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اسلحه زیاد است
 اگر آشنا داشته باشى!
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آغاز خرید میوه شب عید به منظور تنظیم بازار 

هواى اصفهان 4 درجه کاهش مى یابد 

 آینده دنیاى فناورى
Hybrid IT در دستان 

در حال حاضــر، در میانــه دهه اى هســتیم که 
دنیاى فناورى اطالعات در آن تغییر کرده اســت. 
کارشناســان صنعت پیش بینــى کرده اند حجم 
کارهاى مبتنى بر کالود در چند سال آتى به رشد 

44 درصدى خواهد رسید.    

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

پرونده پیچیده مغز گردوبازى با آبروى گردشگرى ایران در شیراز!
«گران ترین وعده غذایى ما در ایران در فرودگاه بین المللى شــیراز 
بود، ما سفارش کاپوچینو دادیم اما خارج از سفارِش ما، کیک و ژله هم 
آوردند؛ 3 کاپوچینو + 2 همبرگر + یک هات داگ؛ 2/7میلیون ریال! »

 هر مسافرى که قدم به فرودگاه شیراز مى گذارد اگر براى خرید دست 
به جیب شده باشد نقره داغ هم شده است.

فرمانده انتظامى استان سمنان از شناسایى و دستگیرى اعضاى یک باند 
بین المللى سرقت و کشف محموله ترانزیتى22/5تنى مغزگردو توسط 
مأموران پلیس آگاهى این اســتان خبر داد. سردار روح االمین قاسمى 
گفت: چندى پیش پرونده یک فقره سرقت به عنف محموله ترانزیتى، 

مربوط به یک شرکت حمل و نقل بین المللى...

رهبرى فرمودند به خدا توکل کنید
2

دولت به پروژه «سالن هاى اجالس» بر مى گردد؟
4

خداحافظى با 
دفترچه هاى بیمه 
تا پایان سال

میان گروگان  ها 
به حسین بى دندان 
معروف بودم
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کى روش همه جوره 
مفید بوده استمفید بوده است

7

روایت روحانى از یک جلسه مهم هسته اى با رهبر انقالب

آخرین وضعیت پروژه هاى مهم شهر اصفهان تشریح شد

10

رئیس پیش بینى اداره کل هواشناســى اصفهان گفت: 
دماى هواى اصفهان طى چند روز آینده بین 2 تا 4 درجه 
کاهش مى یابد.حسن خدابخش در گفتگو با مهر اظهار 
داشت: تحلیل نقشه  هاى هواشناسى بیانگر ادامه فعالیت 
ســامانه ناپایدار بر روى استان اصفهان است.خدابخش 

وضعیت هواى اصفهان را امروز چهارشنبه قسمتى  ابرى و 
مه صبحگاهى، گاهى افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید و 
بارش پراکنده پیش بینى کرد و افزود: روز پنج شنبه هواى 
اصفهان کمى ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش باد نسبتًا 

شدید و بارش پراکنده پیش بینى مى شود.
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رئیس پلیس فتا گفت: شبکه گسترده قمار آنالین که 23 
میلیارد تومان به جیب زده بودند،شناسایى و 184 متهم 

در این رابطه دستگیر شدند.
ســردار کمال هادیانفر در جمع خبرنگاران در خصوص 
ســاماندهى کانال هایى با بیش از پنج هزار کاربر اظهار 
داشت: ساماندهى این کانال ها طبق مصوبه  شورایعالى 
فضاى مجازى انجام مى شــود و کانال هایى که بیش 
از پنج هزار عضو دارند شناســایى و ساماندهى خواهند

 شد.
رئیس پلیس فتا در ادامه گفت: براى اینکه هویت افرادى 
که در فضاى مجازى و درکانال ها بیش از پنج هزار عضو 

دارند شناسایى شود سایتى آماده شده که تا9 روز آینده 
فعال خواهد شد.

وى اظهار داشت: در تلگرام کانال هایى که مرتکب جرم 
وتخلف مى شوند توسط پلیس فتا رصد مى شود.

ســردار هادیانفر در خصوص جرائم قماربازى و شــرط 
بندى بیان داشت: اخیراً شبکه هاى گسترده قمارآنالین 
شناسایى شده که تخلف 23 میلیاردى از آنها ضبط شده 
است. درحال حاضر ســه هزار و 323 ســایت و کانال 
در حوزه قماربازى شناسایى شــده اند که 248 پرونده 
قضائى از آنها تشــکیل شــده و 184 متهم را دستگیر

 کرده ایم.

سفیر کشورمان در ژاپن با اشاره به نهایى شدن توافقنامه 
حمایت از سرمایه گذارى و خط اعتبارى ده میلیارد دالرى 
تجارت ژاپن با ایران گفت: اجرایى شدن بخشى از این 
روند در سفر وزیر امور خارجه کشورمان به توکیو انجام 

مى شود.
رضا نظرآهارى در گفتگو با ایسنا افزود: هدف اصلى این 
سفر توسعه همکارى و تعامالت دوجانبه تهران-توکیو 

در حوزه هاى بازرگانى، سیاسى، فناورى و بانکى است.
نظرآهارى ادامه داد: در این ســفر یک هیئت بزرگ از 
بازرگانان و صاحبان صنایع و شــرکت هاى دانش بنیان 
و جمعــى از اصحــاب رســانه و مقامــات بلندمرتبه 

کشــورمان ظریف را همراهى مى کنند. از جهت تعداد 
و ســطح همراهان مقام ایرانى مى تــوان گفت که این 
بزرگ ترین هیئتى اســت کــه در ســال هاى اخیر از 
کشورمان عازم ژاپن شده است. این دیپلمات کشورمان 
گفت: توافقنامه حمایت از ســرمایه گذارى و یک خط 
اعتبــارى 10 میلیارد دالرى تجارت بــا ایران حدود 9 
ماه پیش در ســفر طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایى به 
ژاپن امضا شد. اجرایى شدن و بهره مندى از این توافقات 
نیازمند پیگیرى و رایزنى زیاد بین بخش هاى سیاسى، 
اقتصادى، بانکى و تجارى دو طرف است که بخشى از 

روند آن در این سفر انجام مى شود. 

شناسایى شبکه گسترده 
قمارآنالین در کشور

سفر بزرگ ترین هیئت ایرانى 
به توکیو 

قاتل عرفات معرفى شد
  ایسنا|   شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستى 
با انتشار اســنادى درباره مرگ «یاســر عرفات»، 
مدعى شد قاتل رئیس پیشین تشکیالت خودگردان 

فلسطین را شناسایى کرده است.
کمیتــه تحقیقاتى کــه «محمود عبــاس» رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین براى بررسى مسئله 
ترور یاسر عرفات تشــکیل داده، «محمد دحالن» 
عضو اخراجى جنبش فتح را بــه کودتاى نظامى در 
کرانه باخترى رود اردن، دســت داشتن در برچیدن 
حکومت وقت تشکیالت در نوار غزه و مسموم کردن 

عرفات متهم کرده است.
در همین حال، تلویزیون اســرائیل در گزارش خود 
اعالم کرد: بر اساس این سند، دحالن در ترور عرفات 
دست داشت و داروهاى سمى را از طریق یک هیئت 
خارجى که عرفات را در بیمارستانى نزدیک پاریس 

مالقات کردند، به او خورانده است.

حمله لفظى داعش به ایران
  انتخاب|    «ابوالحسن مهاجر» سخنگوى جدید 
داعش در نخستین اظهار نظر رسمى خود که در پیامى 
صوتى منتشر شده است، ایرانى ها را «مجوس» خواند 
و مدعى شد:  «شر از کشــور ایران شروع شده و به 
اوج خود رسیده اســت. ایران از طریق مستشاران و 
کارشناسان نظامى خود، به اهل تسنن در عراق و شام 

حمله مى کند و آنها را به قتل مى رساند.»
مهاجر در ادامه ادعاهاى مضحک خود افزود: «ایران 
جرم و جنایت زیادى در حق مســلمانان مخصوصًا 
مردم عراق و شام مرتکب مى شــود. غیر از "دولت 
اسالمى"(داعش) هیچکس نتوانسته در مقابل ایران 
بایستد. چه کسى است که مورد ظلم و ستم ایران قرار 
نگرفته باشد؟ از بغداد و بیروت و حلب و دمشق گرفته 
تا مردم خراســان و صنعاء مورد ظلم قرار گرفته اند. 
دولت هاى کافر، حکومت هاى کافر، اینها به دولت 

مجوسى ایران کمک کردند.»

کنایه ضرغامى به
 رئیس  جمهور

  تسنیم|  عزت ا... ضرغامى در جمع دانشجویان 
دانشــگاه صنعتى اصفهان اظهار داشــت: من هم 
همانند آقاى روحانى اعتقاد دارم کــه برجام را خدا 
آورد و خیلى چیزهــا به ویژه چهــره واقعى آمریکا 
مشــخص شــد، این چهره  امروز ذره اى پیچیدگى 
ندارد و نشان مى دهد که آمریکا مثل گوریل وحشى 
اســت که زنجیر پاره کرده و متکى بــه قدرت خود

 است. 

واکنش جالب نوبخت 
  تابناك|   نوبخت در مورد اینکه در شــبکه هاى 
مجازى گفته مى شــود فرشــید نوبخت فرزند وى 
صرافى ایجاد کرده اســت، گفت: ما نوبخت حقیقى 
هستیم و همه اسمى در خانواده وجود دارد، اال فرشید.

هشدار به مسافران تایلند
دکتر علــى اکبر ســیارى معاون بهداشــت وزارت 
بهداشت درباره آمار زنان خیابانى مبتال به ایدز گفت: 
مراکز ما یک گروه خاص از زنان را پوشش نمى دهد 
بلکه زنان آسیب پذیر شــامل زنان تزریقى، زنان تن 
فروش، زنانى که بیمارى را از همسرانشان گرفته اند 
مى شود و متأسفانه در رابطه با آمار زنان تن فروش به 

تنهایى اجازه اعالم آن را در رسانه ها نداریم.  
وى در رابطه با تأثیر ســفرهاى خارجــى جوانان به 
برخى نقاط نامناسب در کشورها در افزایش ایدز بیان 
کرد: افراد به خصوص قشــر جوان کشور با سفر به 
کشورهاى خارجى به خصوص تایلند که ممکن است 
درگیر رفتارهاى پرخطر جنسى شــوند باید به انواع 
بیمارى هاى آمیزشــى به خصوص ایدز دقت داشته 
باشند چرا که افرادى هســتند که بیمارى را از خارج 
از کشــور به داخل مى آورند و با بى اطالعى آن را به 

دیگران منتقل مى کنند.

توئیتر

سخنگوى شــوراى نگهبان به فاصله یک روز بعد 
از ادعاى محمــود صادقى به اظهــارات او واکنش 

نشان داد.
تســنیم نوشــته بود که محمود صادقــى نماینده 
اصالح طلب مــردم تهــران در دانشــگاه صنعتى 
امیرکبیر گفت: در مبارزه با مفاســد اقتصادى نباید

گرایش هــاى سیاســى را دخیــل کــرد. وى در 
ســخنان خود مدعى شــد: در دوره اى بــه یکى از 
کاندیداها تمــاس گرفته و گفته اند کــه دو میلیارد 
تومان پــول بــده تا تأییــد صالحیت شــوى که
 بعــداً بــه 500 میلیون تومــان راضى شــدند که 
البته من این مطلب را به شــوراى نگهبان نســبت

 نمى دهم.
در همین حــال خبرگــزارى میزان خبــر داد که 

ســخنگوى شــوراى نگهبــان به صحبــت هاى 
نماینده مجلس پیرامون تأیید صالحیت ها واکنش

 نشان داده است.
عباســعلى کدخدایى در این باره گفت:  این نماینده 
قبًال هم در مجلس  این موضوع را به من گفته بود و 
من به او گفته بودم مدارکتان را ارائه دهید اما تاکنون 

مدرکى داده نشده است.
ســخنگوى شــوراى نگهبان بــا تأکید بــر اینکه 
به او گفته بــودم مدارکش را به شــوراى نگهبان 
یا قوه قضائیــه بدهد، اظهار داشــت: مــا هنوز از 
این مسئله اســتقبال مى کنیم و درخواست من این 
است که اگر مدرکى دارند حتماً بفرستند تا ان شاء ا... 
رسیدگى شده و مشخص شــود که مسئله چه بوده 

است.

عضو پیشــین کمیســیون برجام مجلس شوراى 
اسالمى با بیان اینکه مســئوالن کاخ نشین باید به 
مردم بگویند از کجا پول آورده اند گفت: زندگى هر 
مسئولى را که بررســى کردم، در خوش بینانه ترین 

حالت دیدم که از رانت استفاده کرده است.
به گزارش فارس، علیرضا زاکانى در دانشگاه شیراز 
در جمع دانشجویان اظهار داشــت: آن مسئوالنى 
که روزى نان براى خوردن نداشتند و امروز در کاخ 
مى نشینند، باید به مردم بگویند که از کجا این پول ها 
را آورده اند. وى با اشاره به فقر و فساد حاکم بر کشور 
گفت: 30 هزار کارتن خواب در تهران شب را به صبح 

مى رسانند و این ننگى براى جامعه ماست.
زاکانى ادامه داد: اگر امروز بــه کمک رهبر انقالب 
نرویم و حرف ایشان را که فرمودند در برابر اشرافیت 
و قدرت و ثروت به پا برخیزید، عملى نکنیم مطمئن 

باشید که این ظلم روزبه روز افزایش خواهد یافت.
نماینده پیشــین مردم تهران در مجلس شــوراى 
اســالمى افزود: ریشه بیشتر فســادهاى موجود در 
کشور رانت است و عناصرى که حیا و آبرویى ندارند 
با همدســتى عوامل قدرت و ثروت، اموال مردم را 

چپاول مى کنند.
وى با اشــاره به بررســى چند پرونده فساد، گفت: 
زمانــى مى رویم و بررســى مى کنیم بــا وام هایى 
مواجه مى شــویم که به کســانى با عنوان صنعتگر 
داده اند. زاکانى ادامــه داد: این به اصطالح صنعتگر 
ایــن وام هــا را مى گیــرد و در تهــران برج هایى 
مى ســازد که یــک واحــد آن 51 میلیــارد تومان 
فروخته مى شــود و یا شــخصى به نــام دانیال زاده 
کــه دو هــزار و 300 میلیــارد تومــان بدهــکار 

بانکى است.

حسین شیخ االسالم که اکنون مشاورت وزیر امور خارجه 
کشورمان را برعهده دارد با تسخیر النه جاسوسى در 13 
آبان 1358 وارد سیاست شد البته قبل از این با انجمن هاى 
دانشجویى آشنایى و فعالیت داشــته است. وى مترجم 
دانشــجویان در تسخیر النه جاسوسى شــد. بخشى از 
گفتگوى باشــگاه خبرنگاران جوان با او درباره تسخیر 

سفارت آمریکا درتهران را بخوانید
برخى مى گویند تســخیرکنندگان یا 
لیدرهاى آنان غالباً پشــیمان شدند 
آیا اینگونه اســت و آیا شما پشیمان 

شده اید؟
بنــده پشــیمان نیســتم، البته لیــدر هم نبــودم، این 
ســئوال را باید از کســانى که در ماجراى تسخیر بودند، 
بپرســید و فکــر نمى کنم که آنها نیز پشــیمان شــده 
باشــند، آقاى ســیف اللهى لیدر بودند از وى بپرســید

 پشیمان است؟
 در یــک مصاحبه اعــالم کردید که 
در نخســتین شــب پس از تسخیر 
النه جاسوســى به عنــوان مترجم 
دانشجویان به آنان پیوسته بودید از 
ناگفته هاى آن روز برایمان بگویید و 
آیا در آن شب حرفى بود که در هنگام 

ترجمه نگفته باشید؟
 اولین صحنه اى که با آن مواجه شــدم ســفارتخانه بود 
که حالتى غیرعادى داشت، سریعًا مرا به اتاق شیشه اى 
که با دو بتن بزرگ و با دو جدار شیشــه تشکیل شده بود 
بردند، آقاى «آهرن» رئیس ایستگاه سیا در آنجا حضور 

داشــت و بنده وارد گفتگو با این فرد شــدم دانشجویان
 زبان او را متوجه نمى شــدند و بنده در صحبت با آقاى 

آهرن پیگیر فعالیت هایش شدم.
ناگفته هایى از آن روزها ندارید؟ 

بنده هرچه بوده گفته ام و برایم مهم بود که تشــخیص 
دانشجویان درباره این فرد خوب بود، از جمله پایدارى این 
مأمور سیا براى بنده جالب بود چرا که آخرین نفرى بود که 
تسلیم شد بسیارى از گروگان گیرها فکر مى کردند آمریکا 
در این موضوع دخالت کرده و مشکل را حل مى کند و این 
کشور قدرت بزرگى اســت، اما گروگان گیرها به ترتیب 
تسلیم و اطالعاتشان را مى دادند و بین اینها آقاى آهرن 

آخرین نفرى بود که پس از چندین ماه تسلیم شد.
برینگتون در گزارشــى از جنابعالى 
اینگونــه یــاد کــرده اســت که 
مجــازى  رهبــر  شیخ االســالم 
دانشــجویانى اســت که سفارت 
آمریکا را اشــغال کردند و در آنجا با 
اسم مستعار ابراهیم شناخته مى شد 
این موضــوع را تأیید مى کنید؟ رهبر 

مجازى یعنى چه؟
خیر. بنده به علت اینکه دنــدان جلویم افتاده بود در بین 
گروگان گیر ها به حســین بى دندان معروف شدم و چون 
در آمریکا به  ســر مى بردم و زبان و منطق آنها را متوجه 
مى شــدم، آنها خیال مى کردند که بنده شخص مهمى 
هســتم اما در واقع یک مترجم بودم و با دانشــجویان 
همکارى داشــتم آنها چندین فیلم از من ساختند و  تنها 

چهره اى را که مى شناختند من بودم.  

