیست و درباره احتمال 
کاندیداتورى وى نیز چند نکته وجود دارد که دست ردى 

بر این توهم مى زند.
اول اینکه شــخص باهنــر نیز مــى داند کــه براى 
حضــور در انتخابات نمــى تواند اجماع تمــام جریان 
اصولگرایى را بر خود داشــته باشــد. زیرا جریان هاى 
رادیکال اصولگرایــى مانند پایدارى هــا، رهپویان و 
ایثارگران انقــالب از وى دل خوشــى ندارند وبدون 
شــک بــا باهنــر در انتخابــات همراهــى نخواهند 

کرد.
دوم، باهنــر از آنجایى کــه مى دانــد جایگاهى براى 
پســت ریاســت جمهورى ندارد، ســعى مى کند در 
دهه هفتــم زندگى خــودش نقش یکــى از لیدرهاى 
جریــان اصولگرایــى را بــازى کنــد و بــه عنوان 
بازیگردان این جناح باقى بماند. چون باهنر که ســال 
ها ســابقه بازى در سیاســت ایران را دارد به هیچ وجه 
نمــى خواهد اتفاقاتى کــه براى چهره هاى سیاســى 
کشور بعد از شکست در رقابت هاى سیاسى افتاد، براى

 وى نیــز رخ دهــد براى همیــن در تالش اســت تا 

گوشه رینگ بنشــیند و بازیکن هاى خود را به میدان
 بفرست.

ســوم، باهنر از نزدیکان ناطق نورى و على الریجانى 
اســت و از آنجایى که ایــن چهره هاى سیاســى در 
انتخابات هاى مختلــف از افراد و لیســت هاى مورد 
حمایت هاشمى و روحانى حمایت کرده اند به هیچ وجه 
«البى من» نمى خواهد رابطه خود را با این مثلث قدرت 
بر هم بزند و بــه یک نیروى از دور خارج شــده تبدیل 

شود.
چهــارم اینکه محمدرضــا باهنر مى دانــد اگر در این 
بازى بتوانــد کنار اعتدالیــون ودر رقابت بــا محافظه 
کاران بخشى از گوشه کار را نیز در دست بگیرد، بدون 
شــک در ادامه مى تواند ســهمى از قدرت را در دست 
بگیرد ولى اگر در بــازى اصولگرایان نقــش ایفا کند، 
همانطور که ایــن روزها وى را چنــدان در بازى هاى 
خود راه نمى دهند، در ادامه نیز به وى توجهى نخواهند 
کرد. بنابراین بعید اســت با وجود تمام شائبه هایى که 
ایجاد مى شــود، باهنر بخواهد وارد عرصه اى شــود 
که بازى اعتدالیــون را به نفع محافظــه کاران برهم 

بزند.

4 دلیل براى اثبات عدم حضور باهنر در انتخابات 96

ر ى
هشرا 
ه متهم 
لسالم 
ه هنوز 

گمان 
تالیا 

ت.
در
و
[
د

و تکذیب نبوده اســت امــا از آ
دستما روزهاى اخیر به عنوان
بهره بردارى سوء شــبکه رس
انقالب قرار گرفته است، اینجا

رونیکىاعالم
ت الکترونیکى 

ظرم همان است

م.نم. ند؟ گفت: نمى دا

نامه
کمتــر مو
مى افتاد یک
کــه سیاســى 
موفقیتش در انتخا
داشــته اســت ب
اندیشــى، قبل از د
خود را کنار بکشد.
چهره هاى سیاســى ک
این منش استفاده کرد،

باهنر است. 
باهنــر در دوران پیشا
مجلسشوراى اسالمى
انصراف داد و برخــى ای
به دلیل ترس وى از شک
و برابر رقبا مى دانســتد

مى گفتند وى رفته اســت
را براى وزارت آمــاده کن
نیز معتقد بودند که دیگر
سوداى رقابت با روحان

مرد البى هاى پنهان دنبال چه جایگاهى است؟
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معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه اى سازمان بیمه 
سالمت ایران در رابطه احتمال پوشش بیمه اى خدمات 
دندانپزشکى جام جم آنالین گفت: اولین نکته در بیمه 
دندانپزشکى این است که در تمامى دنیا بیمه ها متفاوت 
هســتند و به عبارتى اینگونه نیســت که تمام مخارج 
دندانپزشــکى را بیمه ها متقبل شــوند چراکه اقدامات 
دندانپزشــکى از هزینه هاى باالیى برخوردار اســت و 

همچنین در ایران منابع بیمه اى بسیار محدود است.
بهمن برزگر در ادامه افزود :در حــال حاضر منابع براى 
تأمین هزینه ها در این حوزه نیســت، زیــرا نمى توانیم 
از مردم حق بیمه اى دریافت کنیــم بنابراین حق بیمه 

پوشش مناسبى ندارد نکته دوم جنس ارائه خدمات در 
بحث مربوط به دندانپزشــکى در حوزه بیمه با رویکرد 
سایر خدمات بیمه بســیار متفاوت است بنابراین عمًال 
در حوزه دندانپزشــکى بایســتى به خدمات پیشگیرى 

رجوع کرد .
وى اظهار داشــت: موضوع مطرح شــده اساسًا نباید 
در بیمه عنوان شــود بلکه دولت باید بــراى افراد زیر 
12 ســال قانونــى را به تصویب برســاند کــه هزینه 
تمام خدمات دندانى آن را پرداخت نمایــد و بعد از آن 
سیستم آموزشــى مناســبى را براى این حوزه مطرح 

کند.

معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر از تحویل 
تعدادى سگ موادیاب به ایران خبر داد.

اســدا... هادى نژاد در گفتگو با تســنیم، با اشــاره به 
برنامه ریزى هاى ســتاد مبارزه با مواد مخدر ریاســت 
جمهورى براى برگزارى بازدید مرزى براى سفرا اظهار 
داشت: پس از برجام، فضاى مناسبى به وجود آمد و ما به 
دنبال آن هســتیم تا با برگزارى بازدید سفرا از مرزهاى 
شرقى کشور، آنها را در جریان بخشى از اقدامات مقابله اى 
انجام گرفته از سوى جمهورى اسالمى ایران در مبارزه با 

قاچاق مواد مخدر قرار دهیم.
وى ادامه داد: متأسفانه پیش از این، کشورهاى غربى و 

اروپایى به بهانه تحریم، از ارائه بخشى از امکانات مدرن 
براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر شــامل دســتگاه هاى 
ایکــس رى، تجهیــزات الکترونیکى اپتیکــى و حتى 
ســگ هاى موادیاب خوددارى مى کردند ولى با به ثمر 
نشستن برجام، این بهانه از آنها صلب شده و ما به دنبال 

آن هستیم تا امکانات مذکور را تهیه کنیم.
معاون مقابله با عرضه ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
مدتى قبل موفق شدیم تعدادى سگ موادیاب که پیش 
از این جزو اقالم تحریمى کشــور بــود را تهیه کنیم و 
امیدواریم فضا براى تأ مین سایر تجهیزات مورد نیازمان 

نیز باز شود.

تحویل سگ هاى موادیاب 
به ایران

بیمه ها پول ندارند 
خرج دندانپزشکى کنند!

به ما مربوط نمى شود...
رئیس کمیته امداد در پاســخ به اینکه آیا تعداد زنان 
آسیب پذیر در جامعه افزایش یافته، گفت: اینکه این 
زنان از هر راهى براى امرار معاش اســتفاده کنند به 
ما مربوط نمى شــود اما آنهایى که تحت پوشش ما 
هستند، به گونه اى زندگى مى کنند که اینگونه نباشند. 
این افراد معموًال آســیب  ندیده اند و چنانچه احتمال 
آسیب در آنها داده شود، از حمایت کمیته امداد خارج 

مى شوند. 
فتاح گفت:  این افراد باید ساماندهى، نگهدارى و ارشاد 
شوند و البته برخى از مسائل از حیطه وظایف ما خارج 
است اما سعى کرده ایم ســر و کارمان با مددجویانى 

باشد که دچار چنین آسیب هایى نشده باشند.

ازدواج سفید ایرانى 
وبســایت انگلیســى اینتل نیوز در گزارشى نوشت: 
افزایش هزینه هاى ازدواج در ایران موجب شده است 
تا آمار ازدواج در ایران کاهــش یابد و همچنین آمار 

تولید نسل در ایران به شدت کاهش یابد.   
این وبسایت افزود: آمارهاى اخیر حاکى از این است 
که در چهار ماه نخست سال گذشته میالدى،234هزار 
و980 ازدواج در ایران انجام شده است که این رقم در 

تاریخ مشابه سال قبل240هزارو329 بوده است.   
گفتنى است آمار ازدواج سفید در ایران افزایش یافته 
است که ایران مى تواند به رشد شاخص جمعیت ایران 
ضربه بزرگى بزند. گزارش هاى رسمى حاکى از این 
هستند که11/5 میلیون از مردان و زنان سن ازدواج را 

رد کرده اند و همچنان مجرد مى باشند.

ندیدم، اسمش را شنیدم...
بهداد سلیمى در خصوص اســتفاده ابزارى از نامش 
براى تبلیغ مارى جوآنا در یک ســایت آلمانى اظهار 
داشت: متأسفانه یک ســایت آلمانى عکس من را با 
مارى جوآنا منتشر و یک سایت داخلى نیز همین خبر 

را منعکس کرده است.
وى افزود: قصد پیگیرى جدى این موضوع توســط 
فدراســیون را دارم و قطعًا با کسانى که شیطنت و از 

نام من استفاده ابزارى کرده اند، برخورد خواهم کرد.
دارنده مدال طالى جهان و المپیک در پاسخ به این 
سئوال که آیا تاکنون از نزدیک مارى جوآنا دیده است 
یا خیر، خاطرنشان کرد: اصًال ندیده ام ولى اسمش را 

شنیده بودم.

ابتالى یک چهارم ایرانى ها به 
بیمارى هاى روانى  

میزان شیوع افسردگى در کشور ما حدود12/6درصد 
و میزان شیوع اختالالت اضطرابى نیز نزدیک به 15 
درصد اســت؛ اگر کم خوابى و بى خوابى و اختالالت 
خلق و خوى را نیز در نظــر بگیریم، 23 درصد مردم 
مبتال به این بیمارى ها هستند که آمار قابل توجهى 

است.
وزیر بهداشت اظهار داشت: مشــکالت خانواده ها 
موجب شده که بیش از 25 درصد ازدواج ها به طالق 
منجر شود و حدود دو میلیون و 500 هزار نفر به اعتیاد 
مبتال باشند. همچنین حدود 11 درصد نرخ بیکارى در 
جامعه وجود دارد. در سوانح جاده اى نیز ساالنه حدود 
18 هزار نفر در کشور کشــته مى شوند و حدود 200 

هزار نفر نیز مجروح و معلول مى شوند.
سیدحسن قاضى زاده هاشــمى گفت: در کشور به 

حدود 40 هزار تخت بیمارستانى روانى نیاز داریم.

اعزام دانشجویان افغان 
به ایران

وزیر تحصیالت عالى افغانســتان اعالم کرد که بر 
اساس توافقاتى با مقامات جمهورى اسالمى به زودى 
290 دانشــجوى افغان در مقاطع کارشناسى ارشد و 

دکترا ماسترى و دکترا به ایران اعزام خواهند شد.
«فریده مومند»  در ادامه با اشاره به امضاى تفاهمنامه 
ایــن وزارتخانه با عربســتان نیز گفت: بر اســاس 
تفاهمنامه اى که با عربســتان امضا شده، قرار است 
این کشور ساالنه 400 بورسیه تحصیلى به افغانستان 

ارائه کند.

چرك نویس

دبیر انجمــن صنفى کارفرمایــى تولیدکنندگان روغن 
زیتون و زیتون شور ایران گفت: روغن هاى فله و داخل 
شیشه اى که بدون عالمت استاندارد که به اسم روغن 
زیتون اصل در میادین میوه و تره بار و مغازه ها فروخته 

مى شود همه تقلبى است.
محمدرضا هاتفى مینایــى، در گفتگو با جام جم آنالین 
در پاسخ به این پرســش که با توجه به رصد انجمن از 
بازار چه تعداد نام و نشان تقلبى روغن در بازار وجود دارد 
گفت: همه آنهایى که پروانه بهداشــت و مهر استاندارد 
ندارند غیر قابل مصرف و تقلبى هســتند. به گفته وى، 
هم اکنون در بــازار نام هاى مختلفى از جمله اکســیر، 
افالطون محلى یا روغن ســنتى زیتون روى روغن ها

مى گذارند که اینها نمونه هایى از عرضه غیر استاندارد 
روغن اســت. وى در ادامه توضیح داد: فروشنده ها این 
روغن ها را به صورت بسته بندى در بطرى پت، شیشه و 
ظروف پالستیک در برخى از مغازه ها ارائه مى دهند، در 
واقع برخى روغن تقلبى را داخل شیشه هاى معمولى و 
یا شیشه هاى دسته دوم که مارك ندارد مى ریزند و اگر 
هم لیبلى بر روى آن بچسبانند یا مخدوش است و یا به 
صورت سیاه و سفید نوشته روغن زیتون رودبار، درواقع 
نه پروانه ساخت دارد و نه مهر اســتاندارد و نه روى آن 

هولوگرام انجمن زده شده است.
وى افزود: در فروشــگاه هاى بزرگ معمــوًال چون به 
عالمت استاندارد و پروانه ساخت توجه مى شود روغن 
تقلبى عرضه نمى شــود و روغن هاى غیر استاندارد را 

بیشتر مغازه دارها ارائه مى دهند. 
دبیر انجمــن صنفى کارفرمایــى تولیدکنندگان روغن 
زیتون درباره مواد به کار رفتــه در روغن هاى بى نام و 
نشان گفت: روغن هاى بدون عالمت استاندارد و پروانه 
ساخت اصًال روغن زیتون نیست، بلکه به سایر روغن ها 
اسانس زده و به اسم روغن زیتون فروخته مى شود و یا از 

روغن بى کیفیت استفاده مى کنند، به فرض یک روغن 
زیتون صابونى که باید برود و صابون شود به آن اسانس 
مى زنند یا مى آیند یک لیتر روغن زیتون صابونى را با صد 
لیتر روغن آفتابگردان مخلوط مى کنند و در شیشــه به 

مردم مى فروشند.
هاتفى در پاسخ به این پرسش که آیا این موارد نظارت و 
پیگیرى نمى شود؟ گفت: چرا خود وزارت بهداشت براى 
نظارت به ما نمایندگى داده و سازمان تعزیرات و وزارت 

کل بهداشــت با ما همکارى مى کند اما با وجود این باز 
تخلفاتى دیده مى شــود. در تهران این روغن ها به دو 
طریق فروش مى رود یکى از طریق دســتفروش ها در 
میادین میوه و تره بار فروخته مى شود و فروشندگان به 
اسم اینکه این روغن ها از روستا آورده شده است به اسم 
روغن اصل آن را مى فروشند و مردم هم باورمى کنند. 
بعضى از مغازه ها هم روغن را در دبه ریخته و به صورت 

فله به مردم مى فروشند.

وى تأکید کرد: با هشدارهایى که بارها به مردم داده ایم 
معتقدیم خود خریداران باید دقت کنند، وقتى پول زیادى 
را به اسم روغن اصل مى پردازند باید توجه داشته  باشند و 

روغن واقعى را خریدارى کنند.
وى درباره تأثیر نظارت ها بر کاهش عرضه کاالى تقلبى 
گفت: با توجه به نظارت هایى که داشتیم فروش تقلبى 
روغن در تهران به 20 درصد رسیده اما درشهرستان ها 
و روســتاها فروش تقلبى میزانش باالتر است و فروش 

تقلبى در شهرســتان ها و روســتاها تــا 60 درصد هم
 مى رسد و حتى در رودبار بسیارى از روغن هایى که بدون 
عالمت استاندارد و پروانه ساخت در ظروف مختلف به 

مردم فروخته مى شود اصل نیست.

به اسم روغن زیتون، صابون مى فروشند!

آسبادها یا آسیاب هاى بادى روستاى نشتیفان حدود هزار 
سال عمر دارند، اما اتفاقاتى ممکن است منجر شود این 

آسیاب ها دیگر کار نکنند.
به گزارش خبرآنالین،  نشنال جئوگرافیک نوشت: محمد 
اعتبارى در شمال شرقى ایران در روستاى نشتیفان به 
عنوان آخرین نگهبان باســتانى در حال خدمت است؛ 
او زندگى خود را صرف مراقبت از ده ها آســیاب بادى 

باستانى این روستا کرده است.
اما محمد اعتبــارى نمى داند چقــدر از زندگیش باقى 
مانده و هیچکدام از جوان ترهاى روستا هم عالقه اى به 
انجام این کار سخت یعنى مراقبت روزانه از آسیاب هاى 
بادى ندارند. بدون این توجه هاى منظم، شــاید روزى 
آسبادهایى که نشتیفان را در نقشــه توریستى قرار داده 

است، متوقف شوند.
اعتبارى دراین باره گفت: «این هواى پاك است که باعث 
مى شود آسیاب هاى بادى بچرخند، هواى حیات بخشى 

که باعث مى شود همه نفس بکشند.»
تحمین زده مى شود این آســیاب هاى بادى که از رس، 
چوب و نى ساخته شده اند براى حدود هزار سال در حال 

چرخیدن هستند.
طراحى محورهاى عمودى این آسیاب ها شباهت زیادى 
به آســیاب هایى دارد که ایرانى ها ســال 500 میالدى 

ساخته اند و پس از آن آرام آرام در دنیا پخش شده است.

هریک از آسیاب هاى بادى نشــتیفان از هشت بازوى 
افقى که خود شامل شــش پره هستند تشکیل شده اند. 
گفتنى است ارتفاع این آسیاب هاى بادى حدود 20 متر 

است.
هنگامــى که بادهــاى تنــد و ممتدى مــى وزد، این 
آسیاب هاى بادى مى توانند به قدرى نیرو تولید کنند که 
یک سنگ را بچرخانند. البته اگر این آسیاب هاى بادى به 
یک ژنراتور وصل شوند احتماًال حتى نمى توانند میزانى 

نیرو تولید کنند تا یک چراغ را روشن کند. توربین هاى 
بادى مدرن ســاختارى دارند که نیروى بیشترى تولید 
مى کنند.در سال 2002 این آسیاب هاى بادى به عنوان 
میراث باستانى ایران شناخته شــدند ولى اکنون آینده 
آنها مشخص نیست. محمد اعتبارى دیگر نمى داند که 
اگر روزى دیگر حضور نداشت آیا کسى از آسیاب هاى 
بادى مراقبت مى کند یا نه. یعنى شاید قسمتى از تاریخ 

از بین برود.

نمایندگان مجلس در برنامه ششــم توســعه مقرر 
کردند که مبناى محاسبه مســتمرى بازنشستگى 
میانگین حقوق دو سال آخر منتهى به بازنشستگى 

تعیین شود.
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در نشست علنى 
نوبت شامگاهى شنبه شب پارلمان، رسیدگى به مواد 
الیحه برنامه ششم توسعه را ادامه داده و ماده 97 این 
الیحه را پس از بحث و بررسى با 159 رأى موافق، 
ســه رأى مخالف و دو رأى ممتنع از 197 نماینده 

حاضر در صحن علنى به تصویب رساندند.
به موجب مصوبــه مجلس، برقرارى مســتمرى 
بازنشستگى براى تمامى بیمه شدگان صندوق هاى 
بازنشســتگى (اعم از کشورى، لشــکرى، تأمین 
اجتماعــى و ســایر صندوق هاى بازنشســتگى 
دســتگاه ها، نهادها و بانک ها) بر مبناى میانگین 
حقوق دو  سال آخر منتهى به درخواست بازنشستگى 

باشد.

ســال گذشــته بود که نمایندگان مجلس شــوراى 
اســالمى امکان دریافت گواهینامــه رانندگى بدون 
تعیین تکلیف ســربازى را مصوب کردند اما همچنان 
این قانون که شمار زیادى از مخاطبان ایسنا پیگیر آن 
بوده اند، اجرایى نشده است، موضوعى که رئیس پلیس 
راهنمایى و رانندگى نیروى انتظامى آخرین وضعیت آن 

را تشریح کرده است.
سردار تقى مهرى درباره آخرین وضعیت اجراى مصوبه 
مجلس در مورد دریافت گواهینامه بدون تعیین تکلیف 
سربازى اظهار داشت: یکسرى از افرادى که به سربازى 
نرفته اما مشمول غیرغایب هستند مى توانند با دریافت 
گواهى اشتغال به تحصیل از محل تحصیل خود نسبت 
به شرکت در آزمون هاى رانندگى و دریافت گواهینامه 
اقدام کنند. بنابراین مشموالن غیرغایب سربازى براى 

دریافت گواهینامه مشکلى ندارند.
وى با اشاره به وضعیت مشموالن غایب سربازى براى 
دریافت گواهینامه اظهار داشــت: در مورد کسانى که 
مشمول غایب سربازى هستند یک قانونى وجود دارد به 
نام قانون مکرر که بر اساس آن نیروى انتظامى موظف 
است که مشموالن غایب را شناسایى و دستگیر کرده 

و اقدامات قانونى الزم را در خصوص آنان انجام دهد.
رئیس پلیــس راهور ناجــا اضافه کرد: ایــن قانون از 
مدت ها قبل براى اجرا ابالغ شده است، در حال حاضر 
نیز در قانون جدیدى که مجلس تصویب کرده و براى 
اجرا ابالغ شده آمده است کســانى که به سن قانونى 
مى رسند حتى اگر مشــمول غایب هم باشند امکان 

دریافت گواهینامه را خواهند داشت.
ســردار مهرى با بیان اینکه این دو قانون در تناقض با 

یکدیگر هســتند، گفت: اگر بنا باشد هر دو قانون اجرا 
شــود، یعنى اینکه فرد غایب براى دریافت گواهینامه 
مراجعه کرده و پس از دریافت گواهینامه، از سوى پلیس 

براى تعیین تکلیف سربازى دستگیر شود!
وى با بیان اینکه این مغایرت را مجلس شوراى اسالمى 
باید اصالح کند، گفت: ما این موضوع را پیگیرى کردیم 
و یکى از نمایندگان نیز وعده داده که طى سه چهار ماه 

این مشکل حل شود.
بــه گفتــه رئ یــس پلیــس راهنمایــى و رانندگى 
نیــروى انتظامى ایــن قانــون در حال حاضــر اجرا 
نمــى شــود و کســانى که وضعیــت سربازیشــان 
را مشــخص نکرده اند و مشــمول غایب به حساب 
مــى آینــد نمــى تواننــد گواهینامــه رانندگــى

 بگیرند.

جدیدترین خبرها از گواهینامه مشموالن غایب

پیش بینى نشنال جئوگرافیک درباره یک جاذبه تاریخى ایران

نابودى آسیاب هاى بادى هزارساله با  مرگ یک نفر

دبیر کل شورایعالى آموزش و پرورش گفت: نیاز نیست 
تعطیالت تابستانى در همه کشــور یکسان باشد، بلکه 
مى توان با انعطاِف الزم نسبت به شرایط اقلیمى، برنامه 

مناسبى تنظیم کرد.
مهدى نوید ادهم در گفتگو با ایلنا درباره ضرورت تغییر 
تقویم آموزشى در کشــور و اینکه چه مؤلفه هایى باید 
در اجرایى شــدن این طرح در نظر گرفته شود، اظهار 
داشت: یکى از مؤلفه هاى مؤثر در کیفیت تعلیم و تربیت 
و آموزش و پرورش، بحث زمان آموزش اســت؛ اینکه 
دانش آموزان در طول سال چند روز به مدرسه مى آیند، 
در هر روز چند ســاعت حضور دارند و هر ساعت درسى 
چند دقیقه اســت و این زمان به هر ماده درسى چگونه 

اختصاص پیدا مى کند؟
وى تصریح کرد: زمانى که بحــث تعطیلى مدارس به 
دلیل آلودگى هوا در کالنشــهرها مطرح شد، آموزش و 
پرورش به شرطى با این تعطیلى موافقت کرد که اجازه 
بازنگرى در تقویم آموزشــى به آموزش و پرورش داده 
شود. این پیشنهاد در کارگروه مربوطه بررسى شد و به 
تصویب رســید. پس از آن طرح به دولت ارائه شد و در 
دولت هم به تصویب رسید. در حال حاضر نیز الیحه آن 

تقدیم مجلس شد.
نوید ادهم بیان کرد: اگر مجلس محترم با این پیشنهاد 
موافقت کند، مسئولیت تنظیم و تدویِن تقویم آموزشى 
به آموزش و پرورش سپرده خواهد شد که باید براساِس 
مطالعه کارشناسى، بهترین تصمیم اتخاذ شود. به دلیل 
تنوع شرایط اقلیمى در کشور که یک نعمت الهى است، 
در صورت موافقت مجلس بایــد بتوانیم، زماِن آموزش 
و ســال تحصیلى را به گونه اى تنظیم کنیم که از این 

فرصت حداکثر استفاده به عمل بیاید.
وى افزود:  بنابراین نیاز نیســت تعطیالت تابســتانى 
در همه کشور یکسان باشــد، بلکه مى توان با انعطاِف 
الزم نسبت به شــرایط اقلیمى، برنامه مناسبى تنظیم 
کرد. به طور مثال مى توان کشور را به سه چهار  منطقه 
تقســیم کرد. اســتان هایى که از نظر هوایى مشــابه 
هســتند، مى توان در یک گروه قرار داد و تعطیالت را 
متناسب با شــرایط اقلیمى توزیع کرد. البته این برنامه 
در حد یک پیشــنهاد اســت و نیازمند کار کارشناسى

 است.

پیشنهاد تغییر تعطیالت 
تابستانى و تقسیم 
کشور به 4 منطقه

تعیین مبناى محاسبه 
مستمرى بازنشستگى

,,

فروش تقلبى روغن 
در تهران به 20 
درصد رسیده اما 
درشهرستان ها و 
روستاها فروش 
تقلبى میزانش 
باالتر است و 
فروش تقلبى در 
شهرستان ها و 
روستاها تا 60 
درصد هم مى رسد
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«چهار اصفهانى در بغداد»
 به سینما سپاهان آمد

فیلم سـینمایى «چهار اصفهانى در بغداد» در سـینما 
سپاهان اصفهان اکران شد.

 در این فیلم زندگى خانواده اى از اهالى اصفهان روایت 
مى شـود که با وجود مشـکالت پیش رویشان درگیر 
جنگ مى شـوند و همین مسـئله براى آنان حواشـى 

مختلفى در پى دارد.
ایـن فیلـم را سـیدمحمدرضا ممتـاز کارگردانـى 
و نویسـندگى کـرده و جالـب اسـت بدانیـد کـه 
«چهـار اصفهانـى در بغـداد» در تهـران و اصفهـان 
جلـوى دوربیـن رفتـه و در لیسـت بازیگـران ایـن 
فیلـم نـام هنرمنـدان اصفهانـى زیـاد بـه چشـم 

نمى آید.
این فیلـم ژانرى کمـدى در حوزه دفاع مقـدس دارد 
که به همان سبک و سیاق سه گانه ده نمکى ساخته 

شده است.

