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چالش واگذارى  15 درصد 
سهام پاالیشگاه اصفهان

CES 2017 حوادثاقتصاداستاناقتصادفناورى زنان، طعمه مردان تبهکارجزئیات پیامک هاى جدید حذف یارانه هانرگس کلباسى در انتظار دادگاه تجدید نظرگوشت گوسفند 28 هزار تومان خواهد شدجزئیات کنفرانس سامسونگ در

     

در صفحه استان بخوانید

یک خبرنگار را شالق زدند
ابوالفضــل ابوترابــى نماینــده مــردم 
نجف آباد، تیران و کــرون در مجلس به 
خبر اجراى حکم 40 ضربه شالق تعزیرى 
براى یکى از خبرنگاران نجف آبادى فعال 
در فضاى مجازى واکنش نشان داد. وى با 
اظهار تأسف از خبر اجراى حکم 40 ضربه 

تعزیرى براى... 5

6

شاید قیمت میوه نوروزى اصفهانى ها به باالترین حد برسدشاید قیمت میوه نوروزى اصفهانى ها به باالترین حد برسد

دبستان ها هم به قبضه 
کنکور درآمده اند!

کارشناســان بر این باورند که سند تحول بنیادین با 
گذشت بیش از چهار سال از رونمایى آن هنوز در مسیر 
اجرا قرار نگرفته است. على عبدالعالى دانشیار دانشگاه 
شــریف یکى از منتقدان جدى وضعیــت آموزش در 

3مدارس کشور است و در این رابطه مى گوید...

سانسور دوباره 
«ظریف» در 
صداوسیما؟

فیلم کیانوش عیارى 
به جشنواره 

نرفت
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ماجراى 1000میلیارد سرمایه به اضافه 8 سال سود متعلق به وزارت بهداشت

تاالر هنر اصفهان در شب هاى سرد زمستان، با حضور 
انبوه هنر دوستان، گرماى خاصى به خود گرفته است.

اپــرا تئاتــر «هفت خــوان رســتم» که بــا حمایت
«روزنامه نصف جهان» از دهم دى ماه ســال جارى در 
این تاالر به روى صحنه رفته است، با استقبال کم نظیر 
عالقه مندان به هنر نمایش مواجه شده، به گونه اى که در 

اغلب شب ها ظرفیت سالن محل اجرا تکمیل مى شود.
براى نخستین بار اســت که در صحنه نمایش اصفهان 
یک اپرا تئاتر اجرا مى شود و همین تازگى به همراه متن 
و اجراى قوى و قابل تأمل، از جمله دالیل استقبال از آن 

تلقى مى شود.
تاکنون جمع گســترده اى از مســئولین و هنرمندان 
مطــرح اســتان و کشــور از ایــن نمایــش بازدیــد

 نموده و به تحسین آن پرداخته اند.
مدت این اپــرا تئاتر 75 دقیقه اســت کــه به صورت 
پیوســته و در یک پرده اجرا شــده و طى آن داســتان 
«هفت خوان رستم» با الهام از شــاهنامه فردوسى به 

نمایش در مى آید.
«عرشیا شفیعیون» از همکاران «روزنامه نصف جهان»، 
نویسنده و کارگردان این اپرا تئاتر است و بیش از 80 نفر 
به عنوان بازیگر، هنرور، اعضاى گروه موسیقى و عوامل 

صحنه، وى را در این نمایش همراهى مى کنند.
هاشم شمس، مصطفى بهشتى، رضا کریمى و مصطفى 

نجفى از جمله بازیگران این نمایش به شمار مى روند.
این اپرا تئاتر تا 23 دى ماه سال جارى میزبان عالقمندان 

به هنر نمایش است. 

حمایت «روزنامه نصف جهان» به ثمر نشست

استقبال کم نظیر از
 اپرا تئاتر هفت خوان رستم

تاثیر افزایش نرخ ارز و کمبود مرکبات در میدان میوه و تره بارتاثیر افزایش نرخ ارز و کمبود مرکبات در میدان میوه و تره بار

ای  جات و  و  و ع ای آن  وده،  ض  ت  س ما   وارده را ص
م. ما ی  ئ  ل  ر  دگان  ی و سا بازما عا نا

یاری  ی صادق  ناب آ

ایرج ناظمى- روزنامه نصف جهان

بچه ها آزادند از میان 
سپاهان و سپاهان

یکى را انتخاب کنند!



0202جهان نماجهان نما 2847یک شنبه  19 دى ماه 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به انتشار 
برخى شایعات در فضاى مجازى گفت: ما به دنبال پست 
و مقام نیستیم. ما به دنبال ارزش ها هستیم. ما شهادت و 
جانبازى را باالتر از پست و مقام هاى شما مى دانیم. رمز 
موفقیت در تجارت و سیاست ها را بازگشت به ارزش هاى 

انقالب مى دانیم.
به گزارش انتخاب،  رضایى با انتقــاد از برخى جریانات 
وابسته به غرب در داخل کشور گفت:  در داخل کشور ما، 
امنیت را نادیده مى گیرند. استقالل و آزادى ها را نادیده 
مى گیرند. فقــر و بیکارى را به گــردن نظام جمهورى 
اسالمى مى اندازند. مشکلى که به تحریم ها و هواداران 

تحریم مربوط اســت را به گردن شــهدا و روحانیت و 
جمهورى اسالمى مى اندازند. دوستان غرب در این 40 
سال مانع ورود اســالم و مردم به اقتصاد ایران شده اند. 
کشاورزى و صنعت و بانکدارى ما را غرب زده ها مدیریت 
کرده اند و مشــکالت را با تبلیغات در فضاى مجازى به 
جمهورى اسالمى نسبت داده اند. نمى گذارند ایمان و تقوا 
وارد اداره صنعت و کشــاورزى ما بشود. خودروسازى ما 
آن وقت بیشتر از صنایع موشک سازى ما پیشرفت خواهند 
کرد. باید روى ارزش ها و فرهنگ خودمان پافشارى کنیم. 
باید برگردیم به ارزش هاى انقالب و دلســوزان انقالب 

باید مانند ید واحده عمل کنند. 

جانشین مدیریت بحران و رئیس سازمان پزشکى قانونى 
کشور با بیان اینکه متأسفانه چندین سال است که پزشکى 
قانونى با معضل تصادفات ساختگى روبه رو است گفت: در 
سال هاى اخیر میزان مواردى از تصادفات ساختگى که 
پزشکى قانونى به آن پى برده و به مراجع قضائى اطالع 

داده افزایش داشته است.
مهرداد على بخشى در گفتگو با ایسنا درباره انواع تصادف 
ساختگى نیز اظهار داشت: گاهى راننده و مصدوم با تبانى 
با یکدیگر تصادفى ساختگى را ترتیب مى دهند که پول 
دیه را از بیمه دریافت کنند در این شرایط اگر مشخص 
شــود که آســیب دیدگى فرد مربوط به تصادف نبوده 

پزشکى قانونى آن را اعالم مى کند و مقامات قضائى نیز 
عالوه بر استعالم نظرپزشکى قانونى با استعالم از سایر 
مراجع مانند نیروى انتظامى و تحقیقات دستورات الزم 

را صادر مى کنند.
مدیر ستاد بحران سازمان پزشکى قانونى کشور افزود: 
گاهى نیز برخى از افراد براى گرفتن دیه، خود را جلوى 
ماشین افراد دیگر پرتاب مى کنند که در این شرایط نیز 
عالوه بر کارشناسى پزشکى قانونى، تحقیقات انتظامى و 
قضائى و سوابق افراد در کشف پرونده  مؤثر است و موارد 
بسیارى از این دســت تاکنون در پزشکى قانونى کشف 

شده است.

محسن رضایى: 
به دنبال پست و مقام نیستیم

افزایش کشف تصادفات 
ساختگى در پزشکى قانونى

 شما نقطه مقابل فرهادى 
هستید؟

   خبر آنالین | مراسم پایان کار هفتمین دوره 
جشنواره مردمى فیلم عمار جمعه شب هفدهم دى ماه 
با حضور سردار نقدى رئیس سابق بسیج مستضعفین 
و معاون فرهنگى و اجتماعى سپاه پاسدران انقالب 

اسالمى برگزار شد.
در این مراسم نادر طالب زاده با بیان اینکه آخرین اثر 
ابوالقاســم طالبى-«یتیم خانه ایران»ـ  اثر ارزشمند 
و فاخرى اســت که منجر به رسوایى انگلستان شده  
اســت گفت: این فیلم عزت و افتخار ایران را نمایان 
مى کند که سانسور بزرگ غرب در صد سال گذشته 

را بر مال کرد.
بعد از فراخوانده شدن ابوالقاسم طالبى به روى سن 
که با شعار «مرگ بر انگلیس» مردم همراه بود، پدران 
یکى از شــهداى مدافع حرم گفت: شما نقطه مقابل 
اصغر فرهادى هســتید؟ که او در پاسخ گفت: نقطه 

مقابل استکبار هستم.
او در ادامه از دســت اندرکاران جشــنواره عمار نادر 
طالب زاده، وحید جلیلى، مسعود ده نمکى که از ابتداى 
شکل گیرى جشنواره با او بودند تشکر کرد. کارگردان 
فیلم «یتیم خانه ایران» همچنین از روحانیونى که از 
این فیلم حمایت کردند، از جمله آیت ا... علم الهدى، 
حجج اسالم پناهیان، حسینیان، شهاب مرادى و ائمه 

جمعه کنگان و اهواز تشکر کرد.

فارسى وان را من بستم!
   خبر آنالین | حســام نواب صفوى بازیگر 
سینما و تلویزیون در اینستاگرامش ادعا کرد که شبکه 
«فارسى وان» را او تعطیل کرده است. او دراین باره 
نوشت: «وقتى شبکه «فارسى وان» اقدام به پخش 
سریال هاى غیر اخالقى کرد متأسفانه طالق هایى 
موسوم به طالق هاى «فارســى وان» شکل گرفت 
و بنیان خانــواده خیلى از خانواده هــاى ایران مورد 
هدف قرار گرفته شد و از هم پاشیده شد بعد از آن در 
نهایت رذالت، هویت ایرانى مورد تمسخر قرار گرفت. 
ســکوت به منزله خیانت بود طومار بسیارى از مردم 
ایران، نشان از جریحه دار شدن احساسات و غیرت 
ایرانى بود. با طرح شکایت توسط اینجانب و رسیدگى 
پر قدرت قوه قضائیه شــبکه منحط و غیر اخالقى 

«فارسى وان»  بسته شد.»

آخرین وضعیت
 پرونده شهردارى بناب

  میزان | اواسط آذرماه ســال جارى شهردار 
بناب به همــراه دو تن از کارمندان این شــهردارى 
براى بیان برخى از توضیحات از سوى مراجع قضائى 
فراخوانده شدند. در خبرها گفته شد دستگیرى شهردار 
بناب و دو کارمند شــهردارى در راستاى دستگیرى 
عضو شوراى این شهرستان و در ادامه بررسى پرونده 

رشوه و تبانى بوده است.
موسى خلیل اللهى دادستان تبریز در ارتباط با آخرین 
وضعیت این پرونده اظهار داشــت: ایــن پرونده در 
مجموع 25 متهم دارد که هفت نفر پیمانکار، 17 نفر 
کارکنان خود شهردارى، یک نفر عضو شوراى شهر 
هستند.وى ادامه داد: تحقیقات در این زمینه انجام شد 
و از آنجایى که بازداشــت موقت این افراد ضرورتى 

نداشت همه این افراد با قرار وثیقه آزاد شدند.

رد صالحیت روحانى 
غیر ممکن است

  ایسنا| مرتضى مبلغ معاون سیاسى وزارت 
کشــور در دولت اصالحات در نشست هم اندیشى 
اصالح طلبان اصفهان، اظهار داشت: با تمام تالشى 
که جنــاح رقیب در جهــت تخریب دولــت انجام 
مى دهد اما رقیب جدى براى رقابت با حسن روحانى 
در انتخابات پیش رو ندارد. راهبرد اصلى آنها مأیوس 
کردن مردم اســت تا مشــارکت مردم در انتخابات 
کاهش پیدا کند و در این صورت شــانس پیروزى 
داشته باشــند. حتى برخى کار را به جایى رسانده اند 
که مى گویند روحانى را رد صالحیت کنیم. منتها این 
عده نمى دانند که رئیس جمهــور از اقبال عمومى 
برخوردار است و چنین امرى محال است اتفاق بیافتد.

توئیتر

بار دیگر اشرار مسلح در درگیرى با مرزبانان جنوب شرقى 
کشورمان، بر ایشان آتش گشودند و جان یکى از سربازان 

وطنمان را گرفتند.
به گزارش تابناك، پیش از ظهر جمعه، حوالى ســاعت 
11و30دقیقه، جمعى از مرزبانان هنگ جکیگور که در 
حال انتقال جیره غذایى بــراى همرزمان خود بودند، در 
نزدیکى میل 221 مرزى با کمین اشرار مسلح مواجه شده 
و در نتیجه رویارویى با این اشرار، یکى از ایشان به فیض 

شهادت نائل آمده و سه مرزبان دیگر مجروح شدند.
رویدادى که نه نخستین بار اســت در این منطقه روى 
مى دهد و نه احتماًال آخرین بار خواهد بود چراکه برغم 
بروز درگیرى هاى فراوان در این نقاط مرزى و دســت 
درازى هاى گاه و بى گاه اشــرار مســلح –که گاه تنها 
به هدف درگیرى با مرزبانان کشــورمان و به شهادت 
رساندن ایشان راهى نقاط مرزى کشورمان مى شوند- 
هنوز مشــکالت فراوانى پیش روى این سربازان وطن 

قرار دارد.
ســخن درباره کمبود امکاناتى اســت کــه گاه موجب 

مى شود این سربازان سلحشــور در نقاط مرزى با کمین 
اشرار مواجه شده و در نبردهایى نابرابر، آسیب دیده یا به 
شهادت برسند. وضعیت تلخى که متأسفانه تکرار گاه و 
بى گاه آن موجب نشده در امکانات مرزبانى در این مناطق 
تجدید نظر جدى کرده و تدبیرى اتخاذ کنیم که احتمال 

آسیب دیدن مرزبانانمان به صفر سوق پیدا کند.
وضعیتى که براى پایان دادن به آن ضرورت دارد امکانات 
مدرنى از جمله ماهواره هاى رصدى یا پهبادهاى ویژه 
را به کار گرفت و یا به کمک سامانه هاى مدرن کنترلى، 
تالش کرد امنیت عبور و مرور مرزبانان را تأمین نموده و 

مانع از شبیخون خوردن ایشان شد.
ضرورتى که اگر مورد توجه قرار گیرد، دســتکم ساخت 
امثال خودروهاى زرهى ویژه بــراى مناطق مرزى در 
دســتور کار قرار خواهد گرفت تا بیش از این شــاهد به 
شهادت رسیدن مرزبانان کشــورمان در نتیجه کمین 
کردن اشرار مسلح نباشیم؛ اتفاق شومى که شاهد تکرار 
گاه و بى گاه آن هســتیم و نتیجه این تکرارها برایمان 

چیزى نبوده جز طبیعى جلوه کردن شهادت مرزبانان! 

دبیر سى و پنجمین جشنواره فیلم فجر در برنامه «هفت» 
بیان داشت: امســال جشــنواره فیلم فجر در 30 استان 
کشور با 20 نمایش برگزار خواهد شد و فروش بلیت براى 
مخاطبان شهرســتانى از طریق سایت جشنواره صورت 
خواهد پذیرفت. محمد حیدرى تأکیــد کرد: مجموعًا 9 
فیلم اولى به بخش مسابقه جشنواره یعنى سوداى سیمرغ 

راه یافتند.
دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: جشنواره امسال یک روز 
زودتر یعنى 9 بهمن ماه در برج میالد برگزار خواهد شد، 
یعنى به مدت 11 روز و به احترام شب وفات در 22 بهمن 
ماه، مراسم اختتامیه جشنواره در 21 بهمن ماه و شب 22 

بهمن برگزار خواهد شد.
حیدرى تنها فیلمى که به دلیل ممیزى به جشــنواره راه 
نیافته را «کاناپه» تازه ترین فیلم کیانوش عیارى خواند و 
در این زمینه گفت: فیلم «هجوم» شهرام مکرى را ندیده 
ام اما فیلم آقاى عیارى «کاناپه» بیشتر به دلیل محتوا و 
موضوع فیلم مورد بررسى قرار گرفت و با توجه به اینکه 
تصمیم جشنواره باید قاطع و سریع باشد، به دلیل شرایط 
خاص این فیلم، تصمیم گیرى دربــاره آن نیاز به ورود 

مراتب باالترى داشت و ما به آنها موکول کردیم.
او ادامه داد: فیلم «یواشــکى» رضا درمیشــیان اصًال 
به جشنواره نرسید و ارائه نشــد.  همه فیلم هایى که در 
جشــنواره امســال شــرکت کردند و مورد ارزیابى قرار 
گرفتند، داراى پروانه ساخت بودند. فیلم آقاى درمیشیان 
گرچه پروانه ساخت داشت اما نسخه اى به جشنواره ارائه 
نداد. ســه چهار فیلم در حالت رزرو هســتند و باتوجه به 
نظر هیئت انتخاب تصمیم گیرى درباره آنها در روزهاى 
آینده مشخص خواهد شد که ممکن است طبق فراخوان 
اعالم شده تعداد آثار تا 33 فیلم افزایش یابد. از جمله فیلم 
سینمایى «آباجان» هاتف علیمردانى جزو فیلم هاى رزرو 

است که ممکن است به لیست اضافه شوند.
حیدرى تصریح نمود: فیلم هایى مثل «خانه کاغذى» یا 
«بوف کور» و... به انتخاب هیئت انتخاب پذیرفته نشده 
اســت و باید منتظر ماند و دید در بخش چشم انداز ورود 
مى کنند یا خیر. فیلم «شعله ور» آقاى نعمت ا... درصورت 
ارائه نســخه کامل فیلم، به دلیل حضور فیلم دیگرشان 
در بخش مسابقه، در بخش چشــم انداز سینماى ایران 

حضور دارند. 

روند فزاینده نزدیکى روابط روســیه و ترکیه و به ویژه 
همکارى آنها در سوریه، بحث هایى را درباره جایگاه ایران 
در آینده سوریه و به ویژه استراتژى روسیه در این زمینه 
برانگیخته است. مهمترین مســئله در این میان، برخى 
درخواســت هاى غیرمنطقى ترکیه از ایران در موضوع 
سوریه اســت که در صورت همراه شــدن روس ها، به 

زمینه اى براى اعمال فشار بر ایران تبدیل خواهد شد. 
به گزارش تابناك، روزنامه سعودى «العرب» با اشاره به 
اظهارات اخیر على اکبــر والیتى رئیس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره خارج 
نشدن حزب ا... از سوریه، نوشــت: این سخنان پاسخ به 
اظهارات اخیر وزیر خارجه ترکیه مبنى بر خارج شــدن 
نیروهاى «بیگانه» از خاك ســوریه است.  این روزنامه 
نوشــت: «ایران طى اولین موضع رســمى خود بعد از 
توافق آتش بس در سوریه به مسئله خارج نشدن حزب 
ا... از سوریه اشاره کرد و از این طریق به ترکیه و روسیه 

هشدار داد.»
این روزنامه در ادامه افزود: «ایران از طریق تأکید بر ماندن 
حزب ا... در سوریه، پیام روشنى به روسیه فرستاد مبنى 
بر اینکه تهران در هر گونه ســازش سیاسى احتمالى در 

سوریه با قدرت حضور خواهد داشت و بر هماهنگ بودن 
ایران با هم پیمانان در مرحله جدید تأکید مى کند.»

در همین زمینه، عبدالبارى عطوان تحلیلگر برجسته عرب 
نیز در روزنامه «رأى الیوم» نوشــت: «ایرانى ها نزدیک 
شدن ترکیه به روســیه را تهدیدى براى روابط تهران و 
مسکو مى دانند؛ به همین دلیل، درخواست هاى ترکیه از 
زبان وزیر خارجه این کشور مبنى بر خارج شدن حزب ا... 
از سوریه و جدى عمل کردن تهران براى حفظ آتش بس، 
با موضع قاطعانه دو مقام بلند پایه ایران، یعنى والیتى و 

بروجردى مواجه شد.»
روزنامه ســعودى «عکاظ» هم در گزارشى مدعى شد: 
«معارضان سوریه به دنبال خارج شدن از حلب، از روسیه 
خواستند تا همه گروه هاى مسلح بیگانه را از سوریه بیرون 
کند. مسکو هم این درخواست را منطقى دانست و قول 
اجرایى شــدن آن را بعد از تثبیت آتش بس و مذاکرات 

آستانه داد.» 
عکاظ در ادامه به نقل از منابع خود که نامشــان را فاش 
نکرد، ادعا کرد: «کمى قبل از توافق ترکیه و روسیه بر سر 
آتش بس، مسکو نیروهاى پلیس چچن را در حلب براى 
تأمین امنیت این شــهر اعزام و نیروهاى ایرانى و دیگر 

گروه هاى شیعى را از بر عهده گرفتن برقرارى امنیت دور 
کرد. روسیه با این کار، ضمن دادن پیامى آشکار، نیرو هاى 

ایرانى را به جنگ سخت تهدید کرد.» 
این روزنامه در ادامه مدعى شد: «هدف روسیه از خارج 
کردن همه نیروهاى شیعى ایرانى، عراقى و حزب ا... و 
حتى نیروهاى سنى جبهه النصره و داعش از سوریه این 
است که گفتگو ها صرفاً سورى- ســورى برگزار شود. 
به همین دلیل، ترکیه با روســیه بر سر خارج شدن همه 

گروه ها و نیروهاى مذکور به توافق رسیده است.» 

فیلم کیانوش عیارى به جشنواره نرفت

ایران در سوریه به حاشیه مى رود؟

واقعه اى تلخ اما تکرارى

 شهادت یکى دیگر از مرزبانان کشورمان

سال گذشته بود که عادل فردوسى پور با    انتخاب|
انتشار عکسى از خود و محمدجواد ظریف اطالع داد که در 
برنامه شب یلدا این مصاحبه پخش خواهد شد. این گفتگو 
درباره دیپلماسى ورزشى بود. روز موعود فرا رسید اما عادل 
فردوسى پور به بینندگان خود گفت: «مصاحبه وزیر خارجه 
کشورمان با برنامه 90، به تشخیص مدیران صدا و سیما 
پخش نشده است و یک عذرخواهى به شما بدهکاریم. 
از آقاى ظریف تشکر و همچنین عذرخواهى مى کنیم و 
ان شاءا... در اولین فرصت بسترى فراهم شود تا این گفتگو 

پخش شود.»
 ظریف پیــش از برنامه فشــارها را پیش بینى کرده بود 
در پیامکى به مجرى و تهیه کننــده برنامه 90 گفته بود: 
«شنیدم فشــار آوردند، از طرف من هیچ نگران نباشید، 
پخش نشــدن مصاحبه اصًال براى من مهم نیســت. 

بى جهت درگیر نشوید.»

نزدیکى به انتخابات!
این اتفاق با واکنش شبکه هاى مجازى نسبت به صدا و 
سیما همراه شد. وزارت خارجه هم در واکنش به پخش 
نشــدن مصاحبه عادل فردوســى پور مجرى برنامه 90 
با محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایــران گفت: «صدا و 
سیما بخاطر این اقدام غیرمســئوالنه به افکار عمومى 
پاسخ دهد.» همان موقع شــایعاتى منتشر شد. یکى از 
شایعات آن بود که مســئوالن جام جم اجازه پخش این 
مصاحبه را به علت بى ربط بودن بــه برنامه 90 نداده اند 
اما این شایعه چندان توجیه گر اقدام صدا و سیما نبود چرا 
که گفتگوى برنامه 90 با وزیر خارجه به حوزه دیپلماسى 
ورزش مرتبط بود. مضاف بر این در همین برنامه فردوسى 
پور با سیدحســن خمینى نوه امام خمینى(ره) نیز گفتگو 

کرده بود که بدون هیچ مشــکلى روى آنتــن رفت. اما 
بعضى شــبکه هاى مجازى دلیل دیگرى براى پخش 
نشدن مصاحبه وزیر خارجه با برنامه 90 اعالم کردند. آنها 
مى گفتند دلیل آنکه صدا و سیماى سرافراز مجوز پخش 
سخنان وزارت خارجه را نداده اند، نزدیک بودن به انتخابات 
مجلس دهم است و مدیران به زعم خود جلوى تبلیغاتى را 

گرفته اند که مى توانست به نفع حامیان دولت 
حسن روحانى باشد. 

ادامه سیاست هاى سرافراز
بیشتر از یکسال از آن شب طوالنى گذشته است. رئیس 
جام جم هم نه محمدسرافراز که عبدالعلى على عسکرى 
اســت. اما انگار با رفتن ســرافراز و آمدن على عسکرى 

صدا و ســیما هنوز مایل است سیاســت هاى مدیریت 
گذشــته را ادامه دهد. روز جمعه 17 دى ماه تولد ظریف 
بود و یکى از برنامه هاى صدا و ســیما بــراى تولد وزیر 
خارجه کلیپى تدارك دیده بود که آن هم پخش نشــد. 
همه مــا برنامه «صبح بخیــر ایران» را مى شناســیم. 
این برنامه 25 ســاله حدود دو ماه پیش از صدا و ســیما 
رخت بســت و «فرمول یک» جــاى آن را در کنداکتور 
شبکه اول صدا و ســیما گرفت. این برنامه که با اجراى 
على ضیــاء روى آنتن مــى رود در روى کانال تلگرامى 
خود کلیپى به مناســبت تولــد وزیر خارجه ایــران قرار

 داد.
در این کلیپ مردم تولد وزیر خارجه را تبریک مى گویند و 
از او بخاطر انتصاب اولین سخنگو و سفیر زن در جمهورى 

اسالمى، انتخاب شــدن به عنوان ریســک پذیرترین 
سیاستمدار دنیا، بخاطر مذاکرات مصرانه و بخاطر محقق 
کردن شعر سعدى در سازمان ملل تشکر مى کنند. از ظاهر 
این کلیپ بر مى آید که براى پخش در برنامه ساخته شده، 
اما مسئوالن جام جم اجازه پخش آن را صادر نکرده اند. با 
این حال فعالً  از انتخابات خبرى نیســت و معلوم نیست 
مسئوالن سازمان این بار چرا درصدد سانسور وزیر خارجه  

برآمده اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــى با حضور در یک 
برنامه تلویزیونــى ناگفته هایى از فــوت فرزند و 

همسرش را تشریح کرد.
به گزارش تابناك، على ربیعى با بیان اینکه ســال 
85 همسر و سال 86 فرزندش را از دست داد، گفت: 
گاهى اتفاقاتى رخ مى دهد که فکر مى کنید که دیگر 
زندگى برایتــان مفهومى ندارد، مــن در آن دوران 
ســخت، بیکار هم شــده بودم. وى اضافه کرد: از 
بیمارى سرطان همسرم دیر مطلع شدیم اما هرچه 
داشتیم گذاشتیم و مراحل معالجه او را به طور کامل 
انجام دادیم اما متأســفانه او فــوت کرد.ربیعى در 
خصوص فوت فرزندش نیز اظهار داشت: ماه رمضان 
عابربانکم را به پسرم دادم تا به دوستانش در فرحزاد 
افطارى بدهــد، باتوجه به اینکه عادت داشــتیم تا 
خوردن شام را به ســاعت هاى پایانى شب موکول 
کنیم به او گفتم: افطار که کردى شام را بیا خانه تا با 
هم بخوریم. وى ادامه داد: ساعت ها از اذان گذشت 
و خبرى از فرزندم نشــد، به فرحزاد مراجعه کردم و 
هرچه گشتم او را پیدا نکردم.  به کالنترى رفتم، آنها 
گفتند فردى را که تصادف کرده بود، لحظاتى پیش 
به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) انتقال دادیم؛ 
با توجه به اینکه عابربانک من در جیب او بود فرزندم 
را به نام «على ربیعى» در بیمارستان پذیرش کرده 
بودند، او 21 روز در بیمارستان در کما بود و بعد فوت 
کرد.وزیر کار اضافه کرد: بعد از گذشت یکسال از این 
حادثه راننده اى که با فرزندم برخورد کرده بود خود 
را به کالنترى معرفى کرد و دادگاهى شد که من با 

بخشیدن او، مانع از به زندان رفتنش شدم.

ماجراى شب یلداى سال پیش تکرار شد

سانسور دوباره «ظریف» در صداوسیما؟ 
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ناگفته هاى وزیر از
 فوت همسر و فرزندش

  تسنیم| سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اظهار داشت: با همکارى گمرك جمهورى اسالمى 
ایران، سربازان گمنام امام زمان(عج) یک محموله بزرگ 
تجهیزات خاص رایانه اى را که شامل پنج کانتینر بود از 
یکى از گمرکات مرزى مورد رصد نامحسوس خود قرار 
دادند و عصر روز چهارشــنبه پس از شناسایى دو مالک 
این محموله بــزرگ، در عملیاتى، این پنــج کانتینر را 

توقیف کردند.
قاسم خورشیدى با بیان اینکه این محموله با اظهارنامه 
خالف واقع وارد کشور شده بود، گفت: پس از شناسایى 
این محموله با همکارى گمرك و پــس از توقیف پنج 
کانتینر محموله مذکــور، مأمــوران وزارت اطالعات 
جمهورى اسالمى موفق به کشف مقادیر بسیارى «مینى 
کامپیوتر»، «دوربین هاى تصویربردارى سینمایى» که 
ارزش هریک بین 80 تا صد میلیون تومان برآورد شــد 
و تعدادى سرورهاى عظیم و بســیار پرقدرت شدند که 
ارزش ریالى هریک از این سرورها بالغ بر ده میلیارد تومان 

برآورد شده است.
وى افزود : سرورهاى عظیم کشف شده در این محموله 
به قدرى پرقدرت هستند که گفته مى شود براى مصارف 

خاص همچون پشتیبانى ســامانه هاى بزرگ از جمله 
سامانه هاى بانکى پرترافیک استفاده مى شود.

خورشــیدى گفت: برآوردهــاى اولیــه از ارزش ریالى 
کاالهاى صورت بردارى شده، بالغ بر 300 میلیارد ریال 

را نشان مى دهد.

کشف «تجهیزات خاص رایانه اى و تصویربردارى» 
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وزیر بهداشت از افزایش ســرعت اورژانس در شهرها 
براى رسیدن به محل ســانحه بین هشت تا 12 دقیقه 
با خرید 400 آمبوالنس  خبــر داد و گفت: با وجود این، 
بالغ بر هفت هزار نفر نیروى انسانى در اورژانس کشور 

کمبود وجود دارد.
سید حسن قاضى زاده هاشــمى اظهار داشت: با همت 
رئیس اورژانس، تعداد پایگاه هاى اورژانس به 30 پایگاه 
افزایش پیدا مى کند و برنامه ریزى شــد که از خارج از 
کشور آمبوالنس هاى هوایى استاندارد را در قالب اجاره 

یا خرید خدمت، به چرخه خدمات وارد کنیم.
وى افــزود: آمبوالنس هــا بایــد در شــهرها بیــن 

هشــت تا 12 دقیقه به محل ســانحه یا حادثه برسند 
کــه وضعیت کنونى، مناســب اســت امــا در برخى 
از کالنشــهرها با مشــکالتى روبه رو هســتیم که با 
خریــد 400 دســتگاه موتورالنــس، مشــکالت و 
زمان رســیدن آمبوالنس به محل حادثــه را کاهش 

مى دهد.
وزیر بهداشت با اشاره به مشکالتى در حوزه اورژانس 
جاده اى، عنوان کرد: این مشکل به برنامه پنجم توسعه 
بر مى گردد زیرا هنوز از نظر تعداد پایگاه هاى اورژانس 
جاده اى، حدود 250 پایگاه عقب هســتیم زیرا نیروى 

انسانى و اعتبار مورد نیاز آن تأمین نشده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکى ایران، نسبت به تبعات 
تعطیلى 60 هزار مطب پزشکان هشدار داد و گفت: بازنده 
اصلى مصوبه مجلس، مردم و حوزه سالمت خواهند بود.

دکتر علیرضا زالى در حاشیه کنگره متخصصین پوست، 
از تصمیم مجلس در مخالفت با فعالیت پزشکان دولتى در 
بخش خصوصى انتقاد کرد و گفت: این تصمیم مى تواند 

سالمت مردم را به خطر بیاندازد.
وى افزود: حقوق شهروندى جامعه پزشکى با این مصوبه 
مخدوش مى شــود و به نوعى از محرومیت اجتماعى 

برخوردار مى شوند.
زالى با عنوان اینکه تلخى این مصوبه موجب نگرانى آحاد 

جامعه پزشکى شده است، ادامه داد: تبعات این مصوبه 
مجلس گریبانگیر سالمت مردم خواهد شد.