مشاور وزیر خارجه از روزهاى تسخیر سفارت آمریکا مى گوید

میان گروگان  ها به حسین بى دندان معروف بودم

انتقاد نماینده پیشین اصولگرا از رواج فساد مالى مسئولین:  

ادعاى جدید محمود صادقى و پاسخ شوراى نگهبان

طبق اطالع رســانى چند روز گذشــته دانشگاه کاشان 
با همکارى حزب اعتدال و توســعه، این شهر از فاطمه 
هاشمى رفسنجانى براى سخنرانى در روز دانشجو دعوت 
کرده بود. همچنین فاطمه صادقــى فرزند مرحوم آیت 
ا... خلخالى از فعاالن حوزه حقوق زنان توســط انجمن 

اسالمى دانشجویان این دانشگاه دعوت شده بود.
تابناك نوشت با وجود این در نامه اى که با امضاى دبیر 
هیئت نظارت دانشگاه کاشان در فصاى مجازى منتشر 
شد، خبر از لغو سخنرانى فاطمه صادقى خلخالى مى داد. 
صبح روز دوشنبه نیز با اعالم مسئوالن دانشگاه کاشان 
مشخص شد ســخنرانى فاطمه هاشمى رفسنجانى هم 

لغو شده است.
فاطمه هاشمى رفسنجانى  شامگاه دوشنبه در گفتگو با 
ایسنا درباره لغو سخنرانى خود در دانشگاه کاشان گفت: 
سخنرانى بنده در دانشگاه کاشان با سلیقه گرى لغو شده 
است آن هم در روز دانشجو که دلیل نامیدنش این بود که 

سه نفر براى مقابله با استبداد شهید شدند. 
عضو شوراى مرکزى حزب اعتدال و توسعه سفر به کاشان 
براى سخنرانى به مناسبت روز دانشجو را یکى از اهداف 
حضورش در این شهر عنوان کرد و افزود: با توجه با اینکه 
شب ها زود مى خوابم صبح روز سخنرانى از لغو سخنرانى 
خود باخبر شدم ولى با توجه به برنامه ها کارهاى دیگرى 
در کاشان داشــتم که باید انجام مى دادم به همین دلیل 

سفرم را لغو نکردم.
هاشــمى تصریح کرد: دولت در مــورد جلوگیرى از لغو 
ســخنرانى ها باید قوى تر عمل کند. سخنرانى من در 
دانشگاه کاشــان که یک دانشــگاهى در زیر مجموعه 
دولت و وزارت علوم است، لغو شده، وقتى رئیس دانشگاه 
خودش که در دولت مشــغول اســت مانــع انجام این 

سخنرانى مى شود پس مشکل از دولت است.

انتشار پوستر بدون هماهنگى بود
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت دانشگاه کاشان، مدیر 
روابط عمومی این دانشــگاه انتشار پوســتري مبنی بر 
برگزاري مراسم روز دانشجو در دانشگاه کاشان با حضور 
دکتر فاطمه هاشمی رفسنجانی را بدون هماهنگى و فاقد 

اعتبار دانست.
جواد نخی گفت: در ســطح شــهر و در فضاي مجازي 
پوسترهایی با عنوان همایش 16 آذرماه بزرگداشت روز 
دانشجو با مشــارکت حزب اعتدال و توسعه کاشان روز 
دوشنبه 15 آذرماه ساعت14و 30 دقیقه در سالن آزادي 
دانشگاه کاشان منتشر شد که دانشگاه کاشان از برگزاري 
این برنامه هیچ اطالعی نداشته و انتشار این پوستر و درج 

آرم دانشگاه بدون هماهنگی صورت گرفته است.
وي افزود: برنامه هاي ایام روز دانشجو قبًال توسط معاون 
فرهنگی در سایت دانشگاه اعالم شده بود و صرفاً دانشگاه 
از برنامه هایی که در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه 

مجوز برگزاري اخذ کرده اند حمایت می کند.
مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی داشگاه کاشان با بیان 
اینکه زبان رسمی و مستند ما سایت دانشگاه است، افزود: 
چنانچه مقرر شود برنامه اي از طرف دانشگاه برگزار شود 

درسایت دانشگاه اعالم خواهد شد.

فشار عناصر افراطى 
همچنین حزب اعتدال و توســعه کاشــان در خصوص 
لغــو ســخنرانى فاطمــه هاشــمى رفســنجانى در 
این دانشــگاه بــا انتشــار بیانیــه اى، لغو ســخنرانى 
هاشــمى را ناشــى از فشــار برخى افراد بر ریاســت 
دانشگاه کاشــان دانســت و از رئیس جمهور خواست 
تا به وضع نابســامان و امنیتى این دانشــگاه رسیدگى

 کند.

در بخشى از این بیانیه آمده است:
امسال در شرایطى به استقبال روز دانشجو مى رویم که 
در شهرستان کاشان به عنوان یک شهر دانشگاهى، در 
اقدامى کم نظیر دو برنامه از سوى هیئت رئیسه دانشگاه 
به سادگى هرچه تمام تر لغو شــده است و عجیب اینکه 
هر دو برنامه از ســوى جریان هاى حامى دولت برنامه 

ریزى شده بود.
حزب اعتدال و توســعه کاشــان براى بزرگداشت روز 
دانشجو  از سرکار خانم فاطمه هاشمى رفسنجانى براى 
سخنرانى در کاشــان دعوت کرد. پیش از آن در تاریخ 2 
آذر ماه، موضوع به تأیید مقامات مسئول در شهرستان و 
دانشگاه رسید و در تاریخ 11 آذر هماهنگى نهایى با حضور 
نماینده حزب و رئیس دانشگاه کاشان صورت گرفت. با 
انتشار خبر برگزارى این برنامه از سوى حزب در دانشگاه 
و انتشار یک پوستر که از ســوى یکى از هواداران حزب 
صورت گرفته بود و آرم دانشــگاه را نیز بر خود داشــت، 
و همزمان با اولین موضعگیرى ها علیــه این برنامه در 
صبح 14 آذر، مسئولین دانشــگاه در اقدامى شتابزده با 
صدور اطالعیه اى سراسر کذب و از ســر انفعال، منکر 
کلیه توافقات شــدند و برگزارى این جلسه را فاقد اعتبار 
عنوان کردند. با تهییج عناصر افراطى محلى از این اقدام و 
افزایش فشارها، مسئولین دانشگاه در یک وادادگى تمام 
عیار، برنامه انجمن اسالمى دانشجویان دانشگاه که مجوز 
آن نیز از سوى هیئت نظارت و شوراى فرهنگى دانشگاه 

صادر شده بود را لغو کردند.
در لحظاتى که ســخنرانى نماینــده اصولگراى نزدیک 
به جبهه پایدارى در دانشــگاه کاشان در حال انجام بود، 
فعالیت ها و رایزنى هــاى حامیان دولــت در منطقه و 
نمایندگان حزب در جلســات با دکتر زراعت و شــوراى 

فرهنگى به جایى نرسید...

کشمکش ها در پى لغو 2 سخنرانى در دانشگاه کاشان 
نان براى خوردن نداشتند، امروز در کاخ مى نشینند

 رئیس دولت یازدهــم تأکید کرد تیــم مذاکره کننده 
هرآنچه مدنظر رهبــرى بوده را در مذاکــرات دنبال 

کرده است.
به گزارش خبرآنالین، حســن روحانى کــه دیروز در 
مراسم روز دانشجو ســخن مى گفت با اشاره به اینکه 
دولت روزهاى سختى را پشت سر گذاشته است، روایتى 
از روزهاى مذاکرات هسته اى را خطاب به دانشجویان 

بیان کرد.
وى گفت: برخــى امور مربوط به دولت یا جناح اســت 
اما موفقیت هاى ما مربوط به دولت نیســت مربوط به 

رهبرى و ملت ایران است.
رئیس جمهور تأکید کــرد: ما هیچ قدمى در مســئله 
برجام برنداشــتیم مگر آنکه با مقام معظم مشــورت 
کــرده باشــیم، با ایشــان بارها جلســه گذاشــتیم، 
نامه هاى مکتوب ایشــان و دســتوراتى کــه من بر 
روى آنها خطــاب به تیم مذاکره کننده نوشــتم وجود

 دارد.
 نامه اى نبوده که ایشان بنویســند و من دستور قاطع 
ندهم. ممکن است 100 درصد مورد نظر ما اجرا نشده 
باشد و جایى کم و کســر آوردیم ولى مبنا این بوده که 

دستورات ایشان اجرا شود.
روحانــى در ادامــه ماجــراى یــک جلســه مهم با 

رهبرى و دســتورات ایشــان را روایت کرد و گفت: در 
جلسه اى که داشــتیم ایشان دســتورى دادند که من 
گفتم این خیلى مشــکل است ایشــان گفتند مشکل 
اســت اما توکل کنید و جلــو بروید، من تیــم مذاکره 
کننده که خارج از کشــور بود را خواســتم و به تهران

 آمدند. 
برایشــان توضیح دادم باید اینگونه عمل کنیم و اینها 
نظر رهبرى اســت. گفتنــد اگر اینجور اســت و اینها 
دســتور اســت پس مذاکره تمام مى شــود. نزدیک 
به ســه ســاعت در آن جلســه با تیم مذاکــره کننده 

صحبت کردیم. 
وقتى بلند شــدم به آنها گفتم مطمئن باشید به خداوند 
توکل کنید، آقا به من گفت توکلتان به خدا باشــد ما از 
این مشکل عبور خواهیم کرد، پس تردید نکنید با ایمان 

بروید و ادامه دهید. 
نکاتــى که ایشــان در آن نامــه فرموده بودنــد را به 
حول  و قوه الهى اجرا و عمل کردیم، چه باعث شــد؟ 

اجماع در کنار هم و امید به آینده.
رئیس جمهور تأکید کرد: براى تصمیمات مذاکراتى ما 
بعضى مواقع ساعت ها در نزد رهبرى بحث مى کردیم. 
اینها را مى گویم که مطلع باشید البته زمانى اینها منتشر 

خواهند شد. 

روایت روحانى از یک جلسه مهم هسته اى با رهبر انقالب

رهبرى فرمودند به خدا توکل کنید

هاشمى و خلخالى سخنرانى نکردند
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معاون رئیس جمهــور در امور زنان و خانــواده، پایین 
آمدن سن اعتیاد در بین دختران و تغییر الگوى مصرف 
و استفاده از مواد مخدر صنعتى در بین دختران از مسائل 

نگران کننده کشور برشمرد.
شهندخت موالوردى گفت: یکى از آسیب هاى اجتماعى 
امروز کشــور در حوزه زنان افزایش و پایین آمدن سن 
اعتیاد در بین دختران اســت. در حال حاضر 9 درصد از 

معتادان کشور را زنان تشکیل مى دهند.
وى افــزود: یکى از مســائل نگران کننده نیــز اعتیاد 
مردان اســت که مى تواند زنان و کودکان را در معرض 
خشونت قرار دهد. براى این منظور در بودجه سال 96 

به بحث آســیب هاى اجتماعى بانــوان توجه ویژه اى 
شده است.

موالوردى ادامه داد: در بودجه 96 اعتبارات پیش بینى 
شده در حوزه زنان به لحاظ کمى تفاوت چندانى با بودجه 
95 ندارد ولى به لحاظ اولویت گذارى توجه به آسیب هاى 

اجتماعى زنان در دستور کار قرار گرفته است.
وى افــزود: اعتیاد زنــان، طالق و زنانه شــدن برخى 
بیمارى ها از جمله ایدز سه اولویت اصلى در بحث مقابله 
با آســیب هاى اجتماعى در بودجه سال 96 است که با 
همراهى شوراى اجتماعى کشور جزو اولویت هاى سال 

آینده قرار گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگى گفت: باید در استان هاى 
مختلف نوروزگاه ها تقویت شود.

زهرا احمدى پور با اشاره به ثبت پرونده چند ملیتى نوروز 
با محوریت ایران در دهم آذرماه ســال جارى گفت: این 
پرونده پیش از این با عضویت هفت کشور و با محوریت 
ایران ثبت جهانى شــده بود اما با توجه به افزوده شدن 
پنج کشــور این پرونده مجدداً در یونسکو مورد بررسى 
قرار گرفت و بار دیگر با محوریت ایران به عنوان میراث 
ناملموس ثبت جهانى شد و بالفاصله بعد از ثبت مجدد 
آن دو کشور چین و مغولستان نیز براى عضویت در این 

پرونده پیشنهاد داده اند. 

وى اضافه کرد: همه ما مى دانیم که نوروز بهترین مقطع 
براى سفراست و بیشتر خانواده ها ترجیح مى دهند که 
دراین فصل از ســال به مســافرت بروند بنابراین ستاد 
هماهنگى خدمات ســفر باید شــرایط مناسب را براى 
هموطنان به وجود آورد و وظیفه تسهیل گرى خود رابه 

خوبى انجام دهد. 
رئیس سازمان میراث فرهنگى با بیان اینکه نوروزگاه ها
در اســتان هاى مختلف بایــد تقویت شــود و به تمام 
استان ها گسترش یابدافزود: این ضرورت وجود دارد تا 
براى نوروز 96 روى مسیر هاى جدید گردشگرى داخلى 

برنامه ریزى شود. 

تقویت نوروزگاه ها 
در استان هاى مختلف کشور

کاهش سن اعتیاد دختران 
نگران کننده است

اجاره نشینى در کاخ سعد آباد 
فرماندار شهرستان شـمیرانات گفت: هنوز 16 خانوار 
به صـورت غیرقانونى در کاخ موزه سـعد آباد سـاکن 
هستند و دستگاه قضائى به زودى این پرونده را تعیین 

تکلیف مى کند.
عزت ا... خان محمدى گفـت: در کل در این مجموعه 
تاریخى 22 واحد بوده اسـت که شش واحد آن توسط 
ساکنین تخلیه شـده و در حال حاضر 16 خانوار هنوز 

سکونت دارند.
وى تأکید کرد: فارغ از اینکه مسئوالن وقت که اجازه 
دادند این افراد در این مجموعه تاریخى سکونت داشته 
باشـند، آیا این اختیار را داشـته اند یا خیر، امروز همان 
نهادها اصرار دارند که این تخلف غیرمجاز باید هر چه 
سریع تر رفع تصرف شود و ورود ما نیز بنابر درخواست 

مسئوالن حقوقى بوده است.

مردودى میلیاردى 
مدیرعامـل شـرکت صنایع آموزشـى گفـت: به طور 
میانگین سـاالنه حداقـل 10 درصد در تمـام مقاطع، 
تکرار پایه وجود دارد یعنى در سـال چیزى حدود سـه 
هزار میلیارد تومان صرف هزینه هاى مردود شـدن و 

تکرار پایه دانش آموزان مى شود.
محمود معصومى با بیان اینکه هـدف از آموزش این 
اسـت که وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کند، 
گفت: بودجه آموزش و پرورش 31 هزار میلیارد تومان 
است که حدود 98 درصد آن، صرف حقوق مى شود و 
براى کیفیت بخشى به آموزش، اعتبار اندکى مى ماند.