«وارونگى» به سوره آمد
فیلم «وارونگـى» دومین سـاخته بهنام بهـزادى در 

سینما سوره اصفهان اکران شد.
وارونگى که در بخش سوداى سیمرغ سى و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر حضور داشـت،  به روایت داستان 
مردى به نام سهیل مى پردازد که پس از چندین سال، 
نشـانى نیلوفر را پیدا کرده و به سـراغش آمده است. 
رابطه آنها که در گذشـته ناکام مانده، حاال  درآستانه 

شکل گیرى دوباره است. 

نمایش  تابلوهاى نقاشى 
«گوشه هاى اصفهان»

مـوزه هنرهـاى معاصر اصفهـان میزبان نمایشـگاه 
«گوشه هاى اصفهان» آثار نقاشى جهانگیر شهدادى 

در قالبى متفاوت و شاعرانه است. 
نمایشـگاه «گوشـه هاى اصفهان» از 20دى افتتاح 
شده و به مدت یک ماه در محل موزه هنرهاى معاصر 
سـازمان فرهنگـى- تفریحـى شـهردارى اصفهان 

میزبان هنردوستان خواهد بود. 
جهانگیر شهدادى نقاش و نویسنده مقاله هاى متعدد 
و کتاب هایى درباره هنر ایران و غرب، بیشتر از چهل 
سال به تجربه عملى و نظرى در رشته هاى گوناگون 

هنرهاى دیدارى پرداخته است. 

توزیع 50 هزار 
شهرنامه کودك در مدارس 

بیش از 50 هزار شـهرنامه کـودك با عنـوان «خط، 
خط، خیابون» با هدف ترویج فرهنگ شهروندى در 

مدارس ابتدایى شهر اصفهان توزیع شد.
دبیر کمیته فرهنگ شـهروندى شـهردارى اصفهان 
گفت: این شهرنامه با موضوع عابرپیاده براى کودکان 
شش تا 9 سال تهیه شده و هدف آن آموزش کودکان 
در زمینـه چگونگـى عبور و مـرور در شـهر و رعایت 
قوانین راهنمایى و رانندگى با استفاده از داستان هاى 

جذاب است.
سعید امامى افزود: در طراحى این شهرنامه از تصاویر 
جذاب، شـعر و جدول با موضـوع عابر پیاده اسـتفاده 

شده است.

«گز سکه»
دیروز به فرابورس رفت 

دیـروز 10 درصـد از سـهام شـرکت دانـش بنیـان 
«گز سـکه» با نمـاد «غگـز 1» به عنوان نخسـتین 
شرکت هاى کوچک و متوسـط(SME) در فرابورس 

عرضه شد.
22 دى ماه امسال شـاهد قطعى شـدن عرضه اولیه 
گـز سـکه در بـازار SME فرابـورس بودیـم. گفتنى 
اسـت، عرضه اولیه معادل 10 درصد از سهام شرکت 
حـدود 4/9 میلیـون سـهم از سـهام شـرکت خواهد 
بود، همچنین این عرضـه داراى قوانین خاص خرید 
بوده و توسـط سـهامداران حقیقى جزء امکان خرید 
وجود نداشـته و در نهایت شـرکت داراى بازارگردان

 نیست.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
پنجمین دوره آزمون اعطــا و ارتقاى درجه امدادگران و 
نجاتگران ده استان کشور به میزبانى جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان برگزار مى شود .
محسن مؤمنى با اشاره به برگزارى پنجمین دوره آزمون 
اعطا و ارتقــاى درجه امدادگــران و نجاتگران جمعیت 
هالل احمر بیان داشــت: این آزمون به منظور سنجش 
سطح آمادگى جسمانى و فنى امدادگران و نجاتگران و 
با هدف ارتقاى توانمندى هاى عملى و مهارتى آنها در 
پاسخگویى به حوادث و زندگى در شرایط سخت و اعطاى 

درجه جدید به آنان برگزار خواهد شد.

وى در ادامه تصریح کرد: آزمون در دو قســمت آمادگى 
جســمانى و مهارت فنى با حضور 145 نفر از نجاتگران 
استان هاى خراسان رضوى، خراسان جنوبى،کهگیلویه 
وبویراحمد، کرمان، سیســتان و بلوچســتان، فارس، 
گیالن،هرمزگان، همدان،یــزد، اصفهان و کیش براى 
کسب درجه ایثار تا 29 دى ماه سال جارى در مرکز بین 
المللى آموزش هاى تخصصى امــداد و نجات اصفهان  
برگزار مى شود. مدیر عامل جمعیت  هالل احمر استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: داوطلبان جوان با موفقیت 
 دوره هاى تخصصى امداد ونجــات هفت مرحله را طى 

مى کنند تا به درجه ایثار نائل آیند.

مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه از ایجاد اشتغال 300 
هزار نفرى در این شرکت خبر داد.

بهرام سبحانى اظهار داشت: فوالد مبارکه اصفهان هم 
اکنون با سه برابر ظرفیت ابتداى راه اندازى خود مشغول 
به کار است و با دارا بودن سه واحد فوالد سازى درکشور 
شامل فوالدمبارکه، فوالد سبا در لنجان و کارخانه فوالد 
هرمــزگان در بندرعباس و پروژه هــاى متعدد دیگر در 
خراسان، کاشان و چهارمحال و بختیارى در حال حاضر 
بزرگ ترین واحد تولید فوالد در خاورمیانه و شمال آفریقا 

به حساب مى آید.
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه به سایر فعالیت هاى 

این شرکت در عرصه هاى فرهنگى، ورزشى و اجتماعى 
اشــاره کرد و گفت: مدیریت باشگاه ورزشى- فرهنگى 
در رشته هاى مختلف، راه اندازى ورزشگاه نقش جهان 
و مســاعدت در احداث پروژه هاى ملى همچون طرح 
مصالى اصفهــان، موزه دفــاع مقــدس و راه اندازى 
پروژه هاى متعدد در شهرستان مبارکه از جمله اقدامات 
این مجتمع در این عرصه ها بوده است که به عنوان نمونه 
ورزشــگاه نقش جهان که طى 22 سال به بهره بردارى 
نرسیده بود، در نهایت با سرمایه گذارى و مدیریت فوالد 
مبارکه، این پروژه در کمتر از 18 ماه به عنوان زیباترین 

ورزشگاه کشور با استانداردهاى بین المللى افتتاح شد.

پنجمین دوره آزمون اعطا و 
ارتقاى درجه امدادگرى

ایجاد اشتغال 300 هزار نفرى 
در فوالد مبارکه

یک جامعه شناس تأکید کرد: اگر براى هر حوضه اى 
جامعه شناســى تاریخى بحــران را در نیاوریم اصوًال 
نمى توانیم بفهمیم چطور باید با مشکالت آن حوضه 

آبریز روبه رو شویم.
به گزارش مهر، ســجاد فتاحى در 
نشســت جامعه شناســى تاریخى 
بحران آب در حوضــه زاینده رود 
پرســید چرا نتوانســته ایم بحران 
محیط زیســت در ایران و به طور 
خاص، زاینده رود را متوقف کنیم. 
اگر بــراى هر حوضــه اى جامعه 
شناســى تاریخــى بحــران را در 
نیاوریم اصوًال نمى توانیم بفهمیم 
چطور باید با مشــکالت آن حوزه 
آبریز روبه رو شویم و به همین دلیل 
است که متخصصان علوم انسانى و 
علوم اجتماعــى باید به این حوضه 

ورود کنند.
این جامعه شــناس افزود: مسئله 
کمبود آب در حوضــه زاینده رود 
قدمتى به درازاى قــرن ها دارد اما 
تبدیل شدن آن به بحران مربوط به 

چند دهه اخیر است.
وى با تقســیم بندى بحران زاینــده رود به چند دوره 
تاریخى گفت: تا سال 1327 دو مانع باعث مى شد در 
این حوضه دچار چالش هاى محیط زیســتى نشویم. 
یکى محدودیت هاى فناورى و علمى و دیگرى سیستم 

حکمرانى آبى که در یــک دوره زمانى طوالنى تکامل 
پیدا کرده بود؛ سیســتم حکمرانى که شاید بتوان آن 
را تا زمان اردشــیر بابــکان ردگیرى کــرد و در دوره 
صفوى به اوج خود رســید که به 
اشتباه به طومار شیخ بهایى معروف 

است.
این جامعه شــناس تأکیــد کرد: 
برنامه عمرانى اول از سال 1327 
تا 1333 به مســئله آب در حوضه 
زاینده رود اشاره و پیشنهاد مى کند 
که تونل کوهرنگ 1 احداث شود 
همان زمان مشــاوران مخالفت 
مى کنند اما به حــرف آنها گوش 
نمى دهند و ســال 32 تونل بهره 
بــردارى مى شــود. اگر بــه این 
موضوع، تاریخى نــگاه کنیم مى 
بینیم که اضافه کــردن منابع آبى 
هیچگاه مســئله زاینده رود را حل 
نکرده اســت. البته در مورد تونل 
کوهرنگ 1، یــک مزیت مهم در 
میان اســت و آن احداث تونل با 
هزینه ســهم بران و بدون مداخله 

مستقیم دولت است.
فتاحى ادامه داد: سال 64 حوضه مجدداً با کمبود منابع 
آبى روبه رو شــد و با احداث تونل کوهرنگ 2، دوباره 
آب به حوضه تزریق شــد که صرف توسعه کشاورزى 
در زمین هاى بایر مى شــود. مجدداً با ایجاد مشــکل 

منابع آبى سد زاینده رود در برنامه عمرانى سوم مطرح 
مى شــود و علت اصلى که براى احداث این سد ذکر 

مى شود ذوب آهن است.
وى تصریح کرد: با احداث سد زاینده رود مسئله تا حدى 
و براى مدتى تخفیف پیدا مى کند. آب مجدداً در صنعت 

و کشاورزى به کار مى رود و بار دیگر گفته مى شود که 
منبع آبى کافى نیست.

فتاحى در پایان گفــت: با ناپایدارى سیاســى در بازه 
سال هاى 1356 تا 1360 تعداد چاه هاى کشور دو برابر 
افزایش پیدا مى کند و این یکى از بحران هاى مهمى 

است که هنوز با آن دســت و پنجه نرم مى کنیم، فقط 
چاه هاى غیر مجاز این حوزه 300 میلیون متر مکعب 
آب برداشــت مى کنند وتازه هنوز روى تعداد زیادى 
از چاه هاى مجاز نتوانســته ایم کنتــرل وضع کنیم تا 

برداشت آنها به حد مجاز محدود باشد.

ریشه بحران زاینده رود، در قرن ها قبل است
بحران زاینده رود از منظر جامعه شناسى تاریخى

 مسئله کمبود آب 
در حوضه زاینده 
رود قدمتى به 
درازاى قرن ها 
دارد اما تبدیل 
شدن آن به بحران 
مربوط به چند دهه 
اخیر است

,,
مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
پایدارى مشوق هاى صادراتى در ارتباط با تولیدات گلخانه اى ضرورى 
است، گفت: توسعه کشــت هاى گلخانه اى و آبزى پرورى در قفس از 
جمله مواردى است که وزارت جهاد کشــاورزى در اصفهان با توجه به 

محدودیت منابع آبى  بر گسترش آنها تأکید دارد.
احمدرضا رئیس زاده اظهار داشت: به یقین براى بررسى بیشتر و بهتر در 
زمینه صادرات نیاز است کارگروه هاى صادراتى به صورت تخصصى تر 

برگزار شوند.
وى با بیان اینکه پایدارى مشــوق هاى صادراتى در ارتباط با تولیدات 
گلخانه اى ضرورى است، افزود: توسعه کشت هاى گلخانه اى در شرایط 
امروز و با توجه به وضعیت منابع آبى مى تواند به برطرف شــدن برخى 

مشکالت کمک کند.
مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان بیان داشت: توسعه 
کشت هاى گلخانه اى و آبزى پرورى در قفس از جمله مواردى است که 

وزارت جهاد کشاورزى بر گسترش آنها تأکید دارد.
رئیس زاده با بیان اینکه در راستاى گسترش صادرات، مجوز محصول 
ســالم صادراتى براى تعدادى از محصوالت زراعى و باغى صادر شده 
است، گفت: نیاز است رایزنان بازرگانى کشور با شناسایى نیاز بازارهاى 
کشورهاى مختلف و آشنایى با استانداردهاى مورد تأیید هر کشور، زمینه 

را براى گسترش صادرات محصوالت کشاورزى و دامى فراهم کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان برخورد با کانون هاي 
جرم را جزو وظایف اصلی کالنتري ها دانست و گفت: این 
طرح ها به صورت طوفانی آغاز شده و تا پایان سال تمامی 

کانون هاي جرم در سطح استان ریشه کن خواهد شد.
ســردار عبدالرضا آقاخانی گفت: بــا کار طوفانی که در 
این زمینه آغاز شــده اجازه نخواهیم داد عده اي شرور 

محله اي را به کانون جرم خود تبدیل کنند.
وى شش مأموریت مبارزه با سرقت، مبارزه با مواد مخدر، 
مقابله با کاالي قاچاق، طــرح ارتقاي امنیت اخالقی و 
اجتماعی، کاهش تصادفات فوتی و آموزش کارکنان را 
جزو اولویت هاي اصلی این فرماندهی در ماه هاي پایانی 

سال 95 و سال 96 برشمرد.
سردار آقاخانى از تقویت قرارگاه مقابله با سرقت به ویژه 
در هشت شهرستان بزرگ استان خبر داد و گفت: موضوع 
مبارزه با ســرقت به ویژه ســرقت هاي خرد در اولویت 
اول فرماندهی انتظامی اســتان اســت و در این زمینه 

کالنتري ها و پاسگاه ها وظیفه اصلی را برعهده دارند.
این مقام مســئول، مبارزه با مواد مخدر را اولویت دوم 
فرماندهی انتظامی اســتان عنوان کرد و اظهار داشت: 

اگرچه در 9 ماهه امسال با افزایش 3/5 درصدي کشفیات 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل روبه رو بودیم اما 
تالش ها باید ادامه داشته باشد تا به شاخص 10 درصدي 

که تعیین شده بود دست پیدا کنیم.

سردار آقاخانی به مأموریت مبارزه با کاالي قاچاق اشاره 
کرد و افزود: ایــن مأموریت در دســتور کار فرماندهی 
انتظامی تمامی شهرســتان ها قرار دارد و شناسنامه دار 
شدن تمام انبارهاي ســطح حوزه شهرستان ها به طور 

ویژه دنبال می شود.
فرمانده انتظامی اســتان به ارتقــاي امنیت اخالقی و 
اجتماعی به عنوان یکــی دیگر از اولویــت هاي این 
فرماندهی اشاره کرد و بیان داشــت: پلیس اصفهان با 
شبکه هاي مافیایی، مجالس فساد، جشن هاي نامتعارف، 
تاالرهاي غیر مجاز و فروش پوشــاك هاي نامتعارف 
مقابله کرده و جلوي کسانی راکه فضاي بی بندو باري 
را در جامعه ترویج دهند می گیرد و با کســی نیز در این 

زمینه تعارف ندارد.
وي در ادامه بــه موضوع کانون هاي جــرم پرداخت و 
گفت: این کانون ها به هر قیمتی که شــده باید از هم 
پاشیده شوند و براي نیروي انتظامی قابل قبول نیست که 
عده اي از افراد مجرم و شرور یک محله را به کانون جرم 

خود تبدیل کنند.
سردار آقاخانى، برخورد با کانون هاي جرم را جزو وظایف 
اصلی کالنتري ها و پاســگاه ها عنوان کــرد و گفت: 
طرح هاي این یگان ها به صورت طوفانی آغاز شده و تا 
پایان سال تمامی کانون هاي جرم در سطح استان ریشه 

کن خواهد شد.

معاون فنى عملیاتى شرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان 
از بازگشت بیش از 177 هزار لیتر بنزین با راه اندازى سیستم بازیافت 

بخار بنزین در انبار شهید منتظرى منطقه خبرداد.
فضل ا... اکبرى از راه اندازى این سیستم در آبان ماه 95 خبر داد و گفت: 
با نصب و راه اندازى این سیستم از زمان راه اندازى تا 15 دى ماه سال 
جارى، بیش از 177 هزار لیتر بازیافتى حاصل از بخارات بنزین مجدداً 

به چرخه توزیع برگشته است.
وى افزود: پــروژه بازیافت بخارات بنزین بــه روش کربن اکتیو براى 
اولین بار در کشــور و به صورت پایلوت در تأسیسات انبار نفت شهید 
منتظرى احداث و مورد بهره بردارى قرار گرفته است که طبق بررسى 
کارشناسان وزارت نفت و سازمان محیط زیست از بهره ورى و موفقیت 

چشمگیرى برخوردار بوده است .
وى تصریح کرد: با توجه به مجاورت انبار نفت شهید محمد منتظرى 
با شهرستان هاى شاهین شــهر، بختیاردشت و شهرك شهید محمد 
منتظرى، کاهش میــزان آالینده هاى شــیمیایى ناشــى از تبخیر 
برش هاى ســبک فرآورده هاى نفتى در هنگام بارگیرى در راستاى 
کاهش آلودگى هاى زیســت محیطى از اهداف اصلى این پروژه مى 
باشــد. اکبرى در پایان هزینه اجراى این پــروژه را 92 میلیارد و 455 
میلیون ریال اعالم کرد و اظهارداشت: میزان متوسط بارگیرى در 24 
ساعت هشت میلیون لیتر مى باشــد که باتوجه به میزان مورد انتظار 

بازیافت  12هزار لیتر بنزین هر روز به چرخه توزیع بر مى گردد .

دوره چهارم آموزش راویان دفاع مقدس و نخستین دوره آموزش راویان 
طالب شهر اصفهان از دى ماه سال جارى در فرهنگسراى پایدارى در 

حال برگزارى است.
به گــزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى- تفریحى شــهردارى 
اصفهان، سرپرست فرهنگســراى پایدارى درباره برگزارى چهارمین 
دوره آموزش راویان شهدا در این شهر اظهار داشت: دوره چهارم پرورش 
راویان جوان فرهنگسراى پایدارى به منظور ادامه و امتداد راه روایتگرى 

و پرورش راویان جوان از 23 دى ماه آغاز شده است.
سعید صرامى با بیان اینکه در این دوره 86 نفر شرکت کننده حضور دارند، 
افزود: دوره نخست 27 نفر، دوره دوم 42 و دوره سوم 50 شرکت کننده 
در دوره راویان جوان حضور داشــتند که این افزایش شرکت کنندگان، 

نشان دهنده افزایش عالقه جوانان به موضوع روایتگرى است.
وى با اشاره به اعطاى گواهى پایان دوره به راویان تصریح کرد: حدود 
50 سرفصل محتوایى ویژه این دوره ها از سوى فرهنگسراى پایدارى 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان با همکارى بنیاد حفظ 

آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس ارائه شده است. 
صرامى تصریح کرد: برگزارى برنامه «کوله پشتى» روزهاى پنج شنبه 
هر دو هفته یک بار، «پرواز فانوس ها» در قطعات مختلف گلستان شهدا 
با فضاسازى و معرفى شهداى شــاخص هر قطعه به مردم، نمایشگاه 
«جهاد خاموش» از جمله برنامه هاى فرهنگســراى پایدارى سازمان 

فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان است. 

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: سیلوى قدیمى اصفهان 
به یک مجموعه عمومى شــهرى با کاربرى هاى خدماتى و فرهنگى 

تبدیل مى شود.
حجت ا... غالمى افزود: مجموعه سیلوى قدیم اصفهان به وسعت 35 
هزار مترمربع متعلق به سال 1318 اســت و مقرر است به عنوان نماد 

شهرى، تملک و حفظ شود.
وى تبدیل این ســیلو به فضاى عمومى شهرى را دومین طرح وزارت 
راه و شهرســازى در اصفهان براى تبدیل ســاختمان هاى تاریخى 
صنعتى به مجموعه هاى شهرى پس از ریسباف خواند و اظهار داشت: 
توافق ها و مذاکرات اولیه با مســئوالن جهاد کشاورزى در این زمینه 

صورت گرفته است.
وى خاطرنشان کرد: پس از سیلو، طرح کارخانه قدیم دخانیات اصفهان 
نیز در دست پیگیرى اســت هرچند به دلیل شرایط سهامى خاص این 
کارخانه، ممکن اســت فرآیند آن کمى مشــکل تر از سیلو و ریسباف 

اصفهان باشد.
غالمى با بیــان اینکه کالنشــهر اصفهــان فضاهــاى ناهمگون 
شــهرى زیــادى ماننــد کارخانه هــاى صنعتــى، پــادگان ها و 
مراکز نظامى دارد، گفت: بیشــتر ایــن بناها، تخریــب و به فضاى 
مســکونى تبدل شــده و بارگــذارى شــدیدى را به شــهر اضافه 

کرده اند. 

ضرورت توسعه کشت 
گلخانه اى در اصفهان

فروپاشى کانون هاى جرم در اصفهان

مقابله طوفانى با کانون هاى جــرم در اصفهان 

بازگشت 177 هزار لیتر بنزین 
به چرخه توزیع

 پرورش راویان جوان 
دفاع مقدس

تبدیل سیلوى قدیمى اصفهان 
به مجموعه عمومى شهرى 

معاون فنى اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان 
از تعطیلى کارخانه خنثى سـازى پسماندهاى المپ 

کم مصرف سراسر کشور در نجف آباد خبرداد.
رجبعلى قاسـمى گفت: این کارخانه در هرساعت د ه 
هزار المپ را خنثى مى کرد اما به علت نداشتن مواد 
اولیه و عدم انتقال المپ هاى فرسوده به این واحد، از 

چند ماه پیش تعطیل شده است.  
قاسمى با اشاره به مضر بودن جیوه موجود در المپ 
کم مصرف و فلورسنت براى محیط زیست و انسان 
افزود: این کارخانه با خرد کـردن المپ، گاز جیوه را 
از شیشه جدا و امکان اسـتفاده مجدد از آن را فراهم 

مى کند.
رعنا مدیر این کارخانه نیز خواستار حمایت مسئوالن 
بـراى فعالیـت مجـدد ایـن مجموعـه  شـد و گفت: 
همـکارى شـهردارى ها در تحویـل المپ هاى دور 
ریختنى به این کارخانه مى توانـد فعالیت مجدد این 

واحد و کارگران شاغل را امکانپذیر کند.

تعطیلى یک کارخانه 
در نجف آباد
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 لباس هاى کاربردى 
دراصفهان عرضه مى شود

دبیر کارگـروه کشـورى اتحادیه پوشـاك، از عرضه 
لباس هاى کاربـردى همزمان با برگزارى ششـمین 
جشـنواره مد و لبـاس فجر در تهـران، در ده اسـتان 

کشور خبر داد.
حمیدرضا یوسـفى فر افـزود: این برنامه بـا همکارى 
اتحادیه هاى استانى  و با حمایت کارگروه ساماندهى 

مد و لباس برگزار مى شود.
وى ادامه داد: بر اسـاس سیاستگذارى صورت گرفته 
در این برنامه، تالش مى شود تا لباس هاى ارائه شده 
در بخش اجتماع و کاربردى که در دوره هاى مختلف 
جشـنواره به تولید انبوه رسـیده اند، در دسترس همه 

مردم ایران قرار گیرد.
یوسـفى فـر گفـت: بـر اسـاس هماهنگـى صورت 
گرفته  بـا اتحادیه هاى اسـتان هاى البـرز، مازندران، 
کرمان، آذربایجان شرقى، اصفهان، فارس، همدان، 
قم، قزوین و خراسـان رضـوى، این اقدام به شـکل 

هماهنگ اجرا مى شود.

اجراى «کوچولوى باهوش» 
در شاهین شهر 

نمایش موزیکال «کوچولوى باهوش» به نویسندگى 
دریامهر کشـانى و بـا کارگردانـى رادمهر کشـانى از 
امـروز 27 دى  تا 8 بهمن ماه در شـاهین شـهر روى 

صحنه مى رود.
عالقـه مندان بـراى دیـدن ایـن نمایـش موزیکال 
مى توانند هر روز ساعت 18 به فرهنگسراى شهروند 
واقع در شـاهین شـهر، انتهاى خیابان حافظ جنوبى 

مراجعه کنند.

افزایش 10درصدى  پرداخت 
تسهیالت به مددجویان

معـاون حمایـت و سـالمت خانـواده کمیتـه امـداد 
امـام خمینى(ره)اسـتان اصفهـان از رشـد پرداخـت 
تسهیالت قرض الحسنه امداد در استان اصفهان خبر 

داد .
کریم زارع گفت: از ابتداى امسال تاکنون، 142میلیارد 
و 463میلیـون ریـال تسـهیالت قـرض الحسـنه 
(کارگشـایى )بـه مـدد جویان تحـت پوشـش امداد 
پرداخت شـده، که این میزان نسـبت به مدت مشابه 

سال قبل 10درصد رشد داشته است.
وى افـزود: این میزان تسـهیالت قرض الحسـنه در 
قالب 612فقره کمک هزینه  جهیزیه، هزار و 48 فقره 
کمک هزینه درمان، 300 فقره هزینه هاى تحصیل، 
شـش هزار و 875 فقره تسهیالت کار گشایى و 359 
فقره هم در سـایر بخش هاى حمایتى پرداخت شده 

است.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان 
گفت: در این مدت یک میلیارد و 200 میلیون ریال هم 
با مشـارکت خّیران، اعتبـارات دولتى و  سـتاد دیه به 
منظور کمک هزینه آزادى هشت محکوم جرایم مالى 

وام قرض الحسنه پرداخت شده است.

پاکسازى  میدان مطهرى از 
خودروهاى حمل اثاثیه

مدیر پیشـگیرى و رفع تخلفات شـهرى شـهردارى 
اصفهـان گفـت: بـا توجـه بـه تجمـع خـودرو هاى 
حمل اثاثیـه در میدان شـهید مطهرى ملک شـهر و 
خیابان هاى منتهى به آن، سـومین طرح پاکسـازى 
این نقطه از شـهر تـا قبل از پایان سـال جـارى اجرا 

مى شود.
مجتبى کاظمى اظهارداشـت: البته تاکنون دو مرتبه 
طرح پاکسـازى تجمـع خودروهـاى حمـل اثاثیه در 
میدان مطهـرى با اخذ دسـتور قضائـى و هماهنگى 
با پلیس راهور انجام شـده است اما متأسـفانه باز هم 

رانندگان این خودروها مرتکب تخلف مى شوند.
وى ادامـه داد: تا قبل از پایان سـال یک مرحله دیگر 
طرح پاکسازى میدان مطهرى ملک شهر اجرا خواهد 
شـد تا به هیچ عنوان در شـهر چهره نازیبایـى چه از 
نظر سدمعبر و چه سایر موارد در شهر براى نوروز 96 

شاهد نباشیم.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: در پى تفاهمنامه با اتاق بازرگانى کاشــان، مقرر 
شــد براى راه اندازى مجدد واحدهاى تولیدى غیرفعال 

برنامه ریزى شود.
محمد جــواد بگى بیــان داشــت: اســتفاده از توان 
کارشناسى اجتماعى و تخصصى اتاق بازرگانى کاشان و 
کمیســیون هاى مختلف آن در فرآیند بررسى طرح ها 
براى توسعه صنایع در این شهرســتان امرى ضرورى 

است.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
تصریح کرد: تدوین و اجراى برنامه هاى توسعه صنایع 

کوچک و همچنین کمک به ایجاد و توسعه شبکه هاى 
کسب و کار در صنایع کوچک و متوسط استان با رویکرد 
صادرات در این زمان ضرورى است.بگى تصریح کرد: 
شهرستان کاشان به واسطه برخوردارى از صنایع کوچک 
و متوسط متنوع و توانمند، از اهمیت ویژه اى در اقتصاد 
استان و حتى کشور برخوردار است به همین دلیل شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان خواستار افزایش همکارى ها 
و تعامل با اتاق بازرگانى کاشــان، به عنــوان پارلمان 
بخش خصوصى این شهر است.وى ادامه داد: شناسایى 
اولویت هاى سرمایه گذارى و معرفى سرمایه گذاران، از 

همکارى هاى مفید و مؤثر دو مجموعه خواهد بود.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى اصفهان گفت: تاکنون 
هزار و 23 نشست کتابخوان در سراســر استان برگزار 
شده و تا آخر سال به سقف برگزارى هزار و 500 نشست 

کتابخوان دست خواهیم یافت.
امیر هالکویى اظهار داشــت: مطابق برنامه ریزى هاى 
انجام شده تا آخر دى ماه این تعداد به هزار و 200 نشست 
خواهد رسید و تا آخر سال به سقف برگزارى هزار و 500 

نشست کتابخوان دست خواهیم یافت.
وى با بیان اینکه در سال گذشته 60 نشست کتابخوان 
برگزار شده است و امسال شاهد رشد 2000 درصدى این 
نشست ها بودیم، افزود: در طول برگزارى نشست هاى  

کتابخوان سه هزار نفر ارائه کتاب دادند و تعداد پنج هزار 
کتاب به مردم معرفى شده است.

سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه این نشست هاى کتابخوان در تمامى 176 
کتابخانه نهادى استان اصفهان برگزار شده است، بیان 
داشــت: از میان خالصه کتاب هاى ارائه شده ادبیات با 
تعداد دو هزار و 482 کتاب و  دین با یکهزار و 302 و دفاع 
مقدس با 363 کتاب بیشترین موضوع ارائه کتاب را به 
خود اختصاص داده است و تاریخ، جغرافى، روانشناسى، 
علوم، فلسفه و هنر در رده هاى بعدى استقبال مخاطبان 

براى معرفى کتاب قرار دارند.

1500 نشست کتابخوان تا 
پایان سال برگزار مى شود

واحدهاى تولیدى غیرفعال 
دوباره راه اندازى مى شوند

ساسان اکبرزاده
«حضور پر شور و با شـکوه مردم در مراسم تشییع آیت 
ا... هاشـمى رفسـنجانى در تهران و بزرگداشت ایشان 
در سراسر کشـور نشـان داد مردم آگاه ایران از سدهاى 
تخریب و امـواج تهمت ، افتـرا، تزویر و ریا گذشـته اند 
و آن سـوى حقیقت نهضت عظیم انقالب اسالمى را با 
فهم و درك خود مشاهده مى کنند. صحبت نمى کنند، 
خاموشند، اما با حضور گسـترده خود پاسخ بداخالقى و 

بدسیرتى را مى دهند و اعالم مى کنند .»
معاون حقوقـى رئیس جمهور در جمع اعضاى شـوراى 
ادارى استان اصفهان که در تاالر اجتماعات استاندارى 
برگزار شـده بود این مطلب را بیان کـرد و گفت: از همه 
مردم ایران بخاطر وفادارى و عالقه مندى به انقالب و 
هوشمندى نسبت به زمان و مکان و قدرشناسى یکى از 
خادمان و معماران بزرگ انقالب اسـالمى و شرکت در 

مراسم تشییع و بزرگداشت مرحوم 
آیت ا... هاشمى رفسنجانى تشکر 

مى کنم.
حجـت االسـالم و المسـلمین 
مجیـد انصـارى افـزود: واقعیـت 
آن اسـت کـه رحلـت آیـت ا... 
هاشمى رفسـنجانى قلب همه ما 
را متأثـر کرد و ضایعـه اى جبران 
ناپذیـر اسـت و مطمئنـًا اینچنین 
شـخصیت هایـى تکـرار شـدنى 
نیسـتند و شـاید قـرن هـا زمـان 
بخواهـد تـا هماننـد او در تاریـخ 

ایفاى نقش کنند.
وى ادامـه داد: حضـور گسـترده 
بیش از 2/5 میلیون نفر در مراسم 
تشـییع پیکـر آیـت ا... هاشـمى 
رفسـنجانى در تهـران و بـه تبـع 
آنها در دیگر اسـتان ها و شـهرها 
آالم همـگان را قـدرى تسـکین 
داد. این در حالى بـود که مجلس 
بزرگداشـتى که در مسجد اعظم 
قم برگزار شـد بیانگر زنـده بودن 

نهضت و آگاه بودن مردم است.
وى امام راحل (ره) را از برگزیدگان 
خداونـد در قـرن بیسـتم خواند و 
گفت امام راحـل (ره) داراى یاران 
برجسـته و فداکارى بـود که آیت 
ا... هاشـمى رفسـنجانى در زمره 

نخستین آنهاست که در جوانى طلبه اى محقق و عاشق 
بیقرار با دیدگاه افق هاى دوردسـت بود و از سال 1340 
یعنى قبل از شروع نهضت در خدمت امام راحل (ره) بود 
و تا آخرین لحظات عمر امام راحل (ره) در کنار بسـتر او 

همچون یک عاشق سرباز و همراه بود.
معاون حقوقى رئیس جمهور در ادامه بـه مبارزات آیت 
ا... هاشمى رفسـنجانى در دوران ستمشاهى اشاره کرد 

و گفت: آیت ا... هاشمى رفسنجانى همه هستى خود را 
پاى امام (ره) و نهضت گذاشـت و در این راسـتا مردان 
بزرگى چون آیت ا... هاشـمى رفسـنجانى هرچه بیشتر 
زجر دیدند، اسـتوارتر در میدان ماندند که این نشـان از 

ایمان، توکل به خدا و هدف واالى آنها داشت.
حجت االسـالم و المسـلمین انصارى مـى گوید: آیت 
ا... هاشـمى رفسـنجانى مخـزن اسـرارى بود کـه اگر 
مى شکست چه بسا نهضت شکسـت مى خورد ولى او 

همچنان مقاوم بود.
وى با نگاهى به فعالیت هاى آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
در دوران پس از پیروزى انقالب اسالمى هم گفت:  آیت 
ا... هاشمى رفسنجانى بعد از پیروزى انقالب جزو اولین 
کسـانى بود که شـوراى انقـالب فرهنگى را در کشـور 
تشـکیل داد و قطعًا یکى از معماران انقالب اسالمى به 
شمار مى رود و در طراحى، تأسیس و استقرار نظام نقش 
بـى بدیلى داشـت و سـاماندهى 
قوه مقننه که کار مهمى بود به او 
سپرده شده بود و آیت ا... هاشمى 
رفسـنجانى در جایـى کـه قـرار 
مى گرفت اعتبـار مضاعف به آن 

جایگاه مى بخشید.
معـاون حقوقـى رئیـس جمهور 
اعتدال و حرکت بر اسـاس عقل 
و اندیشـه را از ویژگى هاى آیت 
ا... هاشـمى رفسـنجانى خواند و 
افزود: در دوران سازندگى اقتصاد 
کشور متالشى و زیرساخت ها از 
بین رفته بود و کشور با مشکالت 
زیادى روبـه رو بود کـه با همت 
بلند، جرأت، ریسک باال و میدان 
دادن به مدیران، عمران و آبادانى 
حاصل شـد که آیت ا... هاشـمى 
رفسـنجانى در ایـن میـان نقش 
برجسـته، اولیـه ، ادامـه دهنده و 
تسـهیل کننـده در عرصـه هاى 

مختلف داشت.
او فـردى بود کـه صلـح را براى 
همـه و عـزت را بـراى اسـالم
 مى خواسـت و بـه عنـوان یک 
عنصر انقالبى بـا صراحت لهجه 
آنچه را تشـخیص مـى داد بیان 
مى کرد و تا آخرین لحظات عمر، 
سیاسـت هاى کلى کشـور را مد 
نظر داشـت و علیرغم همه نامهربانى ها و زخم زبان ها 
در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، افق آینده کشور 
را رقـم مى زد تا صحنـه اى زیبا براى انقالب اسـالمى 

ترسیم شود.
حجت االسالم و المسـلمین انصارى، آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى را فردى جامع االطراف و اثر گذار در انقالب 
و نظام اسالمى دانست و گفت: اگر یک هزارم جفایى که 

به آیت ا... هاشمى رفسنجانى شد به دیگران مى شد از 
کوره در مى رفتند ولى او با آرامش و امید عزم بیشـترى 

براى خدمت داشت.
وى البتـه بـه مدیـران  دسـتگاه هـاى اجرایى اسـتان 
اصفهان توصیه کـرد: از تجربه زندگى کارى 60 سـاله 
آیت ا... هاشمى رفسنجانى در عرصه مسئولیت ، درس، 
مطالعه، مبارزه، بلند همتى ، صبـورى و امیدوارى بهره

 گیرند.
حجت االسـالم و المسـلمین انصـارى اظهار داشـت: 
دوران دولت تدبیر و امید مشابه دوران دولت اول آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى بوده و آنچه روحانى تحویل گرفت 
کمتر از تحویل گرفتن کشور در دوران بعد از جنگ نبود 
و مشکالت اقتصادى در سال 94 و نیمه اول سال جارى 
را در هیچیک از سال هاى دوران بعد از انقالب نداشتیم 
اما طى سه سال و اندى دولت تدبیر و امید به همت همه 
مدیران کل کشور و حمایت رهبر معظم انقالب کارهاى 

بسیار بزرگى در کشور انجام داد.
وى برجـام را در حد یک معجزه خوانـد و گفت: دو برابر 
شـدن میزان تولید نفت، لغـو تحریم کشـتیرانى، خرید 
گندم تضمینى علیرغم مشکالت مالى، بهبود مراودات 
جهانـى و ... فقـط بخشـى از رهاوردهـاى برجـام بوده 
ولى نمى دانم چرا عده اى روى امیـد مردم خاك یأس 
پاشـیده و در روز روشـن چشـم خـود را بـر روى آفتاب 

مى بندند.
معاون حقوقى رئیس جمهور مى گوید: امروز اقتصاد از جا 
برخاسته و در حال حرکت است، ریل گذارى انجام شده 

و مسیر قطار انقالب هموار گردیده و کم و بیش در برخى 
حوزه ها حرکت خوب است.

حجت االسـالم و المسـلمین انصارى در ادامه افزود: با 
کمال تأسـف ظلمى که امروز بـه دولت تدبیـر و امید و 
شـخص رئیس جمهور مى شـود  بى سـابقه است این 
درحالى است که برخى رسانه ها کم لطفى کرده و حتى 

با پول دولت، علیه دولت تبلیغ مى کنند.
وى با بیـان اینکه ارائه گزارش و انعـکاس فعالیت هاى 
مدیران دسـتگاه هاى اجرایى باید گفته شـود و این ریا 
نیسـت، افزود: متأسـفانه ما دولتى هـا، کارى که انجام

 مى دهیم را بیان نمى کنیم ولى باید بگوییم و انعکاس 
دهیم و این ریا نیسـت. باید با هم مهربان بود و نباید در 

زمین دشمن بازى کنیم.
■■■

درجلسه شوراى ادارى استان اصفهان، استاندار به عنوان 
میزبان ابتدا رحلت آیت ا... هاشمى رفسنجانى را تسلیت 
گفت و با خیر مقـدم به معاون حقوقـى رئیس جمهور و 
اعضاى شوراى ادارى استان گفت: امروز مراسم یادبود 
ارتحال جانکاه سـردار بزرگ سـازندگى یاردیرین امام 
(ره)،  رهبر و رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
حضرت آیت ا... هاشمى رفسنجانى با حضور رئیس حوزه 
علمیه، امام جمعه اصفهان، جمعیت انبوه دوسـتداران و 
مردم والیتمدار اصفهان در محـل مصالى بزرگ امام 

خمینى (ره) برگزار شد. 
رسول زرگرپور افزود: در مراسـم یادبود ارتحال آیت  ا... 
هاشمى رفسنجانى مصالى بزرگ امام خمینى (ره) براى 

دومین بار در طول کوتاه عمر خود، مملو از اقشار مختلف 
مردم، آیات عظام، بازاریان، کسـبه، نهادهاى نظامى و 
انتظامى و عناصر سیاسى از همه جناح ها و گروه ها بود و 
خوب درخشیدند و قدردانى خود از یار دیرینه امام (ره) و 
رهبرى را به منصه ظهور گذاشـتند که باید از این مردم 

تشکر کرد. 
وى همچنیـن در بیـان خاطـره اى از آیـت ا... هاشـمى 
رفسنجانى گفت: سال گذشـته در ایام عید در جمع 25 
نفر از مسـئوالن ارشـد کشـور به دیدار آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى رفتیم که قرار شـد من تبریک عید را بگویم 
که آیت ا... هاشمى رفسنجانى از من خواست تا در مورد 
زاینده رود هم براى مسئوالن توضیح دهم که وقتى این 
کار را کردم از من خواسـتند تا در جلسـه اى جداگانه، به 
صورت مبسـوط وى را در جریان مسـائل و مشـکالت 
زاینده رود قرا ردهم که این کار را کردم و آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى بیان داشـت من چه کمکى مى توانم بکنم، 
که این همه نشان از دغدغه و عالقه مندى رئیس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسـائل عمرانى در 

کشور دارد. 
شـایان ذکر اسـت؛ حجت االسـالم والمسـلمین مجید 
انصارى معـاون حقوقى رئیس جمهور قرار بود در سـفر 
به اصفهان، در مراسـم یادبود ارتحال حضـرت آیت ا... 
هاشـمى رفسـنجانى در مصالى بزرگ حضور یافته و 
در جمع مسـئوالن و مردم اصفهان، سـخنرانى کند که 
به علت نقص فنـى در پرواز کرمان بـه اصفهان، به این 

مراسم نرسید. 

دبیر انجمن دوستداران میراث  طبیعى ورزنه با اشاره به اینکه با توجه به خشکسالى هاى اخیر گاوخونى از حیوانات حاشیه 
تاالب تنها شغال، گرگ، خرگوش، روباه و گونه هاى پستاندار مانند موش باقى مانده است که خسارتى براى حیات وحش 
این محیط است، گفت: متأسفانه شکار نیز در این منطقه آزاد است و اندك حیوانات آن اسیر دست شکارچیان مى شود و 
صداى ما نیز به جایى نمى رسد چراکه مسئوالن به محض صحبت در این ارتباط مى گویند ابتدا باید مشکل آب رفع شود.
رضا خلیلى ورزنه با بیان اینکه دولت نیروى کافى براى پایش و مقابله با شکارچیان ندارد، افزود: پرندگان یا به دلیل تغییر 
شرایط دیگر  در زمان مهاجرت این منطقه را انتخاب نمى کنند و یا در صورت اقامت در محدوده گاوخونى به دلیل تغییر 

شرایط  مناسب محیطى قادر به تخمگذارى نیستند.
وى با بیان اینکه برخالف نظرهاى برخى مسئوالن وضعیت بارندگى اصفهان نسبت به سال هاى گذشته تغییرات زیادى 
نداشته است، تأکید کرد: در هر نوع خشکسالى اصفهان بیش از طبیعت، بى مدیریتى دخیل بوده است چراکه سال هاست 

کارگروه هاى احیاى گاوخونى و نجات زاینده رود و گاوخونى به نتیجه نرسیده است.

یک کارشـناس حوزه آب گفت: هر شـهر و آبادى که به 
مرحله فرونشست برسد جز تخلیه و متروکه اعالم شدن 

راهکار دیگرى پیش رویش نیست.
لطف ا...ضیایى در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: فرونشست 
دشـت ها در طـى تخلیـه آبخوان هـا معضلى اسـت که 
در سراسـر کشـور یک خطر جدى محسـوب شـده و در 
اسـتان هاى فارس، همدان، اصفهان، کرمان، خراسان و 
سمنان این خطر به شکل حادى خود را نشان داده است.

وى افزود: در هر منطقه اى که فرونشست رخ دهد هیچ راه 
حل سازه اى براى مقابله با آن وجود ندارد چون نشست به 
یکباره انجام نمى شود و تدریجى و نامتقارن رخ مى دهد.

ضیایى تأکید کرد: هم اکنون در استان فارس فرونشست 
به چندصد مترى تخت جمشید رسیده است.

وى با بیـان اینکه در حوضه زاینـده رود میزان تخلیه آب 
خوان ها ساالنه به 400 میلیون مترمکعب در سال رسیده 
است، افزود: یکى از دالیل تخلیه آبخوان ها خشک شدن 
رودخانه زاینده رود است، این رودخانه نقش تعادل بخشى 
داشته و در سال هاى اخیر با خشک شدن آن نقش تغذیه 
کنندگى از آبخوان حذف شده است. این موضوع خطرات 
جدى را براى حوضه زاینده رود و شـهر تاریخى اصفهان 

به دنبال دارد.
این کارشـناس حوزه آب تصریح کرد: آثار و نشـانه هاى 

فرونشست اصفهان در دشت مهیار واضح است. همچنین 
در شهر دامنه نیز شاهد فرونشست زمین هستیم تا جایى 
کـه سـتاد بحـران اسـتاندارى وارد شـده اند؛ 320 منزل 
مسـکونى در ایـن منطقه در معـرض تخریب هسـتند و 

دستور تخلیه برخى منازل صادر شده است.
وى تأکید کرد: در مورد شـهر اصفهان شـواهدى هست 
که به فرونشسـت نسـبت داده مى شـود مثل ترك هاى 
روى پل هـا اما قضاوت نهایى را سـازمان نقشـه بردارى 
کشور و وزارت کشور با رصد مداوم مى توانند اظهار کنند 
و باید این رصد مداوم ادامه پیـدا کرده و ترازیابى صورت

 گیرد.
این کارشـناس حوزه آب ادامه داد: کسر مخزن یا تخلیه 
سفره هاى آب هاى زیرزمینى در اصفهان به شدت ادامه 
دارد و در برخى مناطـق به کلى تخلیـه چاه ها و آب هاى 
زیرزمینى ادامـه دارد و با این روند بقیـه چاه ها هم تخلیه 

و نابود مى شود.
ضیایى با اشـاره به اینکه با تخلیه آبخوان ها فرونشست 
یک خطـر بالقـوه  به شـمار مـى آیـد، خاطرنشـان کرد: 
فرونشست مانند یک زلزله خاموش است. خطر بزرگ تر 
از خشکى زاینده رود زیر زمین در حال رخ دادن است. اگر 
براى اصفهان فرونشسـت رخ دهد هیچ راه مقابله اى جز 

تخلیه شهر وجود ندارد.

معاون حقوقى حسن روحانى در جلسه شوراى ادارى اصفهان:

ظلمى که به رئیس جمهور مى شود بى سابقه است

حیوانات باقیمانده تاالب گاوخونى 
اسیر دست شکارچیان مى شوند

,,
دوران دولت تدبیر 
و امید مشابه 
دوران دولت اول 
آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى بوده 
و آنچه روحانى 
تحویل گرفت کمتر 
از تحویل گرفتن 
کشور در دوران 
بعد از جنگ نبود و 
مشکالت اقتصادى 
در سال 94 و نیمه 
اول سال جارى را 
در هیچیک از
 سال هاى دوران 
بعد از انقالب 
نداشتیم

فرونشست زمین، اص فهان را متروکه مى کند

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان برخى 
از اقدامات هفته گرامیداشـت شـوراهاى آموزش 
و پرورش درسـال جـارى به مناسـبت بیسـت و 
دومین سالروز تصویب قانون شوراهاى آموزش و 
پرورش استان در مجلس شوراى اسالمى را اعالم 

کرد.
محمد حسن قائدیها اظهار داشت: تشکیل جلسه 
شـوراى آموزش و پرورش اسـتان جهـت برنامه 
ریـزى فعالیت هـا، ابـالغ شـیوه نامـه برگزارى

 فعالیت هاى شوراى آموزش و پرورش به مناطق و 
نواحى استان، تهیه پوستر، بروشور و روزشمار هفته 
شـوراى آموزش و پرورش، تشکیل کمیته برنامه 
ریزى امور اجرایى هفته گرامیداشـت شـوراهاى 
آموزش و پرورش اصفهان و شهرسـتان ها و ... از 

جمله برنامه هاى مذکور هستند.
وى افـزود:  پیـش بینـى سـخنرانى پیـش از
خطبه هـاى نمازجمعه اصفهان توسـط مدیر کل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان در روز اول 
بهمن ماه، مصاحبه خبرى رئیس اداره مشـارکت 
هاى مردمى با اصحاب رسانه از دیگر برنامه هاى 

در نظر گرفته شده هستند. 

اقدامات هفته شوراهاى 
آموزش و پرورش
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ویترین

 CNG گاز جایگاه هاى
شمال کشور قطع شد

به گزارش تسنیم، به دنبال ورود سامانه جدید بارشى 
و کاهش دماى هــوا، تدابیر جدیدى براى تأمین گاز 
استان هاى شمالى در دســتور کار وزارت نفت قرار 

گرفت.
در ادامــه برنامه هاى وزارت نفت بــه منظور تأمین 
مطلوب گاز بخش خانگى در اســتان هاى شمالى 
کشــور که پس از قطع صادرات گاز ترکمنستان به 
ایران در دســتور کار قرار گرفته بود، از شــنبه شب 
گاز جایگاه هاى CNG در شــمال ایران قطع شد تا 
ارســال گاز طبیعى با حداکثر توان در بخش خانگى 

متمرکز شود.

افزایش 10 هزار تومانى 
قیمت گوشت در 8 ماه

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى گفت: درحالى که 
هرکیلوگرم گوشت شقه گوســفندى در اردیبهشت 
و خرداد امســال 28 تــا 29 هزارتومــان به فروش 
مى رسید اکنون با وجود کاهش قیمت دوهزار تومانى 
دریک هفته گذشــته، 38 تا 39 هزار تومان قیمت 

دارد.
على اصغر ملکى اظهار داشــت:  قیمت گوشت شقه 
گوسفندى دو هزار تومان درمقایسه با هفته گذشته 
کاهش داشته و به قیمت هر کیلوگرم 38 تا 39 هزار 

تومان رسیده است.

در طول چند روز گذشــته ابهامات گســترده اى درباره 
چگونگى اجراى توافق ایران ایر با شرکت ایرباس مطرح 
شده که بسیارى از آنها در عرصه عمل هیچ نگرانى را به 
وجود نمى آورد، زیرا آنچه این شرکت اروپایى به ایران تعهد 
کرده طبق دستورالعمل هاى بین المللى اجرایى خواهد شد.

یک مقام آگاه در این زمینه به ایســنا گفت: طبق اصول 
مصرح قرارداد، هواپیماهایى که به صورت رسمى به ایران 
تحویل شده اند، به هیچ عنوان امکان بازگشت نخواهند 
داشت. از این رو حتى اگر تمام تحریم هاى گذشته بازگردد، 
امکان آن وجود ندارد که فعالیت هواپیماهاى تحویل شده 

به ایران تحت  تأثیر قرار گیرد.

وى به تجربه ســال هاى گذشــته ایران در اســتفاده از 
هواپیماهاى مسافرتى در مســیرهاى بین المللى اشاره 
کرد و گفت: همانطور که ایرالین هاى ایرانى توانســتند 
هواپیماهایى را در ایام تحریم خریدارى کنند و از آنها در 
مسیرهاى خارجى اســتفاده کنند و هیچ ایرادى بر نحوه 
استفاده از آن ها به وجود نیامد، هواپیماهاى جدید نیز مشمول 
همین رفتار خواهند شد.وى افزود: در کنار آن، شرکت هاى 
خارجى مســئولیت فاینانس هواپیماهاى خریدارى شده 
از ســوى ایران را بر عهده گرفته اند. از این رو اگر بنا باشد 
رفتار غیر عادى از سوى آمریکا سر بزند، باید خسارات این 

شرکت ها را جبران کند.

قائم مقام وزیر نیرو گفت: ســال ســختى از نظر تأمین 
آب مصرفــى کشــور در پیش داریــم کــه امیدواریم با 
برنامه ریزى هاى دقیقى که از ماه هاى قبل داشــتیم و با 
همکارى مردم در مصرف بهینه آب، بتوانیم بهار و تابستان 

سال 96 را در تأمین آب شرب بدون مشکل سپرى کنیم.
ستار محمودى اظهار داشــت: در اغلب قریب به اتفاق 
ایستگاه هاى ثبت بارش در سراسر کشور، میزان بارش ها 
نسبت به سال گذشته و متوسط درازمدت با کاهش همراه 
بوده که در برخى کالنشهرها، این میزان کاهش بیش از 

50 درصد بوده است.
این مقام مســئول از کالنشهرهاى شــیراز، اصفهان، 

بندرعبــاس، تهــران، مشــهد و همدان بــه عنوان 
نمونــه اى از کالنشــهرهاى درگیــر تنــش آبى در 
ســال پیش رو نام بــرد و گفــت: وزارت نیــرو برنامه 
ریــزى هایــى را نیــز در جهــت مدیریــت مصرف 

دارد.
وى افزود: جیــره بندى آب در دســتور کار وزارت نیرو 
نیست و ما اعتقاد داریم با وجود کاهش شدید بارش ها و 
به تبع آن کاهش ظرفیت هاى منابع آب  هاى سطحى 
بــراى تأمین آب در ســال 96، مى توانیــم با مدیریت 
بهینه مصرف، تابســتان 96 را بدون قطعى آب سپرى

 کنیم.

اگر تحریم ها بازگردند
تکلیف هواپیماها چه مى شود؟

پیش بینى سال سخت آبى در 
تابستان 96

سازمان هدفمندى یارانه ها اعالم کرده است که هفتاد و 
یکمین مرحله یارانه نقدى خانوار واریز شد؛ به این ترتیب 
هر ایرانى در طول شش سال اجراى قانون هدفمند کردن 
یارانه ها، تاکنون ســه میلیون و 230 هزار و 500 تومان 

یارانه دریافت کرده است.
گزارش ها نشان مى دهد در طول اجراى قانون هدفمند 
کردن یارانه ها، حدود 240 هزار میلیارد تومان یارانه نقدى 
پرداخت شده است. در حال حاضر تعداد دریافت کنندگان 

یارانه به 74 میلیون نفر رسیده است.
بنا به گفته وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى، تاکنون 
چهارمیلیون نفر از دریافت یارانه حذف شــده اند. دولت 
در برنامه اى جدید، اقدام به ارسال پیامک به سه میلیون 
نفر دیگر از پردرآمدها کرده است. البته حذف این گروه در 
برنامه فعلى دولت نیست، بلکه در آینده این اتفاق خواهد 
افتاد. به اعتقاد على ربیعى، حدود هفت هشت میلیون نفر 
در کشور و تقریباً یک دهک جامعه درآمد خیلى باال و رفتار 

غیرقابل کنترل اقتصادى دارند.
با وجود این، در جلسات بررســى برنامه ششم توسعه در 
مجلس، نمایندگان بــا ادامه حذف یارانــه پردرآمدها و 
پرداخت آن به مددجویان کمیته امــداد موافقت کردند. 
براساس این ماده، دولت موظف شد در طول اجراى قانون 
برنامه هر سال حداقل مستمرى مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد امام خمینى(ره) و سازمان بهزیستى را عالوه 
بر یارانه موجود متناسب ســطح محرومیت، 20 درصد 
حداقل دستمزد مصوب شــورای عالى کار و از محل منابع 
هدفمندسازى یارانه ها و حذف خانواده هاى پردرآمد، در 
ردیف بودجه خاص سنواتى از طریق سازمان هاى مذکور 

پرداخت کند.