وى با اشــاره به وجود 60 هزار مطب پزشکى در کشور، 
گفت: بخش زیادى از این پزشــکان داراى مطب عضو 
هیئت علمى نیستند و اکثراً در بخش هاى خیریه، تأمین 
اجتماعى و نیروهاى مسلح خدمت مى کنند که در زمان 

فراغت مطب دارند.
زالى افزود: دریافتى این قبیل پزشکان کمتر از دو میلیون 
تومان در ماه است که اگر بخواهند فقط در بخش دولتى 
کار کنند، رگ اصلى درآمد این دســته از پزشکان با این 

مصوبه از دست خواهد رفت.

خطر تعطیلى
 60 هزار مطب پزشکان

اورژانس بین 8 تا 12 دقیقه 
به محل حادثه مى رسد

ایران 
در حال پیر و فقیر شدن است

سـعید لیـالز در خصـوص وضعیـت صندوق هـاى 
بازنشستگى در ایران اظهار داشـت: سال ها پیش در 
مقاله اى عنوان کردم کـه یکـى  از مهمترین عوامل 
فروپاشى  اتحاد جماهیر شوروى بى توجهى به صندوق 

هاى بازنشستگى بود.
این اقتصاد دان خاطر نشـان کرد: مشکل بنده اساسًا 
این نیسـت که جمعیت ایران در حال پیر شدن است. 
پیر شدن اتفاقى است که براى هر کشورى در فرآیند 
توسـعه اتفـاق مى افتد. من حتى مشـکلى نـدارم که 
ایران کشور نسبتًا فقیرى اسـت براى اینکه دنیا پر از 
کشورهاى فقیر است. نگرانى من این است که ایران  
اولین کشور جهان است که به صورت توأمان در حال 

پیر شدن و فقیر شدن است.
وى تصریح کرد: در سایر کشورها ملت ها به افراد فقیر 
در قالب صندوق هاى خیریه توجه مى کنند اما زمانى 
که ملتى هم در حال پیر شدن باشد و هم در حال فقیر 
شدن، مشکل ایجاد مى شود. ملت ایران در چهار دهه 
گذشـته بهترین فرصت ها براى پیشرفت و توسعه را 
بدون نتیجه سپرى کرد در حالى که هم پول داشتیم 
و هم ملتى جوان بودیـم. در واقع به عنوان یک ملت، 

هم پول و هم جوانى را از بین بردیم.

زنانه شدن فقر 
زهرا سـعیدى مبارکه عضـو کمیسـیون اقتصادى و 
سخنگوى فراکسـیون زنان مجلس گفت: با توجه به 
مشکالت عدیده در حوزه هاى اقتصادى و اشتغال و 
کارآفرینى زنان و از طرفى مسئله حساس و مهم زنانه 
شـدن فقر، مى طلبد که به این موضوع با توجه ویژه 

پرداخته شود.
عضو شوراى سیاسـتگذارى نخستین همایش بهینه 
کاوى تجربیات موفق زنان در حوزه هاى اقتصادى و 
کارآفرینى گفت: هرچند در این راسـتا اصالح قوانین 
بسیار کارساز اسـت و ما در مجلس شوراى اسالمى، 
پیگیر هسـتیم لیکن با توجه به حساسـیت موضوع، 
ضرورت دارد مسئولین همه براى رفع موانع اشتغال و 

توانمندسازى اقتصادى زنان تالش کنیم.

اعظم طالقانى هم 
منتقد «معماى شاه» شد

یکى از آخرین انتقاداتى که به سریال «معماى شاه» 
با هزینه اى میلیاردى ساخته شده است، از سوى اعظم 

طالقانى مطرح شد.
 او در پاسـخ بـه  اینکه سـریال «معماي شـاه» تا چه 
اندازه توانسته واقعیت شـخص آیت ا... طالقانی را به 
تصویر بکشـد و آنچه به تصویر می  کشد، تا چه حد با 
واقعیتی که شما از ایشان می  شناسید، مطابقت دارد، 
گفت: «به طور کلى در این سریال عملکرد، مبارزات و 
فعالیت هاى آیت ا... طالقانی بسیار مختصر و خالصه 
به تصویر کشـیده شـده و حتی قسـمت هایى از این 

سریال به دور از واقعیت است.»
او تأکید کرد: «براي مثال در این سـریال نشـان داده 
مى شـود هنگامی که مأموران به خانه ایشـان حمله 
مى کنند، ایشان به صورت مأمور سیلى مى زنند و مأمور 
در حوض منـزل مى افتـد، در حالی که ایـن موضوع 
به هیچ وجه واقعیت ندارد. من این موضوع را از کسانی 
که آن هنگام در منزل حضور داشتند، پیگیرى کردم 
و به این نتیجه رسیدم که هرگز چنین اتفاقى نیافتاده 
و مأموران کامـًال مسـلح در حیاط و پشـت بام منزل 

ایستاده بودند.»

مسافرکشى هنرمندانه 
جعفر دهقان ضمن بیان اینکه دولت بایستى با رسانه 
ملى تعامل بیشترى داشته باشد، افزود: من آدم سیاسى 
نیستم اما نمى دانم چرا دولت به تلویزیون کمک مالى 
نمى کند. این بازیگر افزود: برخى بازیگران به واسطه 

مسائل مالى به طور مخفیانه مسافرکشى مى کنند.
وى در پایـان گفـت: شـبکه هـاى جـم و دیگـر 
شبکه هاى فارسى زبان ماهواره اى در برابر رسانه ملى 
هیچ عددى نیستند اما از این بى پولى تلویزیون و نیاز 
مالى هنرمندان استفاده مى کنند و هنرمندان ما را به 
بهانه هاى اقتصادى جذب مى کنند لذا دولت باید به 

فکر هنرمندان و بازیگران باشد.

چرك نویس

کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه    مهر |
ســند تحول بنیادیــن با گذشــت بیش از چهار ســال 
از رونمایــى آن هنــوز در مســیر اجــرا قــرار نگرفته

 است.
على عبدالعالى دانشیار دانشــگاه شریف یکى از منتقدان 
جدى وضعیت آموزش در مدارس کشــور است و در این 
رابطه مى گویــد: دانش آموزان از کالس اول دبســتان تا 
دوره پیش دانشگاهى، 16 هزار ساعت در مدارس دولتى 
که ســاعت آموزش اضافه ندارند، حضــور دارند و در این 
مدت 700 ســاعت نیز آموزش زبان انگلیسى دارند اما از 
هر صد نفرى که دیپلم مى گیرد چند نفر مى تواند انگلیسى 
صحبت کند؟ این در حالى اســت که اســتاندارد آموزش 
زبان انگلیسى در دنیا 200 ســاعت است.عبدالعالى ادامه

 مى دهد: حال آموزش وپرورش بد است اما هیچ فردى با آن 
مشکل ندارد. دوست داریم خروجى هاى آموزش وپرورش، 
افرادى متعهد و مؤمن باشند، مدارس به دانش آموزان درس 
دینى را آموزش  مى دهند اما اگر از آنها بپرســیم تعلیمات 
دینى چه اندازه اهمیت دارد، پاســخ 
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است.

چالشى در نظام آموزش وپرورش ایران
در همین رابطه على زرافشــان معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش وپرورش نیز گفت:  هم اکنون کنکور، چالشى 
اســت که بین نظام آموزش وپرورش ایــران و تعدادى از 

کشورها مشترك است.
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش وپرورش گفت: 
تعداد قابل توجهى از کشورها با کمبود متقاضى براى ورود 
به دانشگاه مواجه هستند بنابراین براى پذیرش دانشجو از 
آزمون خاصى استفاده نمى شود و افراد، سوابق تحصیلى خود 
را ارسال مى کنند و دانشگاه ها بر مبناى سوابق آنها را انتخاب 
مى کنند. زرافشان عنوان کرد: در کشور ما به جهت کاهش 
تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه و ظرفیت زیادى که در طول 
سال هاى گذشته براى دانشگاه ها ایجاد شده است امروز 
بخش عمده اى از داوطلبان با استفاده از سوابق تحصیلى به 

دانشگاه وارد مى شوند.

200هزار صندلى خالى در کنکور ریاضى و 
انسانى

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش ادامه داد:  
اگر به آمار داوطلبان کنکور در سال جارى نگاهى بیندازیم 

در مجموع 880 هزار داوطلب داشتیم که 560 هزار نفر در 
رشته تجربى و 360 هزار نفر در رشــته ریاضى و انسانى 
داوطلب بوده اند این در حالى اســت که در رشته ریاضى و 
انسانى ظرفیت پذیرش بیش از 500 هزار صندلى است و 
اگر تمام داوطلبان پذیرفته شوند باز هم 200 هزار صندلى 

خالى مى ماند. 
وى گفت: در دو رشته ریاضى و انسانى این فرصت فراهم 
شده است تا داوطلبان زیاد تحت فشار کنکور نباشند اما در 
رشته تجربى به دلیل تعداد زیاد متقاضیان فشار کنکور را 
داریم یعنى 520 هزار نفر داوطلب هستند درحالى که تعداد 

صندلى ها نصف تعداد داوطلبان است.

دبستان ها هم گرفتار شده اند
زرافشــان افزود: در هرصورت شــاهد رقابت 800 هزار 
نفرى داوطبان در کنکور هستیم و این رقابت کماکان بر 
جریان آموزش در مدارس ســایه انداخته است و متأسفانه 
عالوه بــر دوره دوم متوســطه، دوره ابتدایــى نیز درگیر 
آسیب هاى کنکور شده و فشــار کنکور موجب شده است 
تا خانواده ها از دوره ابتدایى به فکر آماده کردن فرزندانشان

 باشند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش بیان کرد: 
قانونگذار با قوانین خود به دنبال حذف کنکور بوده است؛ 
در مصوبه تشکیل سازمان سنجش که هم اکنون مسئول 
برگزارى کنکور است آمده است که این سازمان تشکیل شده 
تا روش هاى حذف کنکور را انتخاب و اعمال کند اما سازمان 
سنجش از مسیر اصلى خود خارج و به سازمان تثبیت کننده 

کنکور تبدیل شده است.

بازار بزرگ مؤسسات خصوصى از سایه 
کنکور

وى گفت: کنکور به شیوه فعلى بازار بزرگى را براى مؤسسات 
بخش خصوصى ایجاد کرده اســت که با ادعاى آموزش 
روش هاى تست زنى هزینه هاى بســیارى را از خانواده ها 
مى گیرند اما براى قبولى در کنکور تنها هوش و اســتعداد 
شرط نیست و مهارت هاى دیگرى نیاز است که باید در طول 
مسیر فراهم شود. یکى از مهارت ها این است که کنکور یک 
آزمون روانى است چرا که تعداد سئواالت و زمان اختصاص 
یافته بسیار فشرده اســت و فردى مى تواند موفق شود که 
تسلط روحى کافى را داشته باشد و در جلسه امتحان دچار 

استرس و اضطراب نشود.

معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش وپرورش گفت: 
مؤسسات کنکور براى آموزش روش هاى تست زنى بازار 
پررونقى را براى خود فراهم کرده  و دائم در حال توســعه 
بازار خود هستند. در تبلیغات صداو سیما انواع کتاب ها را 
براى کســب درآمد تبلیغ مى کنند این در حالى است که 
گردش مالى مؤسسات کنکور و کتاب هاى کمک آموزشى 
غیرقابل تصور است و تنها هزینه هاى تبلیغاتى آنها در سال 
ده میلیارد تومان اســت حال تصور کنید درآمد آنها چقدر

 است.
وى بیان کرد:  آموزش وپرورش از ســال هاى دور به دنبال 
این بود تا با آسیب هاى کنکور بر مدارس کشور مقابله کند 
بنابراین قانون حذف کنکور مصوب شد و با توجه به فرصت 
پنج ساله اقدام حداقلى صورت نگرفت بنابراین در پایان پنج 
ســال، مجلس مصوبه را بازنگرى کرد و در مصوبه جدید 
وجود کنکور به رسمیت شــناخته شده و سه روش سوابق 
تحصیلى، آزمون عمومــى و آزمون عمومى و اختصاصى 
در نظر گرفته شده است. زرافشان گفت:  در گروه تجربى 
تعداد اندکى از داوطلبان به روش پذیرش از طریق سوابق 
تحصیلى گرایش دارند و همین مسئله باعث مى شود مجدد 

تب کنکور در جامعه باقى بماند.

چالش هاى کنکور براى نظام آموزش وپرورش کشور

سمیه بخشى *
امروزه بسیارى از بیمارى ها نشــأت گرفته از اضافه وزن و 
چاقى افراد بوده و علت 50 درصد چاقى ها نیز سبک زندگى 

مردم مى باشد.
جامعه ما به شــدت درگیــر تکنولوژى و زندگى ماشــینى و 
کم تحرکى است و از سوى دیگر آپارتمان نشینى و مشغله والدین 

هم زمینه ساز بى تحرکى شده است.
کودکان و نوجوانان نیز تحت تأثیر تبلیغات و بسته بندى هاى شیک 

و جذاب و لذت آنى از محصوالت غذایى گرایش شدید به مصرف تنقالت و فست فودها پیدا کرده اند.
در کنار همه این مشکالت، بى نظمى در خواب و استفاده بیش از اندازه از تلفن همراه و تبلت و بیش 

از 2 ساعت پاى تلویزیون نشستن چاقى افراد را تشدید مى کند.
در پى چاقى افراد جامعه، آمار ابتال به بیمارى هاى متابولیک به شدت افزایش یافته است به طورى 
که در گروه سنى کودکان و نوجوانان، اضافه وزن و چاقى،  بیمارى هاى دیابت، فشار خون و چربى 
خون و کبد چرب به وفور دیده مى شود. چاقى با افزایش چربى هاى مضر خون (LDL، کلسترول و 
چربى خون) و کاهش چربى مفید (HDL – کلسترول) همراه است و این نوع اختالل چربى خون 
خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى _عروقــى را افزایش مى دهد و همچنین چاقى در دوران کودکى 
احتمال ابتال به دیابت نوع 2 (نوع بالغین) را افزایش مى دهد به نحوى که حتى در برخى جوامع منجر 

به بروز نیمى از موارد جدید دیابت در کودکان و نوجوانان مى شود.
بنابراین چاقى شکمى، اختالل چربى خون، باال بودن فشار خون و اختالل سطح قند خون ریشه 
در اضافه وزن و چاقى در زمینه مســائل ژنتیک و عادات نامطلوب شــیوه زندگى دارد عالوه بر 
بیمارى هاى متابولیک چاقى در افراد جامعه و خصوصاً کودکان با اختالالت روحى و روانى متعددى 
همراه است به طورى که سطح اعتماد به نفس این افراد به شدت پایین مى باشد. اختالالتى همچون 

 ،(sleep pnea) بلوغ زودرس در کودکان، التهاب کبد و بروز سنگ صفرا، وقفه تنفسى در خواب
عدم تحمل ورزش، از عوارض چاقى است که سالمت مردم را تهدید مى کند.

 باتوجه به توضیحاتى که داده شده بهتر است با افزایش فعالیت بدنى و پیروى از رژیم غذایى سالم و 
متعادل وزن خود را مرتب کنترل کرده تا از ابتال به بیمارى ها پیشگیرى کنیم.

پرهیز از مصرف چربى هاى اشباع و ترانس، شیرینى ها، فست فودها و تنقالت با ارزش غذایى پایین 
و در کنار همه اینها مصرف لبنیات کم چرب و میوه و سبزى توصیه مى شود رژیم غذایى ایده آل 
بایستى شامل نان و غالت سبوس دار، فرآورده هاى گوشتى کم چرب حبوبات و میوه و سبزیجات با 
فیبر باال و مغزیجات خام و غذاهاى دریایى به همراه مصرف آب فراوان مابین وعده ها باشد و تعادل 
و تنوع در مواد غذایى رعایت شود.در کنار رژیم غذایى سالم، روزانه نیم الى یک ساعت فعالیت بدنى 

منظم و مکرر مانند پیاده روى، شنا، دوچرخه سوارى و ... توصیه مى شود.
بهتر است از میوه هایى مانند سیب و گریپ فورت، سبزیجاتى مانند قارچ، کلم بروکلى و فلفل دلمه 
اى و کاهو و گوشت هاى سفید همچون بوقلمون و شترمرغ و ماهى، حبوبات و سویا و تخم مرغ و 

مغزیجات خام غافل نشویم.
* کارشناس تغذیه و رژیم درمانى

دبستان ها هم 
به قبضه کنکور 

درآمده اند!

کارشناس بیمارى هاى حیات وحش دفتر تنوع زیستى و 
حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ویروس 
آنفلوآنزاى فــوق حادپرنــدگان(H5N1) داراى قابلیت 
گذشتن از ســد بین گونه اى و در نتیجه انتقال به انسان، 

ایجاد عفونت و حتى مرگ او است.
محمود مرعشى در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان با 
یادآورى این موضوع که در سال 2014 ویروس آنفلوآنزاى 
فوق حاد H5N8 منجر به شــیوع بیمارى در آسیا، اروپا 
و آمریکاى شمالى شــد،گفت: با اینکه بیشترین گزارش 
و جداسازى ویروس در آن ســال از مزارع پرورش طیور 
صنعتى با امنیت زیستى نسبتاً خوب انجام شد اما تعداد کمى 
جداسازى هاى ویروس از گونه هاى پرندگان وحشى نیز 
صورت پذیرفت که نشان دهنده انتقال ویروس از پرندگان 

اهلى به وحشى و بالعکس بود.
مرعشــى با اعالم اینکه اپیدمى اخیر ویروس آنفلوآنزاى 
فوق حاد      2016(H5N8) براى نخستین بار از پرندگان 
وحشــى در جمهورى کره گزارش شــد، گفت: به دنبال 

آن، بروز بیمــارى در اواخر بهار از جمهــورى تیوا واقع در 
فدراســیون روســیه و در ادامه از ماه اکتبر یعنى مهرماه 
در کشــور هندوســتان گزارش و تا به امروز، دو کشور از 
خاورمیانه(ایران و رژیم اشــغالگر قدس) و همچنین 13 
کشور اروپایى و دو کشور از شمال آفریقا گزارش هایى مبنى 
بر مشاهده بیمارى از مزارع پرورش مرغ و خروس و طیور 
بومى یا همان پرندگان محلى، پرندگان وحشى شکار شده، 
همچنین دامگاه هایى که اقدام به صید پرندگان وحشى 
مى کنند، ارسال شــد. این کارشناس بیمارى هاى حیات 
وحش دفتر تنوع زیستى و حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیســت ضمن تأکید بر این موضوع که ویروس 

آنفلوآنزاى فوق حاد H5N1 توانایى گذشــتن از سد بین 
گونه اى و در نتیجه انتقال به انسان و ایجاد عفونت و حتى 
 H5N8 مرگ در انســان را دارد، گفت: تاکنون ویروس

موفق به عبور از این سد نشده است.
وى ادامه داد: البته این بدان معنى نیســت که هرگز هم 
موفق به این کار نخواهد شــد زیرا نگاهــى به تاریخچه 
ویروس هاى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان نشان مى دهد که 
با توجه به ماهیت ژنتیکى و قابلیت تبادل اطالعات ژنتیکى 
بین ویروس هاى مختلف آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، رد 
شدن از این مرز بین گونه اى نه تنها براى این ویروس دور 

از دسترس نیست، بلکه بسیار هم نزدیک به نظر مى رسد.

آنفلوآنزاى فوق حاد 
موجب مرگ انسان 
مى شود

براى انجان اهداى خون، اهدا کننــدگان باید نکاتى را 
رعایت کنند. همچنین سالمت جسمى فرد اهدا کننده 
باید توسط پزشک تأیید شود. طبق قانون، اهداى خون 
شــرایطى دارد که باید به آن توجه داشت. به طور مثال 
فرد اهداکننده باید حداقل 17 سال و یا حداکثر 65 سال 
سن داشته باشد، وزن او حداقل 50 کیلوگرم باشد و بهتر 
اســت آقایان با فواصل ســه ماهه و خانم ها با فواصل 
4 ماهه نســبت به اهداى خون اقدام کنند. گفتنى است 
کارت شناسایى عکس دار توسط داوطلب اهداى خون 

باید ارائه شود.

رعایت نکات مهم قبل از اهداى خون
از نکات دیگرى که فــرد اهدا کننده بایــد رعایت کند 
این است که طى چهار ســاعت قبل از اهداى خون، غذا 
مصرف کرده باشد، اهداکنندگان مبتال به سرماخوردگى 
یاگلودرد نباشــند همچنین طى یکسال گذشته بسترى 
در بیمارستان یاجراحى نداشــته باشند و در صورتى که 

دارویى استفاده مى کنند با پزشک خود مشورت کنند.

اقدامات الزم براى ثبت نام
همچنین داوطلبان اهداى خون با مراجعه 

به پرتال اینترنتى انتقال خون استان تهران مرکز اهداى 
خون، تاریخ و ساعت حضور خود را ثبت کنند و بر اساس 
همین پیش ثبت نام، خون خود را اهدا کنند. طرح بزرگ 
پیش ثبت نام اهداى خون بــراى داوطلبان راه اندازى 

شده است.

مراحل انجام اهداى خون براى متقاضیان
پس از ثبت نام، تست هموگلوبین باید انجام شود. پس 
از آن معاینه و مشاوره پزشکى صورت مى گیرد که پس 
از تأیید ســالمت فرد توسط پزشــک، رضایتنامه اهدا 
توســط داوطلب اهداى خون امضا خواهد شد و پس از 
آن داوطلبان پذیرفته شده توسط تکنیسین خونگیرى، 
در شرایط استریل و با استفاده از وسایل یک بار مصرف 
اهداى خون را انجام مى دهند و در مدت ده دقیقه یک 

واحد خون از آنها گرفته مى شود.

3مى دهند ضریب آن در کنکور 3
است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و
اگر به آمار داوطلبان کنکور در سال جارى

*سمیه بخشى *
امروزه بسیارى از بیمارى ها نشــأت گرفته از اضافه وزن و 
0چاقى افراد بوده و علت 50 درصد چاقى ها نیز سبک زندگى 

مردم مى باشد.
جامعه ما به شــدت درگیــر تکنولوژى و زندگى ماشــینى و 
کم تحرکى است و از سوى دیگر آپارتمان نشینى و مشغله والدین 

هم زمینه ساز بى تحرکى شده است.
کودکان و نوجوانان نیز تحت تأثیر تبلیغات و بسته بندى هاى شیک 

تأثیر چاقى بر سالمت افرادتأثیر چاقى بر سالمت افراد

چاقـى و بیمارى هـا چاقـى و بیمارى هـا 

ک*کارشناس تغذیه و رژیم درمانى

را
اقدامات الزمبراى ثبت نامه 

ه ا ا ن اناهداىخ طل ندا چن ه

مراحل انجاممراحل انجام
 اهداى خون را بشناسید اهداى خون را بشناسید
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خبر

سامانه نوبت دهى تلفنى 
راه اندازى شد

رئیس درمانگاه تأمین اجتماعـى آران و بیدگل از راه 
انـدازى سـامانه نوبت دهى تلفنـى در ایـن درمانگاه 

خبر داد.
على محمد غیاث پور گفت: در راستاى خدمات رسانى 
بهینه و سـریع تر بـه مراجعه کنندگان ایـن درمانگاه، 
سـامانه نوبت دهى تلفنى درمانـگاه تأمین اجتماعى 

شهرستان آران و بیدگل راه اندازى شد.
وى  ادامـه داد: از ایـن پـس، بیماران و بیمه شـدگان 
تأمیـن اجتماعى مـى توانند از همه نقاط شهرسـتان 
ضمن تماس با شـماره تلفن گویاى این مرکز و وارد 
کردن کدملى، نوبت ویزیت پزشک مورد نظر خود را 
دریافت و در ساعت مقرر به این درمانگاه مراجعه کرده 

و ویزیت شوند.

انتقاد معاون فرماندار مبارکه 
از کیفیت آرد

معـاون فرماندار مبارکـه گفت: کیفیت آرد در سـطح 
شهرستان مطلوب نیست و باید کارگروهى به منظور 

بررسى و رفع مشکالت این حوزه تشکیل شود.
جواد سلطانى با بیان اینکه مردم همواره از این وضعیت 
گالیه  مند هستند، گفت: در صورتى که به این دو اصل 
توجه شود بخش زیادى از مشـکالت حوزه آرد و نان 

رفع مى  شود.
وى افزود: با تشـکیل این کارگروه عـالوه برنظارت 
برصدور مجوزها، نظـارت بر نانوایى هـا، کیفیت نان 
و آرد بهتر مى شود و موجب افزایش رضایت عمومى 

مردم خواهد شد. 

کشف 3 میلیارد ریال
 الستیک ماشین سنگین قاچاق 
رئیس پلیس آگاهی اسـتان اصفهان گفت: مأموران 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی اصفهان 
دپوي 133 الستیک ماشین خارجی قاچاق در انباري 
را کشـف کردند که ارزش آن سه میلیارد ریال برآورد 

شده است.
سرهنگ ستار خسروى اظهار داشـت: مأموران اداره 
مبارزه با قاچـاق کاال و ارز پلیس آگاهـى اصفهان از 
دپوى مقـدارى زیادى السـتیک خارجـى قاچاق در 
انبارى مطلع شدند که بررسى موضوع را در دستور کار 

قرار خود قرار دادند.
وى افزود: مأموران پس از هماهنگى با مقام قضائى به 
محل مورد نظر اعزام شدندو در بازرسى از آنجا تعداد 
133 الستیک ماشین سـنگین خارجى فاقد هر گونه 
مدارك مثبته گمرکى کشف و منجر به دستگیرى سه 

قاچاقچى شد.
سرهنگ خسروى با اشاره به دستگیرى سه نفر در این 
رابطه خاطر نشان کرد: نیروى انتظامى با قاچاقچیان 
کاال و برهـم زنندگان نظم اقتصـادى جامعه برخورد 

قاطع و قانونى مى کند . 

برگزارى جشنواره فیلم کودك 
و نوجوان در سال آینده

معـاون فرهنگـى و اجتماعـى شـهردارى اصفهـان 
گفت:جشـنواره فیلم کودك و نوجوان در سال آینده 

بعد از عید فطر در اصفهان برگزار مى شود.
على قاسم زاده  اظهار داشت: شورایعالى سیاستگذارى 
براى جشـنواره فیلم کودك و نوجوان تشـکیل شده 
اسـت که کلیـه برنامه هـا در این شـورا بـه تصویب 

مى رسند.
وى در رابطه با تابلوهاى کمیته شهروندى نیز تصریح 
کرد: هدف از تابلوهاى کمیته شهروندى در اصفهان، 
موضوع شناسـى اسـت که موضوعات جارى شهر را 
شناسـایى کرده و روى راه حل هـاى آن کار مى کنند 
و سرانجام تمام راه حل ها در قالب گرافیک شهرى و 

تابلوهاى شهرى طراحى مى شود.
وى تأکید کرد: بحث تابلوهاى شهروندى از 12 سال 
پیش تا به حال در اصفهان اجرایى شده که با مطالعات 
انجام شـده، ایـن تابلوها مؤثرترین رسـانه شـناخته 
شده اند چرا که در حال حاضر ارتباط مردم با تابلوهاى 
شـهروندى از برنامه تلویزیونى سـیماى شهر شبکه 

اصفهان بیشتر است. 

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون 600 میلیارد 
تومان تســهیالت به واحدهاى بحران زده در اســتان 
پرداخت شده است،گفت: براساس آمار، استان اصفهان 
از نظر مبلغ تسهیالت اعطایى رتبه نخست کشور را دارد 
و از نظر تعداد در جایگاه دوم است که باید در کوتاه ترین 
زمان ممکن همه واحدهاى مصوب تعیین تکلیف شوند.
رسول زرگرپوراظهار داشــت: در مجموع چهار هزار و 
656 واحد براى دریافت تســهیالت در ســامانه بهین 
یاب ثبت نام کرده اند که از این تعداد هزار و 670 واحد 

مصوب شده اند.
وى با بیان اینکه تا این لحظه با 819 واحد عقد قرارداد 

شده است، گفت: تاکنون 600 میلیارد تومان تسهیالت 
به واحدها پرداخت شده است.

وى افزود: ایده آل مدیریت اســتان این است که همه 
واحدهاى مصوب در کوتاه ترین زمان ممکن تسهیالت 
خــود را دریافت نماینــد و باید در جلســه آتى اقتصاد 
مقاومتى اســتان که با حضور وزیر امــور اقتصادى و 
دارایى برگزار مى شــود همه این واحدها تعیین تکلیف 

شده باشند.
زرگرپور اظهار داشت: براســاس آمار استان اصفهان از 
نظر مبلغ تسهیالت اعطایى رتبه اول کشور را دارد و از 

نظر تعداد در جایگاه دوم قرار دارد .

رئیــس مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان 
اصفهان گفت: در هر 24 ساعت شش هزار تماس تلفنى با 
اورژانس استان اصفهان برقرار مى شود که پس از مراحل 
فیلتر، انتخاب و اعزام در مجموع روزانه 600 اعزام براى 

انتقال امدادخواهان به بیمارستان ها صورت مى گیرد.
غفور راستین اظهار داشت: در استان اصفهان 127 پایگاه 
اورژانس به عالوه یک پایــگاه اورژانس هوایى در حال 

فعالیت است.
وى افزود: استاندارد زمان حضور در بالین امدادخواه در 
جهان کمتر از 15 دقیقه اســت که به طور میانگین این 
زمان در استان اصفهان ده دقیقه بوده که در سطح شهرها 

باید این میزان کمتر از هشــت دقیقه باشــد؛ همچنین 
میانگین زمانى حضــور در بالین امدادخواه در ســطح 
شهرستان ها شش دقیقه اســت اما در اصفهان به دلیل 
گسترش شــهرها و خیابان ها در 60 درصد مأموریت ها 
میانگین در زمان کمتر از هشــت دقیقه بــه امدادخواه 

مى رسیم.
رئیــس مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان 
اصفهان گفت: این مرکز با مشکل تأمین نیروى انسانى 
مواجه بوده که قرار است 272 نفر در استخدام اخیر به این 
نیروها اضافه شوند که 150 نفر نیروى شرکتى تاکنون 

استخدام شده اند.

رتبه نخست اصفهان در 
اعطاى تسهیالت

روزانه 6000 اصفهانى با 
اورژانس تماس مى گیرند

بر اساس گزارش سازمان توسعه صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)، در زنجیره تولید 
فوالد، به دلیل وضع قوانین مهمى در حوزه مبارزه با خام فروشى، تحرکات به 
سمت بهبود زنجیره و ایجاد تناسـب در آن بوده است و در همین راستا، تولید 
سـنگ آهن دانه بندى –که عمدتًا به صورت خام صادر مى شود- در 9 ماهه 
سال 95 نسبت به دور مشابه، 19 درصد کاهش یافته و تولید معادن به سمت 

تولید کنستانتره و رشد 18 درصدى آن متمایل شده است.
بیشترین جهش تولید در زنجیره فوالد در تولید گندله صورت گرفته که عمدتًا 
به دلیل راه اندازى طرح هاى جدید گندله سازى در گل گهر است و عالوه بر آن 
راه اندازى گندله سازى سنگان فوالد مبارکه در سال آتى روند صعودى تولید 

این ماده اولیه را حفظ خواهد کرد.
بر اساس آمار اعالمى، همچنان فوالد مبارکه با سهم 30 درصدى، بزرگ ترین 
کارخانه تولید گندله در سطح کشور است و با راه اندازى گندله سازى پنج میلیون 
تنى سنگان، سهم این کارخانه در تولید گندله کشور به 40 درصد خواهد رسید.

میزان تولید آهن اسـفنجى در آذر ماه با 7/3 درصد رشـد مواجه شـده اما این 
رشد نسبت به رشد متوسط 9/2 درصدى عددى پایین ترى است؛ با وجود این، 
همچنان بیشترین آهن اسفنجى تولید کشور در اختیار مجموعه فوالد مبارکه با 
سهم 55 درصدى است که میزان تولید 9  ماهه آن برابر با 6/7 میلیون تن است.

■■■
این آمارها همچنین نشـان مى دهد مشـکالت تولیـد در ذوب آهن همچنان 
پابرجا مانده و در مقابل اما وضعیت تولید در فوالد مبارکه بهبود یافته اسـت. 
میزان تولید شمش ذوب آهن در آذرماه سال جارى نسبت به سال گذشته 21 

درصد کاهش یافته و این عدد براى دوره 9 ماهه برابر با 4 درصد منفى است.
سـبد محصـوالت ذوب آهـن در 9 ماهـه منتهى بـه آذرمـاه نشـان مى دهد 
در بخـش تولیـد تیرآهـن 22 درصـد کاهـش، میلگـرد 6 درصـد کاهش و 
در مقابـل آن، شـمش کاالیـى 66 درصـد افزایـش و کالف 370 درصـد 
افزایـش رخ داده اسـت؛ از ایـن رو بـه نظـر مى رسـد سیاسـت تولیـد در 
ذوب آهن از تولیـد تیرآهن و میلگرد بـه تولید کالف و شـمش کاالیى تغییر 
پیدا کـرده اما با ایـن حال، مجمـوع تولید شـرکت 6 درصد کاهش را نشـان 

مى دهد.
فوالد مبارکه در آذر ماه 586 هزار تن شـمش تولید کرده که 9 درصد نسـبت 
به آذر ماه سـال گذشته بیشتر اسـت و متوسط رشـد 9 ماهه تولید4/2 درصد 

گزارش شده است.
در تولیـد ورق گـرم نیـز عملکـرد آذرمـاه فـوالد مبارکـه و فـوالد 
حاصـل  بخـش  ایـن  در  رشـد1/5درصدى  و  یافتـه  بهبـود  سـبا 

شده است.