نگرانى از آرایش 
وزیر ورزش و جوانان گفت: نگاهى به برخى آمارها در 
زمینه گسترش مصرف گرایى در جامعه ما نگران کننده 
اسـت. مصرف آب شـرب ایرانیان80 درصـد بیش از 
الگوهاى جهانى اسـت. مصرف انرژى ما از میانگین 
مصـرف کشـورهاى اتحادیـه اروپـا باالتـر اسـت و 
مصرف برق دو برابر متوسـط جهانى است. آمارها در 
مصرف دارو و لـوازم آرایـش نیز بسـیار نگران کننده 

است.
سـلطانى فر با بیان اینکـه در بخـش جوانـان باید به 
مطالعات و انتظارات آنها به عنوان آتیه سـازان کشور 
توجه شود، گفت: بخشى از مشکالت ما در این حوزه به 
کم توجهى به نیازهاى جوانان در بخش هاى مختلف 

بازمى گردد. 

دکترها در صف بیکارى 
در حالـى ایـن روزهـا بیـکارى فـارغ التحصیـالن 
دانشـگاه ها معضل مهم کشـور شـده که آمار جدید 
از ورود سـاالنه 15هزار نفـر با مدرك دکتـرا به صف 

بیکاران کشور حکایت دارد.
مجتبى شـریعتى نیاسر معاون آموزشـى وزارت علوم 
بیان کرد: متأسـفانه آمار مى گوید وضعیت اشتغال ما 
متناسـب با فارغ التحصیالن نیسـت. به طور طبیعى 
دانـش آموختـگان دکترا شـغل خـود را در دانشـگاه 
مى بیننـد در حالى کـه در بهترین حالت میـان پنج تا 
شـش هزار نفر از 20 هزار نفر شـرکت کننـده داراى 
مدرك دکترا، جذب دانشگاه مى شوند و این موضوع به 
این معناست که ساالنه 15 هزار فارغ التحصیل دکترا 
را تحویل جامعه مى دهیم در شرایطى که جاى مناسبى 
براى اشتغال آنها نداریم. معضل بیکارى در حال حاضر  
متعلق بـه جمعیت میلیونـى فارغ التحصیـالن بیکار

 است. 

کنسرت در ساعت عجیب  
کنسـرت موسـیقى خواهران گلچین سـاعت 14 در 
تاالر وحـدت برگزار شـد؛ تعیین چنین سـاعتى براى 
کنسرت حیرت انگیز است البته انجام کنسرت بانوان 
در سـاعات چسـبیده به ظهر مختص دیـروز و امروز 
نیست، سالیان سال است ساعات نامتعارفى به این گونه 
کنسـرت ها اختصاص مى یابـد. به گـزارش انتخاب 
پیش ترها این سـاعت 15 و نهایتاً 16 و 17 بعدازظهر 
بود اما به تازگى به سـوى ظهـر و احتمـاًال در آینده به 
صبحگاهان مایل شود که مایه تعجب افکار عمومى 

است.

چرك نویس

  مهر | شاید کمى سخت تر از نقل و نبات اما به 
هر حال به راحتى مى توانید با جستجویى اندك در برخى 
محله هاى کرمانشاه یک ســالح گرم و البته مهمات 
آن را بخرید و در خانه نگهــدارى کنید. موضوعى که 
پلیس معتقد است بیش از آنکه موضوعى امنیتى باشید، 
فرهنگى اســت. خانواده هایى که عالقه مند به داشتن 
سالح در خانه هستند گاه یک مشاجره ساده را به میدان 
اسلحه کشى و تیر اندازى تبدیل مى کند. موضوعى که 
شاید شنیدن اخبارى مثل کشــته شدن یک عابر پیاده 
در محدوده پایانه غربى شهر کرمانشاه، به گلوله بستن 
یک خانواده توسط پدر و خبرهاى دردناکى شبیه به این 

بى ارتباط با آن نباشد.
واقعیت این است که خرید و فروش سالح غیرمجاز در 

تعدادى از محله هاى کرمانشــاه سبب بروز مشکالت 
متعدد براى شــهروندان شــده و این معضل به عنوان 
یکى از شاخص هاى ناامنى، آرامش و امنیت مردم را با 
خطر مواجه کرده است. اما در این ماجرا پاى خالفکاران 
و قاچاقچیان درمیان است و مناطق مختلف حاشیه اى 
و آسیب پذیر در کرمانشــاه  به مکانى امن براى اراذل، 
اوباش و خالفکارها به ویژه قاچاقچیان و ُخرده فروشان 

مواد و قاچاقچیان سالح تبدیل شده است.
خبرنگار مهر به سختى و البته با لباس  مبدل با برخى از 
شــهروندان این محله ها گفتگو کرده و نقطه مشترك 
همه این گفتگوها ایــن بود که معموًال کســى از این 
پرسش که آیا شما از معضل خرید و فروش سالح خبر 
دارید؟ متعجب نمى شد. یک مرد میانسال که عصایى 

هم در دست داشت در ابتداى محله دره دراز کرمانشاه به 
خبرنگار مهر گفت: «اسلحه اینجا پیدا نمى شود... باید 
کمى باالتر بروى و البته آشنا داشته باشى، قیافه شماهم 
جورى نیست که به شما اطمینان کنند!» وى در پاسخ 
به این پرسش که اگر آشنایى پیدا کنیم مى توانیم تا شب 
چیزى براى خریدن پیدا کنیم؟ گفت: «آشنا داشته باشى 
راحت برایت جور مى کنند. اســلحه زیاد است اگر آشنا 

داشته باشى!»
گرچه مسئوالن استان کرمانشــاه به هر دلیلى از ارائه 
آمار رسمى براى میزان خرید و فروش و قاچاق سالح 
گرم خوددارى کردند اما همین اندازه مى توان اشاره کرد 
که معضل بده و بستان ســالح در کرمانشاه با چشمان 

غیرمسلح هم قابل رؤیت است.

«گران ترین وعــده غذایى مــا در ایــران در فرودگاه 
بین المللى شیراز بود، ما سفارش کاپوچینو دادیم اما خارج 
از ســفارِش ما، کیک و ژله هم آوردند؛ 3 کاپوچینو + 2 

همبرگر + یک هات داگ؛ 2/7میلیون ریال! »
به گزارش ایسنا، هر مسافرى که قدم به فرودگاه شیراز 

مى گــذارد اگر براى 
خرید دست به جیب 
شده باشــد نقره داغ 
هم شــده اســت. 
گرانفروشى ها در این 
فرودگاه بین المللى 
کــه در ایــن زمینه 
ُشهره اســت، آنقدر 
ادامه یافت تا باالخره 
صــداِى اعتــراض 

گردشگران خارجى را هم درآورد.
روز یک شنبه هفته جارى وقتى تعدادى گردشگر خارجى 
براى خریدن ســه فنجان کاپوچینو، دو همبرگر و یک 
هات داگ مجبور شدند 270 هزار تومان بدهند، اعتراض 
خود را به فضاى مجازى کشاندند و این متن را به اشتراك 
گذاشــتند که «گران ترین وعده غذایى مــا در ایران در 
فرودگاه بین المللى شیراز بود، ما سفارش کاپوچینو دادیم، 

اما خارج از سفارِش ما، کیک و ژله هم آوردند؛ 3 کاپوچینو 
+ 2 همبرگر + یک هات داگ؛ 2/7 میلیون ریال! »

به سبب این اعتراض که به اطالع مقامات استان فارس 
نیز رسید و برگى به گزارش هاى گرانفروشى غرفه هاى 
فرودگاه شــیراز اضافه کرد، مأموران تعزیرات حکومتى 
جدى  عکس العمل 
نشــان دادند و این 
غرفــه گرانفروش 
را بــه پرداخت 34 
تومــان  میلیــون 
جریمــه محکــوم 
کردنــد و قرار شــد 
193 هــزار تومان 
مبلغ اضافه دریافت 
شــده از گردشگران 

خارجى نیز به آنها بازگردانده شود.
عالوه بر فرودگاه شیراز، قیمت هاى نجومى که غرفه هاى 
مستقر در نقش رستم و تخت جمشــید در استان فارس 
به گردشــگران خارجى ارائه مى کنند نیز اعتراض آنها و 
راهنمایان تورها را برانگیخته که بنابر اظهارات آنها، روند 
گرانفروشــى در آن اماکن بدون ممانعت کماکان ادامه 

دارد.

به دنبال شیوع آنفلوآنزاى مرغى یا فوق حاد پرندگان در ایران از ابتداى آذرماه، اقدامات 
ضرورى سازمان حفاظت محیط زیســت به منظور مقابله با این بیمارى آغاز شد. در 
حقیقت از آنجا که تنها متهمان انتقال این بیمارى از منطقه اى به منطقه  دیگر پرندگان 
مهاجر هســتند و این بیمارى به عنوان بیمارى مشترك میان انسان و حیوان شناخته 
مى شود، این سازمان به عنوان متولى پرندگان مهاجر اقدامات الزم براى مقابله با شیوع 

این بیمارى را در کشور انجام داد.
مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار ســازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با 
ایسنا، ضمن اشاره به تمهیدات سازمان حفاظت محیط زیست به منظور جلوگیرى از 
شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد در کشور، از ممنوعیت صدور پروانه شکار در همه 
استان هاى کشورخبر داد و تأکید کرد: در شرایط کنونى شکار پرندگان حتى با داشتن 

مجوز تخلف محسوب مى شود.
على تیمورى در این باره تصریح کرد: اخیراً سازمان دامپزشکى کشور با توجه به مشاهده 
برخى موارد، به ما اعالم کرد که ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد، از کشــورهاى روسیه و 
هند وارد ایران شده است و پرندگان مهاجر حامل ویروس بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد 

هستند.
وى با بیان اینکه طبیعتًا در چنین شرایطى حفظ جان شهروندان در اولویت ما قرار دارد، 
گفت: به منظور جلوگیرى از به خطر افتادن جان شکارچیان و خانواده هاى آنها و حتى 
دیگر افراد جامعه، دستور توقف و ممنوعیت شکار پرندگان مهاجر داده شد تا از گسترش 

ویروس جلوگیرى شود و تبعات بهداشتى و سالمتى در پى نداشته باشد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: روز شنبه 13 آذر به 
ادارات کل محیط زیست استان ها بخشنامه کردیم که از صدور پروانه شکار خوددارى 

کنند. 
تیمورى با اشــاره به اینکه شــکارچیانى که پروانه شــکار دریافت کرده اند تا اطالع 
ثانوى از شــکار اجتناب کنند، افزود: از ســازمان دامپزشــکى در این زمینه استعالم 
مى گیریم، بنابراین در شــرایط کنونى نــه تنها ارائه مجوز نداریم بلکه شــکار براى 
شــکارچیانى که پروانه شــکار دریافت کرده اند نیز منتفى اســت چون این بیمارى 
بسیار خطرناك است و ممکن است خود شــکارچیان و خانواده آنها را تحت تأثیر قرار 

دهد.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان وزارت آموزش 
و پرورش گفت: ســقف پرداختى بیمه تکمیلى در عمل 
جراحى، 15 میلیون تومان اســت که باتوجه به افزایش 

سن، این رقم جوابگوى نیازهاى این قشر نیست.
احمد صافــى گفــت: تبعیــض در پرداخــت حقوق 
بازنشستگان، مشکالت بیمه اى و امور مربوط به سالمت 
و درمان، تکریم شخصیت بازنشســتگان و استخدام و 
به کارگیرى فرزندان فرهنگیان بازنشسته از مهمترین  
مشکالت و درخواســت هاى این قشــر از فرهنگیان 

است.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان وزارت آموزش 
و پرورش گفت: 60 درصد بازنشستگان کشور، فرهنگى 
هســتند که ســطح تحصیالت آنها نســبت به دیگر 

بازنشستگان باالتر است.
صافى موضوع درمــان بازنشســتگان را از مهمترین 
مشــکالت آنان خواند و افزود: ســقف پرداختى بیمه 
تکمیلى در عمل جراحى، 15 میلیون تومان اســت که 
باتوجه به افزایش سن، این رقم جوابگوى نیازهاى این 

قشر نیست.

عضو کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس با تأکیدبر اینکه 
مى خواهیم اعدام ها کاهش یابد، گفت: به دنبال توقف 
اعدام قاچاقچیان مواد مخدر با پرونده هاى سبک هستیم.

ابوالفضل ابوترابى در خصــوص آخرین وضعیت طرح  
مجازات جایگزین اعدام بــراى مجرمان مواد مخدر که 
مجلس با یک فوریت آن موافقت کرده اســت  به ایلنا، 
گفت: با توجه بــه اینکه طرح یــک فوریت جایگزینى 
مجازات اعدام براى محکومان مواد مخدر در مجلس رأى 
آورده است، اعضاى کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس 
باید ظرف مدت یک ماه این طرح را بررســى کرده و به 

صحن مجلس ببرند.
وى در خصوص پنج هزار قاچاقچى مواد مخدر که حکم 
اعدام براى آنها صادر شده ولى فعًال در بالتکلیفى به سر 
مى برند، خاطرنشان کرد: تالش مى کنیم تا اعدام هاى 
محکومان مــواد مخدر با پرونده هاى ســبک تر (50 تا 
200 گرم مواد مخدر) متوقف شود؛ البته این محکومان 
االن هم اعدام نمى شــوند ولى اعدام ها در پرونده هاى 
محکومان سابقه دار با پرونده هاى سنگین اجرا مى شود. 

ما مى خواهیم اعدام ها کاهش یابد.

با وجود اینکه مردم کشــورما از انجام اعمال فرایض حج 
تمتع وعمره به دلیل کارشــکنى هاى مقامات عربستان 
محروم مانده اند ولى آگهى هاى خرید وفروش فیش حج 

چه تمتع و چه عمره همچنان مشاهده مى شود.
خبرنگار جام جم آنالین در گفتگوى تلفنى با یکى از این 
دفاتر چگونگى ماجراى خرید وفروش حج را مورد پرس 
وجو قرار داد.براساس اظهارات عوامل این دفتر، هر فیش 
عمره 500 هزار تومان به فروش مى رســد وعالوه برآن 
خریدار بایستى یک حساب بانکى به مبلغ 500 الى 800 
هزارتومان بابت هزینــه کاروان به نام خــود باز کرده و 
دراختیار دفتر قرار دهد.مســئول این دفتر گفت: ما فیش 
حج را مى فروشیم ان شاءا... که حج باز شد زائران ما راهى 

عربستان خواهند شد.
با این حال حجت االسالم والمسلمین مهدى شهسوارى 
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومى سازمان حج وزیارت  
در این باره اظهارداشت : هیچیک از این دفاتر مورد تأیید 
سازمان حج وزیارت نیســت و توصیه ما نیز این است که 
خرید وفروش فیش حج باید از طریق دفاتر ســازمان که 

فهرست آن در سایت سازمان موجود است صورت گیرد.

معاون دانشجویى و فرهنگى دانشگاه آزاد از راه اندازى 
سامانه جدید مدیریت نقل و انتقال دانشجویى این دانشگاه 
خبر داد و گفت: با راه اندازى این ســامانه دانشــجویان 
مى توانند درخواســت هاى خود را براى نقل و انتقال به 

صورت اینترنتى و غیرحضورى ثبت کنند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین طاها هاشمى 
خاطر نشــان کرد: با راه اندازى این سامانه امکان نقل و 
انتقال دانشجویان در دانشگاه آزاد به صورت غیرحضورى 
و اینترنتى انجام مى  شــود و دانشــجویان مى توانند با 
WWW.MONADA. مراجعه به این سامانه به آدرس
IAU.IR درخواست هاى خود را براى انتقال در واحد مورد 

تقاضا ثبت کنند.

 حجت االســالم والمســلمین هاشــمى افزود: تعداد 
درخواســت ها براى نقل و انتقال از ســوى دانشجویان 
دانشگاه بسیار زیاد است، به طورى که در سال 120 هزار 
مراجعه حضورى براى انتقــال و ادامه تحصیل در محل 
مورد تقاضا در این دانشگاه ارسال مى شود. به طورى که 
ترم گذشته حدود 17 هزار دانشجو براى انتقال در واحد 
غیر از محل قبولى خود درخواست دادند. وى یادآور شد: 
زمان ثبت نام براى نقل و انتقاالت در سامانه جدید از 20 
آذرماه سال جارى شروع و تا 5 دى ماه ادامه خواهد داشت 
و این مهلت تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و 
دانشجویان مى توانند بعد از پایان ثبت نام نتیجه درخواست 

خود را نیز از طریق همین سامانه دریافت کنند.