چقدر تا حاال
 یارانه گرفته اید؟

مدیر مرکز تحقیقــات ایران خــودرو از عرضه 207i با 
قیمتى حدود پنج میلیون تومان بیشــتر از 206 تیپ 5 
از شهریورماه سال آینده و دنا پالس با قیمتى حدود سه 
چهارمیلیون بیشتر از دناى فعلى در اسفند ماه سال جارى 
خبر داد. وى همچنین از سرمایه گذارى 55 میلیاردتومانى 
درپــروژه 207 صندوقدار و 50 میلیــاردى در پروژه دنا 

پالس طى مدت 12 تا 14 ماه خبر داد.
کیوان وزیرى در مراســم  معرفى روند طراحى و توسعه 
محصوالت 207i صندوقدار و دنا پالس با اشاره به اینکه 
بر اساس اقتصاد مقاومتى و اقتدار و عمل که شعار اصلى 
گروه ایران خودرو است، حرکت رو به جلو را آغاز کردیم، 
تأکید کرد: اقتصاد مقاومتى یعنى مقاوم سازى و محکم 
سازى پایه هاى اقتصادى، به همین دلیل باید به سمت 

تولید و ثروت ملى پیش برویم.
وى با بیان اینکه با استفاده از نیروهاى متخصص داخلى 
و احترام به مردم حرکت کردیم، خاطرنشان کرد:پروژه 
پژو 207i و دنا پــالس افزایش ظرفیت صنعت را در پى 

داشته است.
مدیر مرکز تحقیقات ایران خودرو با بیان اینکه این پروژه 
حاصل کار اتاق فکر در مرکز تحقیقات ایران خودرو است، 
ادامه داد: با توجه به اینکه بالغ بر 80 درصد در بازار خودرو 
کالس c  را در کالس خانواده مى پسندند طراحى و تولید 
207i صورت گرفت، ادامه داد: تولیــد 207صندوقدار 
با نگاه اقدام و عمل انجام شــد  کــه داراى 40 قطعه و 

مجموعه جدید و 165 قطعه و مجموعه مشترك است.
وى افزود: قطعات بدنه، چراغ هاى عقب،ســپر عقب و 

دوربین دید عقب در این خودرو جدید است.
وزیرى با اشاره به اینکه تولید انبوه این محصول از اسفند 
ماه آغاز مى شود، گفت:این محصول از شهریورماه وارد 

بازار خواهد شد و امیدواریم مورد استقبال قرار بگیرد.
وزیرى با اشاره به طراحى دنا پالس توسط کارشناسان 
و متخصصان ایران خودرو گفت: طراحى این محصول 
توسط مهندسان داخلى انجام شد اما در ساخت ماشین 

آالت مورد نیاز خط جدید تولید از همکارى شرکت هاى 
بین المللى بهره بردیم.

وى ادامه داد: اجراى پروژه دنا پالس 14 ماه زمان برد و 
در این پروژه ایران خودرو حدود 500 میلیارد ریال سرمایه 

گذارى انجام داد.
قائم مقام معاونت طراحى و توسعه محصول ایران خودرو 
با اشــاره به امکانات و تجهیزات دنــا پالس گفت: این 

محصول داراى امکاناتى است که براى اولین بار در یک 
خودروى تولید داخل وجود دارد و از این میان مى توان به 
کیسه هاى جانبى، سان روف، دوربین دید عقب، سیستم 

چند رسانه اى جدید و چراغ دید در روز اشاره کرد.
گفتنى است طراحى داخلى و بیرونى دناپالس در خطوط 
روى گلگیر و درها، چراغ ها و... نسبت به مدل قبلى این 

خودرو متفاوت تر و زیباتر شده است.

«207 صندوقدار» و «دنا پالس» به بازار مى آیند

اجراییه
شماره: 306/95 ش ح 6- 95/10/15 به موجب راي شماره 393/95 تاریخ 95/8/22 حوزه 6 (ویالشهر) شوراي 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: مسعود بیضى به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به: فک پالك یک دستگاه خودروى سمند به شــماره پالك انتظامى ایران 23- 376 ج 79 مدل 
1382 در حق محکوم له: اصغر گوگونانى به نشــانى: ویالشــهر- بلوار باهنر- جنب قالى شیخ صفى کدپستى: 
13853- 85819 و پرداخت یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3108 شعبه ششم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1071
حصر وراثت

داود حسین خانى داراي شناسنامه شماره 1598 به شرح دادخواســت به کالسه 124/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان معصومه خاتون قیصرنیا نجف آبادى بشناســنامه 
189 در تاریخ 1392/4/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- اسداله حسین خانى ش.ش 1037،  2- کبرى حسین خانى ش.ش 917،  3- زهرا حسین خانى ش.ش 241،  
4- داود حسین خانى ش.ش 1598  (فرزندان متوفى) 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: 3111 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1072      
حصر وراثت

مصطفى یزدانى داراي شناسنامه شماره 53 به شرح دادخواست به کالسه 93/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نظرعلى یزدانى اســفیدواجانى بشناسنامه 1823 در تاریخ 
1393/9/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صغرى یزدانى 
اسفیدواجانى ش.ش 28، 2- مصطفى یزدانى ش.ش 53، 3- مریم یزدانى اسفیدواجانى ش.ش 15،  4- گوهر 
یزدانى اســفیدواجانى ش.ش 31، 5- محمود یزدانى اســفیدواجانى ش.ش 14، 6- لیلى یزدانى اسفیدواجانى 
ش.ش (ملى) 5499534888 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان 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: 3118 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1073
حصر وراثت

محمدجعفر صفرى مقدم داراي شناسنامه شماره 1220 به شرح دادخواست به کالسه 86/95 ش ح/14  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهان عظیمى بشناسنامه 46 در تاریخ 
95/8/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سلطان عظیمى 
یانچشمه به ش.ش 77، 2- حبیبه عظیمى به ش.ش 32،  3- هاجر عظیمى به ش.ش 8 (خواهران متوفى) 4- 
محمدجعفر صفرى مقدم به ش.ش 1220 (همسر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3097 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1075
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 921/95 ش 2 ح - 1395/10/19 نظر به اینکه خواهان آقاى ســعید مرادى دادخواستی مبنى بر الزام 
به طرفیت خوانده آقایان 1- فرهاد فراست 2- هوشــنگ جوال در این مرجع به شماره کالسه 921/95 ش2ح 
مطرح  نموده اند و وقت رســیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 1395/12/2 ســاعت 4 بعدازظهر در نظر 
گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی تاریخ 
فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى 
آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 1669 شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/10/1082
حصر وراثت

طاهره صالحى به شناسنامه شماره 433 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 592/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان براتعلى اورش محمود صالح به 
شناسنامه شماره 5 در تاریخ 93/5/3 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:  1- طاهره صالحى فرزند 
فرهاد شماره شناسنامه 433 نسبت با متوفى (زوجه) 2- ماه جان محمود صالحى فرزند امیرقلى شماره شناسنامه 
326 نسبت با متوفى (مادر) 3- حسین اورش محمود صالح فرزند براتعلى شماره شناسنامه 5750086739 نسبت 
با متوفى (فرزند) 4- احسان اورش محمود صالح فرزند براتعلى شماره شناسنامه 5750086607 نسبت با متوفى 
(فرزند) 5- مرضیه اورش محمود صالح فرزند براتعلى شماره شناسنامه 5750029476 نسبت با متوفى (فرزند)  
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1670 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/10/1085
حصر وراثت

رویا نورى زاده به شناسنامه شماره 911 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 587/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان کاوه پرگالى به شناسنامه شماره 
222 در تاریخ 79/3/8 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- على پرگالى فرزند کاوه شماره 
شناسنامه 127235368 نسبت با متوفى (فرزند) 2- رویا نورى زاده فرزند عمران شماره شناسنامه 911 نسبت 
با متوفى (همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1672 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/10/1086

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/95/3291/26- 95/10/20 آقاي محمدتقى میرزاآقاجانى فرزند ابراهیم به استناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 0677394 الف 87 را 
که بمیزان سه دانگ مشاع از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/10620 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان 
(شاهین شــهر) که در صفحه 136 دفتر 650  ذیل ثبت 148484 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند قطعى 84352 مورخ 1388/06/08 دفتر 104 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري 
هم انجام نشده  و فاقد سند رهنى بوده و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی 
گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتــب آگهی مى گردد که هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 1673 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/10/1087
مزایده

در پرونده 1587/95 و به موجب اجرائیه 87/95 مورخ 95/8/19 صادره از شعبه هشتم دادگسترى شاهین شهر 
محکوم علیه اسماعیل ناصرى به پرداخت 21/574/368 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له محمد جواد 
رکنى و مبلغ 1/078/718 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام 
به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توســط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت 
اموال مورد مزایده: ملک مورد ارزیابى یک باب منزل مسکونى 2 طبقه با موقعیت جنوبى داراى عرصه به مساحت 
153 متر مربع به مبلغ 1/834/000/000 ریال با قیمت کارشناسى برآورد شده. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده 
را دارد. زمان برگزارى مزایده: 95/11/14 از ســاعت 8 الى 9 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر شعبه محل بازدید از اموال توقیفى: گلدیس فاز ســه خ ابوذر فرعى سه شرقى پ 214 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از 
کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست 
حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز 
انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده 

شرکت داده شوند. م الف: 1657  اجراي احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر /10/1088
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9510103642300434 شــماره پرونده: 9509983642300355 شــماره بایگانى شعبه: 
950404 با عنایت به شکایت آقایان ابوالقاسم خادم و محســن جاللى علیه آقاى بهلول عباسى فرزند رحیم به 
اتهام کالهبردارى و انتقال مال غیر نسبت به دو دستگاه کمپرسور بدین وسیله به نامبرده ابالغ مى گردد ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در جراید کثیراالنتشــار جهت اداى توضیح و ارائه دفاعیات در شعبه 5 دادیارى 
لنجان حاضر گردند بدیهى اســت عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قضایى حسب مورد خواهد بود. م الف: 943 

شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/10/1090 
((آگهى ابالغ مفاد راى افراز))

پیرو آگهى دعوت به افراز شماره 3635 مورخه 1395/9/25 در خصوص افراز پالك ثبتى 143 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در شماره 2833 روزنامه نصف جهان در تاریخ 1395/10/2 منتشر گردیده به 
اطالع مى رساند پس از انجام مراحل قانونى تصمیم بر عدم پذیرش افراز سهم آقاى رضا میرزایى پور فرزند میرزا 
حسین و محمدعلى میرزایى پور فرزند میرزا حسین و آقاى میرزا حسین میرزایى پور فرزند مالنوروزعلى گرفته 
شد و راى به رد  درخواست افراز شماره 139521702177000228 مورخه 1395/10/19 تهیه و تنظیم شد لذا 
بدین وسیله به اطالع خانم ها زهرا میرزایى پور دهقى و مریم بیگم میرزایى پور دهقى و سکینه خاتون میرزایى 
فرزندان مال نوروزعلى و آقایان حاجى آقا میرزایى و على اصغر میرزایى پور دهقى و على اکبر میرزایى پور فرزندان 
مالنوروزعلى که آدرس از ایشان به دست نیامده و سایر اشــخاص ذى نفع مى رسد تا چنانچه در خصوص راى 
به رد درخواست افراز فوق اعتراضى دارند ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهى به دادگاه محل وقوع ملک 
(مهردشت) مراجعه و اقامه دعوى نموده و گواهى مربوطه را به این اداره ارائه نمایند. م الف: 3129   اداره ثبت اسناد 

و امالك مهردشت/10/1119
((آگهى ابالغ مفاد راى افراز))

پیرو آگهى دعوت به افراز شــماره 3634 مورخه 1395/9/25 در خصوص افراز پالك ثبتى 1130 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در شماره 2833 روزنامه نصف جهان در تاریخ 1395/10/2 منتشر 
گردیده به اطالع مى رســاند پس از انجام مراحل قانونى تصمیم بر عدم پذیرش افراز سهم آقاى میرزا حسین 
میرزایى پور فرزند مالنوروزعلى گرفته شد و راى به رد  درخواست افراز شماره 139521702177000227 مورخه 
1395/10/19 تهیه و تنظیم شد لذا بدین وسیله به اطالع خانم ها زهرا میرزایى پور دهقى و مریم بیگم میرزایى پور 
دهقى و سکینه خاتون میرزایى فرزندان مال نوروزعلى و آقایان حاجى آقا میرزایى و على اصغر میرزایى پور دهقى و 
على اکبر میرزایى پور فرزندان مالنوروزعلى که آدرسى از ایشان به دست نیامده و سایر اشخاص ذى نفع مى رسد 
تا چنانچه در خصوص راى به رد درخواست افراز فوق اعتراضى دارند ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهى 
به دادگاه محل وقوع ملک (مهردشت) مراجعه و اقامه دعوى نموده و گواهى مربوطه را به این اداره ارائه نمایند. 

م الف: 3130  اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/10/1120
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مفروزى پالك شــماره 837/25 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شــاه بیگم معین نجف آبادى  فرزند اسداهللا   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3159 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/1171

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شــماره 450/2 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم صالحى نجف آبادى فرزند احمد در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3158 حسین زمانى رئیس 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/1172
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 399/9 واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســین صابریان نجف آبادى فرزند محمود در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهد شد. م الف: 3155 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/1173
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 404/5 مجزى از404 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالرحیم ایــزدى خواه نجف آبادى و خانم طیبه ابوترابى نجف 
آبادى فرزند رمضانعلى وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. م الف: 3157 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/10/1174
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک  پالك شــماره 168واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام خانم محترم جاللى نجف آبادى فرزند على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3156 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/10/1175
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى مسکونى پالك شماره 644/19 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدعلى حسینى فرزند سیدحسن و سید مرتضى حسینى فرزند سیدعلى 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 3154 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/1176
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 466/4واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا ســلیمانیان نجف آبادى فرزند حیدرعلى وغیره در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3153 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/1177
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 516/2 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى على قادرى فرزند مصطفى وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3152 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/10/1178
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك شماره 253/18 مجزى شده از 253/5 اصلى واقع درقطعه10 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالرضا حجتى نجف آبادى  فرزند باقر در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 

تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3150 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد /10/1179
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه و طبقه فوقانى  پالك شماره 173/10 مجزى شده ازپالك 173/5واقع 
درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فهیمه صفرى جالل ابادى  فرزند حیدرعلى 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

م الف: 3149 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/1180
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 716/1واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى بهنام جعفرى اسفیدواجانى فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3163 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/10/1181
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى  پالك شماره 225/1واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مهرى مصطفى ء نجف آبادى فرزند غالمرضا در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 3162 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد /10/1182
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 109/21واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى سید جمال الدین موســویان (وغیره ) فرزند سیدکاظم در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3161 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/1183
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 259/2 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى عباسعلى کریم خواه نجف آبادى  فرزند مهدى  و خانم  عصمت امامى نجف آبادى  فرزند 
رحیم (بالسویه) در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 3151 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/1184
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 300/2 واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام خانم ســمیه قائد امینى هارونى فرزند رحمت اله و امیر قربانى فرزند غالمعلى در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 3160 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد /10/1185         
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 451/1واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن محمدزاده ها فرزند اسداهللا در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تن ظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 3164 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/1187            
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توافق ذوب آهن 
با بهداد سلیمى

بهداد سـلیمى در فصـل نقـل و انتقاالت لیـگ برتر 
وزنه بـردارى با ذوب آهـن اصفهان بـه توافق نهایى 
دست یافت تا در نیم فصل دوم براى این تیم به روى 

تخته برود.
فصل نقل و انتقـاالت لیگ برتر وزنه بـردارى در رده 
سـنى بزرگسـاالن و جوانان  به پایـان رسـید و وزنه 
بـرداران لیگى تیـم هـاى خـود را در نیم فصـل دوم 
مشخص کردند. برهمین اسـاس در مهمترین انتقال 
این فصل لیگ برتر وزنه بردارى، باشـگاه ذوب آهن 
اصفهان توانست با بهداد سلیمى دارنده مدال طالى 
المپیک 2012 لندن، بـراى نیم فصـل دوم به توافق 

نهایى برسد. 
گفتنى اسـت در حال حاضر دو هفته از لیگ برتر وزنه 
بردارى امسال(فصل 95) باقى مانده است و با برگزارى 
هفته هاى چهارم و پنجم طى ماه هاى بهمن و اسفند 

به پایان مى رسد.

100میلیون بدهید 
 و بازى کنید

خداداد عزیزى در آخرین مصاحبه اش باز هم از فساد در 
فوتبال گفت. سرمربى سیاه جامگان ادعا مى کند بعضى 
بازیکنان با پول خودشـان در لیگ برتر بازى مى کنند 
و مشخص نیست پول قراردادها به حساب چه کسى 
مى رود. خداداد گفت: وقتى در تیم ما که پول نیسـت 
پیشنهاد مى دهند 50 میلیون بدهند و بازى کنند شما 
ببینید در تیم هـاى پولدار لیگ برترى چه خبر اسـت.  
سرمربى مشهدى ها در بخشـى دیگر به فعالیت هاى 
کمیته اخالق هم انتقاد کـرد و گفت: آنها به همه چیز 

رسیدگى مى کنند جز فساد مالى در فوتبال.
فقط خداداد نیسـت که ایـن ادعا را بیان کرده اسـت. 
یکى دیگر از نزدیکان یک تیم لیگ برترى در این باره 
گفت: مواردى بوده که حاضر شده اند تا صدمیلیون هم 
بدهند و فقط اسمشان در تیم باشد تا رزومه لیگ برترى 
داشته باشـند. آنها حتى دنبال بازى کردن هم نبودند 
بلکه فقط مى خواستند اسمشـان در تیم باشد تا براى 
سـال هاى بعد قراردادهاى بهترى ببندنـد و به نوعى 

این صدمیلیونى که از جیب داده اند را جبران کنند.
یکى از موارد رسـانه اى شده این فسـاد دو سال پیش 
اتفـاق افتـاد. جایى کـه در یک تیـم مطـرح لیگ نام 
برادرزاده یک چهره متمول اقتصادى دیده شـده بود. 
کسى که حتى یک ثانیه هم بازى نکرد اما با سفارش 
عمویش قرارداد 50 میلیونى با او بسـتند و حتى عادل 
فردوسـى پور هم در برنامه 90 به اسـم این بازیکن و 

سفارشى بودنش اشاره کرد.

واکنش به سخنان رجب زاده
دروازه بان تیم فوتبال سـیاه جامگان پیروزى در دربى 

مشهد را براى این تیم ضرورى دانست.
محمد ناصرى در مورد شکست تیمش مقابل ذوب آهن 
اظهار داشت: پیش بینى مى کردیم بازى سختى داشته 
باشیم، چون ذوب آهن در این چند سال همیشه در بین 
پنج تیـم باالى جدول قرار داشـته و امسـال هم براى 
قهرمانى مى جنگد. آنها روى یک موقعیت 50 درصدى 
به گل رسـیدند که بازیکن ما توپ را از دسـت داد و در 

نهایت روى یک ضدحمله گل خوردیم.
وى در واکنـش اظهارنظر مهدى رجـب زاده که گفته 
بود باید با هفت گل سیاه جامگان را شکست مى دادند، 
تصریـح کرد: من بـه حرف هـاى این بازیکـن احترام 
مى گذارم، ولى سیاه جامگان بدون دروازه بان نیست که 
هفت گل در یک بازى بخورد. قبول دارم که موقعیت 
آنها بیشـتر بود و باید به پیروزى مى رسیدند، ولى قرار 

نیست ما گل هاى زیادى بخوریم.
دروازه بان تیم فوتبـال سـیاه جامگان از اهمیت دیدار 
تیمش مقابـل پدیده یاد کـرد و گفت: مـا در این بازى 
محکوم به برد هسـتیم، چون در جدول شرایط خوبى 

نداریم و باید هرچه زودتر به ثبات برسیم. 
  ناصـرى با اشـاره بـه وضعیت حسـاس باشـگاه هاى 
خصوصى خاطر نشان کرد: تیم هاى خصوصى توانایى 
این را ندارند که از لحاظ بازیکن و امکانات در باالترین 
سـطح باشـند و همیشـه در معرض خطر قـرار دارند. 
با ایـن حال تـالش مى کنیم تـا در آینـده نتایج خوبى 

بگیریم.

تایم اوت

 اســتقاللى ها در شرایطى با ســرور  جباروف به توافق 
رسیدند که یک اتفاق ساده مى توانست استقاللى شدن 

این بازیکن سرشناس را منتفى کند.
نماینده باشگاه استقالل با جباروف براى تست پزشکى 
راهى ایفمارك شد ولى جباروف تصور مى کرد آنها قرار 
است براى عقد و ثبت رسمى قرارداد به باشگاه و هیئت 
فوتبال بروند و وقتى به ساختمان ایفمارك رسید و متوجه 
شد باید تست پزشکى بدهد، به همراه خود گفت براى من 
بلیت برگشت بگیر تا به ازبکستان برگردم چون امکان 
ندارد تست پزشکى بدهم. جباروف مى گفت من 12 روز 
تمرین سنگین بدنســازى را پشت سر گذاشتم و همین 

دو هفته قبل تست پزشــکى دادم و وقتى استقاللى ها 
مى دانند من مصدوم نیستم و مشکل بدنى ندارم دلیلى 
براى انجام این کار وجود ندارد اما در ایفمارك او را قانع 
کردند طبق قانون فیفا و آیین نامه داخلى سازمان لیگ، 
ثبت قرارداد رسمى او با استقالل نیازمند تست پزشکى 

است.
در نهایت جباروف با بى میلى کامل تســت پزشکى داد 
ولى از رفتار استقاللى ها دلخور شد تا اینکه منصوریان 
به صورت مستقیم موضوع قوانین داخلى فوتبال ایران و 
تأکید به تســت در ایفمارك را براى او شکافت و سرور 

هم قانع شد.

کارشناس و مدرس فوتبال ایران معتقد است چون تیم هاى 
تراز اول دنیا براى بازى دوستانه مبالغ نجومى درخواست 
مى کنند بازى کردن با آنها جــز ضرر چیزى عاید فوتبال 

ایران نمى کند.
مرتضــى محصــص در حاشــیه دوره دانش افزایــى 
مربیان فوتبال اصفهان، با اشــاره بــه وضعیت تیم ملى 
به خبرنگار ایمنا گفت: فدراســیون فوتبــال و کى روش 
تمام تالش خود را براى پیدا کردن تیم هاى مناســب به 
منظور برگزارى دیدارهاى دوســتانه انجــام داده اند که  
در این زمینه موفق بوده اند. درســت است که  نتوانستیم 
در مقابل ایتالیا، هلند، انگلســتان یا دیگر تیم هاى مطرح 

دنیا بازى کنیم اما بایــد بپذیریم که بهترین تیم هاى دنیا 
براى چهار ســال آینده خود نیز برنامه ریــزى کرده اند.
وى افزود: اگر به چهار ســال قبل برگردیم مى ببینیم که 
چه کارهایى را باید انجام مى دادیم و ندادیم. همه دوست 
دارند  با تیم هاى بزرگ بازى کنیم اما بازى با تیم هاى تراز 
اول دنیا به چه قیمتى؟ برخــى از آنها پول هاى نجومى را 
مطالبه مى کنند که  جز ضرر براى ما چیزى نخواهد داشت.
مدرس رسمى کنفدراسیون فوتبال آسیا خاطرنشان کرد: 
براى بازى با تیم هاى مطرح دنیا و ترانسفر بازیکن به اروپا 
نباید عجله کنیم. در حال حاضر تیم ملى جوانى داریم و باید 

به کى روش فرصت بدهیم تا این تیم را به کمال برساند.

همه دوست دارند  
با بزرگان بازى کنیم

احتمال داشت
 جباروف بپرد!

اگر در کلیت ورزش ایران، دسته بندى روتین در سال هاى 
گذشـته را رعایت کنیم، ورزش به دو بخش «فوتبال» و 
«منهاى فوتبال» تقسیم مى شـود. بعد در همین دسته 
بندى، مى بینیم که فوتبالى ها همیشه در سیاست ورزى 
و گرایش به کرسـى هاى سیاسـى، عقب تر از سایر 

ورزش ها بوده اند.
پیش از انقـالب، اولین ورزشـکارى که راهى 
مجلس شـد، «امامعلى حبیبى» کشتى گیر 
بود. حبیبـى دارنـده مدال طـالى المپیک 
1956 ملبورن بـود. همـان دوره قـرار بود 
«غالمرضـا تختـى» هـم از تهـران براى 

انتخابات نام نویسى کند که روزهاى آخر پشیمان شد.
پیـش از انقـالب، گرایش ورزشـکاران بـراى حضور در سیاسـت، بـه سـمت نمایندگى مجلس 
نمى رفت. «محمد خاتم» از اولین کاپیتان هاى تاریخ فوتبال ایران بود. او در دهه 20 خورشـیدى، 
در کنار فوتبال، آموزش خلبانى را آغاز کرد. دوره اى هم به انگلستان رفت و پس از بازگشت، خلبان 

اختصاصى محمدرضا شاه پهلوى شد. 
«عباس فرزانگان» ابتدا مدافع میانى تیم ملى بود، بعد ناگهان در کودتاى ننگین 28 مرداد به عنوان 

مدافع شاه قد علم کرد و سال ها بعد به سمت هایى از قبیل وزارت پست و تلگراف هم رسید.
«فتح ا... مین باشیان» دروازه بان باشگاه «تاج» بود و گاهى هم تیم ملى ایران. بعد از فوتبال، او 

به یکى از چهره هاى شاخص ارتش تبدیل شد. 
پس از انقالب اسـالمى ایران، ورق برگشـت. فوتبالى ها از سیاست دور 
ماندند، سایر رشـته ها اما پست هاى سیاسـى را نوبتى دور زدند. 
آن هم ورزشکارانى منهاى فوتبالیسـت ها. قرار بود «ناصر 
حجازى» هم طعم حضور در انتخابات ریاست جمهورى 
را بچشـد. سـال 84 براى انتخابات ریاسـت جمهورى 
ایران نام نویسـى کـرد و به خبرنـگاران گفـت: «اگر 
صالحیت مـن تأیید شـود، بیـش از 30 میلیون رأى 

خواهم داشت.»
پشـتوانه حجازى شـاید فقط محدود به هـواداران 
یک باشگاه خاص (استقالل) نمى شد. بى پروایى، 

تندگویى ، از جمله ویژگى هایش بود.  
شـوراى نگهبان صالحیت او را براى شرکت در 

انتخابات رد کرد. 
پیـش از ناصـر حجازى، «پرویز قلیـچ خانى»، 
سیاسى ترین ورزشکار تاریخ ایران بود. او بهمن 
ماه 1350 توسـط سـاواك به جرم فعالیت ضد 
رژیم پهلوى و عضویت در «سازمان مجاهدین 
خلق» دستگیر شد. یک ماه بعد، در یک مصاحبه 
تلویزیونـى بـا حضـور سـردبیراِن چند نشـریه 
ورزشى، از فعالیت هاى سیاسى خود و عضویت 
در سـازمان مجاهدین اعالم پشـیمانى کرد. اما 
سرى به شوراى شهر تهران بزنیم؛ «رسول خادم» 
اولین قهرمان ورزشى پس از انقالب ایران بود که 
وارد دنیاى سیاست شد. او در انتخابات دومین دوره 
شوراى شهر تهران، با 92هزار و 606 رأى به شوراى 

شهر پایتخت رفت.
پیـش از او، «امیـر عابدینى» با سـابقه اسـتاندارى در 
سـه اسـتان لرسـتان، خراسـان و آذربایجان شـرقى و 
همچنین مدیرعاملى «شرکت سهامى معادن ایران» در 
کارنامه اش، توانست در نخستین دوره انتخابات شوراها و 
کنار مردانى هم چون «عبدا... نورى» و «سـعیدحجاریان» 
به عنوان نماینده مردم تهران راهى شوراى شهر شود. عابدینى 
مدعى است که پیش از انقالب، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس 
تهران بوده اسـت اما هیچ تصویر، مدرك یا نشانه اى براى اثبات 

چنین ادعایى به چشم نمى خورد.
رسول تنها نبود. یکسال بعد برادرش، «امیر خادم» دیگر کشتى گیر تاریخ 

ساز ایران وارد انتخابات مجلس هفتم شد و 40سـال پس از امامعلى حبیبى، باردیگر یک کشتى گیر 
بازنشسته ایرانى به مجلس راه یافت؛ این بار مجلس شوراى اسالمى.