اصفهانى ها در صدر صادرات
اطالعات منتشره گمرك جمهورى اسالمى ایران نشـان مى دهد در 9 ماهه 
منتهى به آذر ماه سال جارى مجموعا4/2ً میلیون تن فوالد از کشور صادر شده 
که فوالد مبارکه و ذوب آهن به ترتیب1/4 میلیون تن و 430 هزار تن از آن را 

به خود اختصاص داده اند.
میـزان صـادرات فـوالد کشـور در آذر مـاه، 475 هـزار تـن بـوده کـه 
در قیـاس بـا سـال قبـل 117 درصـد رشـد داشـته و مجمـوع صـادرات 
9ماهـه نیز نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 55 درصـد افزایـش یافته

 است.
بیشترین رشد صادرات در محصوالت فوالدى در کالف گرم فوالد سبا با 17 

هزار درصد رشد ثبت شده است.
با این حال در آذرماه میزان رشـد صادرات فوالد مبارکه تنها 9 درصد بوده که 

این عدد کمتر از نصف متوسط رشد ساالنه صادرات است.

آمار تولیدات در ذوب آهن و فوالدمبارکه نشان مى دهد

عملکرد معکوس 2 فوالدساز اصفهانى
مسـئول فرآیند فوالدسـازى و ریخته گـرى مداوم 
شرکت فوالد مبارکه گفت: سیستم هماهنگى تولید 
به  عنوان مهمترین سیستم اتوماسیون فوالدسازى 
و ریخته گرى مداوم، وظیفه برنامه ریزى، زمانبندى، 
ایجـاد هماهنگى بیـن واحدهاى مختلـف تولیدى 
سایت فوالدسازى و ریخته گرى مداوم، جمع آورى 
اطالعات تولیـد و همچنین ارسـال آن به سیسـتم 
اطالعات مدیریت فوالد مبارکه(EIS) را به عهده 

دارد.
احمد نصر اصفهانى افزود: بـا توجه به اجراى برنامه 
توسـعه7/2میلیون تن تختال و افـزودن واحدهاى 
تولیدى جدیـد مثل ماشـین ریخته گرى شـماره5، 
کوره هاى پاتیلـى 7 و 8 و واحد سـولفورزدایى الزم 
بود سیسـتم مذکـور بـه گونـه اى ارتقا یابـد که در 
فانکشـن هاى مختلـف آن ازجملـه برنامه ریـزى و 
زمانبندى ذوب ها در سـایت، آزمایشگاه، هماهنگى 
پاتیل، کنترل توان کوره هاى قـوس، کنترل کیفى 
تختال، محاسـبات دماى ذوب و...، ایـن واحدهاى 

تولیدى جدید نیز لحاظ شوند.

بهینه سازى سیستم 
هماهنگى تولید فوالد 

در فوالد مبارکه 

ابوالفضل ابوترابى نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس به خبر اجراى حکم 
40 ضربه شـالق تعزیرى براى یکى از خبرنگاران نجف آبادى فعال در فضاى مجازى 

واکنش نشان داد.
به گزارش ایمنا، وى با اظهار تأسف از خبر اجراى حکم 40 ضربه شالق تعزیرى براى یکى 
از خبرنگاران نجف آبادى فعال در فضاى مجازى گفـت: صرف نظر از صالحیت دادگاه 
صادر کننده حکم، به نظر مى رسد شاکى پرونده مى توانست سعه صدر بیشترى از خود 
نشان داده و یا حداقل از مجازات هاى جایگزین استفاده کنند.  این قاضى و دادستان سابق 
که چهار سال در کمیسیون حقوقى و قضائى نهمین دوره مجلس عضو بوده، مى گوید: 
«هر چند بر طبق قانون، قاضى کامًال مستقل بوده و حکم را بر اساس مستندات پرونده 
صادر مى کند ولى با توجه به تجارب خود بنده مى شد به دلیل جوان بودن متهم، نداشتن 
سوء سابقه و سوء نیت، درج به موقع جوابیه شاکى و تفاوت نه چندان مهم در خبر منتشر 

شده و جوابیه صادر شده، مجازات هاى دیگرى را در نظر گرفت.»
وى اضافه کرد: «اصل کار این خبرنـگار متعهد انجام وظیفه خطیر اطالع رسـانى بوده 
و بر طبق اصول منـدرج در حقوق شـهروندى، دانسـتن اینگونه از اخبار کـه فاقد طبقه 
بندى محرمانه هسـتند، حق مردم محسـوب مى شـود. اینکه یک خبرنگار آمار هشت 
موتورسـیکلت توقیفى را 35 دسـتگاه اعالم کند با توجه بـه تفاوت فاحش بسـیارى از 
آمارهاى مطرح در صحنه سیاست و مدیریت کشور، چندان مهم به نظر نرسیده و در نظر 
گرفتن مجازات 40 ضربه شالق به اتهام نشر اکاذیب را در شأن نظام جمهورى اسالمى 

نمى دانم.»
این عضو کمیسیون فرزندان شاهد مجلس ادامه داد: « به دنبال صدور حکم شالق براى 
این خبرنگار، رایزنى هاى گسترده اى با مدیران دستگاه شکایت کننده در سطح شهرستان 
و حتى استان از سوى مسئوالن مختلف صورت گرفته بود و قرار بود با توجه به تعهد کتبى 
خبرنگار مربوطه، از اجراى این حکم جلوگیرى شود ولى متأسفانه در اولین ساعات صبح 

پانزدهم دى ماه سال جارى، این فرد دستگیر و مجازات شده است.»
در 25 خرداد سـال جارى یکى از خبرنگاران نجف آبادى خبرى را با مضمون توقیف 35 
دستگاه موتورسیکلت دانش آموزان یکى از هنرسـتان هاى این شهر منتشر کرد که در 
ادامه نیز با توجه به قوانین خاص حوزه مطبوعات جوابیه دستگاه مربوطه را هم در پایگاه 

خبرى خود درج نمود که بر طبق آن تعداد این وسایل نقلیه هشت دستگاه عنوان شده بود.
 دستگیرى این خبرنگار که با صدور حکم ورود به منزل شخصى اش همراه بود، در اولین 
سـاعات صبح صورت گرفت ولى تا انتقال این شـخص به کالنترى خـودروى حامل او 
نزدیک به یک ساعت در خیابان هاى اطراف محل دستگیرى مشغول بازداشت مجرمان 

دیگرى بود.

کنایه هاى «تابناك»
خبرگزارى تابناك هم در این باره مطلبى منتشر کرد که در بخشى از آن آمده است: «اینکه 
مقام قضائى طبق اصل 168 قانون اساسى رأى به محکومیت خبرنگار منتشر کننده این 
خبر کذب داده یا نداده، بحث حقوقى مفصلى مى طلبد ولى اینکه باید از سـهراب مظفر 
نجفى فرماندار جدید نجف آباد به دلیل اجراى قانون تشکر کرد، موضوع واضحى است. 

فرماندار جدید مچکریم!
سهراب مظفر نجفى که در دیدار با خبرنگاران گفته بود باید جریان آزاد اطالعات در جامعه 
برقرار باشد، با نشستن در صندلى فرماندارى نجف آباد و ریاست شوراى تأمین شهرستان، 
شـاهد اجراى قانون بـود و نیروى انتظامـى نجف آباد کـه زیرمجموعه شـوراى تأمین 
شهرسـتان و تحت امر فرماندارى انجام وظیفه مى کند با شـکایت قانونى از خبرنگارى 
که عدد موتورسیکلت هاى متخلف توقیفى را به جاى هشت دستگاه، 30 دستگاه عنوان 
کرده بود، نشان داد رئیس شوراى تأمین شهرسـتان نجف آباد به صورت جدى به دنبال 
اجراى قانون است و خبرنگارى که نشر کذب کرده باید 40 ضربه شالق بخورد. فرماندار 

جدید مچکریم!
اینجاسـت که باید باز هم به دلیل اجراى دقیق قانون از فرماندار جدید نجف آباد ممنون 
باشـیم. قانون به خوبى توسـط نهادهاى شهرسـتانى که شـما فرماندار آن هستید اجرا 
مى شود و همانطور که به تعبیر شما گردش آزاد اطالعات باید در جامعه باشد، خبرنگارى 
که نشر کذب کرده هم باید شالق بخورد تا دیگر انتشار اکاذیب نکند. فرماندار مچکریم! 

 براى همین است صمیمانه از شـما تشـکر مى کنیم که هدیه اى گرانبها به خبرنگاران 
شهرستان نجف آباد دادید تا حواسشان باشد هرچه دلشان خواست ننویسند و نشر کذب 

نکنند چون ممکن است محکوم به شالق خوردن شوند. نجفى مچکریم!

یک خبرنگار را شالق زدند
انتقاد نماینده نجف آباد در مجلس از اتفاقى که روز چهارشنبه در این شهر افتاد

مدیر دفتر حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان در حالى از رسانه ها خواست با اطالع رسانى 
کشـاورزان و مردم را از خطر افت کاهش آب هاى زیرزمینى آگاه سـازند و راهکارى براى پیشـگیرى از حفر 
چاه هاى غیر مجاز ارائه کنند که باوجود اینکه رسـانه ها در سئواالت مختلف خواسـتار ارائه راهى به جز حفر 
چاه هاى غیر مجاز براى رسـیدن به آب براى کشـاورزان شده اند، مسـئوالن آب منطقه اى به هر گونه اى از 

پاسـخ به این سـئوال طفـره رفتنـد و اعالم 
کردند ما تنها مى دانیم که با حکم وزیر نیرو 
بایـد چاه هاى غیر مجـاز آب پلمب شـود و 
چاه هاى مجـاز را کنتور نصـب کنیم که به 
دلیل مخالفت هاى شدید کشاورزان گاهى 
شـاهد برخوردهاى فیزیکى با نماینده هاى 

ما هستیم.
بـه گـزارش تابنـاك،  غالمرضـا نعمتـى 
همچنین بـا اشـاره بـه وضعیـت بارش ها 
طى ده سال گذشته در کشـور خاطر نشان 
کرد: متوسـط بارش دنیـا 800 میلیمتر، در 
ایـران 250 میلیمتـر و در اسـتان اصفهان 
150 میلیمتر اسـت که متأسفانه این شدت 

خشکى را نشان مى دهد.
 وى با اشاره به انتظار اشتباه عامه مردم در خصوص خشکسالى گفت: متأسفانه برخى از مردم تصور مى کنند که 
زمانى خشکسالى تمام مى شود، این در حالى است که متوسط بارش سالیان گذشته تفاوتى با میانگین بارش ها 
ندارد و آنچه موجب خشکسالى شده مصارف باالست که بیش از داشته هاى استان است به طورى که خرج 

استان بیش از دخل آن شده است.
نعمتى انسـداد چاه هاى غیرمجاز ، اصالح و تعدیل پروانه ها را از جمله مهمترین اقداماتى برشـمرد که باید در 
مقابله با این مسئله انجام شود. مدیر دفتر حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان، خاطر نشان کرد: 
در همین راستا از ابتداى امسال تاکنون حدود 400 حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان پر و مسدود شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان از میزبانى دوسـالن سینماى اصفهان از فیلم هاى جشنواره 
بین المللى فیلم فجر خبر داد و گفت: سالن سینماى قدس و فلسطین میزبان این فیلم ها خواهند بود.

حجت االسـالم والمسـلمین حبیب رضا ارزانى پیرامون آمادگى اصفهان براى میزبانى از فیلم هاى جشنواره 
بین المللى فیلم فجر اظهار داشت: بر اساس تدبیرى که وزارت ارشـاد براى اکران فیلم هاى جشنواره فجر در 

قالب استانى در نظر گرفته است، هر استان 
یک سـالن سـینمایى را به اکران فیلم هاى 

جشنواره اختصاص مى دهد.
وى با بیان اینکه امسال همانند ادوار گذشته 
اصفهان اکـران فیلم هـاى جشـنواره فیلم 
فجر را خواهد داشت، افزود: در استان هایى 
مانند اصفهان، فارس و خراسـان که داراى 
جمعیت بیشتر و پیشینه تمدنى غنى تر هستند 
دو سـالن سـینمایى براى اکـران فیلم هاى 
جشنواره اختصاص یافته است که در اصفهان 
به احتمـال فـراوان فیلم هاى جشـنواره در 
سـالن هاى سـینماهاى قدس و فلسـطین 

اکران مى شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با اشاره به وضعیت احداث پردیس سینمایى در اصفهان تصریح 
کرد: سالن بزرگ پردیس سینمایى بر اساس قول هایى که داده شده در حال ساخت است و پیش بینى مى شود 
که پایان بهمن ماه امسال با حضور حجت ا... ایوبى رئیس سازمان سینمایى کشور مورد بهره بردارى قرار گیرد. 

حکمى که کشاورزان هیچگاه
آن را نپذیرفتند!

میزبانى 2 سالن سینماى اصفهان 
از جشنواره فجر 
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 برگزارى کنگره شهید روشن 
در کاشان

مدیر عامل سـازمان فرهنگى- ورزشـى شـهردارى 
کاشـان از برگـزارى کنگـره ملـى مصطفاى شـهید 
همزمان با چهار استان کشور در این شهرستان خبرداد.

مجتبى رضـازاده  گفـت: این کنگـره ملى بـا حضور 
فریدون عباسـى رئیس سـابق سـازمان انرژى اتمى  
شامگاه دوشـنبه 20 دى ماه(فردا) در مسجد صادقیه 

کاشان برگزار مى شود. 
وى با اشـاره به حضور خانواده شـهید احمدى روشن 
وگفتمان جوان مؤمـن انقالبى در کنگـره مصطفاى 
شهید گفت:این کنگره عالوه بر کاشان در استان هاى 
تهران، یزد و همدان با سخنرانانى چون سردار سالمى 
جانشـین فرماندهى کل سـپاه، سـردار نقدى معاون 
فرهنگى کل سپاه، دکتر حسن عباسى و استاد رائفى 
پور در تبیین اندیشه هاى شهید راه استقامت و پایدارى 

و شاخصه هاى جوان انقالبى اجرا مى شود.

حفظ سرانه موجود 
فضاى سبز تا 5 سال آینده 

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: قصد 
افزایش سـرانه فضاى سبزشـهر اصفهـان را نداریم و 
سیاست مدیریت شهرى اصفهان نیز با توجه به کمبود 
منابع آب، تا پایان برنامه 1400 حفظ سرانه فضاى سبز 

موجود است.
احمدرضا مصور خاطرنشان کرد: در طومار شیخ بهایى و 
حقابه حقابه داران زاینده رود، رهنان سهم حقابه دارد اما 
در شرایط فعلى همه مشکل کمبود آب را درك مى کنند.

وى اضافه کرد: مشکالت تأمین آب براى بوستان هاى 
سطح شهر در مناطق مختلف متفاوت است، در برخى 
از مناطق مشکل آب بسیار جدى است اما ما تالش مى 

کنیم میزان آب موجود را مدیریت کنیم.
مصور گفت: جارى شـدن آب در بستر رودخانه زاینده 

رود کمک مى کند تا ذخایر آبى شهر افزایش یابد.

گل نرگس شیعیان در 
کلیساى بیت اللحم مسیحیان 

هم زمان با ایام میالد حضرت مسیح و آغاز جشن هاى 
سال نو میالدى، جمعى از جوانان و منتظران حضرت 
مهدى (عج) با هدف ترویج فرهنگ انتظار و نزدیکى 
مسلمانان با مسیحیان صبح جمعه 16 دى ماه با حضور 
در کلیساى بیت اللحم اصفهان در بین مسیحیان گل و 

شیرینى توزیع کردند.
به گفته یکـى از برگزارکنندگان این برنامـه هدف از 
این اقـدام توصیه به اهمیـت انتظار و لـزوم دعا براى 
ظهور منجى است؛ این جوانان اهل کاشان با انتخاب 
مشترکات بین این دو دین آسمانى وحدت حول توحید 

و منجى را در عمل به میدان آوردند.
این جوان مسـلمان عنوان کرد: به مسـیحیان گفتیم 
همانطور که آنها منتظر مسیح (ع) هستند ما نیز براى 
این امر دعا مى کنیم و مشتاقانه منتظر بازگشت فرزند 
شـاهزاده روم حضرت مهدى (عج) هستیم پس بهتر 
است همه با هم براى بازگشت آسمانى شان دعا کنیم.

وى افزود: در انتخاب گل ها نیز سعى شده از گل هاى 
مریم و نرگس که به نام مادران حضرت مسـیح(ع) و 

حضرت مهدى (عج) است، استفاده کنیم.
این اقدام با اسـتقبال خوب ارامنه اصفهان مخصوصًا 

اسقف اعظم کلیساى بیت اللحم رو به رو شد.

بهمن ماه، آغاز توزیع شیر 
در مدارس استان

کارشناس مسئول تغذیه و نظارت بر توزیع شیر اداره کل 
آموزش  و پرورش اسـتان اصفهان گفت: مشکالتی بر 
سر توزیع شیر مدارس وجود داشـت که این مشکالت 
برطرف شـده و آموزش وپـرورش آمادگـی دارد تا چند 
روز آینده با  هماهنگی هاي الزم با تولیدکنندگان، توزیع 

شیر را آغاز کند.
رمضان همت در مورد اعتبار پیش بینی شـده براي این 
کار به ایمنا گفت: با توزیع در تمام روزهاي هفته  چهار ماه 

تأخیر در توزیع شیر امسال جبران می شود.
همت در پایان تصریح کرد: از ابتداي بهمن ماه توزیع شیر 
در تمام مدارس استان اعم از دولتی و غیرانتفاعی  آغاز و 

تا 22 اسفندماه قسمت اعظم این توزیع انجام می شود.

خبر

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: آزمون نهایى پنجمین دوره طرح 
ملى تربیت حافظان قرآن کریم استان اصفهان با حضور 
بیش از 30 هــزار نفر قرآن پــژوه در 200 بقعه متبرکه 

استان برگزار مى شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن امیرى اظهار داشت: 
امســال پنجمین دوره طرح ملى تربیت حافظان قرآن 
کریم استان اصفهان از اردیبهشت ماه سال جارى آغاز 
شــد و این طرح در مدت 11 ماه در سراسر بقاع متبرکه 
و مراکز فرهنگى و قرآنى همکار با ادارات اوقاف و امور 
خیریه استان اجرا شده اســت و 5 اسفند ماه با برگزارى 

آزمون نهایى این طرح در سال 95 به اتمام مى رسد.
وى افزود: این طرح امســال با حضور بیش از 30 هزار 
قرآن پژوه در 11 رشــته حفظ جــزء 30، حفظ جزء 30 
و یک، حفظ 5 جــزء، حفظ 10 جزء، حفــظ 20 جزء و 
حفظ کل قرآن کریم، حفظ موضوعــى 300 موضوع 
قرآن کریم، حفظ موضوعــى 150 موضوع قرآن کریم 

برگزار شد.
معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان ادامه داد: کلیه قرآن پژوهان در آزمون 
نهایى این طرح که از 30 دى ماه لغایت 10 بهمن ماه به 

صورت شفاهى برگزار مى شود شرکت مى کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: رانندگان اصفهانى 
در صورت داشتن سرعت غیرمجاز در جاده هاى استان 
اصفهان توسط دوربین ها با دریافت پیامک، به مبلغ 200 

هزار تومان جریمه خواهند شد.
حسین پور قیصرى در خصوص افزایش دوربین هاى ثبت 
تخلف در سطح جاده هاى استان اصفهان اظهار داشت: 
تا ایام عید نوروز 95 در 101 نقطه از جاده هاى اســتان 

اصفهان دوربین هاى ثبت تخلف راه اندازى شده بود.
وى افزود: در حال حاضر در حدود 150 نقطه از جاده هاى 
استان اصفهان دوربین هاى ثبت تخلف راه اندازى شده اند 
که این دوربین ها به طور آنالین به سیستم اجرائیات به 

بخش راهنمایى و رانندگى ناجا اتصال دارند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: با راه اندازى 
دوربین هاى هوشــمند ثبت تخلف در جاده هاى استان 
اصفهان، اگر راننده اى بیش از ســرعت تعیین شده در 
جاده رانندگى کند، دوربین هــا تخلف آن  را ثبت کرده و 
بالفاصله پیامکى براى راننده در قالب اینکه شما به دلیل 
سرعت غیرمجاز در این جاده به مبلغ 200 هزار تومان، 

جریمه شده اید، ارسال خواهد شد.
وى تأکید کرد: دوربین هاى ثبــت تخلف در جاده هاى 
استان اصفهان تا پایان سال جارى به 210 عدد افزایش 

خواهند یافت.

جریمه 200 هزار تومانى براى 
رانندگان متخلف  

شرکت 30 هزار قرآن پژوه در 
طرح ملى تربیت حافظان قرآن 

امام جمعه اصفهان گفت: هــر وقت صحبت از حجاب 
و کنســرت می شــود یا صحبت ها و انتقاداتی درباره 
بی دینی ها می شود، بی بی سی حرف هاي ما را جورواجور 
نقل می کند و بعد هم روزنامه هاي پیرو آنان حرف ها را 

نقل می کند و بعد هم برخی سایت ها. 
به گزارش انتخاب، آیت ا... سیدیوســف طباطبایی نژاد 
در خطبه هاي نماز جمعــه اصفهان که در مصالي امام 
خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به روز 17 دي ماه سالگرد 
کشف حجاب به دســتور رضاخان ادامه داد: رضاخان 
به کمک انگلیســی ها روي کار آمد و تا سال 1307 به 
ترکیه رفت و با آتاتورك دیــدار کرد و مدتی آنجا ماند و 
بعد از ترکیه آمد و خواست که ایران را به قول غربی ها 
به حوزه تمدن برســانند، تصویب کردند که مردها باید 
متحدالشکل باشند و همه کت و شلوار بپوشند و بعد از آن 
خواست اصلی شان را اجرایی کردند و رضاشاه در جشن 
فارغ التحصیلی خواهران با زن و با دخترهایش در حالی 

که بی حجاب بودند، شرکت کرد.
آیت ا... طباطبایی نژاد گفت: محمدرضا پهلوي می نویسد 
«این اولین بار بود که در تاریخ ایران بانوان بدون حجاب 
در مراسم رســمی شــرکت کردند و باید گفت که این 

موفقیت مرهون ابتکار پدرم و شجاعت مادر و خواهرانم 
بود»، بایــد گفت حجاب جزو ضروریات دین اســت و 
اینگونه حجاب را مســخره می کند، این نشان از کفر 
است. رضاخان، این ملعون، این قدم را برداشت و چقدر 
زنان مردم سختی کشــیدند و بچه هایشان سقط شدند 
براي اینکه بدون حجاب بیرون نیایند و بسیاري از زنان 
مسلمان در خانه ها ماندند و مخفی شدند و بیرون نیامدند 

تا مورد ستم این جنایتکارها واقع نشوند.
وي با بیان اینکــه امروز نیز برخی ها بــا بدحجابی در 
خیابان ها حاضر می شوند و راه پهلوي را ادامه می دهند، 
افزود: بر اساس احادیث خانم هایی که با وضع نامناسب 

بیرون می آیند، نه پدرش و نه برادرهایش غیرت دارد و 
نتیجه این است که خانواده از هم می پاشد و خیري از آن 
نیست و در معامالت هم باید از او کوتاه آمد که اگر غیرت 
و دین داشت ناموس خود را در معرض دید نمی گذاشت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبري ادامه 
داد: هر وقت صحبت از حجاب و کنســرت می شود یا 
صحبت ها و انتقاداتــی درباره بی دینی ها می شــوند، 
بی بی ســی حرف ها را جورواجور نقل می کند و بعد هم 
روزنامه هاي پیرو آنان حرف ها را نقل می کند و بعد هم 
برخی سایت ها. دشــمن دلش می خواهد که ما مسیر 
بی دینی را طی کنیم،چون می دانند که اگر زن ها به فساد 
کشیده شوند جامعه به فساد کشیده می شود، همانطور 
که اگر زنان صالح باشند، جامعه اصالح می شود، از دامن 
زن مرد به معراج می رود، زن مسلمان خوب و زن متدین، 

 خیلی مهم است.
وي با اشاره به جایگاه زن در اســالم و جامعه اسالمی 
تأکید کرد: اســالم باالترین مقام را براي زن خواسته و 
خواسته که عزیز باشــد نه اینکه طعمه اي براي مردان 
هوس باز باشد، امیدواریم که دستورات اسالم را کامًال 

اجرا کنیم.

آیت ا...طباطبایى نژاد در خطبه هاى نماز جمعه اصفهان: 

بدحجاب ها راه پهلوى را ادامه مى دهند

مدیرکل شرکت ملى گاز استان اصفهان و هیئت 
همراه به منظور بررســى مشــکالت گاز وارد 

شهرستان اردستان شدند.
علوى در دیــدارى که فرماندار و مســئول گاز 
شهرســتان حضور داشــتند پیرامون گازرسانى 
به شش روســتاى باقیمانده شهرستان و وصل 
انشعاب نهایى گاز شهرك هاى صنعتى منطقه 
مرغدارى ها، کارخانه سیمان دشت انقالب زواره 
و مقبره شــیخ حافظ رجب بُرسى، بحث و تبادل 

نظر و تصمیماتى اتخاذ شد.
علوى ضمن تشــکر از حمایت هاى فرماندار از 
طرح هاى گازرسانى باتوجه به سرماى احتمالى 
هــوا در روزهاى آتى خواســت صرفه جویى در 
مصــرف گاز به دســتگاه هاى اجرایــى ابالغ 

شود. 

کنسرت پژوهشى و مسترکالس گیتار با حضور 
«لیلى افشار» برگزار مى شود.لیلى افشار نخستین 
بانوى جهان اســت که موفق به اخــذ دکتراى 
نوازندگى گیتار کالسیک از دانشگاه فلوریدا شده 
است، وى پروفسور گیتارشناسى دانشگاه ممفیس 

در ایلت تنسى آمریکاست.
لیلى افشار در سال 2001 پس از 20 سال به ایران 
سفر کرد و پس از آن طى سفرهاى متعدد، اقدام به 

برگزارى کالس  در ایران کرده است.
کنسرت پژوهشى و مســترکالس گیتار 23 و 24 
دى ماه در آموزشگاه موســیقى نت نوازان برگزار 
مى شــود. عالقه مندان براى ثبت نــام در این 
کنسرت پژوهشــى مى توانند به آموزشگاه نت 
نوازان واقع در خیابان مرداویــج، فارابى جنوبى، 

کوچه 7، پالك 30 مراجعه نمایند.

 6 روستاى اردستان 
گازرسانى مى شود

 «لیلى افشار» در اصفهان 
روى صحنه مى رود

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با تأکید بر افزایش نرخ ارز بر 
قیمت میوه هاى وارداتى و کمبود مرکبات در میدان میوه و تره بار، گفت: 
اگر دولت براى تأمین پرتقال شب عید ثبت سفارش نکند احتمال مى رود 

نوروز امسال مردم مرکبات را با باالترین قیمت خریدارى کنند.
ناصر اطرج اظهار داشت: به طور قطع افزایش نرخ ارز در آینده اى نزدیک 
بر روى قیمت میوه هاى وارداتى همچون مــوز، آناناس و نارگیل تأثیر 

مستقیم خواهد گذاشت.
وى با بیان اینکه موزهاى موجود در بازار با توجه به اینکه قبًال خریدارى 
شده، فعًال افزایش قیمت نداشته است،افزود: به زودى و احتماًال براى شب 

عید شاهد افزایش قیمت موز خواهیم بود.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تــره بار اصفهان همچنین درباره وضعیت 
میوه هاى موجود در بازار و کمبود آنها، تأکید کرد: متأسفانه اکنون شاهد 
کمبود پرتقال و نارنگى شــمال در بازار هستیم که این منجر به افزایش 
قیمت پرتقــال جنوب 

شده است.
وى با اشاره به کمبود پرتقال در بازار، تصریح کرد: براى تنظیم بازار و جبران 

این کمبود مجبور به افزایش قیمت پرتقال هستیم.
اطرج با بیان اینکه تا امروز نرخ پرتقال تامسون جنوب را در بازار میوه و تره 
بار اصفهان چهار هزار و 500 تومان ثتبیت کردیم، افزود: افزایش قیمت 

پرتقال در سایر استان ها موجب شده تا بار کمى روانه اصفهان شود.
وى تأکید کرد: براى تأمین پرتقال در بازار اصفهان از امروز مجبوریم این 
محصول را با نرخ پنج هزارتومان عرضه کنیم اما ممکن است حتى طى 

هفته آینده نیز دوباره دچار کمبود شویم و باز نرخ آن را افزایش دهیم.
وى با اشاره به اینکه نارنگى شمالى رو به تمام شدن است، گفت: در حال 
حاضر نارنگى بندرى با نرخ هفت هزار تومان در بازار میوه و تره بار اصفهان 
عرضه مى شود؛ همچنین نرخ پرتقال شمال بین 300 تا هزار و 500 تومان 

است و پرتقال جنوب نیز با قیمت پنج هزار تومان فروخته مى شود.
اطرج در خصوص فروش برخى میوه هاى قاچاق در مغازه هاى اصفهان، 
افزود: برخى از واردکنندگان، محصوالت قاچــاق را در انبارهاى اطراف 
شــهر تخلیه مى کنند و از این طریق برخى میوه هاى قاچاق وارد سطح 

عرضه مى شود.
به گفته وى، پیش از این بیشترین اقالم میوه هاى قاچاق پرتقال، انگور 
و گالبى بوده اند اما هیچ میوه قاچاقى وارد میدان میوه و تره بار اصفهان 

نمى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان مهمترین دلیل افزایش عمر 
ناوگان اتوبوسرانى شهردارى اصفهان را قطع کمک هاى دولتى دانست.

علیرضا صلواتى اظهارداشت: دولت تا قبل از سال 88 حدود 80 درصد هزینه 
خرید اتوبوس را براى کمک به زیرساخت هاى حمل و نقل شهر پرداخت 
مى کرد اما متأسفانه این کمک ها به دالیل مختلف قطع شد و عمر ناوگان 

اتوبوسرانى شهر اصفهان افزایش یافت.
وى اضافه کرد: مدیریت شــهرى اصفهان به جهت برنامه هاى زیســت 
محیطى خود بنا را بر آن گذاشته تا سال 1400 عمر ناوگان اتوبوسرانى را به 

زیر پنج سال کاهش دهد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره به انعقاد قرارداد 

خرید 500 دســتگاه اتوبوس در ابعاد 15،12 و 18 مترى در ســال جارى، 
افزود: این اتوبوس ها به لحاظ زیست محیطى بسیار پیشرفته و مطابق با 
استانداردهاى یورو 4، یورو 5 و یورو 6 هستند و به جاى آالینده، بخار آب 

تحویل هواى شهر مى دهند.
وى ادامه داد: از دو ماه آینده هر یک ماه 30 تا 40 دســتگاه اتوبوس وارد 
ناوگان اتوبوسرانى شهردارى اصفهان مى شود و تا پایان سال آینده همه 
500 دستگاه اتوبوس خریدارى شده به ناوگان اتوبوسرانى شهر اصفهان 

اضافه خواهند شد.
صلواتى تأکید کرد: بیشتر این اتوبوس ها وارد خطوطى مى شوند که داراى 
مسافت هاى طوالنى با جابه جایى تعداد زیادى مسافر در طول روز هستند.

نیمکت ارگونومى موج صخره براى اولین بار در ایران توسط دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد و ساخته و رونمایى شد .

سرپرســت تیم ســازندگان موج صخره در مورد ایده اولیه ســاخت این 
نیمکت گفت: این نیمکت از 258 قطعه ساخته شده که هر قطعه براساس

 پارامتر هاى اناتومیک اندام انسان طراحى شده و با درکنارهم قرار دادن این 
قطعات مى توان به نشیمن هاى استاندارد مختلف دیگرى دست پیدا کرد.

حسین مرادى افزود: نیمکت طورى طراحى شده که موجب حذف فشار از 
روى نقاط پوستى حساس و نواحى استخوانى زیر پوستى مى شود .

وى گفت: در نیمکت موج صخره 9 فیگور اصلى براساس ضوابط ارگونومى 

مختص خود درکنار یکدیگر قرار گرفته اندو از ویژگى هاى بارز این طرح 
تفکیک هشت فضا از هم است که باعث ایجاد فرمى پیوسته شده است .