گزارش تکان دهنده از معامله سالح در کرمانشاه؛

اسلحه زیاد است اگر آشنا داشته باشى! مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعى گفت: تاپایان 
امسال دفترچه هاى درمانى در مراکز درمانى ملکى 
تأمین اجتماعى حذف و کارت هاى هوشمند درمان 

جایگزین مى شود.
ســید تقى نوربخش درباره آخریــن جزئیات حذف 
دفترچه هاى درمانى و جایگزینى کارت هوشــمند 
درمان اظهار داشت: تاکنون در چهار درمانگاه استان 
تهران طرح پایلــوت حذف دفترچه هــاى درمانى 
و جایگزین شــدن کارت هوشــمند درمان اجرایى 

شده است.
وى ادامه داد: تا پایان امسال دفترچه هاى درمانى از 
تمامى مراکز ملکى تأمین اجتماعى حذف مى شود و 
خدمات از طریق کارت هاى هوشــمند درمان ارائه 

خواهد شد.
وى افزود: در حــذف دفترچه هــاى درمانى کارت 
هوشــمند درمان، سیمکارت و نســخه الکترونیک 
وجود دارد و هدف ما از حذف دفترچه ها این اســت 
که اطالعات بیمار و بیمه شده که قبًال بر روى نسخ 
بود از طریق سیستم هاى مکانیزه قابل رؤیت براى 
پزشکان باشــد و از این رو مى توان خدمات درمانى 

بهترى به بیمه شدگان ارائه داد و خطاهاى پزشکى 
نیز کاهش مى یابد.

نوربخش درباره جایگزین  شدن سیمکارت به جاى 
دفترچه هاى درمانى گفت: در حال حاضر سیســتم 
سیمکارت ها در کشور پیشرفته شده است و با توجه به 
ارتقاى سیمکارت ها به NFC بیمه شدگان مى توانند 
از ســیمکارت نیز به عنوان دفترچه درمانى استفاده 

کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى گفت: هنگامى که 
بیمه شده براى درمان به بیمارستان مراجعه مى کند 
در هنگام ورود کارت بیمار مورد بررسى قرار مى گیرد 
که آیا استحقاق درمان دارد یا خیر. سپس در صورت 
واریز حق بیمه و مشخص شــدن استحقاق درمان، 
نوبت پزشک داده مى شــود و سپس به پزشک خود 

مراجعه مى کند.
وى افــزود: هنــگام مراجعه به پزشــک ســوابق 
درمانى بیمه شده بر روى تراشــه کارت وجود دارد 
و پزشکان مى توانند تشخیص درمان بهترى داشته 

باشند.
نوربخش گفت: با توجه به ارائه نسخ الکترونیک دیگر 
داروهاى اشــتباه نیز تجویز و به بیمار داده نمى شود 
و در داروخانه ها بارکدخــوان دارو نیز بر روى داروها 

نصب مى شود.

خداحافظى با دفترچه هاى بیمه تا پایان سال

بازى با آبروى گردشگرى ایران در شیراز!براى مقابله با شیوع آنفلوآنزاى پرندگان، شکار نکنید 

 سقف پرداختى بیمه تکمیلى 
جوابگو نیست

نماینده نجف آباد:
اعدام را  کاهش دهید

خرید و فروش فیش حج 
غیرقانونى است

نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد، اینترنتى شد

داروهاى اشــتباه نیز تجویز و به بیمار داده نمى شود 
و در داروخانه ها بارکدخــوان دارو نیز بر روى داروها 

نصب مى شود.
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اساتید معمارى ایتالیا 
به اصفهان مى آیند

سـمینار بین المللى حفاظت و مرمت تزئینات وابسـته 
به معمـارى 20 تا 22 آذرماه سـال جـارى در اصفهان 

برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان، این سـمینار بـا هـدف تعامل با 
دانشگاه هاى برتر در حوزه مرمت، ارتقاى سطح کیفى و 
دانش اساتید و دانشجویان بر اساس آخرین یافته هاى 
مرمت و حفاظت سطوح تزئینى و آشنایى دانشجویان، 
اساتید و صاحبنظران حوزه مرمت با آخرین تجهیزات 
و تکنولوژى هـاى مرمت نما و پاکسـازى جداره هاى 

شهرى برگزار مى شود.
سـمینار بین المللى حفاظت و مرمت تزئینات وابسـته 
به معمارى با حضور 17 متخصص و اسـتاد دانشـگاه 
از دانشگاه هاى ساپى ینزا، پادوا و پلى تکنیک میالن 
از کشـور ایتالیا و متخصصین حفاظـت و مرمت ابنیه 
تاریخى ایتالیا و نیز تعدادى از استادان مرمت و معمارى 
ایران از سراسر کشـور در محل هاى ذکر شده برگزار 
خواهد شد. افتتاحیه این سمینار 20 آذر ساعت 9 صبح، 
در محل سـالن  همایش هاى اتاق بازرگانى اصفهان و 
همایش در روزهاى 21 و 22 آذر در سـالن اجتماعات 

کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان برگزار مى شود.

هنرمندان شاخص اصفهانى 
معرفى مى شوند

«کارنامه» عنوان برنامه هایى اسـت که از آذرماه سال 
جارى از سوى تاالر هنر سـازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهـان و به منظـور معرفـى هنرمندان 

شاخص شهر اصفهان آغاز به کار کرده است.
همچـون  هنرمندانـى  کارى  کارنامـه  بررسـى 
احمدرضایى، امیـد نیـاز، محمدرضا وزیـرى و بهمن 
گرامى در تاریخ هاى 23 و 30 آذرماه و 7 و 14 دى ماه 
از جمله برنامه هاى «کارنامه» است که از سوى تاالر 
هنر سازمان فرهنگى- تفریحى شـهردارى اصفهان 

برگزار خواهد شد.

ایستگاه «شعرمحله» با 
حضور بانوان شاعر اصفهانى

ایستگاه « شعر محله» با حضور بیش از 50 بانوى شاعر 
اصفهانى، امروز 17 آذرمـاه در مرکز تخصصى بانوان 

آفتاب برگزار مى شود.
رئیس مرکز تخصصى بانوان آفتاب با بیان این مطلب 
گفت: این برنامه به منظور فعالیت در حوزه شبکه سازى 
مخاطبین با محوریت شعرخوانى در موضوعات آزاد و 

زنان برگزار مى شود.
لیال لندى اظهار داشت: ایستگاه شـعر محله با حضور 
بیـش از 50 بانـوى شـاعر اصفهانـى و عمـوم بانوان 
عالقه منـد به ادبیـات و شـاعرى روز چهارشـنبه 17 

آذرماه(امروز) ساعت 15 بعدازظهر برگزار خواهد شد.
وى تصریح کـرد: عالقه منـدان براى حضـور در این 
برنامه مى توانند به مرکز تخصصى بانوان آفتاب واقع در 
میدان قدس، ابتداى خیابان سروش، کوچه آفتاب(62) 

مراجعه کنند.

شوراى ایمنى در مدارس 
اصفهان ایجاد مى شود

مدیرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
شوراى ایمنى در همه مدارس اصفهان تشکیل مى شود 
تا راهکارهاى الزم را به دانش آموزان در مواقع بحرانى 

و وقوع زلزله تعلیم دهند.
منصور شیشه فروش اظهار داشت: اعتبارات مناسبى در 
اختیار آموزش و پرورش براى بازسـازى و ایمن سازى 
مدارس استان اصفهان در مقابل زلزله باید تخصیص 
 یابد. وى بیان داشت: 200 محله در شهر اصفهان پس 
از آموزش هاى الزم مانور زلزله را به صورت خاص اجرا 
مى کنند. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
اظهار داشـت: جمعیت هالل احمر نیز طرح خاصى را 
براى آموزش خانواده ها در رابطـه مقابله با مخاطرات 
طبیعى ارائه مى کند؛ قرار اسـت مانور عملیات توسـط 
ارگان هاى مختلف با هماهنگى نیروى انتظامى شکل 
بگیرد تـا در صـورت حادثه، هـر یک از دسـتگاه ها به 

وظایف خود در این حادثه ها به نحو احسن عمل کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با افزایش 
برودت هوا از ابتداي آذر امســال تاکنون، بیش از 730 
میلیون متر مکعب گاز در اســتان اصفهان مصرف شده 

است.
مصطفی علوي با اشاره به کاهش 15 درصدي مصرف 
گاز در استان از ابتداي آذر تاکنون نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، بیان داشــت: از میزان مصرف امسال 59 
درصد آن مربوط به بخش خانگى و تجارى و 41 درصد 

در بخش صنعت بوده است.
وي از مصرف روزانه بیش از 60 میلیون و 400 هزار متر 
مکعب گاز در سطح استان خبر داد و گفت: با سرد شدن 

هوا و افزایش مصرف در بخش خانگى، توزیع گاز در این 
بخش در اولویت قرار دارد.

علوي با اشاره به میزان کل گاز مصرفى در سال جاري، 
بیان داشت: از ابتداى امسال تاکنون بیش از 12 میلیارد 
و 819 میلیون متر مکعب گاز در ســطح استان مصرف 

شده است.
وي افزود: از مجموع مصرف گاز اســتان، بیش از پنج 
میلیارد و 386 میلیون متر مکعب در بخش صنعت،چهار  
میلیارد و 965 میلیون مترمکعب در نیروگاه هاى استان 
و یک میلیــارد و 768 هزارمترمکعب در بخش خانگى 

بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
اصفهان جزو پیشروترین اســتان ها در اجراى برنامه 

عملیاتى کاهش آلودگى هوا در کشور است.
حمید ظهرابى، با تشــریح وضعیت کیفى هواى شهر 
اصفهان در هشت ماه ســال 95 و مقایسه آن با زمان 
مشابه در ســال گذشــته افزود: اصفهان گرچه عنوان 
یکى از هشت کالنشهر کشور به لحاظ آلودگى هوا را 
به خود اختصاص داده است، اما جزو پیشروترین مراکز 
اســتانى از نظر تدوین و اجراى برنامه عملیاتى براى 
کاهش روزافزون آلودگى هوا در سطح کشور به شمار 

مى رود. 

وى گفت: تعداد روزهاى پاك و ســالم به 210 روز در 
سالجارى رسیده است. 

وى تأکید کرد: اگرچه حتى یک روز ناسالم هم از نظر 
اداره کل حفاظت محیط زیســت قابل توجیه نیست، 
اما باید به این نکته هم توجه کــرد که آلودگى هواى 
اصفهان طى یک دوره حداقل چهل ســاله به وضعیت 
کنونى رســیده و حذف آلودگى و کنترل منابع آالینده 

نیازمند زمان وصرف هزینه هاى زیادى است. 
ظهرابى گفت: البته کامًال روشــن اســت که اصفهان 
همچنان جزو کالنشــهرهاى آلوده کشــور به شمار 

مى رود. 

مصرف 730 میلیون مترمکعب 
گاز در استان با افزایش سرما

اصفهان، پیشروترین در 
کاهش آلودگى هوا

ساسان اکبرزاده
«اولین جشنواره ملى ایده هاى قرآنى به همت سازمان تبلیغات اسالمى شعبه اصفهان، اسفندماه 

سال جارى برگزار خواهدشد.»
رئیـس دفترتبلیغـات اسـالمى اصفهـان در نشسـتى خبـرى بـا بیـان ایـن مطلـب 
گفـت: اصـوًال ایـده هـا بـه سـه دسـته ایـده هـاى بهبودبخـش، تغییربخـش و ایـده هـاى 
تأسیسـى و ابداعـى تقسـیم مـى شـوند و مـا در جشـنواره ملـى ایـده هـاى قرآنـى بـه 
دنبـال ایـده پـردازى قرآنـى در حـوزه محصـوالت، خدمـات و فعالیـت هـاى قرآنـى 

هستیم.
حجت االسالم والمسلمین محمدقطبى افزود: براى این جشنواره فراخوان عام داده شده و هرکس 
در هر سـنى مى تواند در آن شـرکت کند و ایده ارائه دهد که طى یک فرآیند، ایده هاى مطلوب 
از سـوى داوران انتخاب و در دوره اى ایده پرورى به آنان آموزش داده شـده، ایده ها بازنویسـى 
و در نهایت باتوجه به شـرایط پایش صاحبان و ایده هاى انتخاب شده از سـوى سازمان تبلیغات 
اسالمى اصفهان تقدیر و حمایت مالى شده و حتى ایده هاى مطلوب، فرآیند ثبت مالکیت معنوى 

را طى خواهند کرد.
یـده هـا را تـا 15 بهمـن از طریـق ثبـت در سـایت مرسـالت وى زمـان دریافـت ا

 www.morsalat.ir اعالم کرد و گفت: در نظرداریم اولین جشنواره ملى ایده هاى قرآنى 
را در استان اصفهان اسفند سال جارى برگزار نماییم.

حجت االسالم والمسلمین قطبى توسـعه و تعمیق فرهنگ قرآنى را یکى از ضروریات دانست و 
گفت: واقعیت آن است که متأسفانه در جامعه نسبت به قرآن سنگ تمام گذاشته نشده و بى مهرى 

شده است که باید بیشتر به قرآن توجه و جبران شود.
رئیس سـازمان تبلیغات اسـالمى اصفهان گفت: قرآن برترین فرهنگ در مقیاس جهانى، نقطه 

عطف احساس و عقل، سند قطعى تمدن آینده بشریت و وحى الهى است.
وى با بیان اینکه قرآن در منظومه فعالیت هاى فرهنگى داراى باالترین ظرفیت است گفت: قرآن 
بهترین درس نامه مدرسه محیطى و نقطه پیوند فرق اسالمى به شمار مى رود. این در حالى است 

که تاکنون کار جدى در بخش ایده هاى قرآنى انجام نشده است.
حجت االسالم والمسلمین قطبى مى گوید: محصوالت قرآنى مى تواند سطح دسترسى مردم به 
قرآن و معارف را افزایش داده و به نشـر و فراگیرى قرآن بیش از پیش کمک کند و در این راستا 
با هدف جریان سـازى در حوزه فعالیت ها و محصوالت قرآنى، ما جشنواره ملى ایده هاى قرآنى 

را طراحى کردیم و این نقطه آغاز ایجاد تحول در عرصه صنایع فرهنگى و ایده پردازى است. 
■■■

رئیس مؤسسـه آموزش عالى حوزوى عالمه مجلسـى و معاون آموزشـى دفتر تبلیغات اسالمى 
اصفهان هم از برپایى دومین المپیاد علمى مبلغان زباندان در 18 اسفند ماه سال جارى در اصفهان 
خبر داد و گفت: دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان به منظور رتبه بندى و اعتباربخشى مبلغان زباندان 
سراسـر کشـور دومین المپیاد علمى مبلغان زباندان را در دو رشته زبان انگلیسـى و عربى برگزار 

خواهد کرد.
حجت االسالم والمسلمین على اکبر صافى اصفهانى گفت: برگزارى المپیاد علمى مبلغان زباندان 
یکى از فعالیت هاى مرکز آموزش زبان هاى خارجى اسـت که اولین دوره آن در سـال 89 انجام 
شد و امسال نیز با هدف ایجاد انگیزه در طالب و مبلغین، تقویت بنیه علمى در زبان هاى خارجى، 
فراهم آوردن زمینه جذب مبلغان در دیگر کشورها، شناسایى روحانیون زباندان و... دومین المپیاد 

را عملیاتى مى کنیم.
وى زمان ثبـت نام از طالب و روحانیـون را 11 تـا 27 آذر 95 برابر با اول تا 17 ربیـع  در دو زبان 
انگلیسـى و عربى اعالم کرد و گفت: 3 دى آزمون آنالین در پایگاه اینترنتى مرسـالت، 8 بهمن 
آزمون کتبى در قم و اصفهان، 5 اسـفند مصاحبه علمى، 10 اسـفند اعالم نتایـج و در نهایت 18 
اسـفند ماه سـال جارى مصادف با روز بزرگداشت سـید جمال الدین اسدآبادى مراسـم اختتامیه 

برگزار خواهد شد و از برگزیدگان تجلیل مى گردد.
حجت االسالم والمسلمین صافى گفت: در حال حاضر، در مرکز آموزش زبان هاى خارجى طالب 
در زبان انگلیسى 37 نفر، عربى 66 نفر، فرانسه 18 نفر، اسپانیولى 12 نفر، چینى سه نفرو آلمانى 
15 نفر، ترجمه 40 نفر، تربیت مبلغ 12 نفر و در مجموع 203 نفر در دوره هاى آموزشـى شرکت 

کرده و در حال فراگیرى هستند.
■■■

مدیرکل امور فرهنگى و تبلیغى دفتر تبلیغات اسـالمى اصفهان نیز با اشاره به برگزارى جشنواره 
شـعر قرآنى کودك و نوجوان به منظور تقویت و توسـعه انس و محبت باورمندانه نسبت به قرآن 
در بین کودکان و نوجوانان گفت: این جشنواره با عنوان یک قاصدك یک آیه، اولین شب شعر در 

سطح کشور با موضوع شعر کودك براى طالب و روحانیون مى باشد.
حجت االسالم والمسلمین عبدالرسول احمدیان افزود: رویکرد ما استفاده از ابزار هنر به خصوص 
شـعر براى انتقال معارف دین به کودکان و نوجوانان اسـت و زبان شـعر یک روش تفسـیرى از 

آیات قرآنى است.
همچنین نمایشگاه آثار شرکت کنندگان از برنامه هاى جنبى جشنواره مى باشد.