امیر خادم در مورد حضورش در دنیاى سیاست، استدالل جالبى هم داشت: «یک قهرمان وقتى جایگاه 
ملى پیدا مى کند و به ماندگارى در اذهان مى رسد، باید بیشتر تالش کند. من معتقدم که قهرمان ملى 

مثل دستمال کاغذى نیست که تاریخ مصرف داشته باشد.»
امیر که در انتخابات مجلس هفتم به عنوان نفر سوم از تهران به مجلس راه یافته بود، در دوره بعد مجلس 
نیز کاندیدا شد ولى با قرار گرفتن در رده 60، راهى به مجلس هشتم پیدا نکرد. او درباره شکست خود در 
انتخابات گفت: «زمانى که از سوى وزارت کشور آمار آراء موجود در صندوق ها را دریافت کردم، متوجه 
شدم حتى صندوق هایى که اعضاى ده نفرى خانواده خودم در آنجا رأى داده بودند یا در مسجد محل 

سکونتم، آراء من صفر ثبت شده بود!» بعدها ادعایش در مورد احتمال تقلب در رأى شمارى را رد کرد.
در انتخابات هشتم مجلس، «محمد مایلى کهن» مربى سابق تیم ملى ایران و سرمربى کنونى «ملوان» 
از تهران نامزد شد که رأى الزمه را به دست نیاورد. در انتخابات مجلس نهم، «هدایت ا...ممبینى»، داور 

بازنشسته فوتبال ایران در انتخابات شکست خورد.
«محمود احمدى نژاد» سال 1390 «حمید سجادى» قهرمان سابق دوومیدانى ایران را به عنوان وزیر 
پیشنهادى وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفى کرد که از سوى نمایندگان رأى الزم را به دست 

نیاورد.
«هادى ساعى»، «حسین رضازاده»، «عباس جدیدى» و «علیرضا دبیر» دیگر ورزشکارانى هستند 
که به شوراى شهر تهران رسیدند. هادى ساعى را باید با دو مدال طال و یک مدال برنز، پرافتخارترین 
ورزشکار ایرانى در تاریخ بازى هاى المپیک دانست. هادى سال 1387 در سومین دوره انتخابات شوراى 
شهر تهران شرکت کرد. او در فهرست ائتالف اصالح طلبان قرار داشت و به عنوان پنجمین کاندیدا، به 
شوراى شهر تهران رسید. این در حالى بود که در زمان انتخابات براى شرکت در بازى هاى آسیایى در 
دوحه حضور داشت و مسابقات او در بازى هاى آسیایى دوحه به دلیل ممنوع التصویر شدن، از صداوسیما 

پخش نشد. هادى حاال عضو چهارمین دوره شوراى شهر تهران هم هست.
حسین رضازاده متولد اردبیل است اما در چهارمین دوره شوراى شـهر تهران، به عنوان نماینده مردم 
پایتخت انتخاب شده است. زندگى او سراسر لبریز است از اظهارنظرهاى سیاسى؛ مثًال خودش را حامى 
محمود احمدى نژاد در انتخابات سال 88 معرفى کرد. در همایش مصالى تهران که حامیان احمدى 
نژاد برپا کرده بودند، حسین رضازاده، رئیس جمهورى ایران را قدرتمندترین سیاستمدار جهان دانست و 

گفت:«نه آمریکا، نه اسراییل و نه هیچکس دیگر حریف احمدى نژاد نخواهد شد.»
همان روزها، سایت فدراسیون وزنه بردارى که ریاست آن برعهده رضازاده بود، از قول اعضاى تیم ملى 
نوجوانان وزنه بردارى نوشت: «ما امروز افسـوس مى خوریم که چرا به سن قانونى براى رأى نرسیده 
ایم تا نام احمدى نژاد را داخل صندوق ها بیاندازیم.» عباس جدیدى نیز با مدال نقره المپیک خود، به 
عضویت چهارمین دوره شوراى شهر تهران (دوره کنونى 1392 تا 1396) رسید. تصاویر او کنار «منصور 
پورحیدرى» در بسـتر بیمارى، حرف و حدیث هایى درسـت کرد که براى او تبعاتى سنگین در جامعه 
داشت. دیگر کشتى گیر ایرانى که به شوراى شهر رسیده، «علیرضا دبیر» است. قهرمان سابق المپیک 

و جهان که در شوراى شهر سوم و چهارم، نماینده مردم تهران شد.
حاال خبر رسیده که نام «على کریمى» در لیسـت 21 نفره کاندیداهاى اصالح طلبان براى انتخابات 
پنجمین دوره شوراى شهر تهران در اردیبهشت 96 قرار گرفته؛ فوتبالیستى که مى خواهد سیاستمدار 
شود. على کریمى را مى توان با دریبل هایش در تیم ملى ایران، «پرسـپولیس»، «االهلى» امارات و 
«بایرن مونیخ» به یاد آورد. گزارشگران فوتبال امارات به او لقب «ساحر» داده بودند. گروهى هم او را 

مارادوناى آسیا مى خواندند. اما آنچه متمایزش مى کرد، زبان تند و بى پروایش بود.
آیا على کریمى براى دنیاى سیاست ساخته شده اسـت؟ یکى از فعال ترین فوتبالیست هاى ایران در 
کارهاى خیرخواهانه نامش در فهرست اصالح طلبان قرار گرفته، شاید اولین فوتبالیستى باشد که به 
صورت واقعى وارد دنیاى سیاست مى شود. با اینکه تا امروز هرگز خودش را وارد بازى هاى انتخاباتى 

و سیاسى نکرده بود.

ی ر ب و ى یم ل ب و ى ه
بندى، مى بینیم که فوتبالى ها همیشه در سیاست
و گرایش به کرسـى هاى سیاسـى، عقب تر

ورزش ها بوده اند.
پیش از انقـالب، اولین ورزشـکارى که ر
مجلس شـد، «امامعلى حبیبى» کشتى

بود. حبیبـى دارنـده مدال طـالى المپیک
بو 1956 ملبورن بـود. همـان دوره قـرار
«غالمرضـا تختـى» هـم از تهـران براى«غالمرضـا تختـى» هـم از تهـران براى

خابات نام نویسى کند که روزهاى آخر پشیمان شد.انتخ
ش از انقـالب، گرایش ورزشـکاران بـراى حضور در سیاسـتپیـش
 رفت. «محمد خاتم» از اولین کاپیتان هاى تاریخ فوتبال ایراننمى
نار فوتبال، آموزش خلبانى را آغاز کرد. دورهاى هم به انگلستادر کنا
اصى محمدرضا شاه پهلوى شد. اختصا
س فرزانگان» ابتدا مدافع میانى تیم ملى بود، بعد ناگهان در کو«عباس
ع شاه قد علمکردو سال ها بعد به سمت هایى ازقبیل وزارت پسمدافع
«فتح ا... مین باشیان» دروازه بان باشگاه «تاج» بود و گاهى ه«

به یکى از چهره هاى شاخص ارتش تبدیل شد. 
پس از انقالب اسـالمى ایران، ورق برگ
ماندند، سایر رشـته ها اما پست
آن هم ورزشکارانىمنهاى
حجازى» هم طعم حضو
بچشـد. سـال84 بر 4را
ایران نام نویسـى کـر
صالحیتمـنتأیید

خواهم داشت.»
پشـتوانه حجازى
یک باشگاه خاص
تندگویى ، از جمل
شـوراى نگهبان
انتخابات رد کر
پیـشاز ناصـر
سیاسى ترین و
0ماه 1350 توس
رژیم پهلوى و
خلق» دستگیر
تلویزیونـى بـا
ورزشى، از فعالی
در سـازمان مج
سرى به شوراى
اولین قهرمان ور
وارد دنیاىسیاست
شوراى شهر تهران
شهر پایتخت رفت.
پیـش از او، «امیـر عا
اسـتان لرسـتان، سـه
همچنین مدیرعاملى«ش
کارنامه اش، توانست در ن
کنار مردانى همچون«عبد
به عنوان نماینده مردم تهران
مدعى است که پیش از انقالب
تهران بوده اسـت اما هیچ تصویر

چنین ادعایى به چشم نمى خورد.
رسول تنها نبود. یکسال بعد برادرش، «ام

ورزشکـــارانى
 که عاشـق 

سیـاست 
بودنـد

 به بهانه شایعه حضور على کریمى  در انتخابات شوراى شهر 

 واکنش جهانبخش به  هجمه ها علیه کى روش

اتفاقات زشتى بود

رضا قوچان نژاد با دو گلى که براى هیرنفین به ثمر رساند 9 گله شد و فاصله اش با آقاى گل لیگ هلند را به سه 
گل رساند. با آمادگى خیره کننده گوچى در هفته هاى گذشته تداوم روند گلزنى هاى او دور از انتظار نیست. تداوم 
این درخشش مى تواند ملى پوش ایرانى را به افتخارى تاریخى برساند. آقاى گلى یک مهاجم آسیایى در یکى از 

معتبرترین لیگ هاى اروپایى.
با توجه به اینکه باشـگاه هاى اروپایى براى جذب بازیکنـان غیراروپایى 
محدودیت دارند، تیم هاى بزرگ ترجیح مى دهند براى لیست خود سراغ 
ستاره هاى آمریکاى جنوبى و آفریقا بروند. آسیایى ها معموًال در تیم هاى 

متوسط حضور دارند و تیم هاى بزرگ چنان مهاجمان قدرتمندى دارند 
که فرصتى براى عرض اندام مهاجمان آسیایى و خودنمایى  شان به 

وجود نمى آید.
بهترین نتیجه آسیایى ها سال ها پیش در بوندس لیگا به دست آمده است. 

در سال 1986 «بوم کونچا» بازیکن کره اى لورکوزن 17 گل به ثمر رساند 
و در سال 2004 وحید هاشمیان ملى پوش سابق کشورمان در اوج درخشش 

براى بوخـوم 16 گل به ثمر رسـاند که هـر دوى این بازیکنـان در رده چهارم 
گلزنان بوندس لیگا قرار گرفته بودند.

حاال گوچى در یکى از بهترین سال هاى فوتبالش این فرصت را دارد تا نقش 
آسیایى ها در فوتبال اروپا را پررنگ تر کند. قوچان نژاد 9 گله با آمادگى ذهنى 
و جسمى باال شـرایط فوق العاده اى در لیگ هلند دارد و انتظار آقاى گلى او 

چندان بعید و دور از ذهن نیست.

 بوى آقاى گلى در سرزمین گل ها

وم ر ز ور و ى ى ز ومرو
اریخى برساند. آقاى گلى یک مهاجم آسیایى در یکى از 

کنـان غیراروپایى 
 لیست خود سراغ 
موًال در تیم هاى 

رتمندى دارند 
نمایى  شان به

 دست آمده است. 
1 گل به ثمر رساند 

مان در اوج درخشش 
زیکنـان در رده چهارم 

رصت را دارد تا نقش 
 گله با آمادگى ذهنى 
 و انتظار آقاى گلى او 

علیرضـا جهانبخـش در آخرین مصاحبـه اش بعد از 
درخشـش بى نظیـر در بازى اخیـر تیمـش در لیگ 
هلند درباره تیم ملى هم حرف زد. سـتاره آلکمار که 
مثل همه ملى پوشان رابطه فوق العاده اى با کارلوس 
کى روش دارد، در بخشـى از مصاحبه اش گفت: من 
خبرهاى اخیر دربـاره تیم ملى را دورادور مى شـنوم 
و فقـط افسـوس مى خـورم. اتفاقاتى که بـراى تیم 
ملـى مى افتد به هیچ وجـه مثبت نیسـت. چیزى که 
همیشـه درباره اش فکر کـرده ام و بخاطـر اتفاقات 
اخیر دوبـاره آن را در ذهنم مرور مى کنم، این اسـت 
که مگر مهمتر از تیم ملى موضوع دیگرى در فوتبال 
وجـود دارد؟ تیم ملى باید تمرکز داشـته باشـد. تیم 
ملى آرامش مى خواهـد اما بعضـى صحبت ها علیه 
تیم ملى که به نظرشخصى مى آید اصًال به نفع تیم 
ملى نیسـت. بعضى انتقادها از تیم ملـى، کادرفنى، 
کى روش و بازیکنان زشت و زننده بوده و براى من 
و مطمئنًا بـراى بقیه اعضـاى تیـم غیرقابل قبول 
اسـت. مى خواهم بپرسـم مگر غیر از این اسـت 
که ما در تیم ملى براى موفقیـت فوتبال ایران 
تـالش مى کنیم؟ آیـا رفتن تیم ملـى به جام 
جهانـى فوتبال ایـران را سـرپاتر نمى کند و 
بر عکس، خدایى ناکـرده ناکامى تیم ملى 

ناامیـدى در فوتبـال به وجـود نمـى آورد؟ مطمئنًا 
موفقیت تیم ملـى، موفقیـت ورزش ایران اسـت. 
وقتى ایـن همه حاشـیه و تشـنج بـراى تیـم ملى 
به وجـود مى آیـد، طبیعى اسـت که سـرمربى تیم 
هم به اسـتعفا فکر کنـد. اتفاقاتى که افتـاده اصًال 
خوب نیسـت. بازیکنان همه رابطـه خیلى خوبى با

 آقاى کـى روش دارنـد و مطمئنًا نتایجـى که رقم 
خورده با تدبیرى بوده که وجود داشـته است. حتمًا 
باید از کادر فنى و بازیکنان حمایت شود تا با تمرکز 
باال نتایج خوب ادامه پیدا کند. متأسفانه در این بین 
برخى افراد براى مسائل شخصى حرف هایى علیه 
تیم ملى مى زنند کـه تمرکـز الزم کادر فنى و کل 
تیم از بین مـى رود. یـک زمانى مى بینیـد که یک 
کارشـناس یا یـک دلسـوزى انتقاد فنـى مى کند، 
شما مى پذیرید چون به افزایش کیفیت کار کمک 
مى کند امـا زمانى دیگـر مى بینید که انتقاد زشـت 
و زننـده اسـت و منتقـد قصـدش زدن تیـم ملى و 
سرمربى تیم ملى اسـت، آن زمان دیگر نمى توانید 
آن را قبول کنید. واقعًا امیدوارم شـرایط به گونه اى 
رقم بخورد که تیم ملى ضربه نخورد چون باید همه 
در عمل و نه در حـرف این اصل را ثابـت کنند که 

اولویت تیم ملى است.

ر سال هاى 
فوتبال» و 
ینین دسته 
ت ورزى 
 از سایر 

راهى 
 گیر 
یک
ود 
ى 

شیمان شد.
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چهل تکه

پیش از این روزنامه ها در منطقه    خبرگزارى صدا وسیما|
«گوانگشى» در جنوب چین گزارش دادند که پیرزنى 92 ساله توسط پسر و 
عروسش براى سال ها در شرایط بسیار نامطلوب و داخل قفس حیوانات خانگى  
نگه داشته شده است.روزنامه «سادرن مورنینگ پست» منتشر کرد: این زن که 
نام خانوادگى اش «یانگ» است در یک سلول 10 مترمربعى زندگى مى کرد و 
روى یک نیمکت چوبى مى خوابید.در ماه هاى اخیر کاربران اینترنت در چین 
از مواردى که به نظر مى رسد افراد مسن مورد بى توجهى فرزندان قرار گرفته 
اند خشمگین بوده اند.شرایط زندگى یانگ را یک زن محلى افشا کرده است. او 
ویدئویى در سایت معروف ویدئویى «میائوپاى» گذاشته که یانگ را در داخل 
قفس نشان مى دهد.خشم عمومى پس از آن بیشتر شد که روزنامه «سادرن 
مورنینگ پست»  در تاریخ 10 ژانویه تصاویرى را از جثه بسیار الغر این پیرزن 

ناشى از سوء تغذیه او منتشر کرد.

 ایلنا| تعدادى موجود عجیب در یک خانه در کشور آفریقاى 
جنوبى کشف شد که موجب شوکه شدن اهالى خانه شده است.بر 
اساس این گزارش، موجودات عجیب و غریبى که در این خانه پیدا 
شدند سرى شبیه گربه و بدنى مثل موش داشتند. اعضاى خانه 
که این موجودات عجیب و غریب را در سرداب خانه پیدا کردند با 
یک رهبر مذهبى براى چگونگى برخورد با آنها مشورت کردند و 

در نهایت این موجودات را از بین بردند.
با وجود اینکــه از بین بردن این موجودات عجیب با مشــورت 
کلیساى محلى انجام شد یک مؤسسه خیریه محلى این کشتار 
را محکوم کرده است.این حیوانات در یک خانه در «لسابونگ» 
واقع در «روستنبرگ»، در آفریقاى جنوبى پیدا شدند. مردم محلى 

بر این باورند که اینها موجودات نفرین  شده هستند.

یک مزرعه دار انگلیسى به نام    باشگاه خبرنگاران جوان|
«استفان بوو»  طى اقدام جالب و عجیب براى دادن پیشنهاد ازدواج به 

زن مورد عالقه اش از گوسفندان خودش استفاده کرد.
اوضاع از این قرار بود که مزرعه دار از زن مورد عالقه اش درخواست 
مى کند تا براى دیدن گوسفندان بیمار وارد مزرعه شود تا در فرصت 
مناسب پیشنهاد ازدواج خود را توسط گوسفندان خود به آن اعالم کند.

این مزرعه دار با اسپرى کردن جمله «با من ازدواج مى کنى» روى 
چهار گوسفند زنده از فرد مورد عالقه خود خواستگارى کرد  و زن به 

شدت از این عمل شوکه شد.
استفان بوو 41 ساله  عنوان کرده که «ساندران» (زن مورد عالقه اش)
با دیدن این پیام پیشنهاد، من را پذیرفت و طبق گفته اش از انجام این 

شیرینکارى بسیار خوشش آمده است.

خشم کاربران چینى از 
رفتار عروس با پیرزن 92 ساله

کشف موجودات عجیب در 
سرداب یک خانه 

گوسفندانى که
030201 «بله» را از عروس گرفتند

وضع مالى بدى ندارد  اما طمع باعث شد با همدستى برادرش و 
دوست خود تصمیم به سرقت بگیرد؛ سرقت از خانه اى در شمال 
تهران. برادر دیگرش سرایدار این خانه بود که در جریان سرقت 
میلیاردى مجبور شدند با شلیک گلوله او را مجروح کنند. متهمان 
در جریان عملیات پلیسى دستگیر شدند که در ادامه گفتگوى 

میزان با طراح این سرقت را مى خوانید.
خودت را معرفى کن.

حمید هستم و 25 سال دارم.
شغلت چیست؟

همراه برادر کوچک ترم بوفه اى در یک مجتمع ورزشى در شهر 
اجاره کردیم و آنجا فروشندگى مى کنیم.

پس چرا به فکر سرقت افتادید؟
حدود یک هفته قبل از تعطیالت عید، براى مالقات با برادرم 
«اصغر» پیش او رفتم. برادرم سرایدار یک خانه ویالیى خیلى 
بزرگ بود. به محض ورودم به خانه، بزرگى آنجا من را تحت تأثیر 
قرار داد. طى مدتى که نزد برادرم بودم، وى مدام از وضعیت مالى 
صاحبخانه و اطمینان وى به خودش صحبت مى کرد؛ حتى اصغر 
عنوان کرد که صاحبخانه آنقدر به او اطمینان و اعتماد دارد که 
رمز گاوصندوق خانه را نیز در اختیارش گذاشته است. پس از آن 

بود که وسوسه سرقت از خانه به جانم افتاد.

این موضوع را بــا اصغر هــم در میان 
گذاشتى؟

نه. اطمینان داشــتم که اصغر با من همکارى نخواهد کرد؛ به 
همین علت موضوع سرقت را با برادر دیگرم به نام «على» در 
میان گذاشتم و قرار شــد با همراهى یکى از دوستانمان به نام 
«مهدى» که از مجرمان ســابقه دار است این سرقت را انجام 

دهیم.
نقشه ات را چطور اجرا کردى؟

از قبل همه چیز را با على و مهدى هماهنگ کرده بودیم. قرار 

بود من و على حرفى نزنیم و چهره مان را کامل بپوشــانیم تا 
برادرمان شک نکند.

همه چیز طبق قرار پیش مى رفــت. زمانى که وارد حیاط خانه 
شــدیم، برادرم به محض دیدن ما ترسید و مى خواست فریاد 
بزند که مهدى جلوى دهان او را گرفت و تهدیدش کرد که اگر 
سروصدا کند او را مى زند. وارد خانه شدیم و اصغر همچنان براى 
فرار از دست ما در تکاپو بود. مهدى شروع به کتک زدن برادرم 

کرد. من و على هم با او همکارى کردیم.
بعد چه شد؟

دست و پاى اصغر را بستیم و از او خواستیم تا رمز گاوصندوق 
را بدهد. ما اصرار مى کردیم و او رمز را نمى داد تا اینکه مهدى 
ناگهان عصبانى شــد و به پاى او شلیک و او را به مرگ تهدید 
کرد. برادرم که دیگر چاره اى برایش نمانده بود رمز را داد. ما هم 

جواهرات را دزدیدیم و فرار کردیم.
پلیس چگونه فهمید که شما سارقان طالها 

هستید؟
زمانى که اصغر زنگ زد و خبر را به ما داد، من و على براى طبیعى 
جلوه دادن ماجرا همراه او به پاسگاه پلیس رفتیم ولى متأسفانه 
به محض دیدن مأموران پلیس دستپاچه شدیم و آنها از حالت 

اضطرابى که داشتیم به ما شک کردند و به موضوع پى بردند .

مرد جوان در توهم افیونى مادر و پسر دایى اش را به قتل رساند و سپس 
دست به خودکشى نافرجام زد.

به گزارش جام جم آنالین، شــامگاه سه شنبه 21 دى ماه سال جارى 
فریادى هاى وحشت زده پسر بچه اى از خانه اى در یوسف آباد کافى 
بود تا همسایه ها با توجه به مرموز بودن فریادها از مأموران کالنترى 

125 یوسف آباد در خواست کمک کنند.
خیلى زود مأموران پاى درمحل گذاشتند اما دیگر صداى پسر بچه به 
گوش نمى رسید و تیم پلیسى هر چه زنگ خانه مرد جوان را زدند کسى 
در را به روى مأموران باز نکرد و این درحالى بود که از زمانى که صداى 

فریادهاى پسر کوچولو قطع شد هیچکس از خانه خارج نشده بود.
بدین ترتیب مأموران با توجه به مرموز بــودن ماجرا اقدام به تخریب 

در کردند و پاى در خانه گذاشتند و با صحنه هولناکى روبه رو شدند.
همین کافى بود تا تیمى از مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران همراه 

بازپرس ویژه قتل پاى در صحنه جرم گذاشتند.
کارآگاهان با حضور در محل با جسد زن و پسر بچه اى روبه رو شدند 
و این در حالى بود که مرد جوانى نیز در کنار آنها با مرگ دست و پنجه 

نرم مى کرد.
خیلى زود مرد جوان به بیمارستان منتقل شد و بازپرس ایلخانى پس از 
بررسى هاى ابتدایى دستور انتقال جسد زن و پسر کوچولو به بیمارستان 

را صادر کرد.
کارآگاهــان در این شــاخه از تحقیقات پى بردند که مــرد جوان که 
در بیمارســتان تحت درمان قرار دارد عامل ایــن جنایت خونین در 

خانه اش است.
در گام بعدى مشخص شد که عامل این جنایت اعتیاد به مواد مخدر 
دارد و ابتدا مادرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده و سپس پسردایى ده 
ساله اش را به کام مرگ کشانده و در ادامه اقدام به خودزنى کرده و قصد 
خودکشى داشته که با حضور مأ موران وى به بیمارستان منتقل شده و 

از مرگ نجات پیدا کرده است.
بنا به این گزارش، عامل جنایت در حال حاضر تحت درمان قرار دارد و 
قادر به گفتن چگونگى جنایت نمى باشد و احتمال مى رود قاتل تحت 

توهم دست به این جنایت زده است.

مردادماه ســال 88 مرد جوانى با پلیس    انتخاب|
110 تماس گرفــت و به آنها خبر داد فــردى را با ضربه 
چاقو در خانه شان، واقع در خیابان نبرد کشته است. پس 
از حضور پلیس در محل وقــوع حادثه و تحقیقات اولیه، 

«هادى» که خودش با پلیس آگاهى و اورژانس تماس 
گرفته بود، اعتراف کرد بــا چاقو به «فرهاد» 

حمله کرده اســت. با توجه به اینکه 
لحظاتى پس از حضور مأموران 

پلیس هادى بــه قتل 
اعتــراف کرده 

بود، پلیس او را 
بازداشت کرد.