به گفته وى افرادى که در محیط هاى باز فعالیت هاى گروهى و اجتماعى 
انجام مى دهند به دنبال مکانى براى استراحت هستند تا فشار گرانش زمین 
(وزن) و عوامل محیطى را از روى بدن خود به حداقل برسانند. این در حالى 
است که نیمکت هایى که براى اســتفاده در این مکان ها قرار داده شده ، 
هنگام نشستن روى آن فشار وزن را به مفاصل ،بافت هاى نرم و همچنین 
به ســتون فقرات منتقل مى کنند، که به مرور زمان باعــث ایجاد درد و 

بى حسى در ناحیه پایین کمر و پاها مى شود.

شاید قیمت میوه نوروزى اصفهانى ها 
به باالترین حد برسد

اتوبوس ها در شهر، بخار آب تحویل هوا  مى دهند

نیمکت ارگونومى در نجف آباد رونمایى شد

سرکنســول کشــورمان در حیدرآباد هند از ثبت دادخواست نرگس 
کلباسى در دادگاه تجدید نظر رایاگادا خبرداد.

به گزارش ایسنا، حســن نوریان گفت: دادخواست خانم کلباسى در 
دادگاه تجدید نظر رایاگادا ثبت شده و منتظر تعیین تاریخ جلسه اول 

دادگاه تجدید نظر براى فرجام خواهى خانم کلباسى هستیم.
نرگس کلباسى اشترى بانوى نیکوکار ایرانى متولد اصفهان است که 
براى کودکان یتیم و معلول در شــرق هند پرورشگاهى ساخته است 
ولى در پى مفقود شــدن یک کودك به قتل غیر عمد متهم و چندى 
پیش از سوى دادگاه رایاگادا در شرق هند به یکسال زندان و 300 هزار 

روپیه جریمه نقدى محکوم شد.
او پیش از این با توجه بــه تابعیت انگلیس و ســال هایى که در این 
کشور زندگى کرده بود از ســفارت بریتانیا در هند در خواست کمک 
کرده بود ولى پیگیرى از سوى آنها انجام نشده بود و نرگس کلباسى 
موضوع را با سفارت ایران در دهلى نو در میان گذاشت و آنها با توجه 
به ایرانى بودن پدر و مادر او به سرعت برایش پاسپورت ایرانى صادر 

کردند.
اشــترى که به دلیل این اتهام ممنــوع الخروج شــده و با احتمال 
محکومیت زندان در صورت اثبات اتهام مواجه است، با انتشار نامه اى 
در فضاى مجازى از دوستان و ســفارت انگلیس در هند درخواست 
کمک کرد، ولى سفارت انگلیس در دهلى نو توجهى به این در خواست 

نکرد و نرگس کلباسى موضوع را با سفارت ایران در دهلى نو مطرح 
کرد و سفارت کشورمان هم به سرعت براى او پاسپورت ایرانى صادر 
کرد و حسن نوریان سرکنسول جمهورى اسالمى ایران در حیدرآباد 

هم مسئول رسیدگى به این پرونده شد .
 کلباســى همچنین در هنگام ســفر  وزیر امور خارجه  کشورمان به 
هند مالقاتى با او داشــت و محمد جواد ظریف، هــم در این دیدار و 
هم در پاسخ به نامه تعدادى از هنرمندان، اساتید و حقوقدانان درباره 
نرگس کلباســى ایرانى نیکوکار در هند اعالم کــرد که وزارت امور 
خارجه حمایت از شــهروندان ایرانى مقیم خارج اعم از دانشجویان، 
فرهیختگان، تجار و ســایر هموطنان در اقصى نقاط جهان را وظیفه 
خود مى داند و از همه تــوان و ظرفیت خود بــراى حمایت از آنان و 

استیفاى حقوقشان استفاده خواهد کرد.
چندى پیش «سوشما سوارج» وزیر امور خارجه هند در پیام توئیترى 
نوشته که «من از دولت ایالت اودیسا درخواست کردم تا یک گزارش 
در مورد پرونده نرگس اشــترى ارائه دهــد.» او همچنین نام هاى 
محمدجواد ظریف و «بوریس جانسون» وزراى امور خارجه ایران و 
انگلستان و «سواراب کومار» سفیر هندوستان در ایران را تگ کرد ولى 
روز بعد در پیام توئیترى دیگر اعالم کرد که «پرونده نرگس کلباسى در 
حال حاضر تحت بررسى و قضاوت قرار دارد و از این رو، وى نمى تواند 

کمکى به حل این پرونده کند.»

آخرین تحول در پرونده بانوى نیکوکار اصفهانى 

نرگس کلباسى 
در انتظار دادگاه تجدید نظر

و ر ر ن چ ن ه ر ر و و ن س ر
میوه هاى موجود در بازار و کمبود آنها، تأکید کرد: متأسفانه اکنون ش
کمبود پرتقال و نارنگى شــمال در بازار هستیم که این منجر به افزای
قیمت پرتقــال جن
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ویترین

دو خطه کردن راه آهن 
بندرعباس – اصفهان

وزیر راه و شهرسازى  از پیشرفت بیش از 60 درصدى 
طرح دو خطه کردن راه آهـن بندرعباس- اصفهان 
خبر داد.عبـاس آخوندى اظهار داشـت: در حوزه راه 
آهن یک طرح بسیار مهم داریم که آن طرح بافق به 
سمت اصفهان مى باشـدکه از اهمیت بسیار باالیى 
برخوردار است، چراکه ما از بندرعباس به سمت بافق 
را دو خطـه داریم ولى از بافق به سـمت اصفهان که 
یک گلوگاه بسـیار بـزرگ در حوزه راه آهن ماسـت 
راه آهن تـک خطه بود. وى افزود: در سـفر پیشـین 
رئیس جمهـورى هـم برنامه ریزى کردیـم که این 
مسیر دو خطه شود که عملیات آغاز شد و امروز بیش 

از 60 درصد این طرح پیشرفت دارد.

صادرات 2 میلیارد دالرى 
خشکبار 

مجتبـى خسـروتاج معـاون وزیـر صنعـت، معـدن 
و تجـارت گفـت: در حـال حاضـر سـاالنه بیـش از 
دومیلیـارد دالر خشـکبار از ایـران بـه کشـورهاى 

مختلف صادر مى شود. 
بر این اسـاس، تولیدات ایـران روانه 50 کشـور دنیا 
مى شـود که از جمله آنهـا، آلمان، آمریکا، فرانسـه، 
انگلسـتان، ایتالیـا، اسـپانیا، سـوئد، نـروژ و پرتغال، 
کشـورهاى حوزه خلیج فـارس چین، کـره جنوبى، 

ژاپن، استرالیا و روسیه است. 

رئیس شــوراى تأمین کنندگان دام زنده کشــور گفت: 
با آغاز عرضه گوشــت گوســفند پیش بینى مى شــود 
قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به 28 هزار تومان کاهش 

یابد.
منصور پوریان با اشاره به اینکه دام زنده به صورت انبوه 
در دامدارى ها وجود دارد و هیچ کمبودى در این زمینه 
وجود ندارد افزود: قیمت هر کیلو گوشت بره زنده امروز 
13 هزار تومان و هر کیلو گوشت میش زنده نیز ده هزار 
تومان اســت و در این بخش هیچگونه افزایش قیمتى 

وجود ندارد. 
وى گران بــودن قیمت دام زنــده را از دیگر علت هاى 

کاهش صادرات دانســت و افزود: قیمت هــر بره زنده 
ایران در بــازار صادراتى 145 دالر اســت در حالى که 
کشــورهاى رقیب با قیمــت هر کیلــو 90 دالر صادر 

مى کنند. 
رئیس شــوراى تأمین کنندگان دام زنده کشور اتحادیه 
گوشــت گوســفندى و چوب داران را عامالن گرانى 
گوشــت دانســت و تصریح کرد: روند افزایش قیمت 
گوشت گوسفند از سال گذشته آغاز شد و اتحادیه گوشت 
گوســفندى که اعضاى آن قصاب ها و چــوب داران 
هســتند براى افزایش فاصله قیمت تولیــد تا عرضه و 

افزایش حاشیه سود قیمت را افزایش دادند. 

رقابتى شدن صنعت هواپیمایى در جهان باعث شده در 
کنار فعالیت سرمایه گذاران غیر دولتى در ایرالین ها، حتى 
فرودگاه هاى بزرگ دنیا نیز با جذب سرمایه گذاران جدید 
به فکر افزایش درآمد خود باشند.در ایران اما این رویه به 
شکل عکس اتفاق مى افتد. شرکت فرودگاه ها به عنوان 
نهاد دولتى مسئولیت اداره فرودگاه هایى را بر عهده دارد 
که جز چند نمونه انگشت شمار، همگى زیان ده هستند 
و براى سر پا نگه داشتن آنها نیاز به جذب منابع درآمدى 
اســت که یکى از اصلى ترین گزینه هــاى آن، دریافت 
خدمات فرودگاهى از ایرالین هاســت. موضوعى که با 
توجه به صحبت هاى دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى 

نشان مى دهد نه تنها در بعضى از کشورهاى توسعه یافته 
جهان شبیه به آن دیده نمى شود که حتى پرداخت هزینه 

از سوى برخى فرودگاه ها انجام مى شود.
مقصود اسعدى ســامانى توضیح داد: متأسفانه در ایران 
شرایط فرودگاه ها طورى شــده که آنها منابع درآمدى 
متنوعى پیش روى خــود ندیده اند و از ایــن رو یکى از 
تنها گزینه هاى پیــش روى آنها دریافت هزینه خدمات 
فرودگاهى است و ایرالین ها براى ورود به فرودگاه پول 
مى گیرند.وى خاطرنشان کرد: اگر فرودگاه ها به سمت 
برنامه هــاى اقتصادى حرکت کنند، رقابت  گســترش 

خواهد یافت.

گوشت گوسفند 
28 هزار تومان خواهد شد

ایرالین هایى که براى ورود 
به فرودگاه پول مى گیرند

طرح تحول ســالمت یکى از موفق تریــن طرح هاى 
عمومى پس از انقالب اســت که مورد استقبال مردم به 
خصوص قشــر محروم قرار گرفت اما در روزهاى اخیر 
مشکالت مالى، این طرح را با مشکل رو به رو کرده است، 
مشکلى که با مدیریت دقیق منابع مى توان بخشى از آن 

را برطرف کرد.
به گزارش فارس، وزارت بهداشــت روزهاى پرچالشى 
را مى گذراند. روزهایى که بــه نوعى به بودجه و دعواى 
پول بستگى دارد. از طرفى وزیر بهداشت با بحران مالى 
بزرگى رو به رو اســت و روند ارائه خدمات در بسیارى از 
مراکز درمانى به دلیل مطالبات ســنگین از بیمه ها دچار 

مشکل است.
البته وزارت بهداشت  تالش کرد با ارائه راه حل هایى این 
مشکل را مرتفع کند. یکى از این پیشنهاد ها که مسئوالن 
وزارت بهداشت پیگیر آن بودند، تجمیع و انتقال بیمه هاى 
درمان به این وزارتخانه بود که البتــه همانگونه که در 
روزهاى گذشته نیز مشخص شد، فعًال دولت و مجلس 
برنامه دقیقى براى این کار ندارنــد و تنها با انتقال بیمه 

سالمت به وزارت بهداشت موافقت شد.
اما آنچه به عنوان راه حل موقت و تســکینى براى این 
مشکالت مد نظر قرار گرفته استفاده از برخى منابع مالى 

موجود در وزارت بهداشت براى گذر از این بحران است.
یکى از این منابع فروش سهام پاالیشگاه نفت اصفهان 
است. این ســهام در دولت گذشته توسط رئیس جمهور 
وقت به وزارت بهداشــت واگذار مى شود که معادل 15 

درصد سهام این پاالیشگاه است تا این وزارتخانه از محل 
فروش آن بدهى هاى دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور را 
پرداخت کند، به همین منظور این سهام به تعاونى مسکن 

کارکنان وزارت بهداشت منتقل مى شود. 

طبق گفته ها، البته این سهام بنا به دالیلى که در مراجع 
ذیصالح در حال بررسى اســت به فروش نرسیده است 
و با تغییر دولت و روى کار آمــدن دولت یازدهم نیز این 
ســهام همچنان به قوت خود باقــى و در اختیار وزارت 

بهداشت است.
شنیده شــده، در دولت یازدهم، شــرکتى تحت عنوان 
«آواى پردیس سالمت» تشکیل مى شود. این شرکت 
سهامى خاص است که متشکل از چند شخصیت حقیقى 
و چند شخص حقوقى اســت. حدود 50 دانشگاه علوم 
پزشکى کشــور نیز در این شــرکت به عنوان سهامدار 
معرفى شــده اند. هم اکنون نیز این وزارتخانه به عنوان 
بزرگ ترین سهامدار پاالیشــگاه نفت اصفهان شناخته 

مى شود.
آیا این صحت دارد که تمامى این سهام و سود حاصل از 
آن طى سال ها 87 تا 92 به آواى پردیس سالمت منتقل 

شده است؟
آنچه به نظر مى رســد ارزش هزار میلیاردى این سهام 
به عالوه ســود هشت ســاله آن، که نباید کم هم باشد 
مى تواند بسیارى از بحران هاى این وزارتخانه را برطرف 
کند. البته چند ســئوال در اینجا پیش مى آید که مسئول 
فروش این سهام ها در دولت گذشته چه کسانى بوده اند؟ 
چرا این سهام فروخته نشد؟ نظارت بر سود این سهام و 
گردش مالى آن بر عهده چه کســى بوده است؟ چرا در 
دولت یازدهم از این سهام در هیچ کجا یاد نشده و با توجه 
به بحران هاى مالى به این خزانه تاکنون دست نزده اند؟ 
این سهام چگونه به یک شرکت خصوصى واگذار شد؟ آیا 
دانشگاه ها از این موضوع مطلع هستند؟ آیا درست است 
که مسئول این ســهام ها در این دولت و دولت گذشته 

یک تیم است؟

 حذف یارانه اقشــار پردرآمــد جامعه که طبق 
قانون باید براساس بانک هاى اطالعاتى دقیق 
صورت پذیرد وارد فاز تازه اى شــده است و بر 
همین اساس على ربیعى وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى، آخرین اقدامات بــراى این رویداد را 

تشریح کرد.
ربیعى گفت: براى سه گروه پیامک حذف یارانه 
ارسال شده است چرا که طبق اطالعات موجود، 
حدود هفت میلیون نفر در کشور درآمد خیلى باال 

و رفتار غیرقابل کنترل اقتصادى دارند.
گروه هایى که پیامک حــذف یارانه در ماه هاى 
آینده را دریافت کرده ند، باید مستندات و مدارك 
الزم خود بــراى اثبات نیازمنــدى خود براى 
دریافت یارانه را اعالم کنند. به طورى که نشان 
دهد در آینده با توجه به دارایى ها و میزان درآمد 

خود، یارانه اش تداوم یابد.
این بررسى ها نشــان مى دهد که یارانه افرادى 
که پیامک برایشان ارسال شده، درآینده حذف 
خواهد شــد و پس از آن خانوارهاى مدنظر باید 
در صورت اعتراض، مدارك خود را ارائه کنند تا 
با بررسى آن، نتایجش اعالم شود. پس از ثبت 
اعتراض، در این ســایت طبق گفته مسئوالن 
وزارت رفاه، ظرف 30 تا 40 روز با خانوارها تماس 
گرفته شــده و درباره تداوم واریز یارانه یا حذف 

قطعى آن، اطالع رسانى خواهد شد.
طبق گفته على ربیعى وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى، تاکنون بیش از چهــار میلیون نفر از 

لیست دریافت یارانه خط خورده اند.

ماجراى 1000میلیارد سرمایه به اضافه 8 سال سود متعلق به وزارت بهداشت

چالش واگذارى  15 درصد سهام پاالیشگاه اصفهان
جزئیات پیامک هاى جدید 

حذف یارانه ها

ابالغ راي
شماره دادنامه: 409- 95/7/27 مرجع رسیدگی: شــعبه دهم حقوقى شوراي حل اختالف لنجان، خواهان: 
ساره على فرزند سیدعلى پناه به نشانى: نجف آباد خ منتظرى شمالى خانه هاى شاهد کوى 27 دستگاه پ 51، 
خواندگان: على موالیى فرزند نعمت اله و حجت اله اکبرى فرزند نعمت اله به نشانی: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی اعضاء ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست خانم 
ساره على فرزند سیدعلى پناه به طرفیت آقایان على موالیى فرزند نعمت اله و حجت اله اکبرى فرزند نعمت اله 
به خواسته درخواست صدور حکم الزام به تنظیم سند یک دستگاه پژو (روآ) roa نوك مدادى متالیک مدل 
1385 به شماره پالك 45923 هـ 43 به انضمام مطلق خسارات دادرسی مقوم به مبلغ یکصد میلیون ریال به 
شرح تقدیمی، شورا با عنایت به محتویات پرونده رونوشت مبایعه نامه مورخ 94/9/17 و پاسخ استعالم از پلیس 
راهور ف انتظامى شهرستان لنجان بشماره 1462/13/25 مورخ 95/7/19 که حاکى از آنست مالک خودرو 
حجت اله اکبرى فیالورگانى فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 9 مى باشد. و توجهاً اظهارات خواهان در جلسه 
شورا و اینکه خواندگان با وصف ابالغ وقت دادرسى از طریق نشر آگهى بصورت قانونى در جلسه شورا حضور 
نیافته و دفاع و ایرادى نسبت به دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى بعمل نیاورده اند، لهذا مستنداً به ماده 
10- 219- 220- 225 قانون مدنى و ماده 519 قانون آیین دادرسى مدنی حکم به به الزام خوانده ردیف دوم به 
انتقال سند مالکیت خودرو roa سوارى مدل 1385 به پالك 459/23 هـ 43 بنام خواهان بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/315/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر می نماید. و بلحاظ عدم توجه دعوى 
خواهان نسبت به خوانده ردیف اول مستنداً به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد 
دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و سپس بمدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى شهرستان لنجان 

مى باشد. م الف: 919  ارجمندى قاضى شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/10/709
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113640201077 شماره پرونده: 9509983640200558 شماره بایگانى شعبه: 950580 
جناب آقاى على مراد موالئى فرزند نعمت اله بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 73 
ق.آ.د.م به شما ابالغ مى گردد دعوى خانم ســاره على فرزند سیدعلى پناه به طرفیت شما مبنى بر اعتراض 
ثالث در پرونده 950257 ح 2 به کالســه بایگانى 950580 ح 2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 95/11/9 
ساعت 8/30 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست 
در این دفتر حاضر و در ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم 
از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید.م الف: 920 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان(زرین شهر)/10/710 
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139404002004000345/1 شــماره بایگانی پرونده: 9400775/2 شــماره ابالغیه: 
139505102004003234 بدینوســیله به  شــرکت تعاونى صنایع فلزى ســاالر ســپاهان به نشــانى: 
اصفهان خیابان اســتاندارى بعد از فرشــادى بن بســت یزدان واحد 4 بدهــکار پرونده اجرائى شــماره 
139404002004000345/1 که برابر گزارش مأمور ابالغ آدرس شما شناخته نگردیده است ابالغ می گردد 
که در خصوص پرونده اجرایى فوق له: بانک سینا و علیه: خانم مهین کرباسى و شرکت تعاونى صنایع فلزى 
ساالر سپاهان طبق گزارش مورخ 1394/07/25 کارشناس رسمى دادگسترى، پالك 14458/4997 بانضمام 
انبارى 4986 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مورد وثیقه ســند رهنى شماره 198629- 93/01/10 تنظیمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شماره 56 اصفهان به مبلغ دو میلیارد و نهصد و سى و دو میلیون و چهارصد و دوازده 
هزار و پانصد ریال (2/932/412/500 ریال) ارزیابى گردیده است. لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجراي مفاد 
اسناد رسمى، بدینوسیله به شما اخطار می شــود که پس از رویت این اخطار چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك 
مذکور معترض مى باشید ظرف مدت 5 روز اعتراض کتبى خود را به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس 
تجدیدنظر به مبلغ چهار میلیون ریال هزینه جهت تجدید ارزیابى ارسال دارید. ضمناً به اعتراضى که خارج از 
موعد مقرر یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به همان قیمت 
آگهى خواهد گردید و این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد. 

م الف: 31236  اداره اجراي اسناد رسمی اصفهان/10/711
اجراییه

272/95 ش 1 – 1395/10/12 به موجب دادنامه شماره 338/95 مورخ 95/7/28 صادره از شعبه اول مجتمع 
شوراى حل اختالف چادگان محکوم علیه آقاى مهرداد فرح بخش فرزند حسین محکوم است به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند انتقال یک دستگاه خودروى سوارى پراید به شماره انتظامى 689 ب 
48 ایران 43 شماره قدیم و 128 ب  47 ایران 43 شماره جدید به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ دو 
میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق محکوم له آقاى مرتضى شمگانى 
فرزند محمدعلى و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز پس از 
ابالغ (انتشار) آگهى به موقع اجرا گذاشته مى شود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار دیگرى 
به محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهد.م الف: 

90  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف چادگان/10/712
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه : 9510103759207371 شــماره پرونده: 9509983759200591 شماره بایگانى شعبه: 
950606 خواهان خشایار امیرى مورچگانى دادخواســتى به طرفیت خوانده شرکت تامین مسکن جوانان 
و محمدحســین نجفى و اداره راه و شهرســازى اصفهان به منمایندگى آقایان على باقرى و محمد حسین 
برخوردارى و ناصر خسروى بابادى و بهمن همتى به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمى ملک تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759200591 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/2/23 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 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 رســیدگى حاضر گردد. م الف: 1593  شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان شاهین شهر و میمه/10/717 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به ابراهیم ابول زاده و سید امین میرلوحى خواهان ماه رخ جنتى دادخواستى 
با موضوع الزام به انتقال سند به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
776/95 ش 9 ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 95/11/25 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم 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: 1594 شعبه 

نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/718 /10
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه:  9510103759505031 شــماره پرونده: 9509983759500553 شماره بایگانى شعبه: 
950561  خواهان نادعلى پروانه جزى دادخواستى به طرفیت خوانده سید فرهاد سجادى به خواسته مطالبه 
وجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759500553 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/20 و ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده سید فرهاد سجادى 
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: 1589 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه/10/719
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حلیمه زهاد دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند (جلب ثالث) به 
طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 736/95 ش 8 ح ثبت و براى 
مورخ 95/11/23 ساعت 5/45 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1588 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/720 /10
مزایده

در پرونده کالسه 1793/94 و به موجب نیابت ارسالى از اجراى احکام  حقوقى شوراهاى حل اختالف اصفهان 
محکوم علیه اکبر محمدى به پرداخت چهارده عدد سکه تمام بهار آزادى و هشت میلیون ریال وجه نقد به نرخ 
روز و هزینه هاى دادرسى در حق محکوم لها خانم پروانه سیاوشى فرد و مبلغ یک میلیون ریال وجه بابت هزینه 
اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به شرح 
زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى نموده است. شرح نظر کارشناسى یک قطعه زمین با مساحت 600 متر 
مربع فاقد هرگونه مستحدثات بوده و بر اساس اعالم واحد شهرسازى شهردارى شاهین شهر در طرح جامع 
جدید این ملک بهینه مســکونى قرار دارد و فاقد خدمات زیربنایى و انشعابات شهرى مى باشد شماره ملک 
301/15277 شماره ثبت 54065 صفحه 480 بخش 16 ثبت اصفهان برابر نظر هیات پنج نفره کارشناسى 
که مصون از اعتراض باقى مانده یکصد و دوازده میلیون تومان ارزیابى شده است این اجرا قصد فروش ملک 
از طریق مزایده را دارد. با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از 
اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 95/11/2 از 
ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده:اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده میبایست10 
درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال  مزایده10 درصد اولیه پس از 
کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد.کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى 
بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده 
شود ودر روز انجام مزایده درخواست کتبى به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، 
تا در مزایده شرکت داده شوند.م الف1595 : شــکل آبادى مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 

شاهین شهر/10/721
ابالغ راي

شعبه: نهم حقوقى شماره پرونده: 651/95 شماره دادنامه: 741- 95/10/11 حوزه قضائى: شاهین شهر تاریخ 
رسیدگى: 95/10/4 خواهان: على  رضا فارسى فرزند حسن به نشانى: شاهین شهر- خ سعدى جنوبى- فرعى 
یک غربى- پالك 39 واحد همکف، خوانده: میثم نریمانى فرزند عزیزاله به نشانى: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 4/500/000 ریال کالهبردارى اینترنتى به انضمام تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راي می نماید: 
راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى على  رضا فارســى به طرفیت آقاى میثم نریمانى به خواسته 
مطالبه مبلغ 4/500/000 ریال کالهبردارى اینترنتى به انضمام هزینه دادرسى و تاخیر تادیه بدین شرح که 
خوانده طى پیامک تلفنى اقدام به فریب بنده در خصوص دریافت جایزه نمود و مجدداً با فریب بنده و تعویض 
رمز دوم کارت عابر بانک بنده اقدام به برداشت اینترنتى مبلغ خواسته طى دو مرحله نمود لذا تقاضاى رسیدگى 
دارم. با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، پاسخ استعالم از بانک سپه شعبه شاهین شهر به شماره 
718- 95/9/16 و با توجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت 
به محتویات دعوا ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و دلیلى جهت برائت خود اقامه ننموده است، دعوى خواهان 
را مقرون به صحت تشخیص داده و به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/500/000 ریال و مبلغ 81/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تأخیر 

تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم صادر و اعالم مى دارد. راي صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1587 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/722
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونــده: 9204002004000634/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9201860/2 شــماره ابالغیه: 
139505102004003157 بدینوسیله به  شرکت عقیق کاران فوالد به نشانى: اصفهان- خیابان شیخ صدوق 
شمالى- پالك 437- کدپستى 8163975383 بدهکار پرونده که بنابر گزارش مامور مربوطه نشانی فوق 
مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که در خصوص پرونده اجرایى شماره 9204002004000634/1 
له بانک سپه و علیه شرکت عقیق کاران فوالد و شیوا رسائى و شرکت ساختمان سازان اصفهان طبق گزارش 
مورخ 1395/9/11 کارشناس رسمى دادگسترى به شرح تصویر پیوست، 1-  ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 
پالك ثبتى 4924/1191 بانضمام ششدانگ انبارى قطعه 110 و ششدانگ پارکینگ هاى قطعات 210 و 211 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 2- ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پالك ثبتى 4924/1141 بانضمام ششدانگ 
انبارى قطعه 55 و ششدانگ پارکینگ هاى قطعات 91 و 92 و 205 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 3- ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان پالك ثبتى 4924/1139 و بانضمام ششدانگ انبارى قطعه 53 و پارکینگ هاى قطعات 
79 و 80 و 233 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مورد وثیقه اســناد رهنى شــماره 140929 مورخ 82/9/2 و 
166365 مورخ 91/5/28 تنظیمى دفترخانه اســناد رســمى شماره 86 شــهر اصفهان استان اصفهان به 
مبلغ 22/668/100/000 ریال جهت پالك 4924/1191 و مبلــغ 32/727/750/000 ریال جهت پالك 
4924/1141 و مبلغ 33/009/075/000 ریال جهت پالك 4924/1139 ارزیابى گردیده است. لذا برابر ماده 
101 آئین نامه اجراي مفاد  اسناد رسمى، بدینوسیله به شما اخطار می شود که پس از رویت این اخطار چنانچه 
به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید ظرف مدت 5 روز اعتراض کتبى خود را به ضمیمه فیش بانکى 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 80/000/000 ریال (توضیحًا مبلغ 20/000/000 ریال جهت پالك 
ثبتى 4924/1191 و مبلغ 30/000/000 ریال جهت پالك ثبتى 4924/1141 و مبلغ 30/000/000 ریال 
جهت پالك ثبتى 4924/1139) زینه جهت تجدید ارزیابى ارسال دارید. ضمناً به اعتراضى که خارج از موعد 
مقرر یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به همان قیمت آگهى 
خواهد گردید. این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد. م الف: 

31666  اداره اجراي اسناد رسمی اصفهان/10/724
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 952569 ح/3- 1395/10/14 آگهى ابالغ وقت دادرسى خانم آمنه خلیلى فرزند شیرآقا شغل: خانه دار 
ساکن: نجف آباد خ مولوى مرکزى کوى خدادادى شرقى پ 43 دادخواستى بخواسته طالق بطرفیت شمس 
هادى مرادى فرزند عبدالقادر فعًال مجهول المکان به این دادگاه تقدیم که به کالسه 952569 ح/3 ثبت و به 
تقاضاى خواهان و دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب فوق الذکر یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و به خوانده فوق الذکر اخطار میگردد پس از نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دفتر شعبه سوم حقوقى مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ در جلسه دادرسى که براى 
روز سه شنبه مورخه 95/11/19 ساعت 9/30 تعیین گردیده حاضر شوند. در غیر این صورت دادگاه غیابًا به 
دعوى رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. ضمناً نسبت به معرفى داور ظرف مدت 7 روز در این شعبه 

اقدام نمایند. م الف: 3026 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/10/740
مزایده

شماره آگهى: 139503902127000014 شماره پرونده: 139404001014000413 به موجب پرونده اجرائى 
به شماره بایگانى  9500037 له شرکت گلف اجنسى ایران و علیه شرکت حمل و نقل راهور ریل کوثر و غیره 
تعداد 368 دستگاه بوژى متعلق به شرکت مدیون که قبال توسط این اجرا بازداشت و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى هربوژى با مشخصات فنى وزن کامل با دوچرخ 5000 کیلوگرم طول کامل بورى 300 سانتیمتر 
عرض کامل بوژى 245 سانتیمتر قطر چرخ 957 میلى متر چرخ منوبلوك تعداد کفش مورد نیاز هر بوژى 4 عدد 
نوع کمپوزیت بارمحورى مجاز هر محور 22/5 تن فاصله ریل 1435 ملى متر، گردش بوژى در شعاع قدس 75 
متر، سرعت در حالت بدون بار 120 کیلومتر در ساعت سرعت در حالت با بار 100 کیلومتر در ساعت فنر مورد 
استفاده 32 عدد نوع مارپیچ  161 عدد فنر مادر و 16 عدد بچه فنر در هربوژى ساخت کشور چین میباشد که هر 
دستگاه بوژى به مبلغ دویست و نود میلیون ریال جمعا تعداد 368 عدد به مبلغ یکصد و شش میلیارد و هفتصد 
و بیست میلیون ریال ارزیابى گردیده است در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارشنبه مورخ 
20 /1395/11 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد از طریق مزایده  به فروش میرسد چنانچه 
روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد مزایده از مبلغ 
کارشناسى یکصد و شش میلیارد و هفتصد و ب یست میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى و به 
هرکس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 
25 جاده شهرضا اصفهان شهرك صنعتى رازى بلوار رازى خیابان نهم انتهاى خ سمت راست کیلومتر 3 جاده 
خاکى شرکت واگن سازى کوثر بازدید به عمل آورند این آگهى یکنوبت در نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 

1395/10/19 درج و منتشر میشود. م الف: 604 اجراى اسناد رسمى شهرضا/10/770 
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت تمامت هفتاد و هفت سهم و سه چهارم سهم مشاع از یکصد و شصت و یک سهم 
و شش دهم سهم و شش دهم سهم سه دانگ قطعه زمین شماره 2332 فرعى از 2  اصلى که در صفحه 586 
دفتر 214 دفترامالك به نام تهمینه نعیمى ثبت و سند صادر و به موجب سند شماره: 12101- 74/12/22  
دفتر سه شهرضا تمامت بیست و پنج و سه چهارم سهم مشــاع از 161 سهم و شش دهم سهم سه دانگ از 
ششدانگ پالك فوق به غالمرضا شریف زاده انتقال گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 950918711153452 که ذیل شماره: 90497 - 95/09/23 به گواهى دفترخانه سه شهرضا رسیده 
است مدعى مفقود شدن سندمالکیت خود از پالك فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 

صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 604  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/771 /10

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 1395/09/318123- 1395/10/14 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
7390 فرعى از 118  اصلى بخش یک ثبتى شــهرضا در صفحه 272 دفتر امالك جلد 537 به نام مرتضى 
طاووسى ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، که به موجب سند انتقال شــماره: 197446 مورخ 91/7/10 
دفترخانه شماره سه شهرضا در رهن بانک کشــاورزى شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى شهرضا 
میباشد سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711174475 - 95/10/12 به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 2237 - 95/10/12 به گواهى دفترخانه 2 شهرضا 
رسیده است مدعى است که سندمالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 605  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/772 /10
اخطاریه افراز 

شــماره: 1395/09/317942 – 1395/10/14 آقاى محمد على نواب فرزند ابوالقاسم چون دانشگاه آزاد 
اسالمى شهرضا شریک شما در ششدانگ پالك 183 فرعى از 32 اصلى واقع در دست قمشه بخش یک ثبتى 
شهرضا به استناد آیین نامه قانون افراز فروش امالك مشاع مصوب آذر ماه 1357 تقاضاى افراز سهم خود از 
پالك فوق را نموده اند و شما را مجهول المکان اعالم نموده اند و در روز 1395/11/5 ساعت 9 صبح باتفاق 
نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضاى افراز حاضر خواهند شد لذا بدینوسیله به اطالع مى رساند که 
جهت تنظیم صورتمجلس و امضاء آن در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوید. عدم حضور مانع رسیدگى 

نخواهد گردید. م الف: 611 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/10/773
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین 
نامه صادر گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار 
آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است 
در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى 
واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000499- 1395/09/07- آقاي سیدمهدى حجازى فرزند سیدقنبر 5/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك 121/139 به مساحت 337 مترمربع واقع در ابنیه دهاقان انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف سیدقنبر حجازى (مالک رسمى). تاریخ انتشــار نوبت اول: شنبه 1395/10/04 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: یک شنبه 1395/10/19 م الف: 95/212 آقاســى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

دهاقان/9/1259
اجراییه

شــماره: 266/95 ش 1 ح- 95/9/28 به موجب راي شماره 347 تاریخ 95/7/27 حوزه اول حقوقى شوراي 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمدابراهیم وحدت به نشانی: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال به عنوان نفقه 
معوقه از تاریخ 94/06/01 تا تاریخ 95/06/31 و پس از این تاریخ ماهیانه مبلغ چهار میلیون و دویست هزار 
ریال و همچنین سالیانه به میزان شــاخص تورم اعالمى از طرف بانک مرکزى اضافه مى گردد بابت اصل 
خواسته و مبلغ شصت و ســه هزار و هفتصد و پنجاه ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان پرداخت 
هزینه نیم عشر دولتى به عهده محکوم علیه مى باشــد. 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، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1605 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/798
حصر وراثت

سمیه حسن زاده فرزند حسین داراي شماره شناسنامه 22 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1509  
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى نوروزى طالخونچه 
فرزند حیدرعلى به شناسنامه شــماره 99 در تاریخ 1395/9/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- سمیه حسن زاده فرزند حسین شماره 
شناسنامه یا کدملى 22 نســبت به متوفى (همســر) 2- صفیه نوروزى طالخونچه فرزند اسماعیل شماره 
شناسنامه یا کدملى 98 نسبت به متوفى (مادر) 3- حیدرعلى نوروزى طالخونچه فرزند حسین شماره شناسنامه 
یا کدملى 23 نسبت به متوفى (پدر) 4- ابوالفضل نوروزى طالخونچه فرزند مرتضى شماره شناسنامه یا کدملى 
5410330617 نســبت به متوفى (فرزند) 5- متین نوروزى طالخونچه فرزند مرتضى شماره شناسنامه یا 
کدملى 5410250427 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/663 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه/10/800
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چرا 88 ؟!
دهه 90 فوتبـال ایـران، پـر از پدیده هایى اسـت که 
قبل از سـتاره شـدن، سـقوط کردنـد. بازیکنانى که 
قرار بود بـه تیم ملى برسـند اما هنوز به اوج شـهرت 
نرسـیده، به حاشـیه رفتند. حامد لک هـم زمانى که 
21 سـاله بود،  پدیده شـد و حاال در سـن 26 سالگى، 
براى ادامه فوتبالش مجبور شده به سایپاى قعرنشین

برود.
لک که نیـم فصـل اول در صبا نمایش نسـبتًا خوبى 
داشـت، بیشـتر دیده شـدنش را مدیون حاشیه هاى 
بازى جام حذفى با اسـتقالل اسـت. او حاال به سایپا 
رفته و باز هم براى دیده شدن، راه عجیبى را انتخاب 
کرده اسـت. لک در سـایپا، شـماره 88 مى پوشد. به 
احترام على کریمى، که بازیکن مورد عالقه اش بوده 

و یکسال هم کنار هم بازى کرده اند.
عالقه مندى یک بازیکن به یک سـتاره مهم فوتبال 
ایران، اتفاق جذابى است اما در مورد لک این جذابیت، 
کمى اغراق شـده به نظر مى رسد. پوشـیدن پیراهن 
على کریمـى زمانـى کـه بـا او هم تیمى بـود و حاال 
انتخاب شـماره 88 در باشـگاهى که هیـچ ربطى به 
کریمى نداشـته، اقداماتى که سـخت مى توان آن را 
خوشبینانه نگاه کرد و به عالقه لک براى دیده شدن 

مرتبط ندانست.