حجت االسالم والمسلمین احمدیان گفت: 15 آذر تا 15 دى فراخوان جشنواره بوده و آثار بهمن 
ماه داورى مى شوند و در نیمه اول اسفندماه سال جارى مراسم اختتامیه را برگزار مى کنیم.

جشنواره ایده هاى قرآنى
 اسفندماه برگزار مى شود

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
کمبود امکانات در دیگر بخش هاى شــهر اصفهان از 
جمله فرودگاه، زمینه ســاز کناره گیرى دولت از تأمین 

هزینه هاى سالن همایش هاى بین المللى شد.
ایرج مظفر در گفتگو با مهر با بیان اینکه در بودجه سال 
95 شــهردارى اصفهان دو هزار و 50 میلیارد تومان 
پروژه تعریف شده است، ابراز داشت: سهم پروژه هاى 
عمرانى از ایــن میزان اعتبار پــروژه اى 991 میلیارد 
تومان اســت که 420 میلیارد تومان قطار شــهرى و 

مابقى پروژه هاى خالص عمرانى است.
وى با بیان اینکه در بخش عمران شهرى شهردارى 
اصفهان براى سال 95 حدود 470 پروژه در دستور کار 
قرار گرفته است، اضافه کرد: در حال حاضر 50 درصد 
این پروژه ها آماده شــده و 50 درصد نیز در حال آماده 

شدن طرح و اجراست.
مظفر با اشاره به اینکه به پروژه هاى باالى یک میلیارد 

تومان هزینه پروژه شاخص مى گویند، اضافه کرد: در 
حال حاضر 30 پروژه شاخص داریم که هر یک از این 
پروژه ها داراى چندین زیرشاخه هستند و از آن جمله 
مى توان به پروژه ســالن هاى اجالس که داراى 20 
زیرشاخه و پروژه میدان امام على (ع) که داراى هشت 

زیر شاخه است، اشاره کرد.
وى با بیان اینکه براى 30 پروژه شــاخص در شــهر 
اصفهان 60 قــرارداد بــه ارزش 435 میلیارد تومان 
منعقد شــده اســت، اضافه کرد: این پروژه ها به غیر 
از خیابان ســازى، پیاده روســازى و مناسب سازى و 
پروژه هاى آسفالت معابر که لکه گیرى روکش ترمیم 

و آسفالت تراشى است.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
قطار شــهرى اولویت پروژه هاى شهردارى اصفهان 
است، افزود: اولویت یک در تأمین اعتبار، پیگیرى ها 
و اجراى خط یک قطار شهرى است که طى دو سال 

اخیر دو فاز بهره بردارى شده و ادامه آن شبانه روزى 
در حال انجام است.

 وى در ادامه میدان استقالل را نیز از دیگر پروژه هاى 
مهم شهردارى اصفهان عنوان کرد و بیان داشت: این 
پروژه که فاز اول آن در حال حاضر توسط مردم مورد 
بهره بردارى قرار گرفته است موفق به دریافت جایزه 
خشت طالیى شد و پنج پل و میدان اصلى این پروژه تا 

پایان سال تحویل مردم مى شود.
مظفر در ادامه با بیان اینکه پل ششم میدان استقالل 
در ســه ماهه نخست ســال آینده تحویل شهروندان 
مى شــود، اضافه کرد: ســاخت این پل داراى شرایط 
خاصى اســت که نمى تواند از حداقل زمــان در این 

پروژه خارج شد.
وى با بیــان اینکه در حــال حاضــر در 46 درصد از 
پروژه هاى فعال شهرى یکهزار و 200 میلیارد تومان 
اعتبار هزینه مى شود، تصریح کرد: بخشى از اعتبارات 

پروژه هاى شهردارى نیز با همکارى بخش خصوصى 
تأمین هزینه مى شود.

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان در پاسخ به 
سئوالى مبنى بر چرایى هزینه اعتبارات شهردارى در 
پروژه ســالن هاى اجالس با توجه به برخى انتقادات 
وارد شــده به این هزینه ها گفت: باید توجه داشــته 
باشــیم که در ســال 89 تصمیمــى اتخــاذ و بهره 
بردارى از این پروژه در دســتور کار قرار گرفت و برابر 
مصوبات دولت قرار بــود صد میلیــارد تومان اعتبار 
براى این پــروژه از محل اعتبــارات دولتى پرداخت 

شود.
وى با بیــان اینکه دریافــت امتیاز بهره بــردارى از 
ســالن هاى اجالس در واقع امتیازى بــود که نصیب 
اصفهان شــده بود، اضافــه کرد: مســئوالن حتى 
تصور اینکــه دولت از این پروژه کنــاره گیرى کند را 
هم نداشــتند و با آرامش خاطر فعالیت خــود را آغاز 

کردند.
مظفر افزود: در نهایت مســئوالن بــا بازدید از دیگر 
امکانات شهر اصفهان و به ویژه فرودگاه از برگزارى 
اجالس در اصفهان خوددارى کردند هر چند پس از آن 
بازدید اقدامات خوبى در زمینه سالن پذیرش مسافران 

خارجى در اصفهان نیز اتفاق افتاد.
وى در ادامه بــا تأکید بر اینکه ســالن  همایش هاى 
بین المللــى مى توانــد میزبان همایش هــاى داخلى 
و خارجــى باشــد، گفت: ایــن مجموعــه مى تواند 
همایش هایى تا ســقف دو هزار و 400 نفر را پوشش 

دهد.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
شهردارى به دنبال دریافت بودجه صد میلیارد تومانى 
از دولت است، افزود: در این راســتا مقرر شده که در 
بودجه سال 96 دولت اعتبارى در این زمینه تخصیص 

یابد.

آخرین وضعیت پروژه هاى مهم شهر اصفهان تشریح شد

دولت به پروژه 
«سالن هاى اجالس» 

بر مى گردد؟

6 قطعه پرنده وحشى در مزرعه اى در حوالى شهرستان 
برخوار کشف و ضبط شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانى محیط زیست اصفهان، 
در پــى گزارش هــاى مردمــى مبنى بــر نگهدارى 
و خریــد و فروش پرندگان وحشــى، یــگان حفاظت 
محیط زیست اســتان و مأموران اداره حفاظت محیط 
زیست شهرســتان برخوار با همکارى نیروى انتظامى 
و دســتور قضائى محل مــورد نظر را کــه مزرعه اى 
در حوالى این شهرســتان بود را شناســایى و بازرسى 

کردند.
در بازرسى از این مزرعه تعداد یک دلیجه، دو بلدرچین، 
دو فاخته و یک اردك سرسبز کشــف وضبط شد و به 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان انتقال داده 

شدند.
همچنین متخلف نگهــدارى پرندگان نیز دســتگیر 
وهمــراه بــا پرونــده بــه مراجــع قضائــى معرفى 

شد.

یکى از نیازهاى اساسى شهرستان دهاقان، ایجاد جایگاه 
سوخت گاز مایع CNG بوده که در اواسط دهه 80 توسط 

شهردارى دهاقان در محله نهضت آباد تأسیس شد.
این جایگاه که همه ســاله از طریق شهردارى دهاقان 
براى امور خودروهاى دوگانه ســوز به مزایده گذاشته 
مى شود، در طول ســال با تکرار تعطیلى به بهانه هاى 

مختلف مواجه مى شود.
آخرین تعمیرات قطعات این جایگاه ســوخت در پایان 
آبان ماه سال گذشته بوده، که این بار نیز پس از گذشت 
یکســال، قطعات آن باز دچار نقص فنى شده و نیاز به 
تعمیر را در برداشته است.با توجه به اینکه فاصله جایگاه 
سوخت CNG دهاقان تا جایگاه شهرستان هاى شهرضا، 
سمیرم، مبارکه و بروجن با مسافت زیادى مستقر هستند، 
تعطیلى تنها جایگاه سوخت در این شهرستان، همواره 
مورد نارضایتى و نگرانى مردم و به ویژه رانندگان تاکسى 

ها و خودروهاى دوگانه سوز را در پى داشته است.
محمد رضا حسینى رئیس شــوراى اسالمى شهرستان 
دهاقان اظهار داشت: به علت فرسودگى بعضى از قطعات 

که منجر به نشت گاز گردیده بود و احتمال حادثه و خطر 
حتمى بود، براى پیشگیرى از این وضعیت، جایگاه تعطیل 
و توسط تعمیرکاران متخصص در نوبت تعمیر قرار گرفته 
است تا تعمیرات اساسى و تعویض قطعات انجام شود و 

هر روز شاهد مشکالت براى شهروندان نباشیم.
وى ادامه داد: امیدواریم مشکل جایگاه CNG به زودى 

رفع مى شود و مسئوالن هم به فکر رفع مشکالت شهر 
هستند.

رئیس شوراى اسالمى شهرستان دهاقان گفت: احتماًال 
نزدیک 700میلیون ریال هزینه جهت تعویض قطعات 
فرسوده و سایر تعمیرات اساسى شود و حدود یک هفته از 

تاریخ آغاز کار تعمیرات طول بکشد.

مدیر آب و فاضالب روستایى شهرستان چادگان گفت: 
آب شرب هفت روستا در بخش مرکزى وچناررود این 

شهرستان با تانکر سیار تأمین مى شود.
مهدى زمانى اظهارداشــت: براى تأمین آب شــرب 
روســتاهایى که با بحران آب روبه رو هستند 24 حلقه 
چاه، ســه چشــمه و یک قنات، براى تأمین آب شرب 
روستاهاى شهرســتان چادگان، درمدار بهره بردارى 

قراردارند.

کشف 6  قطعه پرنده 
وحشى در برخوار

تأمین آب 7 روستاى جایگاه سوخت CNG دهاقان و نگرانى رانندگان  
چادگان با تانکر 
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پیشرفت 60 درصدى جاده 
سفیدشهر- کاشان

مدیر راه و شهرسازى شهرستان آران و بیدگل گفت: 
طرح دو بانده کردن جاده سفیدشهر- کاشان به طول 
9 کیلومتـر در حـدود 60 درصـد پیشـرفت فیزیکى 

داشته است.
مجتبـى آراسـته اظهـار داشـت: تاکنـون 30 
میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات راه و شهرسـازى 
اسـتان اصفهـان بـه ایـن طـرح اختصـاص یافتـه 

است.
وى با بیان اینکه طول این جاده 9 کیلومتر است، ابراز 
امیدوارى کـرد این طرح تا شـش ماه آینـده به بهره 

بردارى برسد.
وى تکمیل و بهینه سازى راه هاى این شهر، کاهش 
ترافیک، جلوگیرى از سانحه هاى رانندگى و تسهیل 
در رفت و آمد خودروهـا را از مزایاى اجراى این طرح 

بیان کرد.

احداث پل عابر پیاده مکانیزه 
در خیابان کاوه

مدیر منطقه 8 شـهردارى اصفهان گفت: احداث پل 
عابر پیاده مکانیزه خیابان کاوه در مقابل بیمارسـتان 
حضرت امام موسى کاظم(ع) با اعتبار 12 میلیارد ریال 

تکمیل شد.
عباسـعلى نصوحـى اظهارداشـت: با توجـه به حجم 
بـاالى تـردد در خیابـان کاوه بـه منظـور تأمیـن 
ایمنـى شـهروندان، احداث پـل عابـر پیـاده در این 
خیابـان در مقابـل بیمارسـتان سـوانح سـوختگى 
حضرت امـام موسـى کاظـم(ع) در دسـتور کار قرار 

گرفت.
وى افزود: این پل عابر پیاده مکانیزه به ارتفاع شـش 

متر و با اعتبار 12 میلیارد ریال احداث شد.

«لطفاً گوریل خودت را 
قورت بده» در فرشچیان 

نمایش کمـدى «لطفاً گوریل خـودت را قورت بده» 
به نویسـندگى نگار داسـتان پور و کارگردانى پویان 
عطایـى از 18 آذر مـاه در فرشـچیان روى صحنـه 

مى رود.
کارگردان این نمایش از برگـزارى دور دوم اجراهاى 
خود خبـر داد و گفـت: بـه دلیل اسـتقبال بـى نظیر 
تماشـاچیان در دور اول و حضـور در جشـنواره تئاتر 
استان، بر آن شـدیم تا دور دوم اجراى این نمایش را 

در آذر ماه آغاز کنیم.
پویـان عطایـى تصریح کـرد: داسـتان ایـن نمایش 
روایتگر زندگى زن و شوهرى است که موجود عجیبى 
را به آپارتمان خود مى آورند تا به جاى بچه خود از آن 

نگهدارى کنند.
وى افـزود: نویسـنده این نمایـش نگار داسـتان پور 
است و عالقه مندان براى دیدن این نمایش کمدى 
مـى تواننـد از 18 تـا 30 آذر مـاه، 18و 30 دقیقـه به 

مجموعه فرهنگى- هنرى فرشچیان مراجعه کنند.

زندگى  دوباره چند بیمار با 
اهداى عضو

اعضاى بدن مادر باردار 26 ساله اى که بر اثر تصادف 
دچار مـرگ مغزى شـده بود، بـه چند بیمـار زندگى 

دوباره بخشید.
محمد حاج جعفـرى، معـاون درمان دانشـگاه علوم 
پزشکى کاشان اظهار داشت: مرحومه انیسه رمضانى 
کالرگـرى 26 سـاله بر اثـر سـانحه تصـادف در اثر 
واژگونى خودرو به بیمارستان بهشتى کاشان منتقل 

و بسترى شد.
وى با بیان اینکه مرحومه رمضانى در ماه نهم باردارى 
بوده و نوزادش با انجام عمل جراحى سـزارین متولد 
شـد ولى پس از 24 سـاعت به دلیل شـدت تصادف 
فوت شد، بیان داشت: به رغم انجام اقدامات درمانى 
توسط تیم پزشـکى مادر 26 ساله دچار مرگ مغزى 

شد.
فـداکارى  و  رضایـت  بـا  کـرد:  اضافـه  وى 
خانـواده ایشـان ، قلـب، کلیه هـا و کبـد و سـایر 
نسـوج قابـل پیونـد بـه بیمـاران نیازمنـد اهـدا 

شد.

خبر

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: اصفهانى ها تا پایان آبان ماه 95 بیش 
از یــک میلیــارد و 323 میلیون لیتــر بنزین مصرف 

کردند.
حسین صادقیان با اشاره به اینکه در هشت ماه نخست 
امســال یک میلیارد و 323 میلیون و 387 هزار و 647 
لیتر بنزین در استان اصفهان مصرف شد، اظهار داشت: 
میزان مصرف بنزین در اســتان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 2/79 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده هاى نفتى اصفهان 
به کاهش 24/77 درصدى نفت ســفید تا آخر آبان ماه 

95 اشاره کرد و گفت: تا پایان آبان امسال 19 میلیون 
لیتر نفت سفید در استان سوزانده شد که میزان مصرف 
در مدت مشــابه ســال قبل، 25 میلیون و 286 هزار و 

200 لیتر بود.
وى با بیان اینکه تا پایان آبــان ماه یک میلیارد و 588 
میلیون و 28هزار و صــد لیتر گازوئیل نیز در اســتان 
مصرف شــد، تأکید کرد: در مدت مشابه سال گذشته 
یک میلیــارد و 835 میلیون و 963 هــزار و 493 لیتر 
گازوئیل در اســتان مصرف شد که نشــان از کاهش 
13/5درصــدى این فــرآورده نفتى در ســال جارى 

است.