براى او ماجــرا را  اینگونــه 
کــرد: «من فرهــاد را بازپرس تعریف 

او  دوست صمیمى من بود. مى شــناختم. 
ما بیشتر اوقات با هم بودیم. آن روز من به عروسى یکى از 
آشناهایمان دعوت شده بودم. لباس هایم را پوشیدم و سوار 
موتورم شدم تا به تاالر عروسى بروم. نزدیک تاالر عروسى 
یاد فرهاد افتادم و به خودم گفتم  اى کاش فرهاد را هم با 
خودم مى آوردم. همانجا بود که تصمیم گرفتم برگردم و 
فرهاد را هم با خودم ببرم. فرهاد را پیدا نکردم. موبایلم هم 
شارژ نداشت تا با او تماس بگیرم. در میان راه پسرعمویش 
را دیدم، گفت فرهاد را دیده که به سمت خانه ما مى رفته 
است. باسرعت خودم را به خانه رساندم. خواهرم در را باز 
کرد، ناگهان چشمم به کفش هاى فرهاد افتاد. داخل خانه 
رفتم و تمام اتاق ها را گشتم، اما او را پیدا نکردم. تنها جایى 
که باقى مانده بود، انبارى داخــل حیاط بود. آنجا رفتم و 
فرهاد را در شرایط نامناســب و بى  شرمانه اى دیدم. اول 
خواستم خواهرم را بکشم که فرهاد به من گفت خواهرت 
هیچ نقشى در این ماجرا نداشته است. دسته کلیدى را به 
من نشان داد و گفت: «این را از خورجین موتور برداشتم و 

یواشکى به اینجا آمدم».»
متهم گفت: «من مى دانستم که فرهاد خواهرم را دوست 

دارد و حتى نسبت به رابطه آنها 
ه  شک هم  د کر
بــودم 

امــا هرگز فکر 
نمى کردم او بخواهد من 
و خانــواده ام را بى آبرو 

دوستان خیلى خوبى کنــد. ما 
براى هم بودیم و اگر فرهــاد از خواهرم به صورت 
جدى خواستگارى مى کرد، من طرف او را مى گرفتم و با 
این ازدواج موافقت مى کردم اما او این موضوع را واضح 
و رســمى مطرح نکرده  بود. وقتى آن روز وارد خانه شدم 
و او را در خانه خودمان دیدم، خیلى عصبى شــدم. فکر 
مى کردم خواهرم هم مقصر است، اما وقتى فرهاد گفت 
اینطور نیست، نسبت به خواهرم کمى آرام شدم. از فرهاد 
پرسیدم چرا این  کار را کرده  است، او گفت: «مى خواستم 
شما را در عمل انجام شده قرار بدهم تا بتوانم با خواهرت 
ازدواج کنم.» عصبانى بودم. مى خواستم فرهاد را بترسانم، 
چاقویى برداشتم تا ضربه اى به سرش بزنم، فرهاد خودش 
را عقب کشید و ضربه روى گردنش نشست. البته قصدم 
کشتن فرهاد هم نبود و فقط مى خواستم طورى عصبانیتم 
را به او نشــان دهم و بگویم که از کارش خیلى ناراحت 

شده ام.»
هــادى در ادامه گفت: «مــن خوشــبختى خواهرم را 
مى خواستم، فرهاد را هم دوست داشتم و اگر مطمئن بودم 
که او واقعاً خواهرم را مى خواهد، شرایطى فراهم مى کردم 
که آنها با هم ازدواج کنند اما فرهاد مشــکل داشت. او 
به لحاظ مالى نمى توانســت یک خانواده را اداره کند و 
همین من را نسبت به خوشــبختى خواهرم دچار تردید 
مى کرد. یک بار که او این موضوع را مطرح کرد، به او گفتم 
هر زمان توانستى یک خانواده را اداره کنى، آن زمان اجازه 

این وصلت را مى دهم.» 

و به این ترتیب با توجه به اعترافات  هــادى 
شــکایت سایر مدارك موجود در پرونده  و 
متهم صادر و اولیاى دم، کیفرخواست علیه 
چهارم دادگاه پرونده براى رسیدگى به شعبه 
پرونده کیفرى استان تهران فرستاده  شــد. 
که سال 91 پدر روند قانونى خود را طى مى کرد 

مقتول فوت کرد.
فرهــاد  درباره بر اساس قانون، باید اولیاى دم 
درخواست خود هــادى تصمیــم بگیرنــد و 
به دادگاه اعالم را مبنى بر گذشت یا قصاص 
این خصوص به کنند اما تاکنون درخواستى در 
گذشته دوباره دادگاه ارائه نشده  است. هفته 
برگزار شــد. جلسه رسیدگى به این پرونده 
هادى در برابر بعد از انجام تشریفات قانونى، 

قضات قرار گرفت و بار دیگر اتفاقات روز حادثه را شرح 
داد. او در ادامه اظهار پشیمانى کرد و گفت: «از کارى که 
کرده ام پشیمانم و مى خواهم اشــتباهاتم را جبران کنم. 
وقتى نوجوان بودم، پدرم را از دســت دادم، درسم را رها 
کردم و مشغول به کار شدم. تا به امروز مادرم را بسیار اذیت 
کرده ام، دیگر نمى توانم گریه هایش را تحمل کنم، من 
باعث بدبختى خانواده ام شده ام و مى دانم که خانواده فرهاد 
را هم داغدار کرده ام. بعد از فوت پدرشان آنها را ندیده ام اما 
درخواست دارم من را ببخشند و از خونم بگذرند. من واقعًا 

قصد کشتن دوستم را نداشتم.» 
با توجه به خواســته هاى متهم و حضور نداشتن شاکى 
در جلســه دادگاه، قضــات تصمیم گرفتنــد که هادى

 با گذاشــتن 500 میلیون تومان وثیقه بتواند به صورت 
موقت آزاد شود.

عصر سه شنبه هفته گذشته مأموران پلیس رضوانشهر استان گیالن    افکار نیوز |
در تماس اهالى روستاى رودبار سراى در جریان قتل زن جوانى قرار گرفتند. با حضور مأموران 

پلیس در محل جنایت مشخص شد مقتول در خانه همسایه اش به قتل رسیده است.
پزشک جنایى پس از معاینه جسد علت مرگ زن جوان را اصابت ضربات سخت به سرش اعالم 
کرد. در ادامه مرد همسایه به عنوان عامل اصلى جنایت بازداشت و پس از انتقال به اداره پلیس 
با اعتراف به قتل زن همسایه گفت: «ساعتى قبل گاو همسایه وارد مزرعه و باغ من شد. از روى 
عصبانیت با داسى که همراهم بود دم گاو را بریدم. دقایقى بعد زن همسایه به دنبال گاوش آمد 
و متوجه شد که دم او را بریده ام، به همین خاطر با من درگیر شد. من هم از روى عصبانیت با 
داس چند ضربه به سر زن جوان زدم که جانش را از دست داد.»   سرهنگ حسینى رئیس پلیس 

رضوانشهر با اعالم این خبر گفت:  تحقیقات بیشتر از عامل جنایت ادامه دارد. 

رابطه نامشروع 
به قتل

,, انجامید

من مى دانستم که 
فرهاد خواهرم را 
دوست دارد و حتى 
نسبت به رابطه 
آنها شک هم کرده  
بودم اما هرگز فکر 
نمى کردم او بخواهد 
من و خانواده ام 
را بى آبرو کند. ما 
دوستان خیلى خوبى 
براى هم بودیم 
و اگر فرهاد از 
خواهرم به صورت 
جدى خواستگارى 
مى کرد، من طرف او 
را مى گرفتم

قتل فجیع مادر و پسردایى 
در توهم کثیف

محمدحسین صادقى دادســتان عمومى و 
انقالب مرکز کرمانشاه در گفتگو با میزان به 
آخرین وضعیت پرونده کالهبردارى «گلیم و 
گبه»  کرمانشاه اشاره کرد و گفت: با توجه به 
گستردگى اموال و فراوانى شکات اکنون در 
حال شناسایى اموال متهم هستیم. وى افراد: 
اموال متهم در استان هاى مختلف قرار دارد 
و صرفًا در استان کرمانشاه نیست. چون در 
این رابطه موضوعاتى مثل کنترل و مراقبت 
و جلوگیرى از حیف و میــل و انتقال اموال 

مطرح است.
این مقــام قضائى گفــت: همچنین چون 
اموال متهم متنوع است کارشناسان در حال 
ارزیابى میزان و مقادیر آنها هستند تا حقى از 
کسى ضایع نشــود. الزم است ما این اموال 
را مدیریت کرده و نگه داریــم تا به مرحله 

ارزیابى نهایى برسد.
صادقى گفت: هنوز میزان ســپرده گذارى 
افراد مشخص نشده اســت و معلوم نیست 
که چه میزان مردم در ایــن پرونده پول به 

متهم داده اند.
دادســتان عمومى و انقالب کرمانشاه بیان 
کرد: تاکنون حدود ده هزار نفــر از مردم از 
متهم این پرونده شکایت کرده اند؛ اما زمان 
و موعد مشخصى براى اینکه شکایت کنند 
تعیین نکرده و گفته ایم هرکسى هر شکایتى 

دارد به دادسرا مراجعه کند.
وى گفت: با توجه بــه اینکه هنوز پرونده در 
حال کارشناسى اســت عنوان اتهامى این 
فرد اخالل در نظام اقتصادى است و عنوان 

کالهبردارى مطرح نیست.
این مقام قضائى در پایان گفت: چون هنوز 
اظهار نظر نهایى انجام نشده زمان مشخصى 

براى صدور کیفرخواست تعیین نشده است.

 بیش از 10 هزار نفر شکایت کرده اند

آخرین وضعیت پرونده 
«گلیم و گبه» کرمانشاه

لو رفتن سرقت هاى میلیاردى به علت ترس از پلیس
فرمانده انتظامى شهرســتان شاهرود   جام نیوز|
گفت: ســارق جوانى که با اســلحه تقلبى قصد سرقت از 
بانک صادرات شهر رودیان را داشت پس از متوجه شدن 
کارمندان بانک از اســلحه تقلبى او، از بانــک پا به فرار 
گذاشت.سرهنگ سیدمجتبى اشرفى افزود: حوالى ساعت 
12 ظهر روز پنج شنبه هفته گذشته جوان 30 ساله اى وارد 
بانک صادرات شهر رودیان از توابع شهرستان شاهرود شد 
و بعد از پر کردن فیش بانکى به سوى کارمندان، اسلحه 

کشید و طلب پول کرد.
وى اظهار داشت: کارمندان بانک با این اقدام ناشیانه این 
سارق، فهمیدند که اســلحه او تقلبى بوده و از دادن پول 
خوددارى مى کنند و این فرد بعــد از دقایقى با ترفندى از 

بانک خارج مى شود. 
وى خاطرنشان کرد: سارق در بیرون بانک با همدستى که 
با یک دستگاه موتورسیکلت فاقد پالك در انتظار او بود، پا 

به فرار گذاشت و متوارى شدند.
فرماندار انتظامى شهرستان شاهرود یادآور شد : جستجو 
براى شناسایى سارق از سوى پلیس شهرستان ادامه دارد.

شهرستان بیش از 200 هزار نفرى شاهرود در شرق استان 
سمنان واقع شده است.

سرقت ناکام از 
بانک با اسلحه تقلبى

گاو سبب قتل زن همسایه شد

ه آنها 

فکر امــا هرگز
نمى کردم او بخواهد من 
بى آبرو خانــواده ام را و
دوستان خیلى خوبى

ر فرهــاد از خواهرم به صورت 
د، من طرف او را مى گرفتم و با 
ردم اما او این موضوع را واضح

ود. وقتى آن روز وارد خانه شدم 
دم، خیلى عصبى شــدم. فکر 
است، اما وقتى فرهاد گفت  صر
واهرم کمى آرام شدم. از فرهاد 
است، او گفت: «مى خواستم  ده
 قرار بدهم تا بتوانم با خواهرت 
مى خواستم فرهاد را بترسانم، م.

و به این ترتیبببببببببببببببببا توجه به اعترافات  هــادى 
كككككككككككاركموجود در پرونده  شــکایت سایر مد و 
متهم صادر و اولیاى دم، ککک ک کک ک ک کککک ک ک کیفرخواست علیه 
ىىىىىىىىىىبراى رسیدگى به شعبه  چهارم دادگاه بپرونده 
ااستاانننننننننننننن تهرانفرستاده  پرونده کیفرى شــد.
خنى خود را طى مى کرد  1که سال 91 پدر روند قانو

تتتتتتتتتتتتفوتتکککککککککککککککرد. مقتول
فرهــاد  درباره بر اساس قانون، باید اولیاى دم

درخواست خود هــادى تصمیــم بگیرنــد و 
به دادگاه اعالمرا مبنى بر گذشت یا قصاص

اینخصوص به ااکنند اما تاکنون درخواستى در 
گذشته دوبارهدادگاه ارائه نشده  است. هفته 
برگزار شــد. جلسه رسیدگى به این پرونده 
هادى در برابر بعد از انجام تشریفات قانونى، 

من مى د
فرهاد خ
دوست د
نسبت
آنها شک
بودم اما
نمى کردم 
من و
را بى آبر
دوستان خ
براى 
و اگر



1010فناورىفناورى 2853دوشنبه  27 دى ماه 

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

جزئیات جدیدى از نمایشگر 
ال جى جى 6 منتشر شد

نصف جهان ال جى دیسپلى به تازگى از پنل نمایشگر 
جدید+ QHD  خــود رونمایى کرده اســت و عنوان 
داشته که پرچمدار ســال 2017 ال جى، یعنى گوشى 
هوشــمند ال جى جى 6 (LG G6) کــه احتماال به 
زودى شــاهد معرفى آن خواهیم بود از پنل بهره مند 
مى شود. اما منظور از وضوح تصویر+ QHD چیست؟ 
عبارت +QHD که ال جى به آن اشاره کرده مربوط به 
وضوح تصویر 2880 در 1440 پیکسل مى شود. پنل 
نمایشگرى که ال جى دیسپلى آن را معرفى کرده، پنلى 
5,7 اینچى است که تراکم پیکسلى آن به 564 پیکسل 

در هر اینچ مى رسد.
بنابراین به احتمال زیاد گوشى هوشمند ال جى جى 6 
به صفحه نمایشى 5,7 اینچى و با وضوح تصویر 2880 
در 1440 پیکسل مجهز مى شود و تراکم پیکسلى 564 
پیکسل در هر اینچ را به همراه دارد. ال جى همچنین 
اشاره کرده که این پنل نمایشگر نسبت تصویر 18:9 
را ارائه مى کند که نسبت تصویر بسیار عالى به منظور 
استفاده بهینه از قابلیت چند پنجره اى یا مولتى تسکینگ 
(Multitasking) سیستم عامل اندروید 7,0 نوقا خواهد 
بود.ال جى همچنین اشاره مى کند که ضخامت لبه هاى 
نمایشگر جدیدش بسیار باریک بوده و پنل آن نسبت 
به پنل هاى مشابه پیشــین 30 درصد مصرف انرژى 

کمترى دارد. 

اپلیکیشن ساخت ویدئوهاى 
دابسمش اندروید

 Dubsmash Mod نصــف جهــان  بــا اپلیکیشــن
مى توانید صــداى بازیگــران، خواننــدگان و افراد 
مشــهور را روى تصویر خودتان بیندازید و همزمان

 صحبــت هــاى آنهــا را با حــرکات چهــره و لب 
خود هماهنــگ کنید یــا بهتر بگوییم، یــک دوبله 
 Dubsmash .تصویرى از آن صدا داشــته باشــید
داراى یک شبکه اجتماعى اســت و به مدد کاربران 
فعالش، آرشیو بسیار عظیمى از این صداها را در خود 
گردآورى کرده است، این صداها شامل شخصیت هاى 
ایرانى هم مى شــوند، بنابراین با جستجوى کلماتى 
مثل جواد خیابانى یا سرهنگ علیفر مطمئنًا به نتایج 
 Dubsmash Mod ،جالبى خواهید رسید! به طور کلى
برنامه اى است که با اســتفاده از آن مى توانید صداى 
صحبت کردن شخصیت هاى معروف، گزارشگرهاى
 تلویزیون و... را انتخاب کرده و بعــد از خودتان فیلم 
بگیرید و طورى وانمود کنید که شما در حال صحبت 

کردن هستید!
 ضبط ویدئو با Dubsmash هم بســیار آسان است؛ 
کافیســت صداى مورد نظرتان را از آرشیو برنامه پیدا 
کنید، یا اینکه آن را از طریق ضبط با میکروفون یا آپلود 
مستقیم به Dubsmash بفرستید، با آماده شدن صدا، 
دوربین موبایل شما فعال مى شود و مى توانید با فشردن 
دکمه ضبط، همزمان با پخش صــدا از خودتان فیلم 

بگیرید و روى صدا لب خوانى کنید!

برگزارى همایش آینده وب و 
موبایل ایران در اسفند ماه

نصف جهــان  همایــش آینــده وب و موبایل، یک 
رویداد دو روزه اســت که در آن پیشــتازان صنعت 
وب و موبایل از فناورى هاى روز دنیا در این دو حوزه 

سخن مى گویند. 
این همایش پنجره اى به چشم انداز آینده  وب و موبایل 
در جهان، و همچنین راهنمایى براى تصمیم گیران، 

تصمیم سازان و متخصصان ایرانى است.
در هر یک از روزهاى برگــزارى همایش، یک پنل 
تخصصــى در مورد یکى از موضوع هــاى مهم این 
حوزه نیز برگزار خواهد شــد و دســت اندرکاران به 
بحث و تبادل نظر خواهند پرداخــت و در پایان، به 
شــرکت کنندگان گواهى حضــور در همایش اعطا 

خواهد شد.
جهت ثبت نام در همایش مى توانید به نشانى اینترنتى 

conf.wsschool.org/fowm مراجعه کنید.

نصف جهان با عنایت به رشد روز افزون فناورى هاى نو به ویژه تجارت الکترونیک  وب سایت ادارى آنالین با هدف سهولت 
خرید آگاهى مردم نسبت به کاالها مورد نیاز ، تأمین و مشاوره کاال هاى اورجینال به کاربران عزیز پا  به عرصه گسترده اینترنت 

گذاشته است .
از جمله عمده فعالیت هاى وب سایت فروشگاهى ادارى آنالین: 

  فروش انواع  کارتریج هاى اورجینال-فروش انواع پرینترهاى اچ پى و ســایر مدل ها  - فروش انواع کاالهاى نوشت افزار و 
ادارى- مشاوره خرید کاالهاى مورد نیاز کاربران- تعمیر انواع ماشین هاى ادارى : پرینتر ، لپ تاب، مانیتور و... - فروش همه 

کاالهاى مدل هاى HP , canon  ,samsung ,Panasonic ,brother ,sharp  و سایر برندهاى معرفى شده در سایت.
 وب سایت فروشگاهى ادارى آنالین جهت تسهیل در خرید امکان ارسال کاال به تمامى نقاط کشور را دارا است و هفت روز 
هفته 24 ساعت آماده مشاوره خرید و فروش کاال مى باشد.مدیرت فروشگاهى اینترنتى ادارى آنالین  امیدوار است با فروش 
کاالهاى اورجینال ادارى اعتماد شما را جلب نماید و دیگر بابت کاالهاى تقلبى به خصوص کارتریج ...هیچ نگرانى نداشته باشید.
http://edarionline.com :وب آدرس

نصــف جهــان Into the Badlands Blade Battle  بازى جدید و فوق العاده زیبا در ســبک بازى هاى اکشــن و
مبارزه اى از استودیوى Reliance Big Entertainment براى اندروید اســت. در این بازى شما مى توانید از میان 
قهرمانان مورد عالقه خود از جملــه Sunny, The Widow, M.K., Waldo و Quinn به دلخواه انتخاب کرده و در 
مقابل دشمنان مختلف قرار بگیرید با ضربه هاى پشت سر هم آن ها را از پاى درآورید و ماموریت ها را یکى پس از 

دیگرى پشت سر بگذارید! 
به مناطق صعب العبور کوهستانى سفر کنید، با در دست گرفتن سالح هاى مختلف به نبرد با دشمنان بروید، با از بین 
بردن دشــمنان به جمع آورى پول و امتیاز بپردازید و قدرت ها و مهارت هاى خود را یکى پس از دیگرى آزاد کنید و 
یکى از زیباترین بازى هاى مبارزه اى را تجربه کنید! امکان ساخت تیم قهرمانان در اختیار شما قرار داده شده است 
تا بتوانید تیم اختصاصى خود را با 19 قهرمان مختلف بسازید، همچنین مى توانید با ایجاد اتحاد، کارت هاى خود را با 
دیگرن به اشتراك بگذارید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى اکشن و مبارزه اى اندروید باشید بدون شک محو ساخت 

Into the Badlands Blade Battle خواهید شد!

راهنماى خرید

 hp ســاخت شــرکت M125nw نصف جهان پرینتر
دستگاهى چندکاره است که داراى قابلیت هاى پرینتر 
سیاه و ســفید لیزرى، اسکن و کپى اســت. پرینترهاى 
لیزرى عمدتاً براى چاپ متن و اسناد به کار برده مى شوند 
و در این زمینه سرعت خوبى دارند. این دستگاه داراى 
اتصال بى سیم است و از چاپ از طریق تلفن هاى همراه 
هم پشــتیبانى مى کند. براى این منظــور مى توانید از 
نرم افزار HP ePrint بر روى تلفن  همراه هوشمند خود 
اســتفاده کرده و بدون نیاز به شبکه  بى سیم به صورت 
مستقیم اســناد خود را چاپ کنید. این پرینتر از قابلیت 
Auto on/Auto off پشتیبانى مى کند که درنتیجه  آن 

کاربرى براى چاپ نیازى ندارد که به دســتگاه رجوع 
کرده و آن را روشن کند. دســتگاه در صورت دریافت 
فرمان چاپ به صورت خودکار روشــن شده و اسناد را 
چاپ مى کند. همچنین در صورت عدم استفاده از دستگاه 

براى مدت خاصى دستگاه به صورت خودکار خاموش 
مى شود. سرعت چاپ این دستگاه برابر با 21 برگ در 
دقیقه عنوان شده است که در مقایسه با مدل هاى مشابه 
رقم مناسبى به شــمار مى آید. M125nw یکى از کم 
صداترین مدل هاى hp محسوب شده و در هنگام چاپ 
بسیار کم سروصدا کار مى کند. دستگاه فوق را مى توانید 

براى مصارف خانگى و یا ادارى خریدارى کنید.
 LaserJet Pro MFP شــاید جدى تریــن رقیــب
M125nw، پرینتر Xpress M2070w ساخت شرکت 

سامسونگ باشد که قیمت یکسانى داشته و در بسیارى 
از مجالت به عنوان دستگاه نمونه در کالس خود معرفى 
شده است. پرینتر M125nw نسبت به این مدل سرعت 
کمترى دارد ولى از سوى دیگر ارزان تر است و در هنگام 
چاپ صداى بسیار کمترى تولید مى کند. مشکلى که در 
 NFC به چشــم مى خورد عدم وجود قابلیت hp پرینتر

است. رقیب دیگر این مدل پرینتر DCP-1510 ساخت 
شرکت برادر است که سرعت کمترى دارد و هزینه هاى 
لوازم مصرفى آن گران تر است و همچنین سر و صداى 
بیشترى دارد اما هزینه  خرید خود دستگاه بسیار کم است 
و مى توان گفت یکى از ارزان ترین مدل هاى موجود در 

بازار است.
دســتگاه LaserJet Pro MFP M125nw از جهات 
بسیارى دستگاه بســیار خوبى است. این مدل بى صدا، 
سریع و تقریبًا ارزان اســت. قابلیت اتصال بى سیم این 
 NFC دستگاه بسیار کاربردى اســت البته اگر قابلیت
هم در این دستگاه تعبیه مى شد کار براى کاربران بسیار 

آسان تر مى شد.
هم اکنون پرینتــر M125nw را مى توانید با قیمتى در 
حدود 640000 تومان از بازار داخلى و یا فروشگاه هاى 

Hمجازى خریدارى نمایید.
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فروشگاه
 ادارى آنالین

بازى اکشن 
فوق العاده 
اندروید 

 
تغییر اندازه و فونت پیش فرض 
 Microsoft Word برنامه

نصف جهــان شاید یکى از خسته کننده ترین کار ها 
 Microsoft Word براى کاربرانى که زیاد از برنامه
اســتفاده مى کنند، تغییر اندازه و فونت پیشفرض 
برنامه به فونــت دلخواه در هنگام باز کردن ســند 

جدید باشد.
مایکروسافت براى حل این مشــکل خسته کننده 
یک تدبیر اندیشده است که شما با کمى ویرایش در 
تنظیمات Font مى توانید اندازه و فونت پیشفرض 

برنامه Microsoft Word را تغییر دهید.
مرحله اول:برنامه Microsoft Word را اجرا کنید.

 مرحله دوم:اکنــون بر روى زبانــه کوچکى که در 
سمت راست بخش Font ها وجود دارد کلیک کنید. 

البته از میانبر Ctrl+D نیز مى توانید استفاده کنید.
 Complex Scripts مرحله ســوم:اکنون از بخش 

فونت و اندازه دلخواه خود را انتخاب کنید. 
 Set مرحله چهارم:سپس از پایین صفحه روى گزینه

as Default کلیک کنید.

 مرحله پنجم:حال یک پنجره که شــامل دو گزینه 
است براى شما باز خواهد شــد. براى اینکه فونت 
دلخواه شما براى همیشه به عنوان فونت پیشفرض 
 All documents based on انتخاب شــود گزینه
 OK را انتخــاب کرده و the Normal Template

کنید.

گوگل مشکل تصاویر با کیفیت 
را حل مى کند

نصف جهان یکى از مشــکالت کاربــران اینترنت 
استفاده از ویدیوها و تصاویرى است که کیفیت بسیار 
باالیى دارند که نیاز به پهناى باند بیشترى دارد. اما 

گوگل راه حلى دارد که این مشکل را حل مى کند.
گوگل در خبرى که در وبســایت خود منتشر کرده 
اعالم کرده که از این به بعد سرویس گوگل پالس 
مى تواند به کمــک فنــاورى RAISR پهناى باند 

کمترى استفاده کند.
این فناورى حــدود دو ماه پیش معرفى شــد و از 
یادگیرى ماشینى براى تولید نسخه هاى با کیفیت 
از تصاویرى که کیفیت پایین دارند استفاده مى کند. 
در نتیجه کاربر مى تواند تصاویر را با همان کیفیتى 

که مدنظر عکاس بوده ببیند.
به کمک ایــن روش که براى نمایــش تصاویر در 
گوگل پالس استفاده مى شود؛ گوگل توانسته بیش 
از 75 درصد؛ پهناى باند کمتــرى براى هر تصویر 

استفاده کند.
فناورى ذکر شــده که از ابداعات گوگل به حساب 
مى آید مى تواند تصاویر بدون کیفیت را به تصاویرى 

با کیفیت باال تبدیل کند.
در حال حاضر؛ این ســرویس براى کاربران گوگل 
پالس روى بســتر آندروید ارائه شده ولى به زودى 

براى کاربران iOS هم منتشر مى شود.

ترفند

کلیک

نادیدنى ها را به کمک فناورى  ببینید

M125nw پرینتر لیزرى اچ پى مدل

نصف جهان در جهان چیزهاى زیادى وجود دارد که انسان ها با چشم غیرمسلح قادر به دیدنشان نیستند. ما نمى توانیم بعضى اتفاقاتى را که در برابرمان رخ مى دهند، ببینیم. اما چرا؟ پاسخ ساده است: این اتقافات بسیار سریع رخ مى دهند. برخى 
اوقات نمى توانیم تغییر رنگ ها و کنتراست را ببینیم. اگر این امکان وجود داشت، مطمئناً هم واضح تر مى دیدیم و هم اینکه اگر نیازى به تصمیم گیرى بود، در کسرى از ثانیه، قادر به انجام آن بودیم. اغلب، میدان دید ما به دلیل محدود بودن نمى تواند 
به درستى متوجه اتفاقاتى بشود که در اطرافمان در حال رخ دادن است. اما در سال هاى اخیر، فناورى هاى جدید به گونه اى توسعه پیدا کرده اند که مى توانند به انسان  ها در دیدن چیزهایى که تا پیش از این نمى دیدند، کمک کنند. در این مقاله پنج 

دستگاه و اپلیکیشن را که از این فناورى ها استفاده مى کنند، معرفى مى کنیم.