چاره اى جز جدایى نبود 
هنگامى که عبدا... ویسـى زمـام امور را در سـپاهان 
به دسـت گرفت از مدت قرارداد سعید قائدى فر هنوز 
سـه فصل باقى بود اما از یک طرف سـرمربى جدید 
سـپاهان عالقه اى بـه همکارى بـا ایـن مدافع چپ 
نداشـت و از طرف دیگر ایـن بازیکن که سـه فصل 
قبل از آن از تیم هاى پایه سـپاهان به تیـم اصلى راه 
یافته و جـز پیراهـن طالیى تیـم اصفهانـى پیراهن 
هیچ تیم دیگـرى را به تن نکرده بود به این سـادگى 
راضى به جدایى نمى شـد. این کش و قوس تا بسـته 
شـدن پنجره نقل و انتقـاالت تابسـتانى ادامه یافت 
تا بـا توجه بـه عوض نشـدن موضـع ویسـى درباره 
قائدى فر این بازیکن یک نیم فصل کامل بیرون بماند.
چند ماه خانه نشینى سرانجام این مدافع 24 ساله را به 
این نتیجه تلخ رساند که هیچ چاره دیگرى جز جدایى 
از تیم محبوبش ندارد و براى ادامه فوتبال باید راهى 

تیم دیگرى شود.
از ایـن رو، قائدى فـر به محض گشـایش پنجره نقل 
و انتقاالت زمسـتانى قرارداد خود را با سـپاهان فسخ 
کرد تا آینده حرفه اى خود را در جاى دیگرى جستجو 

کند.

فن پرسى به امارات مى آید
مهاجم 33 سـاله هلندى با «النابوده» رئیس پیشین 
باشگاه االهلى جلسه اى برگزار کرده تا نحوه انتقال به 

لیگ فوتبال این کشور را جویا شود.
«روبن فن پرسـى» مهاجم پیشـین تیم هاى آرسنال 
و منچسـتر یونایتـد در حضور همسـرش بـا النابوده 
مالقات کرد اما جزئیات توافق طرفین منتشـر نشده 
اسـت. این مهاجم هلندى پس از 11 فصل حضور در 
لیگ برتر انگلیس به تیم فنرباغچه ترکیه پیوسـت و 
قصد دارد تا به زودى حضور در لیگ فوتبال امارات را 
نیز تجربه کند، هر چنـد نام تیم احتمالى فن پرسـى 

فاش نشده است.

صعود بانوان سپاهان  و 
ذوب آهن

پس از پایان رقابت هاى باشـگاهى والیبال نشسـته 
بانوان، تیم هاى ذوب آهن و سپاهان به مرحله باالتر 

این مسابقات راه یافتند.
دور اول مسابقات باشگاهى والیبال نشسته بانوان که 
با حضور ده تیـم در قالب دو گروه  به میزبانى مشـهد 
برگزار شد با معرفى تیم هاى راه یافته به مسابقات لیگ 

برتر به پایان رسید.
طى چهار روز 20 بـازى بین تیم هاى شـرکت کننده 
انجام شد که در نهایت تیم هاى ذوب آهن اصفهان، 
خراسـان رضوى و مازندران از گروه (الف) و تیم هاى 
شهداى غواص کرمان، سپاهان اصفهان و لرستان از 
گروه (ب) به ترتیب اول تا سوم شـدند و به مسابقات 

دسته برتر راه یافتند.

تایم اوت

 بعــد از شــش بــازى ســخت روى نیمکــت ذوب 
آهــن، یحیــى گل محمــدى ســرانجام توانســت 
اولیــن بــردش در فصــل جدیــد را به دســت آورد. 
گل محمدى فصل پیش را با قهرمانى جام حذفى تمام 
کرد اما فصل جدیــد براى او خوب جلــو نرفت. تیم او 
دو هفته اول، نتوانســت ببــرد و هفته ســوم موقتًا از 
تیم اخراج شــد. ذوب آهن در نبود او فــوالد را برد و از 
هفته چهــارم و بازگشــت گل محمدى، بــاز هم آنها 
هیــچ بــازى را نبردنــد. شــش بــازى بــدون برد، 
ســرانجام گل محمــدى را از ذوب آهــن حــذف 
کــرد و پــس از رفتــن او، ذوب آهــن بــه اوج 

برگشــت و همــه حریفانــش را شکســت داد.
هفتمین مربیگرى گل محمدى در ایــن فصل، اولین 
حضور او روى نیمکت اکسین بود. اکسین رده دهمى، 
با نساجى آماده اى مسابقه مى داد که پس از مشکالت 
مالى فراوان، در روزهاى اخیر شــارژ مالى هم شــده 
بود و با روحیه خوبى از اکســین بحــران زاده میزبانى 
هفتــم  بــازى  در  گل محمــدى،  مى کــرد. 
فصل، توانســت روزهــاى بــد را تمام کنــد و اولین 
بردش را بــه دســت آورد. شــاید دوبــاره، روزهاى 
خوب یحیى آغاز شــده باشــد؛در لیگ یــک، همان 
نقطه صفــرى که کارش را از آن شــروع کــرده بود.

سرمربى تیم ملى فوتبال ایران پس از اردوى جنجالى دبى 
به همراه بازیکنان و مربیان این تیم، به تهران برنخواهد 
گشــت. به نظر مى رســد او از اتفاقات روزهاى اخیر و 

واکنش هاى پیرامون آن به شدت ناراحت است. 
کارلوس کى روش سرمربى تیم   ملى فوتبال ایران با کاروان 
این تیم از اردوى دبى به ایران نخواهد آمد، این اتفاق در 
حالى رخ مى دهد که خبرهایى مبنى بر استعفاى او از سمت 

سرمربیگرى تیم   ملى فوتبال ایران مطرح شده است.
عدم بازگشت کى روش در ایران مى تواند پیامى از سوى 
این مربى براى تیــم ملى فوتبال ایران باشــد در حالى 
که دیروز رســمًا اعالم شد کى روش اســتعفاى کتبى 

خود را تقدیم مسئولین فدراســیون کرده است. پس از 
انتقادات برانکو ایوانکوویــچ از اردوى دبى تیم ملى و در 
پى آن ترخیص هفت ملى پوش پرســپولیس از اردوى 
تیم ملى و موضع کى روش، شــرایط بــه گونه اى پیش 
رفته که گویا سرمربى پرتغالى و جنجالى تیم ملى ایران 
یک بار دیگر به چالش جدى فدراســیون فوتبال تبدیل

 شده است.
بازگشــت زودهنگام تیم ملى از اردوى امارات و حضور 
غیرمنتظره مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال در اردوى 
این تیم، تردیدهاى بیشترى را درباره سرنوشت کى روش 

و تیم ملى ایران به وجود آورد.

استعفاى کى روش 
پذیرفته مى شود؟

اولین برد سال یحیى
بعد از 6 مسابقه

چون در    
اصفهان و خانواده اى 

سپاهانى بزرگ شدم و مثل 
بابا هم اعتقاد دارم که سپاهان 

نماد افتخار شهرم است مرتباً 
نتایج سپاهان را پیگیرى 

مى کنم. تقریباً هر روز به 
سایت هاى سپاهانى سرى 

مى زنم و اخبار باشگاه را 
پیگیرى مى کنم و البته 
مجبور هم هستم یک 
تنه جلوى دوستان 
پرسپولیسى و 

استقاللى ام هم 
بایستم

ون در 
ن و خانواده اى

رگ شدم و مثل 
م که سپاهان 

ست مرتباً 
ن پ م

گیرى 
ز به 
یرى

سرى 
ه را 
ته 
ک 
ن
 و 

ام هم 
ستم

بچه ها آزادند از میان سپاهان و 
سپاهان یکى را انتخاب کنند!

مرتضى رمضانى راد
 داریوش بابائیان یکى از معــروف ترین تهیه کنندگان 
تاریخ سینماى ایران قبل و بعد از انقالب اسالمى است. 
او ســابقه چند بازى به عنوان بازیگر را نیــز در کارنامه 
دارد امــا همه او را بــه عنوان یکــى از فعــال ترین و 
پرکارترین  تهیه کنندگان سینماى کشور مى شناسند. 
اومتولد 1 تیرماه 1332 در اصفهان اســت. این هنرمند 
اصفهانى تجربه بازى در فیلم هــاى «پرواز خاموش»، 
«گرگ هاى گرســنه»، «تیغ آفتاب»، «دســتمزد»، 
«شــما فرشــته اید» و «چون بــاد» را در کارنامه دارد.

بابائیان تهیــه کنندگى کارهاى فاخــرى از جمله یک 
فرارى از بگبو، دزدان خیابــان جردن، فوتبالى ها، گندم، 
افراطى ها، راز دشت تاران، خواســتگار محترم، گاهى 
واقعى، چپ دســت، بازنده، زهر عســل، اتانازى، بانوى 
کوچک، مزاحم، از صمیم قلب، رنگ شــب، شور عشق، 
هزاران زن مثل مــن، دختران انتظــار، پنجه در خاك، 
حماسه قهرمانان، گارد ویژه، بى قرار، دیوانه وار، توتوله، 
افسانه مه پلنگ، شما فرشته اید،کاکلى و بسیارى فیلم 
هاى ســینمایى پرمخاطــب دیگــر را در کارنامه دارد.
آنچه باعث شد به سراغ داریوش بابائیان برویم فوتبالى 
بودن و البته سپاهانى بودن این هنرمند اصفهانى است که 

براى ما جالب توجه بود.
کیمیا بابائیان دختــر داریوش بابائیان هــم که یکى از 
بازیگران جوان سینماست، در این گفتگو همراه پدر بود و 

به سئواالت ما پاسخ گفت. 
گفتگوى فوتبالى ما با این پدر و دختر هنرمند اصفهانى را 

از دست ندهید.
داریوش خان! درود بر شما! آن روزى 
که به دفترشرکت شکوفا فیلم به عنوان 
دفتر کارتان آمدیم و دیدیم دفترتان 
به نوعى نمایندگى باشگاه سپاهان 
در تهران است. تعداد زیادى تابلوى 
سپاهان،پرچم هاى زردرنگ و گل هاى 

آفتابگردان...
بله! همه مى دانند که ما اصفهانى هســتیم و سپاهانى. 
این کمترین وظیف ماســت که به عنوان یک اصفهانى 
وقتى  در تهران هســتیم  براى اهداف شهرمان تالش 
کنیم. سپاهان نماد شهر اصفهان در عرصه ورزش است. 

البته منهاى ورزش، این باشــگاه سمبل غرور و 
کرى خوانى مردم اصفهان است و من هم تا 

آنجایى که بتوانم و هر کمکى براى خواسته 
ها و رؤیاهاى مردم شهرم بتوانم را انجام مى 
دهم. محل کار من هم همانطور که دیده 
اید بیشتر به رنگ زرد است و این رنگ زرد 
و عشق من به  این رنگ مربوط به نوجوانى 
من مى شود که عاشق سپاهان بودم.جالب 

است بدانید که من حتى در مقطعى با 
تیم فوتبال جوانان سپاهان 

هــم تمریــن مى 
کردم. در یک 

نیز  دورانى 
ى  ر بسیا

ز  ا

دوســتان مــن 
سپاهانى بودند و هنوز 

نیز با برخى از دوســتان 
سپاهانى ام بعد از چندین 
سال در ارتباط هستم.  خدا 
را شکرسپاهان مرحله به 
مرحله پیشرفت کرد تا به 
اوج  رسید اما لیاقت باشگاه 
سپاهان باالتر از این جایگاه 
اســت. امیدوارم مدیریت 
جدید باشگاه که خود سابقه 
درخشان ورزشى هم دارد و 
کاپیتان و سرمربى تیم ملى 
هندبال هم بوده بتواند شرایط 
بهترى را براى سپاهانمان رقم 

بزند.
وقتى هنرمندان 
ســینما به دفتر 
شــما مى آیند، 
براى مذاکره و 

بحث همکارى و این شکل و شمایل 
دفتر شما که این همه زرد و سپاهانى 
است را مى بینند، تعجب نمى کنند؟ 
به ویژه اینکه بیشــتر این هنرمندان 
در تهران یا اســتقاللى هســتند یا 

پرسپولیسى!
بله هر وقت به دفتر من مى آیند بــازار کرى خوانى داغ 
اســت، اما مى دانند که اگر قرار است با ما همکارى کنند 
نباید علیه سپاهان باشند و حرفى بزنند! حاال مى توانند 
استقالل یا پرسپولیس را دوست داشته باشند اما  توهین و 
جبهه گیرى علیه سپاهان از نظر ما ممنوع است و خط قرمز 

ما محسوب مى شود.
کیمیا خانم! چرا اینقدر بابا سپاهانى 

هستند؟
واال چه بگویم! شــرایط طورى شده هر کســى به بابا 
مى رســد قبل از اینکه بحث سینما باز شــود، از او راجع 
به سپاهان ســئوال مى کند. مثًال وقتى سپاهان نتیجه

 نمى گیرد،باباى ما باید پاســخگوى نتایج بد در تهران 
باشد! به هر حال پدر به عنوان یک اصفهانى همیشه عرق 
و تعصب خود را به ارزش هاى شهر و زادگاهش نشان داده 
و فکر مى کنم از آنجا که باشگاه سپاهان را با همه قدمتى 
که دارد یک ارزش  براى شهر اصفهان مى داند، اینجورى 
به شدت سپاهانى هستند و اصًال ابایى هم ندارند که در 

تهران که خب هواداران پرسپولیس و استقالل در اکثریت 
کامل هستند، سپاهانى بودن خود را فریاد بزنند و هر جا که 

مى روند تبلیغ سپاهان را انجام دهند.
کیمیا! شما هم مثل پدر اهل فوتبال 

و سپاهانى هستید؟
مگر جرأت داریم دختر آقاى بابائیان 
باشیم و سپاهانى نباشیم(مى خندد). 
البته من مثل بابا اهل تماشاى فوتبال 
نیستم اما چون در اصفهان و خانواده اى 
سپاهانى بزرگ شدم و مثل بابا هم اعتقاد 
دارم که سپاهان نماد افتخار شهرم است 
مرتباً نتایج سپاهان را پیگیرى مى کنم. 
تقریبًا هر روز به سایت هاى سپاهانى 
ســرى مى زنم و اخبار باشــگاه را 
پیگیرى مى کنم و البته مجبور هم 
هستم یک تنه جلوى دوستان 
پرسپولیســى و استقاللى ام 
هم بایستم. یکى از دالئل 
مطالعه صفحات و سایت 
هاى سپاهانى این است 
که اطالعات سپاهانى 
خودم را قــوى کنم و 
جلوى دوستانم کم 

نیاورم.
یــوش  ر ا د
اینکه  خان! 
کیمیا و بقیه 
فرزنــدان 

شــما 
ســپاهانى 
هستند تحت 
اجبار شما بوده 
یا خودشان در 
کامــل  آزادى 
سپاهانى شدند؟

نکنیدکــه  شــک 
فرزندان مــن کامًال 
آزاد بودند کــه از بین 
سپاهان و سپاهان! یکى 
را انتخاب کنند(مى خندد). 
ولى جدا از شوخى سپاهان 
انتخاب خود بچه هاى من 
بوده اســت. اما همانطور که 
کیمیا هم گفت آنها مثل من 
خیلى اهل فوتبال دیدن نیستند 
ولى همگى سپاهانى هستند. من 
یک مقدارى فرق دارم با بقیه. من 
یک سپاهانى دو آتیشه هستم که با  

نتایج بد این تیم سر درد مى گیرم و اعصاب برایم نمى ماند 
و اگر هم ببریم حالمان خوب است.

کیمیا! یک مقدار از خودت بیشــتر 
صحبت کن؛ از فعالیت هاى هنرى ات 
و اینکه کم کم در حال تبدیل شدن به 
یک بازیگر مطرح در سینماى ایران 
هستى و این براى اصفهانى ها حسابى 

خوشایند است.
 اول این را بگویم که با توجه به اینکه مصاحبه  شما در دى 
ماه انجام مى شود تأکید کنم که من دى ماهى ام و  24 دى 

1365 در محله خانه اصفهان  به دنیا آمدم.
 بسیار عالى!دى ماهى بودن که فوق 
العاده است. به شما تبریک مى گوییم. 

پیشاپیش تولدتان هم مبارك!
 خوب پس معلوم است شــما هم دى ماهى هستید. منم 
به شــما تبریک مى گویم. با توجه به اینکه تولد من در 
یک خانواده هنرى بوده اســت قطعًا این موضوع  براى 
حضور من در سینما نقش بسزایى داشته است و در ادامه 
نیز تحصیالت خود را در این زمینه ادامه دادم. من در ابتدا 
فعالیت خود را از گروه کارگردانى آغاز کردم و از یک مرحله 
به بعد، بسیار اتفاقى وارد بازیگرى شدم و در حال حاضر نیز 

در زمینه بازیگرى فعالیت هاى خوبى دارم.
 فیلم هاى «من نه منم»، «گناه چهارم»، «جوان ایرانى»، 

«فوتبالى ها»، «چهاراصفهانى در بغــداد»، «یه قدم بیا 
جلو»، «آن آواز غمناك»  و «نفس شیرین» از جمله آثارى 

بوده که در آنها نقش آفرینى کرده ام.
داریوش خان! شما متولد کدام منطقه 

اصفهان هستید؟
متولد منطقه چهارسوق مقابل بیمارستان کاشانى هستم. 
از سال 52 به تهران آمده و در تهران زندگى مى کنم اما 
اصفهان و اصفهانى بودن خود را فراموش نکرده ام و هنوز 
به دالیل مختلف، زیاد به اصفهان سفر مى کنم. قبًال  سر 
زدن به مادر بهانه حضور ما در اصفهان بود که پس از فوت 
مادر که تبدیل به یکى از بدترین خاطرات من شد، باعث 

شد که سفرهایم کمتر شود.
ان شاءا... که روح مادرتان همیشه شاد 
باشد. بله در خاطرم هست که در مراسم 
ترحیم ایشــان چقدر ناراحت بودید. 
امیدوارم در ادامه شادى هاى زندگى 
تان بیشتر باشد.داریوش خان! شما در 
تهران زیاد لهجه اصفهانى ندارید ولى 
چند بارى که در اصفهان با شما صحبت 
کرده ایم لهجه اصفهانى تان حسابى 

مشخص بوده است.
 دقیقاً حق با شماســت .من زمان هایــى که از اصفهان 
بیرون هستم، کمى تغییر در لهجه خود احساس مى کنم 
و احساس مى کنم که  غلظت آن کم مى شود، اما با ورود 
مجدد به اصفهان همان لهجه طبیعى برخواهد گشت. 
باید بیشتر به اصفهان بیایم که به لهجه قشنگم خدشه 

اى وارد نشود.
کیمیا! این امــکان فراهم نبود که در 
اصفهان بمانى و کار در حوزه سینما را 

در شهر خودمان ادامه دهى؟
واال خب دلم که مى خواست این اتفاق بیافتد. من کار در 
اصفهان را خیلى دوست دارم. اما به هر حال بدون تعارف 
مى گویم و شما هم شــاید حرف مرا قبول داشته باشید 
که  نمى توان شرایط پیشــرفت در تهران را با اصفهان 
مقایسه کرد، زیرا عواملى که باعث پیشرفت یک هنرمند 
مى شوند در تهران بسیار زیادتر از اصفهان است اما به نظر 
من بعد از تهران، اصفهان یکى از شهرهایى است که در آن 
بسیار به هنر اهمیت داده مى شود. امیدوارم بسترهاى الزم 
در شهرمان آنقدر فراهم شود که هنرمندان و افرادى که 
میل به پیشرفت دارند، در همان اصفهان بتوانند به آرزوها 

و رویاهاى خود دست پیدا کنند.
کیمیا! وقتى در اصفهان هســتى و 
دوستانت از تهران و یا سایر شهرها به 
اصفهان مى آیند، دوست دارى آنها را 
به کدام نقطه شهرمان ببرى که براى 
آنها لذت بخش تر باشــد و عظمت 

اصفهان را بیشتر نشان دهد؟
خوب من خودم میدان امام(ره) و چهلستون را خیلى دوست 

دارم. چند بار شده که با دوستانم به اصفهان آمده ام و آنها 
را براى اولین بار به میدان امام(ره)  برده ام و حسابى هم 

آن دسته از دوستانم که براى اولین بار بود به اصفهان 
مى آمدند مات و مبهوت زیبایى ها و 

عظمت این میدان 
مى شدند که 
واقعــاً فــوق 

العاده است. 

همانطور که شما گفتید به نظرم میدان 
امام(ره)  مى تواند یکى از سمبل هاى 
قشــنگى ها و عظمت هاى اصفهان 
باشد و هیچ ایرانى و البته هیچ انسانى 
بر روى کره زمین نباید لذت  دیدن از 
اصفهان و بازدیــد از این میدان را از 
دست بدهد.داریوش خان! شما هم با 

نظر کیمیا موافقید؟
بله . 100 در صد. من فکر نمى کنــم از میدان امام(ره) ، 
محلى زیباتر وجود داشته باشد، زیرا چندین اثر بزرگ در 
این میدان بنا شده است، اما اگر در اصفهان میهمانى داشته 
باشم سعى مى کنم همه آثار تاریخى اصفهان را به او نشان 
بدهم. ولى خب آغاز تور اصفهان گردى مان را از میدان 

امام(ره)  مى گذاریم.
آقاى بابائیان! شما یکى از مؤسسان 
باشگاه ورزشى هنرمندان هم بودید 
و اگر اشتباه نکنم همچنان در هیئت 
امناى این باشــگاه هستید. درست 

است؟
بله همینطور است. این افتخار را داشتم که یکى از مؤسسان 
این باشگاه باشم که به نظرم تأثیرات خوبى را در ورزش و 
هنر از خود بر جاى گذاشت. باشگاه هنرمندان  بیش از  500 
برنامه برگزار کرده و با برگزارى این مسابقات از بسیارى 
مشکالت گره گشایى شده است. در سال هاى آغازین کار 
این باشگاه اگر خاطرتان باشد مدرسه نگهدارى کودکان 
بى سرپرست بم در بعد از زلزله ناگوار بم توسط این باشگاه 
راه اندازى شده و اقدامات بعدى مان هم پس از این کار 
ادامه پیدا کرد.  امورخیریه و کارهاى پیرامون خیریه شاید 
در همه جاى دنیا مرسوم باشد اما اینکه کسى اثرى از خود 
به جاى بگذارد بسیار ارزشمند است که باشگاه هنرمندان 
در پى انجام چنین کارهایى است و تاکنون در بیشتر ابعاد 
موفق عمل کرده و توانســته به اهدافش در حوزه خیریه 

برسد و توفیقات خوبى داشته باشد.
 داریوش خــان! برگردیم به فوتبال، 
نظرتان در مورد  شرایط این روزهاى 

سپاهان چیست؟
ُخب به نظر من همه تالش مسئوالن سپاهان این بوده 
است که این باشگاه در بین باشگاه هاى جهان جایى پیدا 
کند و حق این باشگاه نیز چنین است، زیرا در حال حاضر 
همه باشگاه هاى ایران نیز باشگاه سپاهان را به عنوان یک 
باشگاه حرفه اى قبول دارند، اما در گذشته نکته اى که مرا 
آزار مى داد این بود که باشگاه، بازیکنان جوان خود را حفظ 
نکرده و راحت آنها را از دست مى داد، این از دست دادن 
بازیکنان در آینده مشکل ساز خواهد شد و باید سپاهان 
به جایگاهى برسد که با حفظ مهره هاى ارزشمند جوان 
بار دیگر به فینال آســیا و در نهایت حضور دوباره در جام 
باشگاه هاى جهان برسد. نباید این جوانان قربانى بازیکنان 
مسن تر مى شدند و با حفظ این جوانان است که مى توانیم 

در بین باشگاه هاى ایران، آسیا و جهان حرفى براى گفتن 
داشته باشیم و باعث سرافرازى اصفهان و ایران شویم. 
خوب در گذشته چند 
بار این اشتباه از 
سوى باشگاه 
رخ  سپاهان 
داد که یکى 
از آنهــا هم 
ر  ســردا

آزمون بود. اما امسال تیم ســپاهان جوانگرایى خوبى را 
انجام داد. البته به نظر من در این جوانگرایى اندکى زیاده 
روى شد و سپاهان در کنار این جوانان به با تجربه هاى 
بیشــترى احتیاج دارد.من از مربیانى که در سپاهان کار 
کردند واقعاً آقاى زالتکو کرانچار را خیلى دوست داشتم.
کرانچار مربى بسیار فهمیده و توانایى بود و با تکیه و اعتماد 
به جوانان تیم هاى پایه کمــک بزرگى به این جوانان و 
باشگاه سپاهان کرد و حتى با تکیه بر این جوانان از خرید 
بسیارى از بازیکنان گرانقیمت جلوگیرى کرد. البته براى 
عبدا... ویســى هم آرزوى موفقیت مى کنم. ویسى باید 
بداند که سپاهان در بیشتر سال ها به موفقیت عادت کرده 
و هر چه زودتر شرایط را براى موفقیت  تیم محبوب مان  

مهیا کند.
کیمیا! شما چطور؟ نتایج سپاهان را که 
گفتى دنبال مى کنى. نظرت راجع به 

سپاهان امسال چیست؟
خوب به نظر من امسال تیم خیلى تغییر کرده است و نیاز به 
فرصت دارد. اما دو بازى آخر سپاهان در نقش جهان باعث 
شد تا در نهایت، شــرایط ناراحت کننده اى رقم بخورد. 
بازى با استقالل در دقیقه 93 برد  یک بر صفر تبدیل به 
مساوى مى شود و دیدار با نفت هم پنالتى مان از دست مى 
رود و از رسیدن به فینال محروم مى شویم. واقعاً ناراحت 
کننده بود و من از کادر فنى سپاهان گالیه دارم که چطور 
نتوانستند بر نفت غلبه کنند. آن هم با حضور و پشتیبانى 
آن همه هوادار.راســتى گفتم ورزشگاه نقش جهان، جا 
دارد که افتتاح این ورزشــگاه را هم به همه اصفهانى ها 
تبریک بگویم. واقعًا ورزشگاه بسیار زیبایى است. وقتى 
عکس هاى حضور هواداران را در نقش جهان دیدم واقعًا 
فهمیدم که چقدر جاى چنین اســتادیومى در شهرمان 

خالى بوده است.
آقا داریوش! شما به ورزشگاه نقش 

جهان آمده اید؟
ســال هاى قبل  آمده بودم.قبل از اینکــه به مصیبت 
تکمیل دچار شود و آن همه سال مردم اصفهان را معطل 
کند. ولى در دور جدید هنــوز فرصت پیش نیامده که به 
اصفهان بیایم و در یکى از بازى هاى سپاهان در استادیوم 
باشم.  من هم مثل کیمیا، افتتاح نقش جهان را به همه

 اصفهانى ها تبریــک مى گویم و امیــدوارم که در این 
استادیوم جشن هاى بزرگ قهرمانى بگیریم.

ممنون. بســیار عالى. داریوش خان 
صحبت هــاى پایانى شــما در این 

گفتگو؟
مردم اصفهان چه در ورزش و چه در هنر و  البته در سیاست 
همیشه حرف اول را زده و خواهند زد و اگر روزى بخواهیم 
اســم این بزرگان اصفهانى این عرصه ها را جمع آورى 
کنیم، آن زمان متوجه مى شــویم که چه انســان هاى 
بزرگى از اصفهان در هنر و ورزش و سیاست، ایران را  به 

جلو حرکت مى دهند.
و کیمیا خانم ! جمــالت پایانى این 

مصاحبه از طرف کیمیا باشد.
از همینجا مى خواهم به پدرم بگویم که خیلى دوستش 
دارم و همیشه افتخار مى کنم که دختر داریوش بابائیان 
هستم؛ مردى که  با چشمان خود دیده ام که براى اعتالى  
سینماى ایران چقدر زحمت کشیده است. براى سپاهان و 
هواداران سپاهان هم آرزوى موفقیت مى کنم. امیدوارم 
سپاهان اینقدر موفق و پیروز باشد که اصفهانى ها همیشه 
خوشحال باشند و البته ما هم در تهران بتوانیم راحت تر 

براى پرسپولیسى ها و استقاللى ها کرى بخوانیم!

گفتگوى فوتبالى با پدر و دختر اصفهانى سینماى ایران



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

کســى که بمیرد مردم مى گوینــد «چه باقى گذاشــت»، اما 
فرشتگان  مى گویند «چه پیش فرستاد؟». خدا پدرانتان را 
بیامرزد، مقدارى از ثروت خود را جلوتر بفرستید تا در نزد 
خدا باقى ماند و همه را براى وارثان مگذارید که پاسخگویى 

موال على (ع)آن بر شما واجب است. 