مدیرکل راه آهن اســتان اصفهان گفت: قطار مشهد- 
شیراز که شب یک شــنبه در اصفهان نقص فنى پیدا 
کرده بود، پــس از رفع عیب به ســوى مقصد حرکت 

کرد.
حسن ماسورى تصریح کرد: عیب فنى مربوط به مولد 
برق در قسمت موتورخانه قطار بود که این نقص بدون 

آنکه مسافرى از قطار پیاده شود، رفع شد. 
وى اخبار منتشر شــده در فضاى مجازى مبنى بر آتش 
سوزى در قسمت مولد برق قطار را تکذیب کرد و گفت: 
هنگام انجام تعمیر قسمت مولد برق قطار، هیچیک از 
قسمت هاى قطار یاد شده منفصل نشد و آنچه در فضاى 

مجازى منتشر شده، غیرواقعى است.
مدیرکل راه آهن اصفهان ادامه داد: قطار از لحاظ فنى 
در طول مسیر و ایســتگاه به ایستگاه کنترل مى شود و 
چنانچه بازرسان و کارشناسان به کوچک ترین موردى 

برخورد کنند، مجوز الزم را صادر نمى کنند.
وى بااشاره به اینکه سرویس دهى به قطارها،امدادرسانى 
و رفع عیب فنى آنها از امور روزانه و عادى ایستگاه هاى 
راه آهن کشــور اســت، افزود: نقص فنى در مولد برق 
قطار مشــهد - شــیراز و برطرف کردن این مشکل از 
جمله کارها و امــور عادى ایســتگاه راه آهن اصفهان 

است. 

توضیح مدیرکل راه آهن 
درباره یک حادثه

اصفهانی ها 1/3 میلیارد لیتر 
بنزین سوزاندند

نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه جانمایى شرکت «نیرو کلر» در فالورجان از ابتدا اشتباه 
بود، گفت: طرح توسعه این شــرکت باید به دور از مناطق 

مسکونى اجرا شود.
حجت االسالم والمسلمین سید ناصر موسوى الرگانى اظهار 
داشــت: با توجه به اینکه اعالم شده شرکت نیرو کلر براى 
اجراى طرح توسعه، نیازمند 18 مگاوات برق است بنابراین 
طرح توسعه این شرکت طرحى بزرگ است چراکه به اندازه 

یک نیروگاه مجزا به برق نیاز دارد.
وى افزود: شرکت نیرو کلر ادعا دارد که مخازن پساب را ایزوله 
کرده، هر چند پساب مى تواند بخار شده و در منطقه پخش 
شود اما به این دلیل که ســازمان حفاظت از محیط زیست، 
موضوع عدم نفوذ پساب را تأیید کرده، ما نیز مى پذیریم که 

پساب این شرکت براى محیط زیست خطرى ندارد. 
نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه جانمایى نیرو کلر در نزدیکى منطقه مسکونى، از ابتدا 
اشتباه بوده است، تصریح کرد: مردم با فعالیت این شرکت کنار 
آمده اند اما با اجراى طرح توسعه این شرکت موافق نیستیم. 
وى ادامه داد: اگر حادثه اى رخ دهــد و یکى از مخازن مواد 
اولیه شرکت نیرو کلر منفجر شود نه تنها براى مردم منطقه 
فالورجان، بلکه براى مردم اصفهــان ایجاد خطر مى کند 

چراکه برخى از کارشناسان معتقدند که اگر سوراخى در 
یکى از مخازن این شرکت ایجاد شود، خطرآفرین است.
وى با بیان اینکه آنچه قرار است توسعه یابد، باید دور 

از منازل مسکونى و شهرى انجام شود، تصریح کرد: سازمان 
صنعت، معدن و تجارت به دلیل اینکه بانک صنعت و معدن 
سهامدار اصلى این کارخانه است، موافق اجراى طرح توسعه 
است اما با استاندارى اصفهان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
و سازمان حفاظت از محیط زیست در شهرستان و استان، 

مذاکراتى انجام شده و 
مى توانــم بگویم 

که طرح توسعه 
این شرکت در 
حــال حاضر 
متوقف است.

جانمایى «نیرو کلر» از ابتدا اشتباه بود

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: بازسازى ســر در بازار قیصریه 
نیازمند بررســى کارشناســان میراث فرهنگى است و 
این موضوع در دســتور کار اداره کل میراث فرهنگى 

اصفهان قرار دارد.
فریدون اللهیارى با اشاره به جایگاه ویژه بناهاى تاریخى 
در اصفهان اظهار داشــت: بناهــاى تاریخى اصفهان 
همیشه از حساســیت خاصى برخوردار هستند چراکه 

سبب جذب گردشگران و زیبایى سیماى شهر است.
وى با اشاره به بناى تاریخى سر در قیصریه افزود: سردر 
بازار قیصریه از جمله بناهــاى مهم و تاریخى اصفهان 
به شــمار مى رود که در صورت نیاز از فرآیند مرمت و 

بازسازى برخوردار مى شود.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان تصریح کرد: مرمت و بازسازى سر در 
بازار قیصریه در شوراى فنى در حال بررسى است چراکه 
این موضوع از حساســیت ویــژه اى در تصمیم گیرى 
برخوردار است اما بازسازى سر در قیصریه در دستور کار 

میراث اصفهان قرار دارد.
وى با بیان اینکه این بناى تاریخى از حساسیت خاصى 
برخوردار است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلى 

از نظر اعتبارات وجود ندارد اما حساسیت موجود به دلیل 
تزئینات بناى تاریخى سر در قیصریه است.

اللهیارى مرمت و بازسازى ســر در قیصریه را نیازمند 
نتیجه نهایى کارشناســان مربوطه دانســت و گفت: 
کارشناسان و متخصصان مربوطه در این زمینه در حال 
بررسى هســتند و در صورت رســیدن به نتیجه نهایى 

اقدامات الزم صورت مى گیرد.
وى با بیان اینکــه مرمت نباید منجر به آســیب به بنا 
شود، اضافه کرد: برخى از کارشناسان میراث فرهنگى 
معتقد به مرمت و بازسازى بناى ســر در بازار قیصریه 
اصفهان هستند اما برخى دیگر با ارائه دالیلى از جمله 
اینکه مرمت این بنا به اصالت آن آســیب مى رســاند، 
معتقد هستند که این بنا باید در همین وضع کنونى قرار 

داشته باشد.

بررسى مرمت سر در 
«بازار قیصریه» در شوراى 
با تصمیم مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده فنى میراث فرهنگى 

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سید عبدالوهاب 
سهل آبادى در ریاست این خانه ابقا شد.

با توجه به مصوبات مجمع عمومى عادى که به طور 
فوق العاده برگزار شده سید عبدالوهاب سهل آبادى 
به عنوان رئیس هیئت رئیسه، سید حسن حسینى به 
عنوان نایب رئیس اول هیئت رئیسه، رمضان بهرامى 
به عنوان نایب رئیس دوم هیئت رئیسه، محمد رضا 
مرتضوى از اعضاى هیئت رئیسه به عنوان دبیر کل و 
على محمد زمانى به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

در شهر اصفهان نزدیک به دو هزار تاکسى فرسوده 
تردد مى کند که قرار است از طریق ثبت نام در سایت 

نوسازى تاکسى هاى فرسوده، نو شوند.
حســین جعفرى مدیرعامل ســازمان تاکسیرانى 
شهردارى اصفهان در این رابطه پیش از این گفته 
بود که هزار و 366 تاکســى فرسوده براى نوسازى 
تشکیل پرونده داده اند که تاکنون 440 دستگاه آن 

تبدیل به احسن شده است.

 عبدالوهاب سهل آبادى 
ابقا شد

حضور 2000 تاکسى 
فرسوده در اصفهان

استاندار اصفهان گفت: خرید دو قلم میوه سیب و پرتقال 
براى تأمین میوه عید نــوروز و تنظیم قیمت این دو قلم 
میوه در این ایام در دستور کار کمیســیون تنظیم بازار 

استان قرار گرفت.
رسول زرگرپور در جلسه کمیســیون تنظیم بازار استان 
اظهارداشــت: کمیســیون تنظیم بازار باید بــازار را به 
گونه اى تنظیم نماید که نه اجحافى به تولیدکننده و نه 
مصرف کننده وارد شود و از افزایش بى رویه و غیر منطقى 

قیمت ها در بازار جلوگیرى نماید.
استانداراصفهان با بیان اینکه در این کمیسیون تالش

 مى شــود بازار در آرامش و خارج از تالطم حرکت کند، 
گفت: باید هم تولید کننده بتواند تولید خود را به صورت 
منطقى و معقول ارائه کند و هم مصرف کننده با قیمت 
منطقى کاال را خریدارى نماید چراکه اگر به یکى از این 
دو بخش اهمیت داده نشود در تنظیم بازار مشکل ایجاد 
خواهد شــد و کمبود و یا افزایش قیمتى در بازار ایجاد 

خواهد شد.
زرگرپور به تصمیمات صورت گرفته در خصوص تأمین 
میوه شب عید اشاره کرد و افزود: خرید دو قلم میوه سیب 
و پرتقال براى تأمین میوه عید نوروز در دستور کار قرار 

گرفته است و با توجه به سرمازدگى بخشى از مرکبات 
در شمال کشور، باید بر روى کیفیت و سایز میوه ها توجه 
ویژه اى شود تا مشکلى در خصوص کیفیت میوه هاى 

شب عید ایجاد نشود.
زرگرپور با اشــاره به گزارش ســازمان صنعت، معدن 
وتجارت اســتان در خصوص قیمت کاالهاى اساسى و 
ضرورى سبد خانوار، اظهارداشت: براساس این گزارش 
قیمت برخى از کاالها ثابت، برخــى با کاهش قیمت و 

برخى نیز با افزایش قیمت مواجه بوده اند.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه چند قلم کاالى اساسى 

که با افزایش قیمت غیر منطقى در طول یکسال گذشته 
مواجه بوده است، باید توســط کارگروه تخصصى مورد 
بررسى قرار گیرد، گفت: این کارگروه باید اعالم کند که آیا 
این افزایش قیمت ها واقعى بوده است و یا نه و همچنین 
افزایش قیمت در ارتباط با تولید کننده صورت گرفته و یا 

عوامل دیگر در این خصوص تأثیرگذار بوده است.
زرگرپور با اشاره به اینکه عواملى از قبیل خشکسالى ها و 
بیمارى هاى دامى و مسائل اینگونه اى نیز به نحوى بر 
قیمت ها تأثیرگذار است، گفت: باید سهم این عوامل نیز 

در افزایش قیمت ها مشخص شود.

استاندار اصفهان خبر داد

آغاز خرید میوه
 شب عید به منظور 
تنظیم بازار 

,,

 خرید دو قلم میوه 
سیب و پرتقال براى 
تأمین میوه عید 
نوروز در دستور 
کار قرار گرفته 
است و با توجه به 
سرمازدگى بخشى 
از مرکبات در شمال 
کشور، باید بر روى 
کیفیت و سایز 
میوه ها توجه 
ویژه اى شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: اصفهان جایگاه چهارم نشر کتاب 
از نظر تعداد در کشــور را دارد که در هفت ماهه امسال نیز هزار و 200 مجوز انتشار کتاب 

صادر شده است.
حجت االســالم والمســلمین حبیب رضــا ارزانــى در مراســم بیســت و ســومین 
دوســاالنه کتــاب اصفهــان اظهارداشــت: کلیــه کتبــى که طى یکســال گذشــته 
در اســتان اصفهان انتشــار یافته براى حضور در این مراســم مــورد ارزیابى قــرار گرفته 

است.
وى افزود: 508 اثر به دبیرخانه بیست و سومین دوســاالنه کتاب اصفهان جایزه دو ساالنه کتاب 
ارسال شده و مورد بررســى داوران قرار گرفته اســت؛ عالقه مندانى که اهل اصفهان 
هستند و یا کتابى راجع به اصفهان نوشته اند مى توانند در این دوساالنه شرکت 

کنند.
وى خاطرنشان کرد: اصفهان جایگاه چهارم نشر کتاب از نظر 
تعداد در کشور را دارد، تهران در رتبه اول، قم در رتبه دوم 

و مشهد در رتبه سوم نشر کتاب در کشور قرار دارند.

اصفهان رتبه چهارم
 نشر کتاب در کشور را دارد

ا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى
د از نظر تعداد در کشــور را دارد که

شده است. صادر
حجت االســالم والمســلمین حب
دوســاالنه کتــاب اصفهــان اظها
انتشــار یافته براى در اســتان اصفهان

است.
8وى افزود: 508 اثر به دبیرخانه بیست و سو
ارسال شده و مورد بررســى داور
هستند و یا کتابى راجع

کنند.
وى خاط
تعد

اصفهان
 نشر کتاب

مســئول نهاد رهبرى در دانشــگاه پیام نور اســتان 
اصفهــان گفــت: 500 اثــر بــه همایش ملى شــعر 
عاشــورایى «72 خط اشــک» ارســال شــده است. 
حجت االســالم والمســلمین جعفر عمادى افزود: از 
بین آثار ارســالى 70 شــعر در مرحلــه اول، انتخاب و 
به مرحله نهایى ارســال کــه از میان آنهــا در مرحله 
نهایى 42 اثر به عنــوان آثار شایســته تقدیر انتخاب 

شد.
وى بیان داشــت: 17 اثر برگزیده نهایى از 42 شــعر 
شایســته تقدیر در آیین اختتامیه معرفى و به آثار برتر 

جوایز نقدى و لوح همایش اهدا مى شود.

مســئول نهــاد رهبــرى در دانشــگاه پیــام نــور 
اصفهــان با اشــاره بــه اینکــه بیشــترین آثــار از 
دانشــگاه هاى اصفهان و تهران ارســال شده است، 
افــزود: دانشــگاه هــاى آزاد اســالمى، پیــام نور و 
دانشگاه هاى دولتى مشارکت بیشــترى در ارسال اثر 

داشته اند.
عمادى با اشاره به اینکه همایش شعر عاشورایى «72 
خط اشــک»، روز 17 آذر(امروز) به میزبانى دانشــگاه 
پیام نــور اصفهان برگزار مى شــود، افــزود: در آیین 
اختتامیه از خانواده شــهداى مدافع حــرم نیز تجلیل 

مى شود.

ارسال 500 اثر به 
همایش شعر عاشورایى 
«72 خط اشک» 

ر ه ى ر وى و ر ی ین مو ج
داشــت: با توجه به اینکه اعالم شده شرکت نیرو کلر براى 
8اجراى طرح توسعه، نیازمند 18 مگاوات برق است بنابراین 
طرح توسعه این شرکت طرحى بزرگ است چراکه به اندازه 

یک نیروگاه مجزا به برق نیاز دارد.
وى افزود: شرکت نیرو کلر ادعا دارد که مخازن پساب را ایزوله 
کرده، هر چند پساب مى تواند بخار شده و در منطقه پخش 
شود اما به این دلیل که ســازمان حفاظت از محیط زیست، 
موضوع عدم نفوذ پساب را تأیید کرده، ما نیز مى پذیریم که 

پساب این شرکت براى محیط زیست خطرى ندارد. 
نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه جانمایى نیرو کلر در نزدیکى منطقه مسکونى، از ابتدا 
اشتباه بوده است، تصریح کرد: مردم با فعالیت این شرکت کنار 
آمده اند اما با اجراى طرح توسعه این شرکت موافق نیستیم. 
وى ادامه داد: اگر حادثه اى رخ دهــد و یکى از مخازن مواد 
اولیه شرکت نیرو کلر منفجر شود نه تنها براى مردم منطقه 
فالورجان، بلکه براى مردم اصفهــان ایجاد خطر مى کند 
چراکه برخى از کارشناسان معتقدند که اگر سوراخى در

یکى از مخازن این شرکتایجاد شود، خطرآفریناست.
وى با بیان اینکه آنچه قرار است توسعه یابد، بایددور

ن نو هر ر زی ی ز ن ز و
مذاکراتى انجام شده و 

مى توانــم بگویم 
که طرح توسعه 
این شرکت در 
حــال حاضر 
متوقفاست.
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ویترین

قیمت  گوشت به زودى
 متعادل مى شود

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشــت گوســفندى، 
بازگشــت زائران از کربــال، و بارش هــاى اخیر را 
مهمترین دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز عنوان 
کرد و اظهار امیدوارى کرد که طى روزهاى آینده بازار 

به وضعیت تعادل و ثبات برسد.
على اصغر ملکى گفت:  افزایش قیمت گوشت قرمز 
از هفته گذشته شروع شد؛  به طورى که هر کیلوگرم 
گوشت گوسفندى بین هزار تا دو هزارتومان با افزایش 

قیمت روبه رو شد.