لنزهاى Prizm از فناورى خاصى استفاده مى کنند که در زمینه تنظیم رنگ فوق العاده دقیق است و باعث افزایش جزئیات 
در چیزى که مى بینید مى شود. در حقیقت، قرار است با اســتفاده از این امکان، تجربه بهتر و مثبتى داشته باشید؛ حال 
این تجربه هرچه که مى خواهد باشد. این لنزها محیط 
را با آنچه چشم غیرمسلح مى بیند، متفاوت مى بینند. 
مناظرى که اغلب در لنزهاى دیگر خسته کننده و بى روح 
به نظر مى رسند، به قدرى ارتقا پیدا مى کنند تا بیشتر از 
گذشته درباره شان تعریف شــود، جنب و جوش داشته 

باشند و زنده و باطراوت باشند.
این لنزها به گونه اى طراحى شده اند که قابلیت دید در هر 
محیطى را افزایش مى دهند، اما اگر از آن ها در هنگام ورزش استفاده کنید، تجربه بى نظیرى خواهید داشت. لنزها دید شما 
را وسعت مى دهند، در نتیجه با وضوح بیشترى مى بینید و بسیار سریع تر واکنش نشان مى دهید. عالوه بر این، آنها سطح 
دید و بینایى شما را توسعه مى دهند و در دیدن چیزهایى که باید ببینید، کمکتان مى کنند. همچنین سطح اطالع شما از 

نماى جانبى نیز بیشتر مى شود؛ به ویژه زمانى که الزم است اشیاى در حال حرکت را ردیابى کنید.

انســان مى تواند گرما را حس کند، اما دیدن گرما بدون چشــم غیرمســلح 
امکان پذیر نیســت. دوربین هاى حرارتــى Seek Thermal در چنین 

مواقعى به کار مى آیند. این دوربین به تلفن هوشمند وصل مى شود. 
در کنار آن یک اپلیکیشــن طراحى شــده اســت 

که حرکت هــا و فعالیت   هــاى گرمایى را 
نشــان مى دهد. در نتیجه عالوه بر 
اینکه مى توانید گرما را ببینید، متوجه 

مى شوید که از کجا نشأت مى گیرد.
از قابلیت  هاى تصویربردارى مى توان 

براى ردیابى و نجــات حیات وحش 
استفاده یا منفذهاى نفوذ هوا در یک 

دوربین ها مى توان دماى محیط را شناسایى کرد. در واقع، با این 
گرما را مشخص کرد. حتى هر نوع جســمى را شناسایى یا محل وجود 

اســتفاده کرد. پــس مى توانید مى توان از آن براى تعیین گرماى غذا یا نوشیدنى 
کنید.خنک ترین نوشــیدنى داخل یخچال را راحت تر پیدا 

گاهى اوقات چشم غیرمسلح مى تواند زمان وقوع طوفان را شناسایى کند. 
مسلم است که مى توانیم آسمان ابرى، رعدوبرق و هر نوع نشانه اى را 
که به آب وهواى نامساعد مربوط مى شود، ببینیم. اما نمى توانیم تا آن حد 
ببینیم که قادر به فهمیدن زمان بارندگى باشیم.اما Dark Sky مى تواند. 
این اَپ پیش بینى آب وهواى فرامحلى که از فناورى هاى نوین استفاده 
مى کند، قادر است به صورت لحظه اى شما را از وضعیت آب وهوا مطلع 
سازد. براى مثال، این اپلیکیشن به شما مى گوید که در همین نقطه اى که 
حضور دارید، حدود 11 دقیقه دیگر باران مى بارد. عالوه بر این، شما را از 
وضعیت آب وهوا در طول هفته آگاه مى کند؛ چیزى که امکان ندارد با چشم 
غیرمسلح ببینید.یکى از قابلیت  هاى جالب این اپلیکیشن، نمایش الگوى 
طوفان در اشکال رادار هواشناسى است. بنابراین به کمک ماهواره هایى 
که باالى سرمان قرار دارند، مى توان شکل طوفانى را که در راه است، 

تشخیص داد.

براى یک لحظه فکر کنید که در طول روز چند موجود زنده در 
اطرافتان مى بینید. حال به ایــن فکر کنید که در هر لحظه چه 
تعداد از آن  ها را مى توانید به درستى ببینید. به احتمال زیاد حتى 

اصًال نمى دانید که در اطرافتان چه موجوداتى وجود دارند.
اپلیکیشن Life Scanner در این راه به  کار مى آید. به کمک این 
اپلیکیشن و استفاده از تلفن هوشمند، قادر خواهید بود جانوران 
زنده در اقصى نقاط جهان را ببینید. ایــن اَپ براى آموزش و 

یادگیرى فوق العاده مفید است.

چشمان انسان نمى توانند آن طرف دیوار را ببینند، اما RF-Capture مى تواند. گروهى از دانشمندان دانشگاه علوم کامپیوتر MIT و آزمایشگاه هوش مصنوعى که این دستگاه 
را توسعه داده اند، مى گویند که RF-Capture با استفاده از سیگنال هاى وایرلس مى فهمد که کسى که آن طرف دیوار ایستاده است، چه شکلى دارد.

به گفته این محققان، این وسیله با تجزیه وتحلیل کردن بازتاب   سیگنال هاى وایرلس، شکل فرد مدنظر را ترسیم مى کند. در حقیقت مى تواند بفهمد کسى که آن طرف دیوار 
قرار دارد، کیست؛ دست خط وى را در حالى که روى هوا مى نویسد، دنبال کند و حرکات او را در حالى که در طرف دیگر دیوار است، تشخیص دهد.

به گفته Popular Science، این دستگاه با بازپخش سیگنال رادیو از طریق یک پخش کننده وایرلس کار مى کند. سپس دریافت کننده هاى این دستگاه سیگنال هاى 
بازتاب شده از فرد ناشناس را مى گیرند و اطالعاتى که از این سیگنال ها به دست مى آید، به تشخیص بدن فردى که طرف دیگر دیوار قرار گرفته است، کمک مى کند.

این دستگاه قادر است افراد مختلف را از یکدیگر تشخیص دهد و حرکت آن ها را ردیابى کند.
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حصر وراثت
عباسعلى شمسى شریر داراى شناسنامه شماره 31 به شرح دادخواست به کالسه 379/95 این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان معصومه باقرى شریر شماره شناسنامه 724 در 
تاریخ 95/9/4 اقامتگاه خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عباسعلى شمسى شریر به 
شماره شناسنامه 31 (فرزند) 2- فاطمه شمسى شریر به شــماره شناسنامه 7 (فرزند). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 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. شوراى حل اختالف 

بخش جلگه/10/1018
حصر وراثت

زهرا صادقى قلعه ساربانى بشماره شناسنامه 137 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه 
درخواستى بشماره 460/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان نجفعلى صادقى قلعه 
ساربانى بشماره شناســنامه 126 در تاریخ 1395/1/27 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتنداز: 
1- زهرا صادقى قلعه ســاربانى به شــماره ملى 1- 926512- 565 (همســر متوفى) 2- زهره صادقى قلعه 
ساربانى به شماره ملى 1- 275151-127 (فرزند متوفى) 3- امیرحسین صادقى قلعه ساربانى به شماره ملى 
8- 011418-565 (فرزند متوفى) 4- امیرمحمد صادقى قلعه ساربانى به شــماره ملى 1- 565-015773 
(فرزند متوفى) 5- على  اصغر صادقى قلعه ساربانى به شماره ملى/شناسنامه 31 (پدر متوفى) 6- عصمت غالمى 
سریانى به شماره ملى/شناسنامه 3 (مادر متوفى) و بجز نامبرده فوق ورثه دیگرى ندارد. پس از تشریفات قانونى 
و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره ندارد سرانجام در تاریخ 95/10/18 در وقت فوق العاده شعبه سوم 
شوراى حل اختالف جلگه بتصدى امضاء کننده زیر تشکیل است و پس از مالحظه پرونده کار گواهى مى نماید که 
ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگرى ندارد و دارائى آن روانشاد پس از پرداخت 

و انجام حقوق و دیونى که بر ترکه تعلق میگیرد. رضایى قاضى شوراي حل اختالف بخش جلگه /10/1019
حصر وراثت

زهرا قاسمى سیانى داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 464/95 شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى قاسمى سیانى فرزند جواد شماره شناسنامه 11 در 
تاریخ 73/2/27  اقامتگاه خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا قاسمى سیانى به شماره 
ملى 8-988574- 565 ،  2- حسن قاسمى سیانى به شماره ملى 8880254- 565،  3- فاطمه قاسمى سیانى 
به شماره ملى- شناسنامه 386،  4- سکینه قاسمى سیانى به شماره ملى 7-995114- 565 ،  5- سمانه قاسمى 
سیانى به شــماره ملى 5- 004866- 565 ،  6- صدیقه صاحبى هرندى به شماره ملى 7- 978328- 565. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 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. شوراى حل اختالف بخش جلگه/10/1020
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9510103764804971 شــماره پرونده: 9509983764801101 شماره بایگانى شعبه: 
951149 خواهان: على جلیلوند فرزند حسنعلى دادخواســتى به طرفیت خواندگان: 1- ایرج دهقانى قمشانى 
فرزند شیرعلى 2- مجید بنگاله فرزند مرتضى به خواسته  اعتراض ثالث و رفع توقیف از خودرو سمند به شماره 
انتظامى 544 ج 27  ایران 41 تقدیم دادگاه عمومى بخش جلگه نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه 
عمومى بخش جلگه واقع در اصفهان- بخش جلگه- شهر هرند- میدان ســردار آقابابایى ارجاع و به کالسه 
9509983764801101 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن شنبه مورخ 95/12/07 ساعت 10 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم (مجید بنگاله) و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین 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 فوق 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. 
ضمناً جلسه جهت استماع شهادت شهود خواهان: 1- مسعود جلیلوند 2- روح اله قاسمى 3- کامران حسین زاده 
4- احمدرضا فرزین تشکیل میگردد و حضور خواندگان جهت جرح احتمالى ایشان الزامى است. شعبه دادگاه 

عمومى بخش جلگه استان اصفهان/10/1021
ابالغ راي

بتاریخ 95/9/20 در وقت فوق العاده جلســه شوراي حل اختالف جلگه تشــکیل و پرونده 245/95 و شماره 
دادنامه: 435195- 95/9/29 تحت نظر است. شورا از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان آقاى بهزاد 
ناظمى هرندى فرزند بمانعلى به طرفیت خوانده آقاى سیدشهداد علوى به خواسته الزام به پرداخت طلب به مبلغ 
20/000/000 ریال بابت قرض به صورت واریزى به حساب نامبرده به انضمام خسارات تاخیر تادیه و دادرسى، 
از توجه به اظهارات خواهانو مفاد دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق پرینت واریز پول به حساب خوانده و ایشان 
سوگند خواهان مبنى بر واریز پول جهت قرض به حساب خوانده و عدم حضور خوانده و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
از جانب ایشان، خواسته خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 198و 515 و 519 و 520 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 (بیست میلیون ریال) بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 750/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
(95/6/7) لغایت اجراى حکم که توسط واحد اجراى احکام محاسبه و وصول خواهد شد، در حق خواهان صادر و 
اعالم میدارد. راي صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا مى باشد. 

شوراي حل اختالف جلگه/10/1022
حصر وراثت

احمدرضا محمدى داراى شناسنامه شماره 5490078650 به شرح دادخواست به کالسه 114/95 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ام کلثوم محمدى دره بیدى بشناسنامه 
5 در تاریخ 1391/11/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-احمد رضا محمدى ش ملى5490078650، 2- محمد محمدى ش ملى 5490126612، 3- رقیه محمدى 
ش. ش 5490253452 (فرزندان متوفى) 4- حسن محمدى ش ش 9 (همسر متوفى) 5- لیال ابراهیمى دره 
بیدى ش ش 251 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3091 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1024
حصر وراثت

پریسا ابراهیمى فیلورى داراى شناسنامه شماره 43122 به شــرح دادخواست به کالسه 119/95 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على ابراهیمى فیلورى بشناسنامه 3 در 
تاریخ 1395/3/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-حسن 
ابراهیمى فیلورى ش ش 231، 2- حسین ابراهیمى فیلورى ش ش120، 3- مهدى ابراهیمى فیلورى ش ش 
564 ، 4- قربانعلى ابراهیمى ش ش 5 ، 5- نعمت اله ابراهیمى فیلورى ش ش 248 ، 6- پرى ابراهیمى فیلورى 
ش ش 3 ، 7- پریســا ابراهیمى فیلورى ش ش43122 ، 8- زهرا ابراهیمى فیلورى ش ملى 1080153551 
(فرزندان متوفى) 9- فاطمه خلیلى ش ش 4 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 3089 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1025
حصر وراثت

رسول فتاح المنان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1545 به شــرح دادخواست به کالسه 107/95 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى فتاح المنان نجف آبادى 
بشناسنامه 386 در تاریخ 1395/8/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-رسول فتاح المنان نجف آبادى ش ش 1545، 2- رضا فتاح المنان ش ش1124، 3- اصغر فتاح المنان 
نجف آبادى ش ش590، 4- على فتاح المنان نجف آبادى ش ش 11424، 5- اقدس فتاح المنان نجف آبادى 
ش ش 358، 6- عفت فتاح المنان نجف آبــادى ش ش 643 ، 7- پروانه فتاح المنان نجف آبادى ش ش293، 
8- فاطمه فتاح المنان نجف آبادى ش ش 32379 ، 9- زهرا فتاح المنان نجف آبادى ش ش510 (فرزندان متوفى) 
10- عصمت ابوترابى نجف آبادى ش ش 348 (همسر متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 3093 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /10/1026
حصر وراثت

اسحاق یکتائى داراى شناســنامه شماره 111به شرح دادخواست به کالســه 120/95 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان قربانعلى یکتائى بشناســنامه 99 در تاریخ 
1395/7/17 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1-ابراهیم یکتائى نجف آبادى ش ش 749، 2- اســماعیل یکتائى ش ش 962، 3- ســمیه یکتائى ش ش 
1176، 4- عزت یکتائى ش ش 356، 5- اســحاق یکتائى ش ش 111 (فرزندان متوفى) 6- صدیقه کاظمى 
نجف آبادى ش ش 660 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 3090 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1027
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى 
دادخواستى به طرفیت تورج احمدى به خواســته مطالبه تقدیم که جهت رســیدگى به این شعبه ارجاع و به 
کالسه 776/95 ثبت گردیده است. نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب 
حسب درخواست خواهان و موافقت شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى 
روز چهارشنبه مورخ 95/12/7 ساعت 3/15 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 3088 شوراى حل 

اختالف یزدانشهر/10/1028
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان اعظم اسماعیلى دادخواستى به خواسته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده 
اکبر شفیعى شش جوانى به شوراى حل اختالف شعبه اول شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس ارجاع به 
شماره 1342/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/4 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشارمحلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است در صورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3092 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/1029
آگهى موضوع تبصره یک ذیل ماده 105قانون ثبت

شماره صادره: 1395/12/319914  تاریخ ثبت صادره: 95/10/20 نظر به اینکه خانم زهرا قربانیان نجف آبادى 
فرزند قنبرعلى مالک ششدانگ باستثناء بهاى یک-شانزدهم اعیانى پالك ثبتى1296/1 واقع در قطعه یک 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 295 دفتر92 و صفحه 428 دفتر 686 بنام وى سابقه ثبت و سند 
دارد بموجب درخواست وارده شــماره 94121036787362- 1394/12/11 تقاضاى اصالح سند و پرداخت 
بهاء یک– شانزدهم اعیانى و حذف بهاء یک – شانزدهم اعیانى را نموده است و طبق سوابق یک- شانزدهم 
اعیانى متعلق به خانم سکینه قربانیان فرزند کربالئى قربانعلى مى باشد، سپس به موجب گواهى حصر وراثت 

شماره 93/384- 1392/07/19 شعبه چهاردهم شوراى حل اختالف نجف آباد نام برده فوت نموده است و ورثه 
حین الفوت وى عبارتند از: 1- محترم خانم قربانیان نجف آبادى 2- فاطمه بیگم قربانیان نجف آبادى 3- رقیه 
قربانیان 4- شاه بیگم قربانیان نجف آبادى (خواهران متوفى) 5- عباسعلى قربانیان (برادرمتوفى) سپس بموجب 
گواهى حصر وراثت شماره 287- 91/2/28 و شــماره 652- 91/4/25 هر دو شعبه اول حقوقى شوراى حل 
اختالف نجف آباد محترم خانم قربانیان نجف آبادى و فاطمه بیگم قربانیان نجف آبادى دو نفراز ورثه ســکینه 
فوت نموده اند و خانم زهرا قربانیان نجف آبادى فرزند قنبرعلــى بموجب نامه وارده 951218641144809- 
1395/10/16 اعالم نموده است آدرسى از ورثه ایشان ندارم و در دســترس نمى باشند و هیچگونه اطالعى 
از محل سکونت ورثه نامبردگان موجود نمیباشد، همچنین ابالغ شماره 95121036787362- 1395/8/13 
مربوط به خانم رقیه قربانیان صادر گردید ولى ابالغ واقعــى امکان پذیر نگردید، لذا در اجراى تبصره یک ماده 
105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشناس رسمى دادگسترى نجف آباد میزان بهاى یک-شانزدهم اعیانى 
مقدار فوق از پالك مذکور را42900000 ریال ارزیابى نمود و متقاضى مبلغ مذکور را بموجب قبض شــماره 
9531128066797670 مورخه 1395/06/21 بحســاب صندوق ثبت تودیع نموده است و چون ذینفع فاقد 
نشانى اســت لذا با توجه به مفاد تبصره یک ماده مذکور مراتب طى یک نوبت آگهى و اعالم میگردد تا ذینفع 
جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و در صورتى که تضییع حقى 
شده باشد میتواند از تاریخ انتشــار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه وگواهى طرح 
دعوى را به این اداره تسلیم نموده و از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى است در صورت عدم مراجعه 
ذینفع به مراجع قضائى در مدت تعیین شــده و عدم ارائه گواهى طرح دعوى و عدم وصول هر گونه اعتراض 
، نســبت به ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات و حذف اســتثناء بهاء یک-شــانزدهم اعیانى اقدام خواهد شد. 

م الف: 3094 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/1030
ابالغ وقت رسیدگی

کالســه پرونده: 308/95 ش ح 2 ع شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشــت (علویجه) وقت رسیدگى: 
95/12/11 رأس ساعت 9/30 صبح خواهان: على شفیعى فرزند على اکبر، خوانده: حسین باللى فرزند نورا...، 
خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ بیست و هفت میلیون ریال وجه یک فقره چک بالمحل با خسارات تأخیر و تأدیه و 
هزینه  دادرسى، گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه دوم شوراى حل اختالف 
مهردشت نموده که ثبت- وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى 
مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور 
بهم رساند. چنان که بعداً ابالغ به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 

م الف: 3054 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/10/1033
اجراییه

شــماره: 83/95 ش ح 12به موجب راي شــماره 600 تاریخ 95/5/11 حوزه 12حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: داود فیضى فرزند کتابعلى به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به محکومیت خوانده به 1) حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى کامیون با شماره 
موتور 10012710 و شماره شاسى 140341276 ، 2) پرداخت هزینه دادرسى مبلغ پانصد هزار ریال 3 ) پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محمدرضا امید به نشانى نجف آباد خ مولوى شمالى کوى رودکى 
پالك 8  و نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید.م الف: 2804 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد/10/1034
ابالغ راي

کالسه پرونده: 794/95 شــماره دادنامه: 1000- 95/9/28 مرجع رسیدگى: شــعبه دوم حقوقى شوراى حل 
اختالف نجف آباد، خواهان: فاطمه مغزى به نشانی: نجف آباد- ویالشهر- خ گلزار 22- پالك 828 کدپستى: 
8581646581 ، خوانده: حسن روزپیکر به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان 
خانم فاطمه مغزى بطرفیت خوانده آقاى حسن روزپیکر به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم 
دادخواست پرونده کالسه 138/93 ش ح 2  الى صدور و اجراى حکم و هزینه هاى دادرسى با احتساب تمبر نظر 
به اینکه خواهان طبق پرونده کالسه 138/93 و 84/93 به شماره دادنامه هاى 951، 952- 93/9/18 ، خوانده 
محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان گردیده و نظر به اینکه بعلت عدم تقاضاى خسارت تاخیر تادیه در 
پرونده هاى فوق الذکر، جزء خواسته خواهان نبوده ، و دادنامه قطعى صادر گردیده و خوانده علیرغم نشر آگهى 
در جلسه حاضر نشده و دفاعى ننموده، لذا مستنداً به مواد 198، 502، 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ پنج میلیون تومان از تاریخ قطعى شدن رأى مورخ 
93/11/24  الى وصول محکوم به و پرداخت خسارت و هزینه دادرسى به میزان 115000 ریال در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى در همین شورا و ظرف مدت 
مشابه قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 3049 شعبه دوم حقوقی حوزه قضائى 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1035 
حصر وراثت

على نورى داراي شناسنامه شماره  25 به شرح دادخواست به کالسه 321/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان هاجى آقا نورى علویجه به شناســنامه 2553 در تاریخ 
1360/2/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- على نورى 
فرزند هاجى اقا متولد 1329 به ش.ش 25 نسبت به متوفى (فرزند) 2-  سکینه نورى علویجه فرزند هاجى اقا 
متولد 1331 به ش.ش 5517 نسبت به متوفى (فرزند)  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3052 شعبه دوم حقوقی شوراي حل 

اختالف مهردشت/10/1036
حصر وراثت

مهران بدیهى داراي شناسنامه شماره 255 به شرح دادخواست به کالسه 78/95 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس بدیهى نجف آبادى بشناسنامه 19112 در تاریخ 
1394/3/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- مهران 
بدیهى ش.ش 255 ، 2- مهرانگیز بدیهى نجف آبادى بادیــآش.ش 1212 ، 3- بهرام بدیهى ش.ش 2455 
، 4- مهدى بدیهى ش.ش 28897 (فرزندان متوفى) 5- طیبه محمودیان نجف آبادى ش.ش 940 (همســر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3047 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1037
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9509973757301985 شــماره پرونده: 9509983757301643 شــماره بایگانى شعبه: 
951764 شــاکى آقاى مســعود قندهارى علویجه فرزند حســین به نشــانى علویجه اتوبان شهید بهشتى 
خیابان خیام 2 منزل شــخصى اتهام : اعالم مفقودى اشــیاء و اموال و مدارك تصمیم : دادگاه پس از اجراى 
تشــریفات قانونى در وقت مقرر ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص اعالم آقاى مســعود قندهارى دائر بــر مفقودیت کارت هوشــمند رانندگى با خودروى 
ســنگین نظر به اینکه موضوع اعالمى فاقد وصف جزایى اســت لذا دادگاه مســتندا به بنــد الف ماده 340 
قانون آیین دادرســى کیفرى مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره حضورى 
و ظرف مهلت بیســت روز پس ازا ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 3053 فرهمند رئیس دادگاه عمومى بخش مهردشت /10/1038
ابالغ راي

شماره پرونده: 744/95 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد، خواهان: خدیجه 
کمرانى به نشانی: نجف آباد- دادگسترى- قسمت مخابرات، خواندگان: 1- نادره شریفى 2- حسین کریم زاده 
هر دو به نشانی: مجهول المکان، به خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راي می نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى خانم خدیجه کمرانى نجف آبادى به 
طرفیت 1- خانم نادره شریفى 2- آقاى حسین کریم زاده دائر بر مطالبه مبلغ 7/862/000 تومان به انضمام هزینه 
دادرسى و تأخیر در تأدیه، نظر به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمى که اظهار داشته که از بانکهاى مختلف 
بارى خوانده ردیف اول وام دریافت و به وى داده و طى صورتجلسه مورخه 95/9/1 و استعالم از بانکهاى ملى 
و قوامین و مهر اقتصاد و از صندوق پس انداز دادگسترى، خواهان مبلغ 17/740/433 هزار تومان بابت اقساط 
وامها پرداخت نموده و از  توجه به اینکه خواهان طى صورتجلسه اول رسیدگى خواسته خود را افزایش داده و 
اظهارات شهود وى مثبت اثبات ادعاى خواهان است لذا شورا مســتنداً به مواد 519 و 515 و 198 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده میلیون و 
هفتصد و چهل هزار و چهارصد و سى و سه تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ دادخواست مورخه 95/7/3 در حق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد و در خصوص خوانده ردیف دوم از توجه به صورتجلســه مورخه 95/9/1 که طى آن خواهان 
دادخواست خود را نسبت به خوانده ردیف دوم استرداد نموده لذا دعوى متوجه خوانده نمى باشد و شورا مستنداً به 
بند 4 ماده 107 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان را نسبت 
به خوانده ردیف دوم صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 
3057 شعبه دوم حقوقی حوزه قضائى شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1039 

ابالغ راي
کالسه پرونده: 885/95 شــماره دادنامه: 1043- 95/10/14 مرجع رسیدگى: شعبه دوم حقوقى شوراى حل 
اختالف نجف آباد، خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نشانی: اصفهان- خ جى- مقابل خ تاالر با وکالت آقاى 
مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد- خ امام- کوى ارشاد- ك شهید موحدى- مجتمع ارشاد، خواندگان: 1- 
ایمان احمدى 2- سعید احمدى 3- مسعود احمدى هر سه به نشانی: مجهول المکان 4- منصور چهارده معصومى 
به نشانى: اصفهان- خ سعادت آباد- اداره راه و ترابرى، خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان تعاونى اعتبار 
ثامن االئمه با وکالت آقاى مجتبى حقیقى بطرفیت خواندگان 1- ایمان احمدى 2- سعید احمدى 3- مسعود 
احمدى 4- منصور چهارده معصومى بخواسته حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون 
ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان بابت صدور و ضمانت یک فقره چک به شماره 01204601 مورخ 
95/6/17 به انضمام جمیع خسارات و هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور چک لغایت زمان پرداخت نظر به اینکه خوانده ردیف ردیف اول اقدام به صدور یک فقره چک به میزان 
یکصد و شصت میلیون ریال نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم ضمن ضمانت و امضاء ظهر چک، 
تعهد به پرداخت چک موصوف را نموده اند و خواهان مبلغ بیست و پنج میلیون  ریال وجه آنرا طلبکار مى باشد 
و نظر به اینکه وکیل خواهان خواسته خود را در صورتجلســه مورخ 95/10/8 نسبت به خوانده ردیف چهارم 
مسترد نموده طبق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسى قرار رد دعوى صادر مى گردد و در خصوص خواندگان 
ردیف اول تا سوم با توجه به اصل مستند در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه وى داشته و خواندگان على رغم 
نشر آگهى در جلسه حاضر نشده و دفاعى ننموده اند، لذا مســتنداً به ماده 198، 502، 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم و سوم به نحو تضامنى به پرداخت اصل خواسته به میزان 
بیست و پنج میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسى به میزان 1335/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور چک 95/6/17  الى اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 

رأى صادره غیابى  ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف مهلت مشابه قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 3050 شعبه دوم حقوقی حوزه قضائى شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1040 
ابالغ

شماره ابالغنامه : 9510103623105601 شــماره پرونده: 9509983623100228  شماره بایگانى شعبه: 
950255 خواهانها محمد صالحى نیــا و عباس صالحى نیا دادخواســتى به طرفیت خوانــده صغرى بیگم 
طباطبائى عقدائى به خواسته مطالبه خسارات دادرسى و دستور فروش ملک مشاع تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اردستان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان 
اردستان واقع در اردســتان ارجاع و به کالســه 9509983623100228 ثبت گردیده است با توجه به وصول 
نظریه کارشناســى به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواســت خواهانها و به تجویــز 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 در وقت مقرر 
(ظرف هفت روز) جهت مالحظه نظریه کارشناسى و اظهار نظر هر مطلبى نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر گردد.