ساسان اکبرزاده
تیم بسکتبال ذوب آهن به عنوان نماینده کارگران استان اصفهان در مسابقات بسکتبال 
قهرمانى کارگران باشگاه هاى کشور بعد از تیم سیمان شاهرود نماینده استان سمنان، به 

مقام نایب قهرمانى رسید.
مسابقات بسکتبال قهرمانى کارگران کشور با شرکت 9 تیم از استان هاى تهران، اصفهان، 
سمنان، کرمان، یزد، خراسان رضوى، خراسان شــمالى و جنوبى و... به میزبانى شاهرود 

برگزار شد.
تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان که بازیکنان آن متشکل ازبخش  ورزش همگانى بودند 
در این دوره از مسابقات با پشت سرگذاشتن و شکست همه تیم ها، تیم قدرتمند تهران که 
از بازیکنان ملى نیز بهره مى جست و بخت مسلم قهرمانى به شمار مى رفت را نیز با نتیجه 
73 بر 65 مغلوب کرد و به فینال این مسابقات راه یافت. همچنین تیم سیمان شاهرود هم 
به عنوان نماینده استان سمنان موفق شد نماینده یزد را 61 بر 57 شکست دهد و در نتیجه 
دو تیم تهران و یزد مسابقات رده بندى و اصفهان و شاهرود که میزبان مسابقات بود، دیدار 

فینال را برگزارکردند.
رئیس هیئت و اداره ورزش کارگران استان اصفهان در خصوص برگزارى فینال این دوره 
از مسابقات به نصف جهان گفت: تیم بسکتبال کارگران استان اصفهان در دیدار فینال، در 
عین شایستگى و براثر ناداورى، نتیجه را 67 بر 74 و با اختالف 7 امتیاز به میزبان واگذار کرد 

که حتى در پایان بازى داور مسابقه به خاطر اشتباهات خود، از ما عذرخواهى کرد.
جواد شیرانى افزود: تیم بسکتبال کارگران استان اصفهان در این دوره از مسابقات آمادگى 
کامل داشت و در حالى تیم قدرتمند تهران را با اختالف 20 امتیاز برد که این تیم از برخى 
بازیکنان ملى بهره گرفته بود و از سوى دیگر ما نیز برخى بازیکنان قدرتمند و شناخته شده 

خود را به دالیل مختلف در اختیار نداشتیم.
وى اظهار امیدوارى کرد تیم بسکتبال کارگران استان اصفهان در مسابقات آینده به حق خود 

که قهرمانى در این مسابقات است دست یابد.
رئیس هیئت و اداره ورزش کارگران استان اصفهان مى گوید: بازى ها در این دوره از مسابقات 
از کیفیت بسیار خوبى برخوردار بود و تیم شاهرود استان سمنان با استفاده مطلوب از شرایط 

میزبانى، توانست به مقام قهرمانى برسد.
شیرانى البته توضیح داد که: امیدواریم تیم بســکتبال کارگران استان اصفهان، بتواند در 
مسابقات قهرمانى کارگران که خرداد ماه سال آینده در لیتوانى برگزار خواهد شد به خوبى 

بدرخشد.
وى همچنین از برگزارى مسابقات هندبال آقایان قهرمان کارگران کشور از 25 دى ماه سال 
جارى در صفائیه مبارکه خبر داد و گفت: مسابقات هندبال قهرمانى کارگران کشور آقایان 

روزهاى 25 تا 30 دى ماه سال جارى در شهر صفائیه مبارکه برگزار خواهد شد.
همچنین مسابقات والیبال قهرمانى بانوان کارگران کشور را سوم تا 7 بهمن در صفائیه برگزار 

مى کنیم و مقدمات برگزارى مسابقات قهرمانى کارگران کشور در رشته هاى شطرنج، دارت، 
فوتبال دستى و ورزش زورخانه اى را در شهرستان اردستان فراهم کردیم و قرار است به 

میزبانى هیئت ورزش کارگران استان اصفهان تا پایان سال جارى برگزار شود.
شیرانى با بیان اینکه ما امسال 7 میزبانى کشورى را در رشته هاى مختلف ورزش کارگران 
داشتیم گفت: براساس تقویم ورزشى سال آینده، ورزش کارگران در 32 رشته آقایان و 10 
رشته بانوان مسابقات قهرمانى استان را برگزار خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم در 10 رشته 

ورزشى، میزبان مسابقات کشورى باشیم. 
وى با قدردانى از همکارى، همراهى و همفکرى سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان در برگزارى مسابقات کارگران استان گفت: امروز مشکل اساسى ما، اجراى 
اساسنامه مرکزى مجموعه هاى فرهنگى ورزشى کارگران کشور است که به نظر مى رسد 
کارشناسانه نیست ولى با توجه به این که  از سوى مقام عالیه وزارت ابالغ شده ما نیز مؤظف 

به اجراى آن هستیم.
رئیس هیئت و امــور ورزش کارگران اســتان اصفهــان معتقد اســت اصفهان قطب 
ورزش کارگران کشور بوده و براى دیگر استان ها الگوســت ولى اگر اساسنامه مرکزى 
مجموعه هاى فرهنگى ورزشى کارگران کشور اجرایى شود، این روند متوقف خواهد شد و 
ما در پى آن هستیم تا نسبت به اصالح این اساسنامه اقدام شود، تا انگیزه در ورزش کارگران 

کشور از بین نرود.
رئیس هیئت و اداره ورزش کارگران استان اصفهان گفت: امروز مجموعه هاى فرهنگى 
ورزشى کارگران خودگردان بوده و بودجه دولتی  کسب نمى کنند و در نتیجه هزینه هاى 
جارى خود را بایستی خود تأمین کنند و اصالح أساس نامه مى تواند ایجاد انگیزه بیشتر براى 
ادامه مسیر نماید در حالى که متمرکز کردن مجموعه هاى فرهنگى این انگیزه ها را از بین 

برده و در آینده مشکالت فراوانی ایجاد مى کند.
شایان ذکر است در مسابقات بسکتبال قهرمانى کارگران کشور تیم بسکتبال شاهرود استان 
سمنان قهرمان شد، ذوب آهن اصفهان نماینده کارگران استان به مقام نایب قهرمانى رسید 

و استان هاى تهران و یزد به ترتیب سوم و چهارم شدند.
براى تیم بســکتبال ذوب آهن نماینده شایسته کارگران اســتان اصفهان در این دوره از 
مسابقات: نادرعلى بابا، فرزاد ترابى، ابراهیم مرشد، مصطفى عبدالوند، محمدرضا عابدى، 
میالد اعالیى، على صفدریان، شهرام ماهوش، حسین یوسفى، روزبه رازقین، مجید مدرس 
و امید بزرگزاد با سرمربیگرى پیمان صداقت نیا و سرپرستى امید نجفى، بازى کردند. این 
در حالى بود که در این دوره از مسابقات تیم بسکتبال کارگران استان اصفهان نتوانست از 
برخى بازیکنان شایسته خود همچون حمید محمدى، ســیامک ترابى خواه و... به دلیل 

مشکالت، بهره گیرد.

 تیم بسکتبال کارگران استان اصفهان( به نمایندگى ذوب آهن)
 نایب قهرمان مسابقات کارگران کشور شد

حراج حضورى
مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه بشرح ذیل را از طریق حراج 

حضورى بفروش رساند: 

گاه  A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  با رم  ران  یدا
ند.  ما ت  وان رپدا کار

1) تعداد 1500 دستگاه موتورسیکلت اوراقى و قابل شماره گذارى  

محل بازدید وسایط نقلیه:
اصفهان: خیابان جى- جاده نایین- روبروى باغ رضوان- پارکینگ ملت  
اصفهان: خیابان کاوه- جنب ورزشگاه نقش جهان (المپیک)- پارکینگ 

فرزانگان 
نجف آباد: کمربندى نجف آباد- پارکینگ انجمن حمایت 

زمان بازدید: سه شــنبه مورخ 95/10/21  از ساعت 9 صبح تا 12 و 
بعدازظهر 14 الى 16

زمان حراج: چهارشنبه مورخ 95/10/22 ساعت 9 الى 13

محل برگزارى حراج: 
اصفهان: خیابان هزار جریب- کوى بهار- خیابان شهید غالمى- 

مقابل دبیرستان شهید باهنر- کانون فرهنگى همدانیان 
تلفن تماس: 031-36283540-43   

 توجه توجه
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یک قیچى جراحى بعد از 18 سال از شکم یک    افکار نیوز |
مرد ویتنامى خارج شد.

ســونوگرافى که از شــکم این مرد به عمل آمد وجود یک قیچى 6 
اینچى(15 سانتیمترى) در نزدیکى روده وى را تأیید مى کرد.

 «ما وان نهات» که در حال حاضر 54 ســاله است، بعد از یک حادثه 
تصادف رانندگى در سال 1998 مورد عمل جراحى قرار گرفت.

این مرد که در روزهاى اخیر به دلیل درد احساس در ناحیه شکم به 
پزشــک مراجعه کرده بود از وجود یک قیچى جراحى در شکم خود 

باخبر شد.
بر این اساس هفته پیش، پزشکان این مرد را مورد عمل جراحى قرار 

دادند و این قیچى را از شکم او خارج کردند.

شبکه هاى اجتماعى در سطح گسترده اى فیلم    انتخاب|
لحظه خواستگارى یک زوج جوان را منتشــر کردند که در اتفاقى 
خنده دار عروس خانم حلقه ازدواج را در آبشار مى اندازد. این عروس 
سهل انگار آمریکایى در مقابل آبشارى در مریلند آمریکا حلقه را از 

دستش انداخت و گم کرد.
این عروس بدشانس ترین عروس در شبکه اجتماعى نام گرفت که 

در روز ازدواج حلقه اش را گم کرده است .
یکى از دوســتان داماد که در حــال فیلمبــردارى از این زوج بود 
پــس از این حادثه به کمک دوســتان خود شــتافت امــا پس از 
یک ســاعت جســتجو هیچکدام نتواســتند حلقه ازدواج را پیدا 

کنند.

یکى از شــهروندان میاندرودى مارمولکى در نان    فارس|
مشاهده مى کند که بالفاصله در گروه و کانال هاى تلگرامى منتشر 

شد و تعجب همگان را برانگیخت.
ماجرا از این قرار بود که نانى توسط شــهروند میاندرودى از یکى از 
روستاهاى بخش مرکزى این شهرستان خریدارى شد تا سر سفره ناهار 
قرار گیرد اما با کمال تعجب با صحنه  پیدا شدن یک مارمولک در آن 
مواجه شد. این اتفاق در عرض چند ساعت فضاى مجازى مازندران را 
پر کرده است.یکى دیگر از شهروندان ساروى نیز که در بخش مرکزى 
شهر سارى زندگى مى کند از دیده شدن تراشه هاى سیم برق در نان 

خریدارى شده از یکى از نانوایى هاى تازه افتتاح شده خبر داد.
همچنین مشاهده ســوزن ته گرد نیز در یک قرص نان حدود 9 ماه 

پیش نیز در شهر سارى خبرساز شده بود.

قیچى اى که 18 سال 
مهمان شکم بیمار بود

بدشانس ترین عروس 
شبکه اجتماعى 

نان با طعم مارمولک 
در میاندرود 030201

چهل تکه

آزمایش هاى علت یابى و تخصصى ســازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان انتشار گاز در محیط صندوق عقب و کابین خودرو را علت اصلى حادثه انفجار 
روز چهارشنبه هفته گذشته خودروى پژو 405 در بزرگراه شهید اقارب پرست اصفهان 

اعالم کرد.
مدیر روابط عمومى و سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 
در گفتگو با ایرنا افزود: آزمایش هاى تخصصى که در آزمایشــگاه علت یابى حریق و 
بازرسى فنى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان روى پسماندهاى 
انفجار و حریق روز چهارشنبه خودروى پژو 405 انجام شد، انتشار گازCNG در خودرو 
و رســیدن انرژى الزم به آن براى تولید جرقه را از دالیل انفجار اولیه این خودرو اعالم 

مى کند. 
محمد شریعتى با بیان اینکه یکى از عوامل سوختن و انفجار، رسیدن اکسیژن و نیز شعله 
یا انرژى الزم براى تولید حریق است افزود: با توجه به اینکه این خودرو در حال حرکت در 

مسیر بزرگراه بوده اکسیژن الزم براى اختالط با گاز تأمین شده است. 
وى همچنین ادامه داد: فندك، روشــن کردن چراغ خودرو و یا حتى استفاده از اسپرى 
خوشبوکننده در داخل خودرو نیز مى تواند انرژى و جرقه الزم را براى انفجارى به این 

وسعت و به دنبال آن حریق را ایجاد کند. 
به گزارش ایرنا ساعت 11 و 58 دقیقه روز چهارشنبه هفته گذشته یک خودروى سوارى 
پژو GLX 405 در حین حرکت و بدون برخورد به هیچ نوع مانعى، در بزرگراه اقارب 
پرست شهر اصفهان دچار انفجار و حریق شد که در جریان این حادثه یک مرد و یک زن 
جان باختند و راننده خودرو که به بیرون ماشین پرت شده بود دچار سوختگى 30 درصدى 

از ناحیه سر و گردن و کتف شد.

این خودروى سوارى به شماره پالك انتظامى ایران 93 با سه سرنشین در حال حرکت 
در بزرگراه شهید اقارب پرست به سمت بزرگراه شهید میثمى واقع در حلقه سوم ترافیکى 

شهر اصفهان بود که دچار این سانحه شد. 

  جام نیوز | 11 آذر ماه ســال جــارى دختر 23 
ساله اى با حضور در کالنترى 132 تهران نبرد از ماجراى 

گرفتار شدن در دام مردان شیطان صفتى پرده برداشت.
این دختر در حالى که اشک مى ریخت به مأموران گفت: 
«روز گذشته(10آذر) خانه یکى از دوستانم در بلوار ابوذر 
بودم و پس از مالقات دوستم قصد رفتن به خانه را داشتم 
که پراید سیاه رنگى جلوى پایم توقف کرد و من که فکر 
مى کرد پسر جوان مسافرکش اســت سوار  خودرویش 

شدم.»
وى افزود: «در ادامه مسیر دو پسر جوان دیگر به عنوان 
مسافر سوار بر خودروى پراید شدند تا اینکه در نزدیکى 
خانه مان از راننده خواستم تا در کنار خیابان توقف کند که 
ناگهان پسر جوانى که در صندلى عقب نشسته بود چاقوى 
دسته مشکى را از زیر لباسش بیرون کشید و با تهدید به 

قتل خواست ساکت بمانم.»
« ابتدا فکر مى کردم آنها قصد ســرقت گوشى موبایل و 
پول هایم را دارند اما خودرو شروع به حرکت کرد و سه پسر 
جوان با تهدید چاقو مرا به داخل خانه اى در همان منطقه 

بلوار ابوذر انتقال دادند.»
«ســیما» که به ســختى حرف مى زد گفت: «سه پسر 
جوان با تهدید چاقو مرا تسلیم نیت شیطانى شان کردند 
و با گوشى موبایلشان نیز از رابطه سیاهشان فیلمبردارى 

مى کردند.آنها پس از اجراى نقشه شان مرا در خیابان رها 
کردند و با نشان دادن فیلم ضبط شده تهدید کردند اگر 
از آنها شکایت کنم فیلم سیاه را در فضاى مجازى پخش 

خواهند کرد.»
در این مرحله پرونده رابطه شیطانى در اختیار مأموران اداره 
16 پلیس  آگاهى تهران قرار گرفت.کارآگاهان با راهنمایى 
دختر جوان موفق به شناسایى خانه شیطانى سه پسر جوان 

در منطقه بلوار ابوذر شدند.
در این مرحله مأموران موفق شدند روز 23 آذر ماه یکى 
از متهمان را که «کامران» نام دارد در خانه اش دستگیر 

کنند.کامران ابتدا سعى داشت خود را بى گناه معرفى کند 
اما وقتى در برابر سیما قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف 

گشود و راز اقدام شیطانى اش فاش شد.
 در ادامه مأموران با اطالعات به دســت آمده از کامران 
موفق به دستگیرى دو جوان دیگر که در این ماجرا حضور 
نقش داشتند شدند.سه جوان در همان تحقیقات ابتدایى 

به اقدام شیطانى شان اعتراف کردند.
بنا به این گزارش، سه جوان شیطان صفت براى تحقیقات 
بیشتر در اختیار مأموران اداره 16 پلیس آگاهى تهران قرار 

گرفته اند.

پایان زورگیرى هاى مسلحانه با خودروهاى مسروقه در پایتخت

علت انفجار پژو 405 در بزرگراه اقارب پرست اعالم شد  دختر جوان تهرانى در دام مردان جهنمى 

مردان تبهکارى که با خودروهاى مسروقه اقدام به زورگیرى هاى مسلحانه از خانم ها 
مى کردند، توسط پلیس آگاهى شناسایى و دستگیر شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،در ساعت یک بامداد  مورخه 1395/09/13 وقوع 
یک فقره زورگیرى به شیوه مسلحانه و در پوشش مسافرکشى به کالنترى 105 سنایى 

اعالم شد . 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت مسلحانه» و به دستور بازپرس شعبه پنجم 
دادسراى ناحیه 34 تهران، پرونده جهت رسیدگى در اختیار اداره یکم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفت . 

اظهارات مالباخته 
خانمى جوان (مالباخته) با حضور در اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ در اظهاراتش 

به کارآگاهان گفت :  «در بلوار میرداماد به عنوان مسافر سوار یک دستگاه خودرو سمند 
سفید رنگ شدم؛ با حرکت خودرو ناگهان سرنشین صندلى جلو با تهدید اسلحه و چاقو 
اقدام به گرفتن گوشى تلفن همراه، انگشتر طال ، 300 هزار تومان وجه نقد همراه و در 
ادامه کارت عابربانک حاوى 13 میلیون تومان و رمز آن کرد؛ نهایتاً مرا در میدان آرژانتین 

پیاده کردند و با خودروى سمند از محل متوارى شدند .» 

سرقت خودروى سمند در شهرستان رامسر 
 با بررسى پالك به دست آمده از خودروى سمند سارقین مسلح، کارآگاهان اطالع پیدا 
کردند که خودرو داراى سابقه سرقت در شهرستان رامسر است؛ مالک خودروى سمند 
با در دست داشــتن پرونده ســرقت خودرو به اداره یکم پلیس آگاهى مراجعه کرد و در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت : «در مورخه 1395/06/09 براى مسافرت به شهرستان 

رامسر رفته بودیم، فرداى آن روز یعنى 1395/06/10، براى تفریح به تله کابین رامسر 
رفتیم، ماشین را پارك کرده و پس از گذشت حدوداً سه ســاعت و در زمان مراجعه به 
محل پارك خودرو ، متوجه شدیم که متأسفانه خودرو به سرقت رفته است؛ بالفاصله به 
پاسگاه مراجعه کردیم و در این خصوص پرونده اى در پلیس آگاهى شهرستان رامسر 

تشکیل شد .»

اشک تمساح سارقین مسلح  
کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهى با بررسى تراکنش مالى حساب مالباخته اطالع پیدا 
کردند که سارقین مسلح بالفاصله پس از ارتکاب سرقت از مالباخته ، در چندین مرحله 
اقدام به برداشت تمامى وجوه نقد حساب مالباخته کردند، با شناسایى مراکز برداشت پول 
از حساب مالباخته، کارآگاهان با مراجعه به این مراکز به تحقیق از صاحبان آنها پرداخته و 
در تحقیقات خود اطالع پیدا کردند که جوانى حدوداً 25 ساله به بهانه تأمین هزینه درمانى 
همسرش و با ظاهرسازى، در چندین نوبت اقدام به دریافت پول از این افراد نموده است. 
مدیر یک جایگاه سوخت در شهرســتان کرج – بلوار خلج آباد پس از اطالع از موضوع 
پرونده سرقت مسلحانه، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : «جوانى حدوداً 25 ساله ، با 
مراجعه به دفتر جایگاه سوخت و طرح ادعاى مریض بودن همسرش و در حالى که خود را 
بسیار مضطرب نشان مى داد ، کارت عابر بانکى را در اختیارم گذاشت و از من درخواست 
کرد تا در ازاى برداشت مبلغ سه میلیون تومان از حساب کارت، این مبلغ را به صورت نقد 
در اختیارش بگذارم، من نیز با توجه به مشاهده حالت اضطراب این شخص و صرفًا به 

قصد کمک، بدون درخواست هرگونه مدارك شناسایى، خواهش وى را انجام دادم.»

سرقت مسلحانه با خودروى سمند مسروقه
 در شرایطى که دستور توقیف خودروى سمند مســروقه و دستگیرى سرنشینان آن در 
سیستم جامع پلیس ثبت شده بود، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که سرقت مسلحانه  یک 
دستگاه خودروى سوارى سانتافه توسط سرنشنیان خودروى سمند تعقیب آنها صورت 

گرفته است . 
شــاکى پرونده پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت : «به همــراه خواهرم به درمانگاه رفته بودیــم، پس از انجام اقدامات 
درمانِى خواهرم، از خانه خارج شدیم تا به خانه برگردیم، به محض سوار شدن به ماشین، 
ناگهان یک جوان حدوداً 25 ساله ســوار صندلى عقب ماشین شد و اسلحه را به سمت 
خواهرم گرفت و گفت: "پیاده شوید"؛ بعد از کمى مقاومت، این شخص گفت : "حرکت 
کن"؛ حدوداً ســه یا چهار کوچه جلوتر مجدداً به من گفت "توقف کن" و در ادامه مرا از 
ماشین پیاده کرد، زمان پیاده شدن از ماشین، در ماشین را نبستم تا مجبور شود خواهرم 
را پیاده کند، پس از پیاده شدن خواهرم، سارق پشت فرمان ماشین نشست و ماشین را با 
خودش برد؛ در زمان سرقت ماشین متوجه شدم که سارق همدست دیگرى دارد که دقیقًا 
پشت سرمان و با یک دستگاه خودروى سمند سفید رنگ به دنبال ما آمده است، پس از 
سرقت ماشینم، خودروى سمند از محل خارج شــد که موفق به برداشتن شماره پالك 
آن شدم. با مشاهده واحد گشت کالنترى [150 تهرانســر ] موضوع را به پلیس اطالع 
دادیم، پس از گذشت چند ساعت از سرقت ماشین، از کالنترى با ما تماس گرفته و عنوان 
داشتند که خودرو به صورت رها شده در منطقه ستارخان کشف شده اما سارقین اقدام به 
سرقت محتویات داخل خودرو شامل کیف دستى ام با 400 هزار تومان وجه نقد، مدارك 

شناسایى، گوشى تلفن همراه و... کرده بودند .» 

سرقت هاى مسلحانه از رانندگان خانم
 در ادامه رسیدگى به پرونده وقوع سرقت هاى مسلحانه توسط سرنشینان خودروى سمند 
سفید رنگ ، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که سرقت هاى مسلحانه اى از رانندگان خانم و 
به شیوه ایجاد تصادف سورى در سطح شهر تهران و این بار با یک دستگاه خودرو مگان 

مشکى انجام شده است . 
یکى از شکات خانم پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ ، در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفت : «در ساعت 2بامداد مورخه 1395/10/04 در اتوبان شهید حقانى با 
خودروى شخصى در حال حرکت بودم که ناگهان یک دستگاه خودروى مگان مشکى 

به شماره انتظامى ایران 44/***م 51 با دو سرنشین جوان با من تصادف کرد، به محض 
توقف جهت بررسى میزان خسارت تصادف، یک نفر از آنها سوار صندلى عقب ماشین 
بنده شد و با تهدید چاقو و اسلحه [کمرى] اقدام به سرقت گوشى تلفن همراه، کیف حاوى 
مدارك شناســایى، وجه نقد و دو حلقه انگشتر طالى همراهم کرد؛ این شخص پس از 
انجام سرقت، به سرعت از ماشین دور شد و به همراه همدست خود و با خودروى مگان 

از محل متوارى شد.»
یکى دیگر از شکات زن نیز پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ عنوان 
نمود که دقیقاً به همین شیوه و شگرد، این بار در بزرگراه یادگار امام (ره) و در یک تصادف 

سورى مورد سرقت وجوهات نقد و طال و جواهراتش قرار گرفته است . 

سرقت مسلحانه مگان مشکى 
با شناسایى دقیق خودروى مگان مشکى و بررسى سوابق خودرو ، کارآگاهان اطالع پیدا 
کردند که خودرو داراى سابقه سرقت به شیوه مسلحانه در مورخه 1395/09/20 بوده و 
سارقین با ایجاد یک تصادف ساختگى و با تهدید چاقو و اسلحه کمرى اقدام به سرقت 

خودرو از یک راننده خانم در تقاطع قنبرزاده – بزرگراه رسالت کردند . 

دستگیرى متهمان 
با شناسایى تعدادى از شکات و مالباختگان عمدتًا خانم که دقیقًا به همین شیوه و شگرد 
مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته بودند و در ادامه بررسى هاى دقیق پلیسى در خصوص 
اموال سرقت شــده از مالباختگان، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهى تهران موفق به 

شناسایى محدوده تردد متهمین در شهرستان شهریار شدند . 
با شناســایى محدوده تردد ســارقین در شهرســتان شــهریار، کارآگاهان اداره یکم 
پلیس آگاهى با تشــکیل چندین تیم نامحســوس به این شهرســتان اعــزام و طى 
چندیــن روز کار شــبانه روزى ســرانجام موفــق بــه شناســایى خــودروى 
ســمند ســفید رنگ مســروقه در یکى از کوچــه هاى فرعــى در منطقه شــادآباد

 شدند . 
با شناســایى خودروى ســمند مســروقه، خودروى مذکور تحت مراقبت نامحسوس 
کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام در مورخه 1395/10/14، دو جوان حدوداً 25 و 30 ساله 
در زمان سوار شدن به خودروى مسروقه دستگیر شدند؛ با دستگیرى این دو جوان به نام 
هاى "سعید . خ" ( 33 ساله ) و "على .ه" ( 26 ساله ) ، در بازرسى اولیه از آنها یک قبضه 

سالح کمرى کشف شد .
بالفاصله پس از دستگیرى این دو متهم ، بازرسى از مخفیگاه آنها در دستور کار کارآگاهان 
قرار گرفت. در بازرســى از مخفیگاه سعید و على که داراى نســبت خانوادگى (دایى و 
خواهرزاده) با یکدیگر نیز هستند، کارآگاهان موفق به کشف مدارك شناسایى و اموال 

تعدادى از مالباختگان شدند . 
این دایى و خواهرزاده در همان تحقیقات اولیه عنوان داشتند که دو نفرى اقدام به سرقت 
سمند سفیدرنگ از شهرستان رامسر و همچنین سرقت مسلحانه خودروى مگان مشکى 

کرده اند . 
در ادامه ، ســومین عضو گروه به نام «حامد . ط» ( دوست على – 26 ساله ) نیز از سوى 
همدستانش معرفى، مخفیگاهش در منطقه شادآباد شناسایى و او نیز در همان مورخه 
1395/10/14 دستگیر و به همراه همدستانش به اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

منتقل شد . 
سرهنگ کارآگاه حمـید مکرم معاون مبارزه با جرائم جنایى تهران بزرگ، در ادامه اعالم 
این خبرگفت : «در ادامه تحقیقات از متهمین، یک دستگاه خودروى مسروقه ریو داراى 

سابقه سرقت به شیوه مسلحانه نیز از سارقین در منطقه خلیج فارس کشف شد.» 
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم در ادامه این خبر عنوان داشت : «در ادامه رسیدگى به پرونده 
، متهمین به ده ها فقره سرقت مسلحانه به شــیوه ایجاد تصادف سورى و همچنین در 
پوشش مسافرکشى با استفاده از خودروهاى مسروقه اعتراف داشته اند که در ادامه و با 
با بهره گیرى از مدارك به دست آمده از مخفیگاه متهمین و بررسى سوابق سرقت هاى 
مشابه، تعدادى از شکات شناسایى، به اداره یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ دعوت و پس 

از مواجه حضورى با متهمین موفق به شناسایى آنها شدند.» 

با خودروهاى مسر
پا
تش

ک
ک
اق
از
د
ه
م
پر
م
بس
ک
د
ق

د
س
د
گ
ش
ک
د
نا
خ
ک
م
ر
خ
پش
س
آن
د
د

 زنان، طعمه مردان تبهکار

 زنان، طعمه مردان تبهکار



1010فناورىفناورى 2847یک شنبه  19دى ماه 

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

خداحافظ واى فاى ضعیف!
نصف جهان شــرکت دى لینک طى مراسم خبرى، 
محصوالت جدیــد ســال 2017 را معرفى کرد که 
 Covr DKt-883 ،مهمترین و خبرسازترین محصول
بود. این محصول یک سیستم مش واى فاى شامل 

یک روتر بى سیم و یک توسعه دهنده بى سیم است. 
روتر بى ســیم به نام DIR-883 در رده AC2600 با 
فناورى MU-MIMO و چهار آنتن خارجى است. روى 
فرکانس 5 گیگاهرتز سرعت 1.733 مگابیت و روى 
فرکانس 2.4 گیگاهرتز سرعت 800 مگابیتى دارد. از 
چهار درگاه شبکه اترنت یک گیگابیتى و چهار آنتن 
پرقدرت براى ارسال سیگنال هاى رادیویى به سوى 

توسعه دهنده ها سود مى برد. 
در کنار این روتر، سیســتم مــش واى فاى دى لینک 
شــامل یــک توســعه دهنده AC1300 بــه نــام

 DAP-1655 است. این محصول از MIMO2x2 سود 
برده و روى فرکانس 5 گیگاهرتز سرعت 867 مگابیت 
و روى فرکانس 2.4 گیگاهرتز سرعت 400 مگابیتى 
دارد. این توسعه دهنده هم دو درگاه شبکه اترنت دارد و 
به طور کامل با روتر بى سیم Covr سازگار و پیکربندى 
مى شود تا امواج روتر اصلى را دریافت و دوباره تقویت 
و بازنشر کند. دى لینک مى گوید این سیستم در نیمه 
دوم سال 2017 وارد بازار خواهد شد و قیمت آن 400 
دالر براى یک روتر و یک توسعه دهنده است. مشترى 
مى تواند تعداد بیشترى توسعه دهنده براى پوشش دادن 

نقاط بیشترى از خانه خود خریدارى کند.
مش واى فاى دى لینک مى تواند یک خانه 800 مترى 

را به طور کامل زیر پوشش واى فاى قوى ببرد.

اپلیکیشن ترجمه حرفه اى 
متون به صورت صوتى

 Translate voice – Pro نصف جهان اپلیکیشــن
عنوان برنامه اى حرفه اى و خــارق العاده در زمینه 
ترجمه متــون به صــورت صوتى براى سیســتم 
عامل اندروید مى باشــد. با نصب این اپلیکیشــن 
برروى دســتگاه اندرویدیتان، دیگر نیاز نیست که 
ســاعت ها وقت خود را براى تایــپ متون صرف 
کرده و ســپس ترجمه آن ها را دریافت کنید، تنها 
کافیســت انگشــت خود را بر روى صفحه نمایش 
قرار داده و با شــروع به صحبت کــردن ترجمه آن 
را با 44 زبــان مختلف به صــورت صوتى دریافت 
نمایید! سیســتم ترجمه تایپى برنامه نیز از 80 زبان 
پشتیبانى مى کند و طیف گسترده اى از لغات را در 
بر مى گیرد. از دیگر قابلیت هاى بى نظیر ترنسلیت 
وویس مى توان به اســپل کلمات اشــاره کرد که 
مى تواند به میزان بســیار باالیى بــه بهبود تلفظ 
کلمات ما کمک کند. سیســتم هوشــمند تصحیح 
غلط هاى امالیى و همچنین پیشنهاد کلمات موجب 
شــده که ضریب خطا در معانى بســیار کم شده تا 
بتوانید یک ترجمه صحیح و کاربــردى را دریافت 
نمایید. در ادامه مى توانید لیســت زبان هاى تحت 

پشتیبانى برنامه را مشاهده نمایید!

آغاز موج ورود
اکسسورى هاى VR در سال 2017

نصف جهان شــرکت ژاپنى Cerevo کــه در حوزه 
 CES ســاخت گجت تخصص دارد؛ در نمایشــگاه
2017 از جدیدترین محصول خــود به نام «تکلیم» 
(Taclim) رونمایى کرد. این گجت جدید شامل یک 
جفت کنترلر و کفش است که  با حرکت کاربر روى 
ســطوح مختلف یا ضربه هایى که به دشمن مى زند؛ 
به شــیوه هاى متفاوت به لــرزش در مى آید و یک 

بازخورد لمسى در وى به وجود مى آورد.
«تکلیم» هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و هدف 
 CES ســازنده از رونمایى این گجت در نمایشگاه
2017 بررســى نظرات بازدیدکنندگان از محصول 
جدید است. کفش ها سنگین هستند؛ همچنین روى 
آن دو بند نه چندان زیبا طراحى شده و کف آن از فوم 
است. این فوم طورى طرحى شده که قابل جداشدن 

است تا بتوان اندازه آن را تنظیم کرد. 