کاهش شدید قیمت پرتقال
 از ترس سرما

در حالى که حدود دو هفته تا شب یلدا باقى مانده است، 
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى اعالم کرد: 
وضعیت موجودى و قیمت میوه براى شب یلدا مناسب 
بوده و هیچ مشکلى در این زمینه وجود ندارد اما قیمت 
پرتقال با توجه به هجوم این محصول از باغات به بازار 
از ترس سرمازدگى قیمتش به شدت کاهش پیدا کرد.

حســین مهاجران گفت: هندوانه شب چله میناب و 
سفیدآب هنوز به بازار نیامده چرا که بعضاً تا دهه سوم 
آذرماه صبر مى کنند و به تدریج هندوانه این منطقه را 
به گونه اى عرضه مى کنند که قیمتش افزایش یابد و 

همان روز به فروش برسد.

قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید گفت: صنعت کشور 
با حرکت قابل مالحظه اى در حال خروج از رکود است.

محمدرضا رحمانى اظهار داشــت: از شش هزار و 500 
واحد راکد، امروز ســه هزار و 500 مــورد از آن واحدها 
احیا شده اســت و در این مدت توانستیم 16 هزار پروانه 

بهره بردارى صادر کنیم.
وى ادامه داد: در روزهاى گذشــته طرحى در مجلس به 
تصویب رسید که براســاس آن 1/5 میلیارد دالر براى 
ایجاد اشــتغال در مناطق محروم تخصیص یافت و در 
نظر داریم بخش عمده اى از این بودجه را صرف اجراى 

طرح هاى صنعتى کنیم.

رحمانى گفت: آمارهایى که ما داریم این را نشان مى دهد 
که صنعت از حالت رکود صفر قبلى خارج شده و صنعت 
کشور با حرکت قابل مالحظه اى در حال خروج از رکود 

است.
وى افزود: در هفت ماهه امســال ســه هــزار پروانه 
بهره بــردارى بــه ثبت رســید که نســبت به ســال 
گذشــته در همین مــدت رشــد 8 درصدى داشــته 
اســت. درهفت ماهه امســال 15 هزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذارى جدیــد صــورت گرفته که نســبت 
به همیــن مدت در ســال گذشــته 98 درصد رشــد 

داشته ایم.

معاون وزیر کشــاورزى اعالم کرد: گندم مورد نیاز براى 
تأمین نان صنعتى به ســنتى کشــور به صورت کامل از 
محل تولید داخلى تأمین شــده و هیچ نیــازى به واردات 
نداریم، بلکه درصدد صادرات گندم ایرانى به کشورهاى 

مختلف هستیم.
على قنبرى گفت: هم اکنون آمادگى صادرات سه میلیون 
تن انواع گندم دروم و معمولى به کشورهاى مختلف وجود 
دارد و خریدار نیز براى این محصول از کشورهاى مختلف 
وجود دارد که نشان دهنده کیفیت باالى گندم تولیدى در 
کشور است. وى افزود: در راستاى افزایش کیفیت تولید نان 
در کشور به نظر مى رسد صنعتى  کردن تولید نان در کشور 

که مى تواند با ذائقه مردم ایران بیشتر سازگار باشد و از نظر 
بهداشت و سالمت مناسب است مى تواند جایگاه مناسبى 

در کشور براى تولید نان به وجود آورد.
قنبرى همچنین در خصــوص اجراى طرح نان صنعتى و 
دلیل عدم موفقیت کامل آن در کشور، اظهار داشت: یکى 
از دالیل عدم موفقیت تولید نان صنعتى در کشور ذائقه و 
تمایل مردم براى مصرف نان سنتى است؛ گرچه نان سنتى 
هم مى تواند جایگاه ویژه اى از نظر سالمت در سبد مصرفى 
خانوار داشته باشد اما به نظر مى رسد براى تقویت جایگاه 
نان صنعتى باید اعتبارات سرمایه گذارى بیشترى در این 

زمینه صورت گیرد.

در حال خروج از رکود در 
بخش صنعت هستیم

کیفیت نان 
استاندارد است

13 میلیون کارگر ایرانى در انتظار حیاتى ترین تصمیم زندگى
مهمترین و حیاتى ترین تصمیم معیشتى یکسال کارى 
13 میلیون کارگر ایرانى یعنــى تعیین حداقل حقوق و 
دستمزد در هفته هاى پایانى اسفند ماه گرفته مى شود و 
سناریوهاى تعیین مزد در ســه ماهه پایان سال یک به 
یک روى میز مذاکره گروه هاى کارگرى و کارفرمایى 

قرار مى گیرد.
حســن هفده تن معاون روابــط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى که ارتقاى ســطح معیشــت کارگران، 
رقابت پذیرى محصوالت تولیدى و کاهش هزینه هاى 
کارفرمایان را درنظــر دارد امیدوار اســت با برگزارى 
نشســت هاى کارگروه  تخصصى مــزد و بهره مندى 
از نظرات علمــى و تجربى نخبگان و اندیشــمندان، 
مسیر جلسات دستمزد به سمت و سویى پیش برود که 
کارگران و کارفرمایان هر دو از آن منتفع شوند. طراحى 
مدل جدیدى براى دســتمزد که هم نیازهاى معیشتى 
کارگران را پاسخ دهد و هم به کاهش هزینه هاى تولید 
کارفرمایان منجر شود دغدغه همیشگى معاون روابط 

کار است.
با این حال فعاالن کارگرى با هشــدار نسبت به اثرات 
پایین بودن دستمزد مى گویند این امر عالوه بر کاهش 
قدرت خرید، انگیزه و روحیه کار را تنزل داده و کیفیت 

تولید داخلى و تقاضا براى خرید آن را کم مى کند.
عبدا... مختارى کارشناس حوزه کار بر این باور است که 
ریشه هاى پایین بودن دستمزد در ایران باید شناسایى 
شــود و اگر وزارت کار به دنبال تعیین مزدى عادالنه و 

واقعى است این مزد منطبق با شاخص خط فقر باشد.
وى به وزارت تعاون پیشنهاد مى کند که براى افزایش 

قدرت معیشت کارگران و جلوگیرى از هزینه هاى غیر 
ضرور کارفرمایان، مدلى طراحى کند که بر اســاس آن 
سهم دستمزد در قیمت تمام شده باال برود ولى منجر به 
ایجاد تورم نشود و درهمین حال با کاهش هزینه هاى 
زاید تولید و ســوق دادن آن به ســمت مزد، دستمزد 

کارگران را  باال ببرد.

به اعتقاد این فعال کارگرى، چنانچه هزینه هایى که به 
نام داللى و واسطه گرى ایجاد و به کارفرمایان تحمیل 
مى شود از بخش تولید حذف و به سمت دستمزد هدایت 

شود، سهم دستمزد افزایش پیدا مى کند.
بسیارى از کارشناســان بر این باورند برغم آنکه مرکز 
آمار از کاهش نرخ تورم سخن مى گوید اما این کاهش 

در زندگى کارگران چندان ملموس نیست و باال رفتن 
قیمت عمــده اقالم خوراکــى و مصرفــى و اجاره بها 
موجب شــده تا رقم ســبد هزینه خانوارهاى کارگرى 
نسبت به ســال گذشــته افزایش قابل توجهى داشته

 باشد.
رئیس کانــون عالــى انجمن هاى صنفــى کارگران 

مى گویــد: بــا وجــود آنکه حــق مســکن و خواربار 
و ســایر مزایاى کارگــران در ســال 95 افزایشــى 
نداشــته و عقــب ماندگى هــاى مــزد آنهــا جبران 
نشــده ســبد هزینــه خانوارهــاى کارگــرى بــه 
ســه میلیــون و 300 هــزار تومــان در ماه رســیده

 است.
عباســى افزود: هر سال تشــکل ها براى بررسى رقم 
دستمزد و رصد وضعیت خانوارهاى کارگرى کمیته هاى 
دستمزد را در استان ها تشــکیل مى دهند و تحقیقات 
میدانى گسترده اى در این خصوص آغاز مى شود. وزارت 
کار نیز کارگروه تخصصى مزد را تشــکیل مى دهد اما 
شورایعالى کار بى اعتنا به تمام گزارش ها و نتایج به دست 
آمده در یک چانه زنى نمایشى، رقم دستمزد را به بهانه 
مصلحت اندیشى و بدون تأمین نظر کارگران مشخص 

مى کند.
وى معتقــد اســت دســتمزدى کــه بــراى جامعه 
کارگرى پیش بینى مى شــود باید با خــط فقر برابرى 
داشــته باشــد و به عنوان شــاخص مهم براى تعیین 
کف مــزد،   هزینه هــاى زندگى کارگران را پوشــش 
دهد.از نگاه کارشناســان نیز عمده تریــن دلیل عقب 
افتادگى دســتمزد کارگران در ســال هاى اخیر،  عدم 
اجراى قانون هاى حداقلــى و موانع قانونى پیش روى 
کارگران در دستیابى به مطالباتشــان بوده است. آنها 
معتقدند در طول ســال هاى گذشــته فاصله بین تورم 
و دســتمزد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه معیشــت 
خانوارهــاى کارگرى با افت شــدیدى همــراه بوده 

است.

ابالغ راي
شماره پرونده: 346/95 ش 5 ح شماره دادنامه: 647 خواهان: میثم قصرى فرزند على به نشانى: شاهین شهر، 
عطار، فرعى 2 شــرقى، پالك 31 ، خوانده: مهدى وکیلى به نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه مبلغ 
10/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق و به طرفیت خوانده فوق تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در شعبه پنجم 
حقوقى و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي شــورا: در خصوص دادخواســت میثم قصرى به طرفیت مهدى وکیلى به خواسته: مطالبه مبلغ 
10/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 199595 عهده بانک ملى ایران از حساب جارى شماره 
0109997953003 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه نظر 
باینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونى اخطاریه 
نشر آگهى در جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده است. لذا 
شورا با استصحاب بقاى دین اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 198، 
515 قانون آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل دین و مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مستنداً به تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدور چک بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 95/2/10 تا زمان اجراى حکم که محاسبه آن با 
دایره اجراى احکام است، در حق خواهان مى نماید. رأى صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا مى باشد. م الف: 1289 رضوانى قاضى شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/354
حصر وراثت

سیدحسن سجاددوست فرزند سیدعلى با بشماره شناسنامه 178 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 93/1321  
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ربابه احمدى مبارکه فرزند 
عوضعلى به شماره شناســنامه 4235 به تاریخ 1395/08/09 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- سیدحسن سجاددوست فرزند سیدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 
178 نسبت به متوفى (فرزند) 2- سیدحسین سجاددوست فرزند سیدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 149 نسبت 
به متوفى (فرزند) 3- طیبه سجاددوست فرزند سیدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 4437 نسبت به متوفى (فرزند) 
4- زهرا سجاددوست فرزند سیدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 4897 نســبت به متوفى (فرزند) 5- خدیجه 
سجاددوست فرزند سیدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 102 نسبت به متوفى (فرزند) 6- بهجت سجاددوست 
فرزند سیدعلى شماره شناســنامه یا کدملى 282 نســبت به متوفى (فرزند). 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: 
95/578 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/9/355

ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: 761/95 وقت رسیدگى: 95/10/27 ســاعت 15:00 خواهان: عباسعلى جمالى فرزند حسنعلى 
خواندگان: 1- محسن صالحى فرزند حبیب اله 2- محســن بختیارى خواسته: الزام به انتقال سند یک دستگاه 
خودرو پژو آردى به شماره انتظامى 775 هـ 87  ایران 23، خواهان دعوى دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف 
شعبه پنجم حقوقى مبارکه نموده و وقت تعیین رسیدگى تعیین شده و علت مجهول المکان بودن خوانده (محسن 
بختیارى) به درخواست خواهان و دستور رئیس شورا و به تجویز ماده 73 قانون دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر تا آخرین آگهى 
ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر فوق الذکر جهت رسیدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى 
الزم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف: 95/577 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان مبارکه/9/356
حصر وراثت

سیدحسن اسماعیلى داراي شناسنامه شماره  359 به شرح دادخواست به کالسه 295/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه رجبى هســنیجه به شناسنامه 9 در تاریخ 
1395/6/31  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیدحسن 
اسماعیلى فرزند سید رحمن به ش.ش 359 متولد 1335 نســبت با متوفى (همسر) 2- زهراسادات اسماعیلى 
فرزند سیدحسن به ش.ش 564 متولد 1367 نسبت با متوفى (فرزند) 3- سید مرضیه اسماعیلى فرزند سیدحسن 
به ش.ش 1150113677 متولد 1370 نسبت با متوفى (فرزند) 4- ســید اصغر اسماعیلى فرزند سیدحسن به 
ش.ش 3 متولد 1360 نسبت با متوفى (فرزند) 5- سیدحسین اسماعیلى فرزند سیدحسن به ش.ش 15 متولد 
1363 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2676 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/9/364

حصر وراثت
فاطمه سلحشور داراي شناسنامه شماره 229 به شــرح دادخواست به کالسه 1124/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رمضان سلحشــور بشناســنامه 143 در تاریخ 
1395/3/26  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه 
سلحشور ش.ش 229، 2- سکینه سلح شور ش.ش 117،  3- زهرا سلحشور ش.ش 983،  4- عباس سلحشور 
ش.ش 211،  5- مرتضى سلحشور ش.ش 21،  6- مجتبى سلحشور ش.ش 8923 ،  7- اکبر سلحشور ش.ش 
192،  8- رضا سلحشور ش.ش (ملى) 1080071636،  9- على سلحشور ش.ش 714،  10- مصطفى سلحشور 
ش.ش 561،  11- احمد سلحشور ش.ش 193،  12- مریم سلحشور ش.ش 425،  13- زینب سلحشور ش.ش 
50 ،  14- خدیجه سلحشور ش.ش 2194 (فرزندان متوفى) 15- طلعت سلحشورى ش.ش 176 (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 یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2689 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/377
حصر وراثت

اکبر احمدى داراي شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست به کالسه 1123/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد احمدى بشناسنامه 5 در تاریخ 1395/8/22  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- معصومه احمدى ش.ش (ملى) 
1080059644 ، 2- زهرا احمدى ش.ش 25،  3- نرگس احمدى ش.ش 72،  4- مهدى احمدى ش.ش 46،  
5- اکبر احمدى ش.ش 48،  6- محمد احمدى ش ملــى 1080059628،  7- مهرى احمدى ش.ش 1513 
(فرزندان متوفى) 8- شهربانو جعفرى ش/ش 7 (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 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: 2688 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/378
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973730100909 شماره پرونده: 9509983830100219 شماره بایگانى شعبه: 950221 
خواهان آقاى نورمحمد آبافت فرزند على محمد به نشانى یاسوج گچساران رزمندگان خندق غربى 2 خواندگان: 
1- آقاى سید مصطفى شریعتى به نشانى اصفهان خمینى شهر اصغر آباد خ گلزار بن بست اول منزل اول 2- آقاى 
امین اله قراچه به نشانى یاسوج گچساران ك 3 راهى درب پنجم سمت راست خواسته اعتراض ثالث اصلى دادگاه 
با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید.راى دادگاه اعتراض ثالث اجرایى آقاى نور محمد آبافت 
نسبت به توقیف اتومبیل نیسان به شماره انتظامى 49-149-ص43 وارد است زیرا با توجه به اظهارات معترض 
ثالث، وصول اسناد مالکیت در تصرف معترض، ارائه قرارداد خرید اتومبیل مذکور از آقاى على محمد بخشنده در 
تاریخ 93/11/28 و قبل از تاریخ توقیف خودرو توسط اجراى احکام دادگسترى و تایید این قرارداد توسط فروشنده 
و از توجه به دادنامه قطعى شماره 109-94 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومى گچساران در خصوص الزام آقاى 
امین اله قراچه به انتقال سند اتومبیل فوق الذکر در حق آقاى على محمد بخشنده دادگاه با احراز خرید اتومبیل فوق 
الذکر توسط خوانده قبل از دستور توقیف آن توسط قسمت اجرا مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام 
مدنى ضمن پذیرش اعتراض ثالث حکم به رفع توقیف خودرو نیسان به شماره انتظامى 49-149 ص 43 صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان است.م الف: 2687 میرفتاح دادرس شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/9/379 