م الف: 365 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان اردستان/10/1043
حصر وراثت

فاطمه نائینى داراي شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 527/95 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن نائینى داورانى بشناسنامه 135 در تاریخ 1388/3/11  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر به نامهاى: 1- محمد 
نائینى به ش.ش 345 و 2- حمید نائینى به ش.ش 142 و 3- کریم نائینى داورانى به ش.ش 15 و 4- حشمت اله 
نائینى داورانى به ش.ش 8 و 5- رحمت اله نائینى به ش.ش 11 و سه دختر به نامهاى: 1- صدیقه نائینى داورانى 
به ش.ش 9 و 2- مرضیه نائینى داورانى به ش.ش 3 و 3- فاطمه نائینى به ش.ش 2 و یک همسر دائمى به نام 
فرخنده صادقى اردستانى فرزند على به ش.ش1 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 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: 382 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

اردستان/10/1044
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 96/95 ش 11 ح- 95/10/19 آقاى عبدالرحمان عباسى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت 
آقاى محمد امیر رسولى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 96/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 95/12/8 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد مواد 73 ق.آ.د.م از نامبرده 
دعوت مى شود قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه 
نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 1663 شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/10/1046
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به مریم منجزى خواهان مختار خسروى دادخواستى به خواسته مطالبه به 
طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 99/95 ش 10 ح ثبت و براى روز 
چهارشنبه مورخ 95/12/4 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1674 شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1047
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغنامه: 9510103759105010 شــماره پرونده: 9509983759101256 شماره بایگانى شعبه: 
951266 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده عقیل موسى زاده فرزند رمضان دادخواستى 
به خواسته تقاضاى صدور گواهى عدم امکان ســازش (طالق) بطرفیت فریده عزیزى پور به این شعبه تقدیم 
که به کالسه ثبت و براى روز مورخ 95/12/21 ســاعت 9 ضبح تعیین وقت دادرسى گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده عقیل موسى زاده به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه  هاى کثیراالنتشــار 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 شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1675 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1049
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغیه: 9510103759304504 شماره پرونده: 9509983759301398 شماره بایگانى شعبه: 951433 
خواهان اشرف عساکره دادخواستى به طرفیت خوانده حریم طالب به خواسته اثبات نسب تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر و میمه 
واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالســه 9509983759301398 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1395/12/9 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 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: 1665 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1050
حصر وراثت

فرحناز مورى بشناسنامه شماره 32267 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 606/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شادروان سیامک قاسمى نیا به شناسنامه 
شماره 940 در تاریخ 1395/10/3 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- ولى قاسمى نیا فرزند 
محمدجان شماره شناسنامه 261 نســبت با متوفى (پدر) 2- ماه منظر قاسمى قاسموند فرزند حیدرقلى شماره 
شناسنامه 234 نسبت با متوفى (مادر) 3- فرحناز مورى فرزند عباس شماره شناسنامه 32267 نسبت با متوفى 
(همسر) 4- حسین قاسمى نیا فرزند سیامک شــماره شناسنامه 1- 510024092 نســبت با متوفى (فرزند) 
5- امیرحسن قاسمى نیا فرزند سیامک شماره شناسنامه 9- 510029785 نسبت با متوفى (فرزند) 6- روزبه 
قاسمى نیا فرزند سیامک شماره شناسنامه 6- 510046225 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1671 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1051
ابالغ

شــماره ابالغنامه: 9510103642300435 شــماره پرونده: 9509983642300355 شماره بایگانى شعبه: 
950404 با عنایت به شکایت آقایان ابوالقاسم خادم و محسن جاللى علیه آقاى بیرام بردى بازیار فرزند امامقلى 
به اتهام کالهبردارى و انتقال مال غیر نسبت به دو دستگاه کمپرســور بدین وسیله به نامبرده ابالغ مى گردد 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در جراید کثیراالنتشار جهت اداى توضیح و ارائه دفاعیات در شعبه 5 دادیارى 
لنجان حاضر گردند بدیهى است عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قضایى حسب مورد خواهد بود. م الف: 944 

شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/10/1052 
ابالغ

شــماره ابالغنامه: 9510103642300433 شــماره پرونده: 9509983642300355 شماره بایگانى شعبه: 
950404 با عنایت به شکایت آقایان ابوالقاسم خادم و محسن جاللى علیه آقاى محمد عباسى فرزند رحیم به 
اتهام کالهبردارى و انتقال مال غیر نسبت به دو دستگاه کمپرسور بدین وسیله به نامبرده ابالغ مى گردد ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در جراید کثیراالنتشــار جهت اداى توضیح و ارائه دفاعیات در شعبه 5 دادیارى 
لنجان حاضر گردند بدیهى است عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قضایى حسب مورد خواهد بود. م الف: 945 

شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/10/1054 
حصر وراثت

مهدى تقى زاده ریزى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 1373 بـه شـرح دادخواست به کالسه 174/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه سلیمیان ریزى بشناسنامه 445 
در تاریخ 1394/10/22  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- على تقى زاده ریزى فرزند عباســعلى ش.ش 284 ت.ت 1332 صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- سمیه 
تقى زاده ریزى فرزند على ش.ش 1608 ت.ت 1362 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- مهدى تقى زاده ریزى 
فرزند على ش.ش 1373 ت.ت 1354 صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- مهرداد تقى زاده ریزى فرزند على 
ش.ش 877 ت.ت 1361 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- ســهیال تقى زاده ریزى فرزند على ش.ش 1100 
ت.ت 1355 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 947 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/10/1055
ابالغ اجراییه 

شماره: 1061/95 اجرایى- 95/10/22  نظر به اینکه در پرونده کالسه 1061/95  اجراى احکام شوراهاى حل 
اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره  257- 95/5/31 صادره از شعبه دهم حقوقى محکوم علیه 
سهراب محمودى باورصاد محکوم به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست در 94/3/31 لغایت زمان 
اداى دین در حق محکوم له على داد رحیمى و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت 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: 930  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/10/1056
حصر وراثت

لیال عیــدى ونــدى داراي شناســنامه شــماره 304 به شــرح دادخواســت بــه کالســه 121/95 ش 
ح 10 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان 
حاجــت مــراد عیــدى ونــدى بشناســنامه 193 در تاریــخ 1394/5/8 اقامتــگاه دائمــی خــود بدرود 
زندگی گفتــه ورثــه حین الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه: 1- حســین عیدیوندى بــه ش.ش 
1 -042958- 108 ، 2- مهرداد عیدى وندى به ش.ش 7- 019846-196 (پسران متوفى) 3- زهرا عیدى 
وندى به ش.ش 7961 ، 4- فاطمه عیدى وندى بــه ش.ش 1-00414-196 ، 5- صدیقه عیدى وندى به 
ش.ش 0246843-108 (دختران متوفى) 6- لیال عیدى وندى به ش.ش 304 (همسر متوفى) 7- نوریجان 
عیدى وندى به ش.ش 1 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3110 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1058
حصر وراثت

محســن وثوقیان نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواســت به کالسه 123/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا وثوقیان نجف آبادى بشناسنامه 
15522 در تاریخ 1394/10/16 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1- محسن وثوقیان نجف آبادى ش.ش 8 ، 2- رسول وثوقیان نجف آبادى ش.ش 357 ، 3- فاطمه 
وثوقیان نجف آبادى ش.ش 602 ، 4- شهین وثوقیان نجف آبادى ش.ش 176 ، 5- مرضیه وثوقیان نجف آبادى 
ش842 ، 6- مهین وثوقیان نجف آبادى ش.ش 801  (فرزندان متوفى) 7- عزت دانشگر ش.ش 435 (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3106 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1060

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 47/95- 1395/10/20 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: بانک مهر اقتصاد به وکالت هاجرالسادات 
رضویان  دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 1- فریدون سلیمانى فرزند مرتضى 
2- محمد احمدى فرزند ولى ا... 3- ناصر احمدى فرزند حسن 4- رسول ســلیمانى فرزند حسین به شوراى 
حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 8 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 95/11/2 ســاعت 3/15 تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار 
در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 3100 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1063
حصر وراثت

محمدرضا شهرآشوب نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 1367 به شــرح دادخواست به کالسه 1162/95 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا کرباسى بشناسنامه 
8266 در تاریخ 1391/1/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
1- نعمت اله شهرآشوب نجف آبادى به ش.ش 510 ،  2- عباسعلى شهرآشوب نجف آبادى به ش.ش 1171 
، 3- حسینعلى شهرآشوب نجف آبادى به ش.ش 599 ، 4- محمدعلى شهرآشوب نجف آبادى به ش.ش 7 ، 
5- محمدرضا شهرآشوب نجف آبادى به ش.ش 1367 ، 6- فاطمه شهرآشوب نجف آبادى به ش.ش 150 ، 
7- صدیقه شهرآشوب نجف آبادى به ش.ش 328 ، 8- اقدس شهرآشوب نجف آبادى به ش.ش 666  (فرزندان 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3109 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1067
حصر وراثت

اسماعیل اطهرى نجف آبادى داراي شناسنامه شــماره 607 به شرح دادخواست به کالسه 128/95 ش ح 10  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر اطهرى نجف آبادى 
بشناسنامه 500 در تاریخ 59/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1- متین اطهرى نجف آبادى به ش.ش 1080980962 ، 2- مسیح اطهرى نجف آبادى به ش.ش 
1081071087 (فرزندان متوفى) 3- زهرا پورمحمدى به ش.ش 4170 (همسر متوفى) 4 – اسماعیل اطهرى 
نجف آبادى به ش.ش 607 (پدر متوفى) 5- فرشته عباسیان نجف آبادى به ش.ش 78 (مادر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 3119 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/1068
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 1627/95 ش ح 5 - 1395/10/22 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: محسن شکرالهى دادخواستى به 
خواسته فک پالك و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از 
دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى محمدعلى بیگى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1627/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/10 ساعت 8 
صبح تعیین گردیده است ، لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شــود و به خواننده اخطار میگردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3113 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1069
حصر وراثت

رضوان عیسى خانى هنرمند آبپونه داراي شناسنامه شماره 351 به شــرح دادخواست به کالسه 127/95 ش 
ح/14  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطان غالمى 
قراتپه بشناســنامه 22269 در تاریخ 93/11/21 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- حمیدرضا عیســى خانى هنرمند آبپونه به ش.ش 975،  2- حبیب عیسى خانى 
هنرمند آبپونه به ش.ش 4552 (پســران متوفى) 3- رضوان عیســى خانى هنرمند آبپونــه به ش.ش 351،  
4- زینب عیسى خانى هنرمند آبپونه به ش.ش 2536 (دختران متوفى) 5- یدا... عیسى خانى هنرمند آبپونه به 
ش.ش 6 (همسر متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3121 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/10/1070

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9510113761802055 نامــه:  شــماره 
9509983761800376 شماره بایگانی شعبه: 950399 در پرونده کالسه 
950399 ب 1 شعبه بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى 
رضا لیموچى فرزند یارمحمد و حمید پرمه با نام مستعار سینا آرمان به نشانى 
متوارى متهم به تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و 
عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفري 
مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصًا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى 
دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شــد در ضمن 
هزینه نشر آگهى از طریق شــاکى قابل پرداخت مى باشــد. م الف: 1667 
شــعبه اول بازپرسى دادســراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و 

میمه/10/1084

احضار
شــماره درخواســت: 9510463761500036 شــماره پرونــده: 
9509983761500486 شماره بایگانی شــعبه: 950520 (آگهى احضار 
متهم) نظر به اینکه آقاى رضا حسن پور به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى و 
فحاشى ناموسى از طرف این دادسرا به شکایت آقاى حمیدرضا اسکندرى پور 
تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او (مجهول المکان بودن متهم مذکور) ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى 
ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى در روزنامه در این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شد. 
م الف: 1664 شــعبه چهارم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/10/1083

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9510463634700017 درخواســت:  شــماره 
9109983624700119 شماره بایگانى شعبه: 910285 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 910285 بازپرسى اردستان متهم خانم اکرم جوشقانى نژاد فرزند عباس 
به اتهام مشــارکت در کالهبردارى از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد با 
توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین وســیله در اجراى ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى 
در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اردستان جهت پاسخگوئى به 
اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونى 
معمول خواهد شد. م الف: 373 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اردستان/10/1042 

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9510103624001733 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983624800064 شماره بایگانى شعبه: 940599 در خصوص شکایت 
پلیس اطالعات اردســتان علیه متهم محمدرضا نوع پرست اسفروشانى فرزند 
رحیم به اتهام سرقت از ســند مجعول رسمى و کارت پایان خدمت جعلى و ارائه 
اسناد و مدارك خالف واقع در جهت دریافت گذرنامه و ارائه هویت دروغ موضوع 
ماده 9 قانون تخلفات جرایم و مجازات ها و معاونت در جعل سند رسمى با توجه 
به مجهول المکان بودن متهم بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى 
کیفرى مراتب به ایشــان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه 
حاضر گردد. م الف: 383 شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
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دبیرکل ســابق ســازمان ملل متحد که انتظار مــى رود در انتخابات آتى 
ریاست جمهورى کره جنوبى شرکت کند و به زودى برنامه هایش را اعالم 
مى کند، همزمان با بازگشت به کشورش نســبت به اتهامات ارتشاى 

بستگانش ابراز تأسف کرد.
به گزارش تابناك، «بان کى سانگ» برادر «بان کى مون» دبیرکل 
ســابق ســازمان ملل و برادرزاده وى در دادگاه فدرال منهتن به 
مجموعه اى از رشوه دهى ها به یکى از مقامات خاورمیانه اى براى 

خرید ساختمانى 800 میلیون دالرى در ویتنام متهم شدند.
دبیرکل ســازمان ملل پیــش از ســفر خود بــه کره جنوبى 
گفت: «مــن بســیار شــرمنده  و بهــت زده ام کــه اعضاى 
نزدیــک خانــواده ام در مســئله اى اینچنینــى مشــارکت 
داشتند.»وى خاطرنشان کرد: «من هیچ اطالعى از این مسئله 
نداشتم. برادرزاده من فرد بالغى اســت و من اطالعات کمى از 
زندگى و یا تجارت او دارم.»انتظار مــى رود که بان  کى مون در پى 
اســتیضاح «پارك گئون هائه» رئیس جمهورى کره جنوبى وارد رقابت 
انتخاباتى شود. با این حال، شخص وى تاکنون از انگیزه یا قصد خود براى 
ورود به این رقابت سیاسى سخن نگفته است. او  همزمان با بازگشت به 
سئول گفت که به زودى تصمیمش را درباره آینده سیاسى  خود مشخص 

مى کند.

«ساشــا اوباما» و «مالیــا اوباما» پس    ایسنا|
از هشــت ســال زندگى در کاخ ســفید،  با پایان دوران 
ریاست جمهورى پدرشان دیگر جزو شهروندان معمولى 
به شــمار خواهند رفت. «جنا بوش» و «باربارا بوش» 
دختران رئیس جمهور پیشــین در نامه اى بــه این دو از 

تجربیات خود گفته اند.
ساشــا و مالیا اوباما، دختران «باراك اوباما» و «میشل 
اوباما»، زمانى که همراه با والدینشــان پا به کاخ سفید 
گذاشــتند به ترتیب هفت و ده ســاله بودنــد. دو دختر 
خردسال که به هنگام اعالم پیروزى  پدرشان در انتخابات 
ریاست جمهورى دست در دست مادر و پدر به روى صحنه 
آمدند و به سرعت همه را مجذوب خود کردند، حال پس 
از هشت سال زندگى در خانه اى منحصر به  فرد و در حالى 
که ساشا 15 سال و مالیا 18 سال دارد، باید با زندگى در 

کاخ سفید خداحافظى کنند.
پیش از ساشــا و مالیا، دو دختر دوقلوى «جورج دبلیو 

بوش» چنین موقعیتى را تجربه کردند. جنا و باربارا 
بوش که اینک 35 سال دارند، حال با نوشتن نامه اى 

به دختران اوباما عضویت آنان در «کلوب دختران 
اول سابق کشور» را تبریک گفته اند.

در این نامه که روى وبســایت مجله «تایم» 
منتشر شــده، جنا و باربارا بوش از اولین برخورد 

کوتاه خود با ساشا و مالیا در کاخ سفید یاد کرده اند 
که در نوامبر سال 2008 پس از پیروزى باراك اوباما 

در انتخابات رخ داد.

اولین بازدید خانواده اوباما از کاخ سفید
آنها نوشته اند: «زمانى که شما دو تا خانه جدیدتان 
را وارسى مى کردید، ما درخشش و همچنین بدبینى 
را در چشمانتان دیدیم. شــما در عرض هشت سال 
چیزهاى زیادى به دست آوردید و دیدید و تبدیل به 

زنانى جوان و برجسته با مالحت و آرام شدید.»
مالیا اوباما که تحصیالت دبیرستانى خود را تمام کرده 

قرار است بعد از یکسال استراحت، تحصیل در هاروارد را 
آغاز کند. ساشا هنوز باید دبیرستان را به پایان برساند و 
براى همین نیز خانواده اوباما پس از خروج از کاخ سفید 

تا پایان تحصیالت ساشا در واشنگتن باقى خواهند ماند.
دختران بوش در نامه خود توصیه هایى را براى زمان پس 
از خروج از کاخ سفید به مالیا و ساشا ارائه داده اند. آنها با 
زبانى طنزآمیز نوشــته اند: «از دوران دانشگاه و مدرسه 
لذت ببرید. همانطور که همه دنیا مى داند، ما هم همین 

کار را کردیم.»
جنا بوش اینک به عنوان خبرنگار تلویزیونى مشغول به 
کار است. او دو فرزند دارد. باربارا نیز سال ها در زمینه تأمین 
خدمات بهداشتى در کشورهاى فقیر فعالیت داشته است.

توصیه هاى دوستانه دختران 
بوش به دختران اوباما
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  ایرنا | سخنگوى وزارت آموزش عالى افغانســتان اعالم کرد: حضور استادان خارجى در دانشگاه هاى خصوصى این کشور 
ممنوع است و این محدودیت شامل کشور یا کشورهاى خاصى نخواهد بود.

«فیصل امین»  افزود: شمار زیادى از افغان ها که تا سطح کارشناســى ارشد تحصیل کرده اند، اینک در کشور بیکار هستند از اینرو 
دانشگاه هاى خصوصى موظف شده اند ، به کارگیرى این استادان را در مقابل استادان خارجى در اولویت قرار دهند.

وى تصریح کرد: عالوه بر اینکه در دانشگاه هاى افغانستان 68 رشته در مقطع کارشناسى ارشد فعال است، شمار زیادى از جوانان 
افغان که براى پشت سرگذاشتن دوره هاى کارشناسى ارشد و دکترا به خارج از کشور رفته بودند، به کشور بازگشته اند و بیکار هستند.
سخنگوى وزارت آموزش عالى افغانستان گفت: در شرایطى که استادان افغان در این سطح از تحصیالت بیکار هستند، میزان جذب 

استادان خارجى در سطح کارشناسى 
ارشــد افزایش یافته است ، از اینرو 
دانشگاه ها نباید از استادان خارجى 

استفاده کنند.
وى گفت: در حال حاضر به دانشگاه 
هاى خصوصى دستور داده شده که 
از جوانان دانش آموخته افغان که در 
خارج و یا داخل کشور تحصیل کرده 

اند، استفاده کنند. 
امین یادآور شــد: همچنین تصمیم 
گرفت شده اســت، در رشته هایى 
که با نبــود یا کمبود اســتاد مواجه 
است با تعیین شــرایط و ضوابطى 
نسبت به اســتخدام و به کارگیرى 
اســتاد خارجى براى دانشگاه هاى 

خصوصى اقدام شود.
سخنگوى وزارت آموزش عالى افغانستان تصریح کرد: وزارت آموزش عالى در استخدام این استادان نیز پرونده آنان را مورد رسیدگى 
قرار خواهد داد و در صورتى که در دانشگاه هاى کشور متبوع خود در حال تدریس بوده و از جایگاه مناسبى برخوردار باشند، آنان را 

به کار خواهد گرفت.
وى اضافه کرد: ارزیابى ما نشان مى دهد که هویت علمى اغلب استادان خارجى در افغانستان ناشناخته است به طورى که یا در 

کشور متبوع خود بیکار و یا داراى رتبه هاى پایین رتبه دانشگاهى هستند.
امین گفت که استادان خارجى فعلى در افغانستان به صورت یک روزه به این کشور سفر مى کنند و پس از تدریس دوباره به 

کشور خود بازمى گردند که وزارت آموزش عالى با تصمیم تازه خود به این وضعیت پایان داد.
افغانستان داراى 156 دانشگاه دولتى و خصوصى است که از این تعداد 120 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالى خصوصى 

و 36 دانشگاه دولتى است. کابل چهار دانشگاه دولتى و 50 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالى خصوصى دارد. 
هم اکنون در دانشگاه کابل به عنوان قدیمى ترین دانشگاه افغانستان، 15 دانشجو در سطح دکترا، بیش از 500 
دانشجو در سطح کارشناسى ارشد و نزدیک به 30 هزار دانشجو در سطح کارشناسى مشغول به تحصیل هستند.
حدود 180 هزار دانشجو در دانشگاه هاى دولتى افغانستان مشغول تحصیل هستند که بیش از 20 درصد آنان 

را دختران تشکیل مى دهند. 
سال گذشته وزارت آموزش عالى افغانستان 58 هزار و 310 نفر دانشجو را در دانشگاه هاى دولتى و 60 هزار 
و 450 دانشجو را در مؤسســه هاى آموزش نیمه دولتى در سطح کاردانى جذب کرد و حدود 45 هزار داوطلب 

دیگر نیز جذب دانشگاه هاى خصوصى افغانستان شدند.

رئیس قبرس ترك نشین مى گوید، نقشه اى که از طرف قبرس یونانى نشین به سازمان 
ملل ارائه شده،  قابل قبول نیست و او تنها توافقى را امضا مى کند که بر اساس چرخشى 

بودن پست ریاست جمهورى تنظیم شود.
به گزارش تسنیم، «مصطفى آکینجى» رهبر قبرس ترك نشین با تأکید بر غیرقابل 
قبول بودن این نقشه خاطر نشان کرده است که طرف ترك نشین هیچ توافقى را که در 

آن ریاست جمهورى چرخشى نباشد، امضا نخواهد کرد.
آکینجى در ادامه اظهارات خود در دفتر سازمان ملل در ژنو به خبرنگاران گفت: قبرس 
ترك نشین به تداوم امنیت و ضمانتى که از سوى ترکیه دریافت مى کند، تمایل دارد.
مذاکرات اتحاد قبرس که با مشارکت رهبران دو بخش قبرس و نظارت وزراى خارجه 
ترکیه، یونان و انگلیس در ژنو آغاز شده بود، با گفتگوهاى فنى و در سطح معاونان از 18 
ژانویه ادامه مى یابد.آکینجى مى گوید این مذاکرات باید بالفاصله و در اسرع وقت آغاز 
شوند و دو سه روز ادامه مى یابند اما طرف یونانى نشین معتقد است این مذاکرات به زمان 
بیشترى نیاز دارند.در همین حال «اسپن بارث» نماینده سازمان ملل در قبرس گفته 
است: براى اولین بار در تاریخ، دو طرف قبرس نقشه هاى مورد نظر خود درباره مرزهاى 
ادارى داخلى خود را با یکدیگر در میان گذاشته اند. این رویداد هرگز رخ نداده بود و گامى 
مهم و رو به جلو تلقى مى شود.به گفته بارث با وجود اینکه هیچ راه حل نهایى در کنفرانس 

اخیر اعالم نشده اما این مذاکرات فضاى مثبتى را ایجاد کرده است.
همچنیــن وزیر امــور خارجــه قبــرس یونانى نشــین پــس از مذاکــرات ژنو 
به خبرنگاران گفت کــه دولتش به دنبال یــک راه حل عادالنه اســت و گروه هاى 
مذاکــره کننــده توافــق کرده اند که رونــد گفتگوهــا «بــا پایانى بــاز» همراه 
باشــد به این معنى که اگــر دچار خللى شــد به صــورت کامل متوقــف نخواهد 

شد.

سفیر نپال در دهلى نو گفت:مبارزه دولت هند با پول سیاه و خارج کردن اسکناس هاى 
درشت در این کشور باعث کمبود شدید روپیه هندى و ایجاد مشکالت براى مردم نپال 

شده است .
بــه گــزارش خبرگــزارى صــدا وســیما، «دیــپ کوماراوداپــاى» بااشــاره بــه 
مشــکالت ایجاد شــده براى مــردم نپال بــا اجراى طــرح مبــارزه با پول ســیاه 
از دولت هند خواســت تدابیــر الزم را براى تأمین روپیــه مورد نیاز مــردم هند انجام 
دهد.وى با اشاره به گستردگى حجم تجارى هند و نپال خاطرنشان کرد: بسیارى از مردم 
مناطق دورافتاده نپال از اسکناس هاى درشت هند به عنوان پس انداز استفاده مى کنند 

که با خارج کردن این اسکناس ها از گردش پولى هند،دچار مشکل شده اند.
سفیر نپال در هند گفت که کاتماندو از هند خواسته است که فرصت بیشترى براى تعویض 

این اسکناس ها در اختیار مردم نپال قرار دهد.
وى تصریح کرد: مردم نپال به علت روابط تجارى گســترده با هند،تحت تأثیر بیشترى 

در خصوص اجراى طرح مبارزه با پول سیاه نسبت به دیگر کشورها قرار گرفته است.
شرکت خدمات مالى آمریکا(فیچ) در گزارشى پس از اجراى طرح مبارزه هند با پول سیاه، 

پیش بینى رشد اقتصادى نپال را از 2/5به 2/2 درصد کاهش داد.
دولت هند ســه شــنبه هشــتم نوامبر(18 آبان)در پیام فورى تلویزیونى اعالم کرد که

روز چهارشنبه از گردش پولى خارج  اسکناس هاى 500 و 1000 روپیه اى از 
مى شود.

فــورى را مبــارزه مودى، دلیــل این تصمیم 
تقلبى،پول ســیاه، بــا اســکناس هــاى 
اقتصــاد عنوان فســاد و تروریسم بر 

کرد.

فقط  ریاست جمهورى چرخشى!  کمبود شدید روپیه هندى در نپال 

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

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

تحویل و رسید دریافت دارند.    
شرایط مزایده: 

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

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

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

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

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

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

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

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

آگهى مزایده فروش زمین
 (نوبت دوم)

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

چاپ دوم