نصف جهان دسترسى آسان و سریع به طیف گســترده اى از محصوالت در هر نقطه از کشور براى همه امکان پذیر 
نیست. ممکن است فردى در تهران زندگى مى کند و قصد خرید صنایع دســتى اصفهان را دارد و یا تولیدکننده اى 
در کرج بخواهد محصوالت خود را در سایر اســتان ها به فروش برســاند.بازار اینترنتى کاروژ به عنوان اولین بازار
حرفه اى فروش اینترنتى کشــور، مکانى است که فروشــنده محصوالت خود را بدون نیاز به ســرمایه گذارى در 
حوزه هاى گران قیمت فناورى، بازاریابى و حمل و نقل، به خریداران عرضه مى کنند و مشترى کاالى خود را بدون 
واسطه با کمترین قیمت خریدارى مى کند.بازار اینترنتى کاروژ یک بستر مطمئن خرید و فروش محصول است. کاروژ 
تأمین کننده یا فروشنده هیچ کاالیى نیست و تنها فروشنده و خریدار را به یکدیگر متصل مى کند. یک فروشنده بعد از 
تأیید صالحیت، محصوالت خود را در کاروژ عرضه و بفروش مى رساند. کاروژ بر عملکرد هر فروشنده نظارت کامل 

دارد و در صورت عدم رعایت قوانین از ادامه فعالیت وى جلوگیرى خواهد کرد.
در بازار اینترنتى کاروژ فروشــنده به خریدار معرفى مى شــود و خریدار حق انتخاب بهترین پیشنهاد محصول را از 
http://www.karoj.com :معتبرترین فروشنده دارد.                                                                                            وب آدرس

نصف جهــان Real Steel HD بازى فوق العاده زیبا در ســبک بازى هاى رزمى، تخیلى و اکشــن براى سیســتم 
عامل اندروید مى باشد که در آن شــما در نقش روبات هایى قدرتمند در دو حالت مسابقات و مبارزه آزاد به جنگ با 

روبات هاى دیگر مى روید.
 این بازى که به صورت تن به تن صورت مى گیرد از بهترین بازى هاى رزمى اندروید به شمار مى رود که داستان آن 
به آینده اى نزدیک برمى گردد، جایى که روبات هاى یک تنى در رینگ مسابقات با یکدیگر به رزم مى پردازند و تنها 
یک پیروز و یک زنده از آن خارج مى شود! این بازى که بر اساس فیلم محبوب Dream works طراحى شده است تا 
به امروز بیش از 6 میلیون بار از پلى استور دریافت گردیده و با دارا بودن گرافیک اچ دى به همراه کیفیت صداگذارى 

عالى تجربه بهترین بازى جنگ روبات ها در اندرویدفون شما به ارمغان مى آورد!
برخى از ویژگى هاى این بازى: بازى در مســابقاتى دشــوار براى باز کردن ربات هاى جدیــد، مبارزه با ربات هاى 
بسیار بزرگ و هیجان انگیز، امکان ایجاد ربات اختصاصى توســط بازیکن، بازى به صورت چند نفره با واى فاى و 

بلوتوث،کنترلرهاى ساده براى کنترل آسان ربات ها.

معرفى محصول

نصف جهــان در جریان رویداد CES امســال، شرکت 
 Ricoh R ریکو از دوربین 360 درجه پیشرفته خود به نام
رونمایى کرد. دوربینى که قادر است تا 24 ساعت و بدون 

وقفه ویدیوهاى زنده را استریم کند.
ریکو در نظر دارد همراه بــا دوربین Ricoh R که یک 
دوربین 360 درجه به شمار مى رود، به دنیاى استریم هاى 
زنده راه پیدا کند. این دوربین نه چندان ظریف شباهت 
خیلى زیادى به Theta S و مدل ارزان تر SC دارد که 
پیش از این عرضه شــده اند. دوربیــن Ricoh R این 
توانایى را دارد تا به استریم زنده ویدیوهاى 360 درجه 

با تفکیک پذیرى 2K و نرخ 30 فریم در ثانیه بپردازد.
دوربین یاد شده این توانایى را دارد تا تصاویر به دست 
آمده از لنزهاى دوگانه خود را به صورت بالدرنگ ترکیب 
کند. ریکو گفته است: «اگر این دوربین را به یک منبع 
انرژى متصل کنید، تا 24 ساعت قادر است ویدیو 360 
درجه را استریم کند.» اما ســوال اصلى این است که 

شما به چه دلیلى باید مشتاق باشید تا استریم هاى زنده 
24 ساعته 360 درجه اى را ضبط کنید؟ شاید به همین 
دلیل است که ریکو در زمینه بازاریابى این محصول از 
این دوربین به عنوان یک کیت توســعه نام برده است. 
این شرکت امیدوار اســت، مصرف کنندگانى همچون 
هنرمندان، گیمرها، پژوهشگران و استاتید مشتاق باشند 

تا دوربین Ricoh R را خریدارى کنند.
البته ریکو در ارتباط با زمان عرضه این دوربین به بازار 
صحبتى نکرده است، اما به نظر مى رسد این دوربین در 
آینده نزدیک به بازار عرضه نخواهد شــد. با این وجود، 
دوربین Ricoh نشان مى دهد که ریکو در حال توسعه 
دوربین هاى خود بر مبناى دوربین هاى Thera  است. 
مشکلى که دوربین هاى Thera داشــتند این بود که 
کیفیت تصاویر گرفته شده با آنها آن گونه که باید و شاید 
خوب نبود. اما به هر ترتیب ما بــه محصول جدید این 

شرکت خوش آمد مى گوییم.
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بازار اینترنتى 
کاروژ

بازى محبوب و 
هیجان انگیز 
نبرد روبات ها

 
حذف تاریخچه جستجو هاى 

اینستاگرام
نصف جهان اینســتاگرام قابلیتى به عنوان جستجو 
دارد که با اســتفاده از آن مى توانید نام یک کاربر را 
جستجو کرده و آن را در اینستاگرام پیدا کنید. حتى 
این قابلیت وجود دارد که هشــتگ یک موضوع را 
جستجو و عکس هاى برچسب زده را مشاهده کنید.
اما هنگامى که یک مورد را در اینستاگرام جستجو 
مى کنید، نتایج آن در قســمت جســتجو ها باقى

مى ماند تا در مراجعه بعدى آن را دوباره جســتجو 
نکنید! در صورتى که عالقه اى به این موضوع ندارید 
تا تاریخچه جستجو ها براى شما در مراجعات بعدى 
نمایش داده شود، مى توانید آنها را به صورتى یکجا 

و تکى از لیست جستجو ها پاك کنید:
1- برنامه Instagram را اجرا کنید.

2- به صفحه کاربرى خود در اینســتاگرام مراجعه 
کنید.

 3- بر روى گزینه (Option سه نقطه) ضربه بزنید.
 4- اکنون کمى به پایین اســکرول کرده و گزینه 

Clear Search History را لمس کنید.

 5- ســپس یک پنجره کوچک برایتــان نمایش 
داده مى شــود. در صورت موافق بودن روى گزینه 

Yes,I’m sure (بله،مطمئن هستم) ضربه بزنید.

 کار تمام است و تاریخچه جستجو هاى اینستاگرام 
شما پاك شده است!

قفل دوچرخه اى که به اینترنت 
وصل مى شود

نصف جهــان در روز دوم نمایشــگاه CES، شرکت 
Lattis  از یک قفل بیضى شکل هوشمند موسوم به 

Ellipse Smart Bike Lock رونمایى کرد. آن چنان 

که از نام این قفل ممکن اســت حدس زده باشید،
 Ellipse طیف گســترده اى از ویژگى هاى اینترنت 
اشــیا را در زیر این قاب مبتنى بر انرژى خورشــید 
مستتر کرده اســت. این قفل هوشــمند مجهز به 
شتاب ســنجى اســت که ضربات ناگهانى را مورد 

بررسى قرار مى دهد. 
بلوتوث قرار گرفته در این قفل به شما اجازه مى دهد 
از راه دور به آن متصل شده و آن را باز کنید. همچنین 
اگر ســارقان تالش کنند تا این قفــل را باز کنند، 
بالفاصله هشــدارى براى گوشــى شــما ارسال 
مى کنــد. هماهنگ بودن قفل Ellipse با گوشــى 
هوشــمند، به این گجت اجازه مى دهد تا موقعیت 
مکانى شــما را در زمان تصادف بــراى مخاطبانى 
که مشخص کرده اید، ارســال کند. این قفل زمانى 
که شخصى تالش مى کند تا قفل هوشمند را بریده

 و چرخ شما را به سرقت ببرد به شما اطالع مى دهد. 
این قفل به شــما اجازه مى دهد دوچرخه خود را با 
دوستانتان به اشــتراك قرار دهید. براى این منظور 
کافى اســت کلیدهاى مجــازى را در اختیار آن ها 

قرار دهید. 

ترفند

فناورانه CES 2017 جزئیات کنفرانس سامسونگ در
 CES آى تى ایران| سامســونگ در کنفرانس  
امسال به مسئله اصلى این شرکت یعنى گوشى  پرحاشیه 
نوت 7 اشاره کرد. سامسونگ کنفرانس خبرى خود را با 
اشاره به نمایشگرهاى پر زرق و برق و تجهیزات خانه آغاز 
کرد و تصدیق کرد که براى جلب دوباره رضایت مشتریان 

باید اقداماتى اساسى انجام دهد.
«Tim Baxter» رئیس و مدیرعامل شرکت سامسونگ 
در ایاالت متحده گفت: «همانطور که در جریان هستید، 
امسال سال پر از چالشى براى سامسونگ بود. بعضى از 
شما مستقیما تحت تاثیر این جریان بودید و بعضى دیگر 

هم همه چیز را از رسانه ها دیدید و شنیدید».
او گفت که سامسونگ تالش  زیادى جهت یافتن دلیل 
اتفاقات اخیر انجام داده است. شرکت به زودى گزارشى را 

درباره Note7 منتشر خواهد کرد.
«Baxter» در ادامه گفت: «علیرغم موانعى که امسال 
بر سر راهمان داشتیم، دســت از نوآورى برنداشته ایم و 
نخواهیم داشت. در حقیقت شرکت سامسونگ گام هاى 
بلندى جهت گرفتن ســهم قابل توجهى از بازار ایاالت 
متحده در بخش نمایشــگرها، یخچال، ماشــین هاى 

لباسشویى و دیگر دستگاه ها برداشته است.»
Glaxy Note7، یکى از رده باالترین محصوالت شرکت 

سامسونگ، پاییز گذشته ضررهاى زیادى به بار آورد و پس 
از اینکه شرکت هاى هواپیمایى آوردن این مدل گوشى ها 
را به داخل هواپیماها ممنوع اعالم کردند، شرکت آپدیتى را 
با نام «آپدیت مرگ» براى این دسته از گوشى ها بیرون داد 
که در پایان منجر به بازگردانى دستگاه هاى نوت باقیمانده 
به سامسونگ شد. شرکت هاى مخابراتى ایاالت متحده 

تا انتهاى این هفته، این آپدیت را براى تمامى گوشى هاى 
نوت7 ارسال خواهند کرد.

سامسونگ براى بدست آوردن اعتماد مجدد مشتریان، 
ابتدا بایستى منشــاء این نقص را پیدا کرده و گزارش آن 

را مستقیماً با مشتریان در میان بگذارد. این کمپانى بزرگ 
ابتدا اظهار کرد که آتش ســوزى این دستگاه ها به دلیل 
گرماى بیش از حد باترى گوشــى ها بوده اما سرى دوم 
فراخوانى گوشى ها نشان داد که مسئله بزرگ ترى منجر 
به این اتفاقات شده اســت. سامسونگ گفته که در حال 
یافتن علت اصلى مشکالت دمایى این گوشى ها از طریق 

همکارى با محققان است.
کنفرانس خبرى سامسونک در نمایشگاه CES امسال در 
شهر الس وگاس، اولین رخداد بزرگ پس از افتضاحات 

به بار آمده توسط Note7 است. معرفى هاى امسال این 
شرکت از هر سالى کم سر و صداتر بود و خبرى از حضور 
نام هاى بزرگــى ماننــد «Michael Bay» که به روى 
صحنه آمد و به طرز عجیبى صحنه را ترك کرد، نخواهد 
بود. همچنین نشانه اى از سورپرایزهاى 
بزرگ و گجت هاى به وجــد آورنده از 
سوى این شرکت براى بازدیدکنندگان 

دیده نشد.
CES امسال براى سامســونگ به جاى اینکه فرصتى 

براى نمایش نوآورى هاى این شرکت باشد، بیشتر جنبه 
جبران اشتباهات صورت گرفته در محصوالت کنونى این 

شرکت را داشت.

کرم بوك
سامســونک در نمایشــگاه CES امســال از دو مدل 
Chromebook جدید بــراى بازدیدکنندگان رونمایى 

کرد، مدل پرو و مدل پالس. هر دو مدل از طراحى تمام 
اســتیل بهره مى برند که باید آنها را درجه یک بخوانیم. 
نکات مشابهى بین هردو مدل وجود دارد بنابراین ابتدا از 

شباهت ها شروع مى کنیم.

کروم بــوك از صفحه نمایــش 12.3 اینچــى LED با 
رزولوشن 2400×1600 بهره مى برد و از 4 گیگابایت رام 
LPDDR3 در این دستگاه استفاده شده است. همچنین 

حافظه داخلــى هر دو دســتگاه 32 گیگابایت وظرفیت 
باترى، ابعاد و وزن(1.8 کیلوگرم) نیز کامًال مشابه یکدیگر 
است. AirDroid Premium و ArtCanvas  به صورت 
پیش فرض بر روى دستگاه نصب شــده و محفظه قلم 

Stylus نیز طراحى شده است.

در اصل تفاوت بین مدل پرو و پالس در پردازشگرهاى دو 
دستگاه است. پالس از CPU هشت هسته اى OP1 که 
مخصوص کروم بوك ها ساخته شده بهره مى برد، در حالى 
که مدل پرو از پردازشگر مدل اینتل m3 با 4 مگابایت کش 

در آن بکار گرفته شده است.
هردو مدل طــورى طراحى شــده اند که بــه راحتى با 
گوگل پلى کار کننــد. با وجود پورت شــارژ USB-C و 
درگاه microSD قــرار گرفتــه روى دســتگاه براى 
انتقال راحت فایل هــا، مى توان گفت کــه کروم بوك 
جدید سامسونگ دستگاه مناسب و مورد نظر شماست. 
تنها کارى که شــما باید انجام دهید این است که 450 
دالر داشته باشــید و دســتگاه را از وبســایت شرکت 
پیش سفارش داده و تا ماه فوریه منتظر آغاز فروش این 

محصول باشید.

دوربین 360 درجه اى ریکو استریم هاى 24 ساعته ضبط مى کند

         

کرده و گزارش آن تركکرد، نخواهدابتدا بایستىمنشــاء ایننقصرا پیدا صحنه آمد و به طرز عجیبىصحنه را
بود. همچنین نشانه اى از سورپرایزهاى
بزرگ و گجت هاى به وجــد آورنده از
سوى این شرکت براى بازدیدکنندگان

مى کند
ىز ریم ی ب ق

ى را ضبط کنید؟ شاید به همین 
 زمینه بازاریابى این محصول از 
ک کیت توســعه نام برده است. 
ـت، مصرف کنندگانى همچون 
هشگران و استاتید مشتاق باشند 

خریدارى کنند.
زمان عرضه این دوربین به بازار 
ما به نظر مى رسد این دوربین در 
رضه نخواهد شــد. با این وجود، 
مى دهد که ریکو در حال توسعه 
aناى دوربین هاىThera است. 

aى Thera داشــتند این بود که 

شده با آنها آن گونه که باید و شاید 
تیب ما بــه محصول جدید این 

وییم.
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ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 95-714 خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت آقاى ایرج پرویزیان تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز مورخ 1395/12/23 ساعت 18/15 
تعیین گردیده است  لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مستندا به ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 
شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ خواهد شد .  م الف: 

30009  شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 10/202
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1698/95 ش/11 خواهان علیرضا منصورى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت محمد اداره نبائى وطن تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 95/11/26 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- خیابان 
شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 30020 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/10/210
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951058 خواهان آقاى منصور نیکونژاد دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت خانم صدیقه کیانى تقدیم نموده اســت.وقت رســیدگی براي روز چهارشنبه مورخ 1395/11/20 
ســاعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى 
شود.  م الف: 31032 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو)/ 558 /10

ابالغ راى
شماره پرونده: 9409983742101579 شماره بایگانى شعبه: 950048 خواهان: آقاى حیدرعلى مختارى 
فرزند عباسعلى به نشــانى باغبهادران ملک آباد کوچه حمام منزل شخصى خواندگان 1- آقاى حمیدرضا 
سلطانى فرزند خدارحم به نشانى زرین شهر فلکه نماز خ بهشتى نمایشگاه اتومبیل مهدیه 2- آقاى مهرداد 
نقدى فرزند محمود به نشانى مجهول المکان خواسته الزام به تنظیم سند خودرو گردشکار: دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه در 
خصوص دعوى خواهان آقاى حیدرعلى مختارى فرزندعباســعلى به طرفیت خواندگان 1- مهرداد نقدى 
سده فرزند محمود 2- حمیدرضا سلطانى فرزند خدارحم به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه خودرو 
سوارى سمند به شــماره انتظامى مقوم به 258 ط 14 ایران 13 مقوم به 51000000 ریال بانضمام هزینه 
دادرسى با این توضیح که خواهان بیان نموده خودرو مذکور را به شرح مبایعه نامه عادى مورخه 87/9/21 
از خوانده ردیف دوم خریدارى نموده ام لیکن تاکنون نسبت به انتقال سند اقدام نشده است و سند خودرو به 
نام خوانده ردیف اول مى باشد که او هم خودرو را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است خواندگان در جلسه 
دادگاه حاضر نشده اند و در خصوص خوانده ردیف اول نشر آگهى صورت گرفت دادگاه با این استدالل که 
وجود اسناد و مدارك خودرو در ید خواهان و تصرف وى نسبت به خودرو آماره مالکیت ایشان است با عنایت 
به احراز معامله بین طرفین و اینکه خوانده ردیف اول حسب پاسخ استعالم واصل شده از پلیس راهور مالک 
رسمى خودرو است و نسبت به انتقال رسمى خودرو اقدام نکرده است و انتقال رسمى سند از لوازم عرفى و 
قانونى قرارداد است دعوى را وارد دانسته مستندا به مواد 219 و 220 و 237 و 362 از قانون مدنى و مواد 198 
و 519 و 515 از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده ردیف اول را ملزم 
به انتقال به سند خودرو مذکور به نام خواهان در یکى از دفاتر اسناد رسمى و پرداخت هزینه دادرسى در حق 
خواهان مى نماید و با توجه به مراتب دعوى مستقیما توجهى به خوانده ردیف دوم نداشته و مستندا به بند 
4 ماده 84 از قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را نسبت به وى صادر مى نماید. راى دادگاه 
غیابى است و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در  این مرجع و پس از انقضاى مهلت مذکور 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 910 

 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/10/667
ابالغ وقت رسیدگی

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست 355/95 به طرفیت خدیجه امینى قرار تحریر ترکه مرحوم 
مرتضى امینى طى شماره 355/95 در شوراى حل اختالف باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت 4/5 
مورخه 95/12/16 تعیین گردیده اســت. لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها بستانکاران و مدیونین به متوفى 
و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شــود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در 
باغبادران به آدرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 

909 شعبه اول شوراى حل اختالف باغبادران  (مجتمع شماره یک)/10/668
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/18/316235- 1395/10/11 نظر به اینکه آقاى على عرب زاده چمگردانى فرزند 
محمدعلى به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود رسمًا گواهى شده، مدعى است 
که سند مالکیت ششــدانگ یکباب آپارتمان  پالك 658/6737 واقع در زرین شهر  بخش 9 ثبت اصفهان 
در صفحه 503 دفتر 95  امالك این اداره ذیل شــماره 10260 به نام آقاى على عربزاده چمگردانى فرزند 
محمدعلى ثبت و سند مالکیت تک برگى  به شــماره چاپى 912244 صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله 
دیگرى واقع نشده و به علت جابجایى مفقود شده اســت. لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی مى شود که هرکس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز 
پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنى سند مالکیت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. م الف: 908  اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

لنجان( زرین شهر)/669 /10
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/18/259755- 1395/05/21 نظر به اینکه آقاى ابراهیم غالمى سده فرزند على به 
استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت 
ششــدانگ یک باب خانه  پالك 1407 فرعى از 73- اصلى واقع در سده  بخش 9 ثبت اصفهان در صفحه 
533 دفتر 93  امالك اداره ذیل ثبت 9870 به نام وى ثبت و سند مالکیت تک برگى  به شماره چاپى 464196 
صادر و تسلیم گردیده سپس بموجب خالصه معامله شماره 71462 مورخ 1394/8/4 دفتر اسناد رسمى 37 
زرین شهر در قبال مبلغ 3/000/000/000 ریال بمدت 15 سال در رهن بانک کشاورزى شعبه مرکزى زرین 
شهر قرارگرفته است و معامله دیگرى انجام نشــده و به علت جابجایى مفقود شده است. لذا چون نامبرده  
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی 
مى شود که هرکس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، 
اداره ثبت، المثنى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 913  اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان لنجان( زرین شهر)/10/670
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به سید محسن حسینى خواهان امین محمدزاده دادخواستى با موضوع 
مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 774/95 ش 9 ح ثبت 
و براى روز شنبه مورخ 95/11/23 ساعت  5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه نهم 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: 1578 شعبه نهم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/672
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محمد شجاعى خواهان امین محمدزاده دادخواستى با موضوع مطالبه 
به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 773/95 ش 9 ح ثبت و براى 
روز شنبه مورخ 95/11/23 ســاعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه نهم 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: 1577 شعبه نهم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/673 /10
اجراییه

شــماره: 94/95 ش 5 ح - 95/9/20 به موجب راي شــماره 538 تاریخ 95/7/13 حوزه پنجم شــوراي 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمد رحیمى ناغانى  به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 93/9/25- 
279724 و خسارت تاخیر تادیه از 93/9/25 و 625/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له مهین 
مومنه فرزند اکبر به نشانى ش بهار ف 5 شرقى مجتمع آوا واحد 7 پرداخت هزینه اجرا به عهده ى محکوم 
علیه مى باشد. پیرو تامین خواسته 146/950- 95/9/20 ش 5 ح . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1580 شعبه 5 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر/10/674
ابالغ اجراییه 

شماره: 95/1013  اجرایى- 1395/10/06 نظر به اینکه در پرونده کالسه 95/1013  اجراى احکام شوراهاى 
حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 279 مورخ 95/04/26 صادره از شعبه یک حقوقى 
محکوم علیه 1- جاوید 2- روانبخش 3- ایران 4- پوران 5- پرســتو همگــى احمدنیا محکوم به صورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال بابت اصل سفته شماره 373738 و 0787905 و 0734854 
و یک فقره چک بشماره 285070 و فاکتور مورخ 92/11/20 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون 
و چهارصد و هشتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 95/02/12 تا زمان پرداخت در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
دولت. رأى صادره غیابى و اجراى حکم منوط است به عرض ضامن معتبر از سوى محکوم له در حق محکوم 
له مى باشــد (در حق محکوم له زرین تاج پور نایب با وکالت الیاس مرادى) 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 نســبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد. م 

الف: 916  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/10/682
ابالغ اخطاریه

آقاى حسین عبدالهى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى بیت ا... هوشمندى به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 759/95 ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 95/12/4 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است، 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به اســتناد ماده 73 ق.آ.د  از نامبرده دعوت مى شــود قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى 
غیابى صادر خواهد شد. م الف: 1583  شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک )/10/683
مزایده

در پرونده 728/92  اجرا شــورا و به موجب اجرائیه صادره از شــعبه نهم حقوقى حل اختالف شاهین شهر 

محکوم علیها پروین راکى به پرداخت 160/000/000 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم لها خانم 
ماه سلطان نکویان و مبلغ 8/000/000 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى نموده است 
نموده است.صورت اموال مورد مزایده: مقدارى وسایل مســتعمل منزل از قبیل میزنهارخورى- دى وى 
دى- گوشى تلفن - فرش ماشینى 320 شانه 12 مترى- بخارى گازسوز - ماشین لباسشویى- اجاق گاز 
5 شعله آبسال- لوازم آشپزخانه - مقدارى بشــقاب چینى – پتو - تشک - بخارى گازى آبسال (دیوارى) 
و مقدار وسایل مســتعمل دیگر که جمعا 17/850/000 ریال ارزیابى گردیده است 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: 1395/11/9 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده:اجراى 
احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر.محل بازدید از اموال توقیفى:با هماهنگى دایره اجرا مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده میبایست10 
درصد از ثمن معامله را فى 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 مزایده10 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 ودر روز انجام مزایده درخواســت کتبى به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند.م الف : 1585 شــکل آبادى مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شهرستان شاهین شهر/10/684
مزایده

در پرونده 950084 ح 2 و به موجب نیابت ارسالى از شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى محکوم علیهم  علیرضا 
جنتى و مصطفى وعیدى به نحو تساوى به پرداخت مبلغ 807/189/061 ریال بابت اصل خواسته در حق 
محکوم لها خانم پروانه وحید دستجردى  ومبلغ 40/359/450 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است 
که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به شرح زیر توسط کارشناس خبره 
PEX-AL-) کارشناسى نموده است نموده است.صورت اموال مورد مزایده: 65/000 متر لوله 16 میلیمتر

PEX) از قرار هر متر 9/500 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر 
مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 
1395/11/6 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده:اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر.محل 
بازدید از اموال توقیفى:شهرك صنعتى موچه خورت مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده میبایست10 درصد از ثمن معامله را فى 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 مزایده10 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 ودر روز انجام مزایده درخواست کتبى 
به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند.م الف : 1586 

شکل آبادى مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان شاهین شهر/10/685
ابالغ  

کالسه پرونده: 113/95 شــماره دادنامه: 58- 95/10/11  مرجع رسیدگى شعبه دهم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خواهان: امین محمدزاده فرزند جعفر نشانى شاهین شهر میالد خ ابرار فرعى 5 غربى 
پالك 5 خوانده محسن طالبى فرزند احمد به نشانى مجهول المکان خواسته صدور قرار تامین خواسته گردش 
کار با بررسى محتویات پرونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواست تامین 
خواسته نیز نموده است با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى اعالم و 
به شرح ذیل مباردت به صدور قرار مى نماید.در خصوص درخواست امین محمدزاده فرزند جعفر به طرفیت 
محسن طالبى فرزند احمد به خواسته صدور قرار تامین خواسته با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى 
شورا به شرح صورتجلسه و مالحظه مستند درخواســت خواهان که عبارت است از یک فقره چک قرار داد 
به شماره 1484/87722/44 نظر به اینکه مستند درخواست خواهان از اسناد عادى بوده که در مهلت مقرر 
قانونى/ برابر مقررات قانون تجارت/ تنظیم و واخواست نگردیده، و خواهان خسارت احتمالى مورد نظر شورا 
را به موجب قبض سپرده شماره 570710 به مبلغ 1/500/000 ریال به حساب سپرده دادگسترى واریز نموده 
است لذا درخواست وى وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 87/2/29 
مجلس شوراى اسالمى و ماده 108 و ماد 115 و 116 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى قرار تامین و توقیف معادل مبلغ 15/000/000 ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى 
گردد قرار صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض مى باشد. م الف: 1584 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه/10/686
حصر وراثت

بهناز امید نجف آبادى داراي شناسنامه شــماره 666 به شرح دادخواست به کالســه 77/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلى امید نجف آبادى  بشناسنامه 
437 در تاریخ 1395/9/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1- بهناز امید نجف آبــادى ش.ش 666 ، 2- وجیهه امید نجف آبــادى ش.ش 429 ، 3- اعظم امید 
نجف آبادى ش.ش 613 ، 4- ناهید امید نجف آبادى ش.ش 259 ، 5- مریم امید نجف آبادى ش.ش 20 ، 
6- مهناز امید نجف آبادى ش.ش 599 ، 7- شهناز امید نجف آبادى ش.ش 1157 (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: 3009 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/690 /10
حصر وراثت

ابراهیم کلیشادى قلعه شاهى داراي شناسنامه شــماره 1011 به شرح دادخواست به کالسه 67/95 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمعلى کلیشادى قلعه 
شاهى بشناســنامه 483 در تاریخ 1395/9/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:  1- محمود کلیشــادى ش.ش 1292 ، 2- ابراهیم کلیشادى قلعه شاهى ش.ش 
1011 ، 3- مهدى کلیشادى ش.ش 829 ، 4- ســرور کلیشادى قلعه شاهى ش.ش 637 ، 5- عبدالمجید 
کلیشادى ش.ش 330 ، 6- عبدالحمید کلیشــادى ش.ش 332 ، 7- عطیه گلیشادى قلعه شاهى ش.ش 
2706 ، 8- محمد حسین کلیشادى قلعه شاهى ش.ش 327 (فرزندان متوفى) 9- محترم توبه یانى چقادرى 
ش.ش 619 (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 شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3008 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/691 /10
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9510103731504191 شماره پرونده: 9509983731500235 شماره بایگانى شعبه: 
950237 در خصوص تجدیدنظر خواهى آقاى صفر على داوشــى بطرفیت شــما نس بت به دادنامه شماره 
9500000851 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى به شما 
ابالغ میشود. مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
چنانچه پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید 
واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد.م الف: 3005 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/10/692
ابالغ راي

کالسه پرونده: 695/95 شماره دادنامه: 965- 95/9/20 تاریخ رسیدگى: 95/9/15 مرجع رسیدگى: شعبه 
دوم حقوقى شوراى حل اختالف، خواهان: مصطفى صادقى به نشــانی: خ رباط- اول کوى انقالب شهید 
خسروى- فرعى دوم- پ 56، خواندگان: 1- آزاده صفارى به نشــانی: مجهول المکان 2- جلیل غیور به 
نشانى: نجف آباد- خ شریعتى- روبروى مسجد النبى، خواسته: تقاضاى صدور حکم الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه و انتقال سند قطعى پراید به شماره انتظامى 919 د 28  ایران 53 احتساب خسارات قانونى تأخیر 
در انتقال سند از مورخ 91/8/21 تاکنون الى اجراء حکم به مقوم به على الحساب 140/000/000 ریال به 
انضمام مطلق هزینه هاى دادرسى. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى مصطفى صادقى به طرفیت 
خواندگان 1- خانم آزاده صفارى و  2- آقاى جلیل غیور مبنى بر تقاضــاى صدور حکم الزام خواندگان به 
حضور در دفترخانه و انتقال سند قطعى پراید به شماره انتظامى 919 د 28  ایران 53 احتساب خسارات قانونى 
تأخیر در انتقال ســند از مورخ 91/8/21 تاکنون الى اجراء حکم به مقوم به على الحساب 140/000/000 
ریال به انضمام مطلق هزینه هاى دادرسى، نظر به اینکه خواهان طبق قولنامه مورخ 91/8/21 یک دستگاه 
خودرو ســوارى پراید مدل 90  از خوانده ردیف دوم خریدارى نموده و قولنامه به امضاء طرفین رسیده و با 
توجه به جوابیه استعالم گروه خودروسازى سایپا به شــماره 338773 مورخ 95/9/3 و اینکه خوانده ردیف 
اول على رغم نشر آگهى و خوانده ردیف دوم على رغم ابالغ قانونى در جلسه حاضر نشده و دفاعى ننموده اند 
لذا با توجه به جوابیه استعالم گروه خودروسازى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول خانم آزاده صفارى به 
حضور در دفترخانه و انتقال سند خودرو پراید مدل 90 به شماره انتظامى 53  ایران 919 د 28 بنام خواهان 
صادر و اعالم مى گردد و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به بند 1 قولنامه امضاء شــده مابین طرفین 
مســتنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى هزینه هاى 
دادرسى به میزان سه میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار ریال به عهده ایشان مى باشد. رأى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف مدت مشابه قابل تجدیدنظر در 
کلیه محاکم شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 2971 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/693 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 6/95 ش ح 8 - 95/10/11 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: ستار هارونى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه و انتقال سند به طرفیت خوانده وحید قلى زاده به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره  6/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/11/20 
ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 2976 شعبه 

12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/694 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973731102030 شــماره پرونده: 9409983732301469 شماره بایگانى شعبه: 
950551 شکات: 1- خانم سارا منتظرى نجف آبادى فرزند حســین به نشانى اصفهان نجف آباد امیر آباد 
خ بهشتى ك عدل پ 20 ، آقاى حسین عظیمى فرزند محمد به نشانى نجف آباد امیرآباد شهرك آزادگان 
فاز 3 خ بهارستان پ23 متهم : آقاى محســن احمدى قهریزجانى فرزند رحیم به نشانى مجهول المکان 
اتهام: ایراد صدمه بدنى غیرعمدى بر اثر تصادف رانندگى دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور 
راى مى نماید راى دادگاه در این پرونده و حسب کیفرخواست صادره دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
نجف آباد آقاى محسن احمدى قهریزجانى فرزند رحیم متهم اســت به بى احتیاطى در امر رانندگى منجر 
به ایراد صدمه بدنى شــبه عمد با توجه به شکایت شــاکى خصوصى و گزارش مامورین نیروى انتظامى 
و گواهى پزشکى قانونى و نظریه افسر کارشــناس تصادفات و تحقیقات انجام شــده بزهکارى او محرز 
تشــخیص به اســتناد بند پ ماده 291 و مواد 448 – 448- 549-559- 569- 709- (717 تعزیزات) 
710- 714 – 715 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى 
دولت، متهم موصوف به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزاى نقدى در حق دولت و نیز پرداخت هشــت 
صدم دیه بابت شکستگى اســتخوان درشت نى ســاق چپ و دو صدم دیه بابت حارصه کف دست چپ و 
زانوى چپ و دو عدد ساعد چپ در حق حسین عظیمى و نیز پرداخت دو صدم دیه بابت ارش تورم و آسیب 
بافت نرم مچ پاى چپ و نیم صدم دیه بابت ارش تورم ران چپ و یــک و نیم صدم دیه بابت حارصه خلف 

ساعد چپ و زانوى چپ و آرنج چپ و سه هزارم دیه بابت سیاه شدگى ران چپ و یک و نیم هزارم دیه بابت 
کبودى ساق چپ در حق ســارا منتظرى محکوم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
اســتان اصفهان مى باشــد. م الف: 3011 جعفرى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر نجف آباد 

(102 جزایى سابق)/10/695
حصر وراثت

على حبیب الهى نجف آبادى داراي شناســنامه شماره 647 به شــرح دادخواست به کالسه 61/95 ش ح 
10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم فاضل 
نجف آبادى بشناســنامه 7343 در تاریخ 80/3/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:  1- اکبر حبیب الهى نجف آبادى به ش.ش 649 ، 2- احمد حبیب الهى نجف 
آبادى به ش.ش 338 ، 3- رحیم حبیب الهى نجف آبادى به ش.ش 17 ، 4- على حبیب الهى نجف آبادى 
به ش.ش 647 (پسران متوفى) 5- نصرت حبیب الهى نجف آبادى به ش.ش 26 (دختران 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: 3015 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/696 /10
حصر وراثت

رسول پورآذر نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 948 به شــرح دادخواست به کالسه 81/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منور بدیهى نجف آبادى بشناسنامه 
703 در تاریخ 1395/10/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1- محمد پور آذر ش.ش 146 ، 2- رسول پورآذر نجف آبادى ش.ش 948 ( فرزندان متوفى) 3- پرویز 
پورآذر نجف آبادى ش.ش 113 (همسرمتوفى)4- ماه سلطان لطفى ش.ش 891  (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: 3017 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/698
حصر وراثت

مهدى مهدیخانى داراي شناسنامه شماره 4131 به شرح دادخواست به کالسه 84/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس مهدیخانى نهرخلجى بشناسنامه 4 در 
تاریخ 1395/8/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  
1- مهدى مهدیخانى ش.ش 4131 ، 2- نفیسه مهدیخانى نهرخلجى ش.ملى 1270307789 ، 3- الهه 
مهدیخانى نهرخلجى ش.ش 8927 ، 4- فاطمه مهدیخانى نهرخلجى ش.ملى 1272742229 (فرزندان 
متوفى) 5- مهین دهقانى ش.ش 23241 (همسر متوفى) 6- صدیقه رضامند ش.ش 973 (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: 3019 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/699 /10
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510423731500340 شــماره پرونــده: 9509983731500340 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950346 بموجب درخواســت اجراي حکم غیابى مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509973731500775 محکوم علیه محمدجواد سرهنگى فرزند  ایرج به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت  مبلغ بیست و هفت میلیون و ششصد و ش صت و سه هزار تومان وجه نقد به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست (95/5/18) تا زمان اجرا بر اســاس شاخص اعالمى از سوى بانک 
مرکزى و هزینه ى دادرسى که توسط واحد اجرا محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هشتصد 
و سى هزار و پانصد ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: حامد صالحى 
نجف آبادى فرزند عبدالکریم به نشانى شهرستان نجف آباد بنگاه میوه غرفه 14 شمالى .  محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 3020 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان نجف آباد/10/700

حصر وراثت
امامقلى عظیمى داراي شناسنامه شماره 56 به شرح دادخواســت به کالسه 83/95 ش ح 10  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على اصغر عظیمى یانچشــمه 
بشناســنامه 2320 در تاریخ 95/7/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محمدطاها عظیمى یانچشمه به ش.ش 1081142804 ، 2- محمد مهدى عظیمى 
یانچشمه به ش.ش 7- 108084767 ، 3- امیرحســین عظیمى یانچشمه به ش.ش 127847-1- 108 
(پسران متوفى) 4- بانو عظیمى یانچشمه به ش.ش 19 (همســر متوفى) 5- امامقلى عظیمى به ش.ش 
56  ( پدر متوفى) 6- جهانســلطان عظیمى به ش.ش 57 (مادر متوفى) متوفى بــه 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: 3021 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/701 /10
حصر وراثت

رسول جعفرى نجف آبادى داراي شناسنامه شــماره 436 به شرح دادخواســت به کالسه 59/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى جوزى نجف آبادى 
بشناسنامه 500 در تاریخ 1394/12/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- عزت جوزى نجف آبادى به ش.ش 1303 ، 2- رسول جوزى نجف آبادى به ش.ش 
436 ، 3- محمدعلى جوزى نجف آبــادى به ش.ش 1195 ،  4- مجید جوزى نجــف آبادى به ش. ملى 
1080122214 ، 5- اعظم جوزى نجف آبادى به ش.ش 3370  (فرزندان متوفى) 6- فاطمه فاضل نجف 
آبادى ش.ش 22558 (همسر متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3012 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/702
حصر وراثت

ایمان امیر کاوئى داراي شناسنامه شماره 1392 به شرح دادخواست به کالسه 80/95 ش ح 14  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت غیور بشناسنامه 615 در تاریخ 
94/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ایمان امیر 
کاوئى به ش.ش 1392 (پسر 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: 3014 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/703 /10
حصر وراثت

ابراهیم نورى دیزیچه فرزند محمدعلى به شــماره شناسنامه/ملى 2932 و بشــرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 95/1484  این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدعلى نورى دیزیچه فرزند حسین به شماره شناســنامه 1935 به تاریخ 1395/08/19 بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- حجت اله نورى دیزیچه فرزند 
محمدعلى شماره شناسنامه /ملى 148 نسبت به متوفى (فرزند) 2- ابراهیم نورى دیزیچه فرزند محمدعلى 
شماره شناسنامه /ملى 2932 نسبت به متوفى (فرزند) 3- حســین نورى دیزیچه فرزند محمدعلى شماره 
شناسنامه /ملى 806 نسبت به متوفى (فرزند) 4- نازبیگم نورى دیزیچه فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 
/ملى 3 نســبت به متوفى (فرزند) 5- فاطمه نورى دیزیچه فرزند محمدعلى شماره شناسنامه /ملى 2516 
نسبت به متوفى (فرزند) 6- خدیجه نورى دیزیچه فرزند محمدعلى شماره شناسنامه /ملى 3143 نسبت به 
متوفى (فرزند) 7- رقیه نورى دیزیچه فرزند محمدعلى شماره شناسنامه /ملى 190 نسبت به متوفى (فرزند) 
8- حبیبه نورى دیزیچه فرزند محمدعلى شماره شناسنامه /ملى 1160016186 نسبت به متوفى (فرزند) 
9- فاطمه اکبرى ب یشه فرزند ابراهیم شماره شناســنامه /ملى 13 نسبت به متوفى (همسر) و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر 
این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/649 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/704
حصر وراثت

على جمشیدى راد فرزند رحمت اله داراى شماره شناسنامه 311   ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 

95/1476  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطنت یزدان 
گراى فرزند عبدالحسین به شماره شناســنامه 9 به تاریخ 1395/9/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل:  1- على جمشیدى راد فرزند 
رحمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 311 نسبت به متوفى (فرزند) 2- اسماعیل جمشیدى راد فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه یا کدملى 39 نسبت به متوفى (فرزند) 3- محمد جمشیدى راد فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه یا کدملى 15 نسبت به متوفى (فرزند) 4- ابراهیم جمشیدى راد فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
یا کدملى 125 نسبت به متوفى (فرزند) 5- کاظم جمشیدى راد فرزند رحمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 
22 نسبت به متوفى (فرزند) 6- فاطمه جمشیدى راد فرزند رحمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 1027 نسبت 
به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/650 علیرضائى رئیس شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/705
ابالغ وقت رسیدگی

شماره 930728 ع 2 م – 95/10/10 نظر به شکایت آقاى حبیب ا... باقرى علیه مهندس قره خانى مبنى بر 
تخریب زمین و خاك بردارى غیرمجاز و مجهول المکان بودن متهم به مهندس قره خانى ابالغ میگردد در 
تاریخ 95/11/27 ساعت 8/30 صبح جهت رســیدگى در این شعبه حاضر گردد.م الف: 95/651 شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مبارکه/10/706 
احضار

نظر به اینکه در پرونده کالســه شــماره 95/5736/570199/5 ك 11، آقاى 
محمدعلى جهانگیرى فرزند محمد متهم است به انتقال مال غیر و از طرف این 
دادسرا تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
وى ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در شعبه دوم بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر شود، در صورت عدم حضور پس 
از یک ماه از تاریخ نشر آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م الف:  1464  شعبه 
دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/10/671

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510100352906664 ابالغنامــه:  شــماره 
9209980364601362 شــماره بایگانی شــعبه: 951287 شاکى فرزاد منانى 
شــکایتى علیه متهم بابک باباجانى با موضوع کالهبردارى و اســتفاده از اوراق 
مجعول و جعل تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق) 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 3  اتاق شــماره 337  ارجاع و به کالسه 9209980364601362 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/11/19 و ساعت 11:00 تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز مــاده 174 قانون آیین 
دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 31919 شعبه 103 دادگاه کیفري دو شهر 

اصفهان (103 جزایى سابق)/10/801

ابالغ
شماره نامه: 9510113761801913 شماره پرونده: 9509983761801097 
شماره بایگانى شعبه: 951179 در پرونده کالسه 951179 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شــهر آقاى محمد تاجمیرى فرزند پرویز به 
نشانى متوارى متهم به خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول 
المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرســى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که 
نامبرده شخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار این آگهى در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در 
ضمن هزینه نشر آگهى ازطریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت 
مى باشد. م الف: 1570 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/714 /10

احضار
پرونــده:  شــماره   9510463761900005 درخواســت:  شــماره 
9509983761900232 شماره بایگانى شعبه: 950246 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه شماره 950246 ب 2  آقاى سجاد گراوند علیا فرزند نورا... متهم است به 
کیف قاپى و از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده بدینوســیله در اجراى ماده 174 
قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام معمول خواهد 
شد. م الف: 1579 شعبه دوم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/10/715

ابالغ
شماره نامه: 9510113761801914 شماره پرونده: 9409983761802614 
شماره بایگانى شعبه: 942715 در پرونده کالسه 942751 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى امیرکیانى (جواد) به نشانى متوارى 
متهم به نزاع دسته جمعى و ضرب و جرح و فحاشى تحت تعقیب قرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
که نامبرده شخصا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در 
ضمن هزینه نشر آگهى ازطریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت 
مى باشد. م الف: 1569 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/10/716

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760201818 شماره پرونده: 9309983761400275 
شماره بایگانى شعبه: 930408 شاکى: آقاى ابراهیم سبزى السوند فرزند معصوم 
على به نشانى: شاهین شهر- خیابان طالقانى- فرعى 12- پالك 119، متهم: 
آقاى مجید شــیرمردى به نشــانى: مجهول المکان، اتهام : ایراد ضرب و جرح 
عمدى با چاقو. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مجید شیرمردى دایر بر ایراد 
جرح عمدى با چاقو در تاریخ 1392/2/24 موضوع شکایت آقاى ابراهیم سبزى 
االســوند فرزند معصوم على توجهًا به محتویات پرونده، اظهارات شهود تعرفه 
شــده در مرحله تحقیقات مقدماتى و نظریه پزشکى قانونى و عدم حضور متهم 
در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع مؤثر از ناحیه ایشان انتساب بزه به ایشان 
محرز و مسلم مى باشد و مســتنداً به مواد 134، 448، 449، 488، 709 و 714 
قانون مجازات اسالمى مصوب ســال 1392 و تبصره ماده 614 قانون مجازات 
اسالمى مصوب سال 1375 متهم را به تحمل یک ســال حبس تعزیرى بابت 
جنبه عمومى بزه و بابت جنبه خصوصى بزه متهم را به پرداخت شش درصد دیه 
کامل بابت دامیه ســمت چپ بینى، لب باال و لب پایین، پرداخت هشت درصد 
دیه کامل به عنوان ارش بابت جوشگاه التیام یافته جرح ناحیه صورت که موجب 
نقص زیبایى شده، سه درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت جوشگاه ناحیه قدام 
قفسه صدرى سمت راست شکم و پرداخت یک درصد دیه کامل به عنوان ارش 
بابت جراحت دامیه ناحیه شکم محکوم مى نماید مهلت پرداخت دیات تا یک سال 
قمرى از تاریخ وقوع بزه مى باشد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1592 
فتحى فرد دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 

جزایى سابق)/10/723

احضار
آقاى مهــدى دادى فرزند رضــا در پرونده شــماره 950513 این شــعبه به 
اتهام ترك انفاق نســبت به همســرتحت تعقیب قــرار دارید. به این وســیله 
بر اســاس ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى به شــما ابالغ مى شــود 
ظرف یک مــاه از تاریخ نشــر آگهى در این شــعبه حاضر شــوید، در غیر این 
صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رســیدگى و اظهارنظر مى شــود. 
م الف: 27681 شعبه 40 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان/10/767



1212بین المللبین الملل 2847یک شنبه 19 دى  ماه 

روز پنج شنبه هفته گذشته دادگاه قانون اساسى کره 
جنوبى رســیدگى به ادله هاى شفاهى مطرح شده در 
جلسه اســتیضاح «پارك گئون هائه» رئیس جمهور 

این کشور را آغاز کرد.
به گــزارش تســنیم، وکالى پارك گئــون هائه و 
قانونگذارانــى که در این دادگاه به عنوان دادســتان 
خدمت مى کنند درباره اعتبــار اتهامات علیه رئیس 

جمهور کره جنوبى صحبت کردند.
پارك گئون هائه به تبانى با یکى از دوستان نزدیکش 
براى اخاذى از کمپانى هاى بزرگ این کشور و اینکه 
به وى اجازه داده تا به صورت غیر قانونى در امور دولتى 

مداخله کند، متهم شده است.
قانونگذار «کوآن ســئونگ دونگ» دادستان ارشد 
این دادگاه گفت: «پارك گئون هائه با نقض شدید و 
گسترده قانون اساسى و قوانین کیفرى، به اعتماد مردم 

خیانت کرده است.»
این در حالى اســت که «لى جونــگ  هوآن» وکیل 
پارك گئون هائه گفت: «هیچ ســند و مدرکى براى 
اتهامات مطرح شــده در الیحه استیضاح وجود ندارد 
و این اتهامات هیچ معناى قانونى ندارند چرا که تنها 
بر مبناى ادعاها و گزارشات رسانه اى مطرح شده اند 

نه ادله کیفرى.»
پس از عدم حضور پارك گئون هائــه در دادگاه روز 
سه شنبه هفته پیش، جلسه به روز پنج شنبه موکول 
شد. خانم پارك پنج شنبه نیز در دادگاه حاضر نشد اما 
رسیدگى به پرونده او غیرحضورى آغاز شد. این دادگاه 

با وجود 9 قاضى نمى تواند پارك گئون هائه را مجبور 
به شهادت دادن در این جلسه کند.

«هان سانگ هى» اســتاد حقوق دانشگاه کنکوك 
گفت: «وکالى پارك گئون هائه ترجیح مى دهند که 
او در دادگاه شهادت ندهد چرا که ادله اصلى آنها این 
است که اتهامات علیه موکلشان به طور کامل ثابت 

نشده اند.»
پارك گئون هائه درخواست هاى دادستان هاى دولتى 
براى بازجویى از خود را رد کرده و باید توسط تیم ویژه 
دادستانى که مسئولیت این بازجویى را بر عهده دارد، 

مورد پرسش قرار گیرد.
این دادگاه که  به شهادت شاهدان نیز رسیدگى خواهد 
کرد شــش ماه فرصت دارد تا تصمیــم بگیرد که آیا 
پارك گئون هائه باید به صورت دائم برکنار شود یا به 

سمت قبلى خود باز گردد.

 مشرق| کتاب «نبرد من» نوشته «آدولف هیتلر» 
در اولین تجدید چاپ پس از جنگ جهانى دوم در آلمان، 

85 هزار جلد فروخت.
گاردین نوشت: مؤسسه تاریخ معاصر مونیخ که چاپ کتاب 
«نبرد من» هیتلر را در آلمان بر عهده دارد،  اعالم کرد این 
اثر از سال گذشته که براى اولین بار پس از جنگ جهانى 
دوم در این کشور مجوز نشــر گرفته، با استقبال فراوانى 

مواجه شده و به چاپ ششم رسیده است.
این کتاب از ژانویه ســال گذشته دوباره وارد چرخه چاپ 
کتاب آلمان شــده و تاکنون 85 هزار جلد فروخته است. 
این انتشارات ابتدا قصد داشــت تنها چهارهزار نسخه از 
این دوجلدى را روانه بازار کند اما تقاضاى باال از ســوى 

کتابفروشى ها، کار را به چاپ ششم رسانده است.
«نبــرد مــن» در ســال گذشــته اغلب در فهرســت 
پرفروش ترین هاى ادبیات غیرداستانى مجله «اشپیگل» 
قرار داشت و حتى به مدت دو هفته در ماه آوریل صدرنشین 

این جدول بود.
مدیر این انتشارات اعتقاد دارد ترس از تبلیغ و گسترش 
افکار و جهان بینى «هیتلر» کامًال از بین رفته و به همین 
دلیل، قصد دارد به توزیع این کتاب در نقاط دیگر آلمان و 
اروپا اقدام کند. این ناشر همچنین گفت که ترجمه هاى 
انگلیســى و فرانســوى این کتاب به زودى آماده چاپ 

مى شوند.
آمارهاى ارائه شده از سوى کتابفروشى ها نشان مى دهد 
عالقه مندان به آثار سیاســى، تاریخى و تحصیلکرده ها 

بیشتر از «نبرد من» استقبال کرده اند.
دولت آلمان به مدت 70 ســال از انتشار کتاب هایى که 
موضوعاتى جنجالى داشتند و به قربانیان حکومت نازى 
بى احترامى مى کردند، جلوگیرى مى کرد. اما «نبرد من» 
از ژانویه سال گذشته به فهرســت عمومى وارد و انتشار 

آن آزاد شد.
این کتاب شبه زندگى نامه اى از «آدولف هیتلر» است که 
پایه ایدئولوژى هاى نازیسم او را دربردارد. او این کتاب را 
در سال 1924 زمانى که در باواریا به جرم خیانت زندانى 
بود، نوشت. 12 میلیون و 400 هزار نسخه از این کتاب در 
آلمان به چاپ رسید و از سال 1936 حکومت نازى یک 

نسخه از آن  را به عنوان هدیه ازدواج به زوج ها مى داد.

  الف| رئیس جمهورى اندونــزى اعالم کرد: 
علیرغم تعلیق همکارى هاى نظامى با استرالیا باید 

گفت که روابط با این کشور همچنان خوب است.
«جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزى گفت: از نظر 
من روابطمان با استرالیا همچنان در شرایط خوبى 
قرار دارد. مشکل باید ابتدا در سطح عملیاتى روشن 

شود تا وضعیت وخیم نشود.
این اظهارات جوکو ویدودو پس از آن مطرح شــد 
که ارتش اندونزى، به دالیل فنى و پس از مشاهده 
برنامه هاى تهاجمى در یکى از پایگاه هاى آموزشى 
استرالیا، روابط با نهادهاى نظامى استرالیا را به حالت 

تعلیق درآورد.

«ایگور ولک» فضانورد اسطوره اى و برجسته شوروى 
و روســیه یا «گاگارین دوم» که چندین پرواز موفق با 
فضاپیماهاى ســایوز را در پرونده کارى خود داشت، در 

مسکو درگذشت.
به گزارش ایرنا، ولک در ســن 80 ســالگى در شهرك 
ژوکوفسکى (مرکز آموزشى هوافضاى روسیه) در شرق 

مسکو درگذشت.
وى که 12 آوریــل 1937 در اســتان خارکوف جمهورى 
سوسیالیستى اوکراین اتحاد جماهیر شوروى به دنیا آمد، از 
سال 1963 تا 1978 به عنوان خلبان ماهر انواع جنگنده ها 

و بمب افکن هاى میگ و سوخو را آزمایش مى کرد.
ولک پس از موفقیت در ایــن مرحله، فعالیت هاى فضایى 
خود را ســال 1978 آغاز کرد و پس از گذراندن دوره هاى 
آموزشى، نخستین پرواز خود را در سال 1984 با فضاپیماى 

سایوز.تى-12 در طول 11 روز انجام داد. 
وى براى انجام اقدامات برجسته در این مأموریت قدردانى 
شد. پروازهاى بعدى با فضاپیماى ســایوز و فعالیت در 
ایستگاه ســالیوت-7 شــوروى در مدار زمین نیز براى 
این فضانورد موفقیت بزرگى بود و توانست مدال ستاره 

طالیى قهرمان شوروى را نیز بگیرد.

افزون بر این، ولک دارنده نشــان هاى خلبان شایسته 
شوروى، لنین، پرچم سرخ، خدمت به روسیه و چند مدال 

مهم دیگر از جمله دوستى ملت ها بود.
وى در سال هاى آخر دهه 80 میالدى از برجسته ترین 
فضانوردان شوروى و جهان محسوب مى شد و به دلیل 
تجربیات و خدمات فضایى نیز به مقام فرماندهى شاتل 

بوران منصوب شد.
ولک دوره هاى ویژه پرواز با شاتل بوران را در طول بیش 
از دو سال فرا گرفت و براى پرواز با آن آماده شده بود که 
با مرگ یا فروپاشى شوروى در سال 1991، این پرونده 
بسته شد و فضاپیماى ســاخته شده با وجود هزینه هاى 

چند صد میلیون دالرى هیچگاه استفاده نشد.
وى پس از این ناکامى و وضعیت نابســامان ناشــى از 
فروپاشى شوروى از پروازهاى فضایى کنار ماند و اوایل 
دهه 90 بیشتر به انجام طرح هاى پژوهشى و تحقیقاتى 

روى آورد.
فضانورد برجســته روس با وجود فرصت هاى کارى در 
خارج از روسیه نو ترجیح داد در کشور خود بماند و براى 

ارتقاى صنعت فضایى ملى تالش کند.
وى از جمله سابقه ریاست مرکز آموزش هاى هوافضاى 
گروموف و نیز انجمن بین المللى زمین و فضانوردى را 

برعهده داشت.
پس از «یــورى گاگارین» که عنــوان اولین فضانورد 
جهان را براى گردش فضایى مــدار زمین در 12 آوریل 
1961 کســب کرد و مارچ ســال 1968 نیز در گذشت، 
مى توان ولک را برجسته ترین چهره این صنعت از نسل 
اول فضانوردان اســطوره اى شــوروى خواند که  فوت 

کرد.

   خبر آنالین | رئیس کنفرانس امنیتى مونیخ با 
بیان اینکه اصالح ساختارهاى امنیتى آلمان کافى نیست، 
تأکید کرد که کشورهاى اروپایى باید وسیع تر فکر کنند 
و با توجه به سبک اف.بى.آى، پلیس سراسرى به وجود 

بیاورند.
«توماس دمزیر» وزیر کشور آلمان اخیراً خواستار تجدید 
کامل ساختارهاى امنیتى این کشور شد. وى در این ارتباط  
اعالم کرد، قصد دارد توانایى هاى دولت فدرال را ارتقا دهد  
اما برنامه وزیر کشور آلمان بالفاصله از طرف همتایان او 

در ایالت هاى مختلف آلمان با مخالفت روبه رو شد.
«ولفگانگ آیشــینگر» رئیس کنفرانــس مونیخ ضمن 
پشتیبانى از برنامه هاى دمزیر، گفت، اتحادیه اروپا مرزهاى 
بازى دارد؛ بنابراین اروپایى ها باید فراتر از مرزهاى خود 

بیاندیشند.
آیشینگر افزود: به جاى اینکه گفته شود هر ماه چه مقدار 
اطالعات ردوبدل شــود، بهتر است گامى فراتر برداریم. 
آنچه ما نیاز داریم، نوعى اف.بى.آى (پلیس فدرال آمریکا) 

اروپایى است.
رئیس کنفرانس مونیخ ضمن ابراز تأسف از مخالفت هایى 
که با برنامه تغییرات امنیتى وزیر کشور آلمان شده، تأکید 
کرد، پیشنهادهاى دمزیر باید به نحو جدى بررسى شود. 
آیشینگر از برنامه وزیر کشور آلمان مبنى بر اقدام سریع 
براى اخراج پناهجویانى که براى آلمان خطر امنیتى دارند، 

حمایت کرد و آن را درست دانست.
رئیس کنفرانــس مونیخ در بخش دیگــرى از مصاحبه 
با «دویچه وله» درباره آینده ناتــو و اینکه آیا اروپایى ها 
مى توانند به حمایت «دونالد ترامپ» از ناتو اعتماد کنند، 
گفت، تا آغاز کار رئیس جمهورى جدید آمریکا در 20 ژانویه 

باید صبر کرد و دید که او چه مى گوید. آیشینگر بر این باور 
اســت که ترامپ تعهد خود به ناتو را اعالم خواهد کرد؛ 
درغیر اینصورت، به گفته او، یک اشتباه فاحش خواهد بود 
زیرا ناتو تنها سازمان و نهادى است که آمریکا را با بخش 

مهمى از جهان مرتبط مى سازد.
آیشینگر همچنین ارتباط و تماس رئیس جمهورى جدید 

آمریکا با روسیه را هم بیشتر به عنوان یک فرصت و شانس 
توصیف کرد.به گفته او، در ســال هاى گذشته گفتگوى 
جدى بین اوباما و پوتین انجام نشــده و اکنون از منظر 
اروپایى ها تماس و گفتگوى ســران این دو کشور فایده 
زیادى دارد.رئیس کنفرانس امنیتى مونیخ تأکید کرد که 
تصمیمات دو ابرقدرت روسیه و آمریکا نباید بدون در نظر 

گرفتن کشــورهاى بالتیک، اوکراین و سایر کشورهاى 
اروپایى اتخاذ شود.

وى در پایان تصریح کرد، اگر آمریکا بر اساس یک تعهد 
تازه با ناتو بخواهد با پوتین بر سر یک میز بنشیند و پیرامون 
یک توافق اســتراتژیک جدید به صورت جدى صحبت 

کند، اقدامى شایسته خواهد بود.

 با قول اعضاى تیم «دونالد ترامپ» براى لغو قانون اصالح 
نظام درمانى آمریکا که زیــر نظر «باراك اوباما» تصویب 
و اجرا شده اســت، رئیس جمهورى آمریکا دموکرات ها را 

ترغیب کرده که براى حفظ این قانون مبارزه کنند.
به گزارش ایسنا، باراك اوباما در یک مالقات خصوصى دو 
ساعته سعى کرد اعضاى حزب دموکرات را براى حفاظت 
از این قانون بســیج کند. این اقدام همزمان با اولین گام 
جمهوریخواهان براى لغو قانون موسوم به «اوباماکر» بود.

«مایــک پنــس» معــاون رئیس جمهــورى منتخب 
آمریــکا به کنگــره رفــت و بــه هم حزبى هایش گفت 
که جایگزینى اوباماکــر در صدر اولویت هاى دولت بعدى 

خواهد بود.
از زمان اجراى این قانون 20 میلیون آمریکایى دیگر زیر 
پوشــش بیمه درمانى قرار گرفته اند اما هزینه بیمه براى 
برخى از مشتریان به شدت باال رفته و بعضى از شرکت هاى 
بزرگ بیمه اخیراً تصمیم به عدم شــرکت در این سیستم 
گرفته اند که گزینه هاى مشــتریان بیمه را محدود کرده 

است.
«االیجا کامینگز» نماینده حــزب دموکرات در مجلس 

نمایندگان پس از مالقات اعضا با اوباما به خبرنگاران گفت 
که رئیس جمهور از آنها خواست براى حفاظت از مهمترین 

دستاورد سیاست داخلى او بجنگند.
بعضى از حاضران همچنین گفتند که رئیس جمهور آنها را 
تشویق کرده که برغم افتادن کنترل کامل کنگره و کاخ 

سفید به دست جمهوریخواهان قوى باشند.
همزمــان جمهوریخواهــان در ســنا اولیــن گام

 را براى شــروع برچیدن اوباماکر برداشتند. آنها به شروع 
بحث در مورد اقدام قانونى با هدف قطع منابع مالى اوباماکر 

رأى دادند.
«چاك شــومر» رهبر دموکرات ها در ســنا اخطار داد که 
برچیدن این قانون باعث هرج و مرج در بازار بیمه خواهد شد 
اما مایک پنس پس از دیدار با جمهوریخواهان در کنگره 
گفت که تغییرات در جهت یک نظام مراقبت هاى بهداشتى 

متکى بر بازار آزاد، روندى روان خواهد داشت.
او گفت که لغو و جایگزینى اوباماکر در صدر دســتور کار 

رئیس جمهورى منتخب و کنگره است.
«پل رایان» رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا گفت که 
جمهوریخواهان ایده هاى زیادى براى نظام بهداشتى دارند.
بــا ایــن حــال، پــل رایــان، مایــک پنــس و رهبر 
اکثریــت جمهوریخواه ســنا جزئیــات کمــى درباره 
پیشــنهادهاى خود براى طرح جایگزیــن اوباماکر ارائه 

کرده اند.
«جاش ارنســت» ســخنگوى کاخ ســفید گفــت: پل 
رایان یکــى از بهترین ســخنگویان جمهوریخواهان در 
کنگره اســت اما او در کنفرانس خبرى خود نتوانســت 
بگوید چرا حزبش تاکنون طــرح جایگزین خود را مطرح 

نکرده است.

وزیر امور خارجه لهستان در یک مصاحبه از «دونالد تاسک» رئیس شوراى اتحادیه اروپا به 
عنوان «تندیس شرارت و حماقت» نام برد.

به گزارش فارس، این اظهارات «ویتولد واشچیکفســکى» وزیر امور خارجه لهستان که 
در یک مصاحبه رادیویى مطرح شد، جدیدترین مورد از مجادله دیپلماتیک بین لهستان و 
اتحادیه اروپا بر سر یکسرى تصمیمات اتخاذ شده از سوى دولت لهستان از زمان به قدرت 

رسیدن حزب قانون و عدالت در سال 2015 تاکنون است.
از جمله موارد مورد انتقاد اتحادیه اروپا تغییرات ایجاد شده از سوى دولت لهستان در دادگاه 
قانون اساسى بوده و بروکسل این تغییرات را غیردموکراتیک و تهدیدى علیه اصل حاکمیت 
قانون در اروپا دانسته است همچنین دولت لهستان بخاطر اقداماتش علیه رسانه ها نیز مورد 

انتقاد قرار گرفته است.
حمله وزیر امور خارجه لهســتان به دونالد تاســک که از ســال 2007 تا 2014 نخست 
وزیر لهستان بود،  نشان دهنده عمق نارضایتى ورشــو از مداخله هاى اتحادیه اروپاست.

واشچیکفسکى گفت: «من آرزو دارم که دونالد تاسک هرچقدر که بشود از لهستان دور بماند. 
دونالد تاسک تندیس شرارت و حماقت است. ما مى خواهیم یک دموکراسى عادى داشته 

باشیم که در آن کسى که در انتخابات پیروز مى شود حق حاکمیت و دستیابى به طرح ها و 
برنامه هایش را داشته باشد.»

نیاز اتحادیه اروپا به اف.بى.آى اروپایى

دونالد،تندیس حماقت استگاگارین دوم شوروى درگذشت

آغاز رسیدگى به پرونده رئیس جمهور
 کره جنوبى

انتقاد وزیر امور خارجه لهستان از رئیس شوراى اتحادیه اروپا: 

جدال مقام هاى دولت اوباما و دولت آینده بر سر نظام بیمه

بازگشت پرسر و صداى  «هیتلر» به آلمان

روابط اندونزى با 
استرالیا 

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

این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

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

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

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