مزایده
در پرونده کالسه 950294 ح 3  اجرایى و به موجب دادنامه 2505-940 صادره از شعبه سوم حقوقی نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى محمد امینى فرزند على محکوم است به پرداخت 110 عدد سکه تمام بهار آزادى طال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 200/000 ریال نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگستري منتخب آقاي کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. یکدستگاه موتورسیکلت بهتازسیکلت به 
شماره انتظامى 22116- 631 به رنگ مشکى مدل 1392 در وضعیت ظاهرى و فنى خوب با ارزش 46/000/000 
ریال ارزیابى و تعیین گردید. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال 
توقیف شده از طریق اجراي احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 95/9/29 ساعت 12 صبح و در همان محل اجراى 
احکام به فروش میرسد، برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد. ضمناً  خریدار 
می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمــل آورد. م الف: 2686  اجراي احکام 

حقوقی دادگسترى نجف آباد/9/380
حصر وراثت

ابوالحسن بابائى داراي شناسنامه شماره 1274 به شرح دادخواست به کالسه 1052/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان پرگل بابائى برده شاهى بشناسنامه 936 در تاریخ 
1394/3/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالحسن 
بابائى ش.ش 1274 ، 2- همه گل بابائى ش.ش 18، 3- کتایون بابائى بردشاهى ش.ش 22،  4- قربانعلى بابائى 
ش.ش 9،  5- حسنعلى بابائى بردشــاهى ش.ش 1680،  6- خدیجه بابائى بردشاهى ش.ش 1563 (فرزندان 
متوفى) 7- امامقلى بابائى بردشاهى ش.ش 359 (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 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: 2684 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/381
ابالغ بهاء ثمنیه اعیانى  

شــماره: 94310456811584- 1395/9/7 ورثه ســرکار خانم صغرى مرتضوى نظر به اینکه خانم صغرى 
مرتضوى ش.ش 3361 مالک بهاء ثمنیه اعیانى 211 سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 270 سهم یک 
چهارم جریب از 32 جریب شش دانگ پالك 77 فرعى از 130- اصلى واقع در بخش ثبت دهاقان مى باشد که 
میزان مذکور از طریق اجراى قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى منجر به صدور رأى 
شماره 139460302019002645 مورخ 1393/11/26 شش دانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى 
بنام آقاى جعفر اسماعیلى فرزند اسداله، گردیده و پس از طى تشــریفات قانونى تحت پالك ثبتى 402 فرعى 
مفروز و مجزى شده از 77 فرعى از 130- اصلى واقع در بخش ثبت دهاقان، به نام نامبرده مذکور منجر به صدور 
سند مالکیت گردیده است و حسب درخواست نامبرده جهت حذف بهاء ثمنیه اعیانى از سند مالکیت خویش را 
نموده است که در استاى اجراى تبصره اول ماده 105  آئین نامه قانون ثبت و نیز رعایت ماده 946 قانون مدنى، 
کارشناس رسمى دادگسترى طى برگ ارزیابى شماره 95/103 مورخ 1395/04/18 و نامه شماره 112/134/01 
مورخ 1395/04/26 کانون کارشناسان رسمى دادگسترى اعالم نموده ارزش بهاء ثمنیه اعیانى برابر 700/000 
ریال (هفتصد هزار ریال) مى باشد که به حساب سپرده این اداره واریز گردیده است. لذا مراتب آگهى، و با توجه به 
نامه شماره 13/117/560 مورخ 1395/09/07  اداره ثبت احوال خانم صغرى مرتضوى فوت نموده است لذا به 
ورثه نامبرده اخطار مى گردد تا از تاریخ انتشار در ساعت ادارى با در دست داشتن مدارك مثبته وراثت به این واحد 
ثبتى مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نمائید و چنانچه نسبت به ارزیابى فوق الذکر اعتراض  دارید ظرف مدت 
یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوى نموده و گواهى آن را به این اداره ارائه نمائید، در غیر اینصورت 
بهاء ثمنیه اعیانى سند مالکیت 211 سهم مشاع از پالك مذکور که فعًال بصورت شش دانگ یکباب خانه درآمده 

حذف مى گردد. م الف: 95/198  اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/9/393
ابالغ  

شــماره ابالغیه: 9510103749107667 شــماره پرونده: 9509983749100231 شــماره بایگانی شعبه: 
950417 پیرو آگهی هاي منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقاى مظاهر اژدرى فرزند حبیب که 
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9509973749100993 صادره از شعبه اول 
دادگاه عمومى حقوقى دهاقان در پرونده شماره 9509983749100230 محکوم به پرداخت مهریه و ثبت واقعه 
ازدواج در حق محکوم له خانم مهناز رنجبر و نیم عشر دولتى شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نســبت به اجراي مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجراي احکام طبق مقررات نسبت به وصول 
مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. بمومجب درخواست اجراى حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 
9509973749100993 صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دهاقان محکوم علیه ملتزم است به حضور در 
یکى از دفاتر ثبت ازدواج و البته تدارك و انجام مقدمات مربوطه و ثبت واقعه ازدواج دائمى و همچنین به پرداخت 
یکصد عدد سکه تمام بهار آزادى به عنوان بخشى از مهریه و نیز پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و نود و پنج هزار 
ریال به عنوان خسارت ناشى از هزینه دادرسى در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال بابت نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. ضمناً با توجه به پذیرش اعسار محکوم له از پرداخت بخشى 
از هزینه دادرسى اجراى احکام موظف است در زمان وصول محکوم به مبلغ سى و چهار میلیون و هشتصد و سى 
و پنج هزار ریال به عنوان تتمه هزینه دادرسى از محکوم به برداشت و به حساب مربوطه واریز نماید. رأى صادره 

غیابى است. م الف: 95/197 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهاقان/9/394

ابالغ راي
تاریخ رســیدگى و صدور حکم: 95/8/27 شــماره پرونده: 353/95 ش 3 شــماره دادنامه: 404/95 شــعبه 
رسیدگی کننده: شعبه سوم مجتمع شوراي حل اختالف چادگان خواهان: آقاى على اصغر نورى فرزند قربانعلى 
ساکن: چادگان، روستاى قرقر،  خواندگان: آقایان 1- غالمحسین نورى فرزند محمد ساکن: چادگان، روستاى 
قرقر 2- محمود صالحى فرزند امان اله ســاکن: چادگان، رزوه 3- خانم سیده فاطمه موسوى فرزند سیدرسول 
آدرس: مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رسمى. راي شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى على اصغر 
نورى فرزند قربانعلى به طرفیت خواندگان آقایان 1- غالمحسین نورى فرزند محمد 2- محمود صالحى فرزند 
امان اله 3- خانم سیده فاطمه موسوى فرزند سیدرسول به خواسته «درخواست صدور حکم دایر بر الزام خوانده 
ردیف سوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و تنظیم سند انتقال یک دستگاه خودروى سوارى پژو 405 
جى ال ایکس به شماره انتظامى 578 س 59  ایران 53 به نام خواهان با احتساب مطلق خسارات قانونى مقوم 
به مبلغ پنجاه میلیون ریال» نظر به اینکه مبایعه نامه عادى مورخ 94/12/4 با تصرف مشارالیه در وسیله نقلیه 
مذکور و مدارك آن از جمله کارت مشخصات وسیله نقلیه حکایت از انعقاد عقد بیع در آن خصوص آن خودرو فى 
مابین خواهان (خریدار) و خوانده ردیف اول (فروشنده) دارد و عقد بیع متعاقدین را به اجراى کلیه تعهدات قانونى، 
قراردادى و عرفى ناشى از آن از جمله تنظیم سند رسمى به نام خریدار توســط بایع ملزم مى نماید و با توجه به 
اینکه حسب پاسخ استعالم واصله از پلیس اطالعات و امنیت عمومى شهرستان چادگان به شماره و تاریخ وارده 
229- 95/7/17 خوانده ردیف سوم به عنوان مالک قانونى و رسمى آن خودرو معرفى گردیده است و از طرفى 
مشارالیه با وصف ابالغ در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و الیحه اى را نیز در جهت اثبات برائت خود یا بى اعتبار 
ادعاى خواهان و مستندات وى ارائه ننموده است. لذا قاضى شورا با احراز مالکیت خوانده مذکور و نیز احراز صحت 
بیع صورت گرفته، دعوى خواهان را وارد و مقرون به صحت تشــخیص داده و با توجه به اصل صحت و لزوم 
قراردادها و به استناد مواد 10، 219، 220، 222، 231، 362، 1258 از قانون مدنى و مواد 198و 519 از قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر حکم بر الزام خوانده ردیف سوم به حضور در یکى از دفترخانه هاى اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى وسیله نقلیه فوق الذکر به نام خواهان به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هفتصد و پانزده هزار 
ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق مشارالیه صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
بعد از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل اعتراض تجدیدنظرخواهى در دادگاه 
محترم حقوقی شهرستان چادگان مى باشد و در خصوص خوانده ردیف اول و دوم با توجه به اینکه دعوى متوجه 
ایشان نمى باشد لذا قاضى شورا به استناد ماده 89 از قانون آئین دادرسى مدنى ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون 
قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز بعد از ابالغ قابل 
اعتراض تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم حقوقى شهرستان چادگان مى باشد. م الف: 79 ناظمى هرندى قاضى 

شعبه سوم مجتمع شوراي حل اختالف شهرستان چادگان/9/395
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/303670- 1395/9/9 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت دو سهم مشاع از پنج سهم 
ششدانگ پالك ثبتى شماره: 42- فرعى از 2- اصلى که در صفحه 312 دفتر 343 بنام ربابه هادى شهرضائى 
ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده سپس بموجب ســند شــماره 94593- 81/4/17 دفتر 4- شهرضا مقدار 
هشت- نهم سهم مشاع از مالکیت خود را بغیر انتقال و بموجب رأى شماره 5834- 83/2/7 هیئت حل اختالف 
مقدار یک- هیجدهم سهم مشاع از مالکیت وى کســر گردیده و نیز بموجب سند شماره 113964- 85/2/9 
دفتر چهار شهرضا مقدار نوزده- یکصد و پنجاهم سهم مشاع از مالکیت خود را بغیر انتقال و بموجب سند شماره 
113966- 85/2/9 دفتر چهار شهرضا مقدار شانزده- یکصد و پنجاهم سهم مشاع از مالکیت خود را بغیر انتقال 
و بموجب سند شــماره 121654- 86/12/16 دفتر چهار شهرضا مقدار بیست و شش- یکصد و پنجاهم سهم 
مشاع از مالکیت خود را بغیر انتقال و بموجب سند شــماره 135542- 92/9/7 دفتر چهار شهرضا مقدار چهل و 
نه- چهارصد و پنجاهم سهم مشاع از مالکیت خود را بغیر انتقال و بموجب سند شماره 136264- 94/2/18 دفتر 
چهار شهرضا مقدار سى- چهارصد و پنجاهم سهم مشاع از مالکیت خود را بغیر انتقال نموده اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 95091871131083- 95/9/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 21742- 95/9/4 به گواهى دفترخانه پنج شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت 
آن به علت جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت نسبت 
به باقیمانده مالکیت خود بمیزان هفتاد و یک- یکصد و پنجاهم سهم مشاع 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 کتباً 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: 530  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/9/532
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002127000070/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500120 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000025 بدینوســیله به آقاى محمدصادق آربیع فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 237 و 
شماره ملى 1199013161 متولد 1339/02/09 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: 
شهرضا میدان شمسبگى اول کوچه قائمیه پالك 66 کدپســتى 8613836853 که برابر گزارش مأمور اداره 
پســت در آدرس مندرجه در اجرائیه مورد شناسائى واقع نگردیده  اســت ابالغ میگردد؛ براساس قرارداد شماره 
1308/4000/10553340/2 مورخ 1393/09/25 تنظیمى در بانک پاسارگاد شعبه شهرضا شما مبلغ چهارصد و 
نود میلیون ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بانک پاسارگاد شعبه 
شهرضا (بستانکار پرونده) اجرائیه به مبلغ پانصد و هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 1395/05/12 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ چهارصد و پنجاه و شش هزار و چهارصد و سى و هشت 
ریال به آن اضافه میگردد صادر و  پرونده تحت شماره بایگانى 9500120 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا 
در جریان رسیدگى میباشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب یکنوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر میگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار 

آگهى عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 525 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان شهرضا/9/534
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759203635 شماره پرونده: 9509983759200567 شماره بایگانی شعبه: 950582 
خواهان  شرکت سهامى خاص بیسکویت آالله و علیرضا شجاعت دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد کریمى 
و فرشته بیک زاده به خواسته جلب ثالث (غیرمالى) تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع 
و به کالسه 9509983759200567 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/29 و ساعت 11:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 1341 شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/9/589
مزایده

شماره نامه: 9510113723501200 این اجراى احکام در نظر دارد در خصوص پرونده 9509983723200172 
و 9509983723100238 و 9409983723200848  اجراى احکام حقوقى شعبه اول و دوم اموال شرکت چینى 
بهداشتى ســتاره زاینده رود را در قبال مطالبات محکوم لهم مهران شریعتى و امیر مرادى و حسنعلى کریمى به 
مشخصات زیر را از طریق مزایده به تاریخ روز چهارشــنبه 95/10/1 ساعت 10 صبح به فروش برساند شرکت 
کنندگان موظف به پرداخت ده درصد قیمت پایه بصورت فى المجلس به حساب سپرده شماره 2171290299008 
نزد بانک ملى مرکزى مبارکه مى باشــند و چنان چه برنده مزایده ظرف مهلت 30 روز مابقى قیمت مزایده را به 
حساب مذکور واریز و قبوض آنرا تقدیم این اجرا ننماید و یا از مزایده انصراف دهد ده درصد تودیع شده وى پس 
از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. براى بازدید از اموال شرکت کنندگان تا پنج روز قبل از 
مزایده میتوانند به این اجراى احکام مراجعه نمایند. محل انجام مزایده: اجراى احکام حقوقى شعبه دادگسترى 
مبارکه- طبق 2- اطاق 2 مال مورد مزایده عبارت است از یک دستگاه کمپرسور اسکروهواى فشرده صنعتى 
مستعمل (در حال کار نمى باشد) ســاخت شرکت صنایع مهندسى و تولیدى هواســامان البرز با شماره سریال 
 13 bar فشار کارى nm/min 7/5 -سال ساخت 2008- ظرفیت  hac  60100163 و مشخصات فنى: مدل
و مشخصات موتور کمپرسور: قدرت kw ۴۵ سوئیچ و نمایشگر فشار روغن و هوا indumrt- واحد سپراتور- 
فیلتر سپراتور (جداسازى روغن و هوا) و مشخصات سیستم خنک کارى: هوا خنک: رادیاتور مجهز به الکترو فن 
شرکت abb- تیپ y ۲۱۰۰ I 1-4 قدرت kw 2-2 و تابلو برق شامل کنتاکتورهاى راه اندازى موتور اصلى 
بصورت ستاره مثلث با مارك Is- نمایشگر روغن بصورت دیجیتال- کلید اصلى برق تابلو mccbls- ساعت 
کارکرد موتور- چراغهاى نمایشگر تابلویى و سایر کلیدهاى کنترلى و حفاظتى لذا با توجه به بررسیهاى کارشناسى 
فوق الذکر و با در نظر گرفتن ظاهر دســتگاه و مدت کارکرد و جمیع عوامل و جهات مؤثر رو دخیل در قضیه و 
همچنین سهل البیع بودن و نرخ عادالنه روز قیمت پایه مزایده دستگاه فوق الذکر به مبلغ 215/000/000 ریال 
(دویست و پانزده میلیون ریال) براورد و به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته خواهد شد. م الف: 95/583 اجراى 

احکام شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/9/617
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9510103759303853 شــماره پرونده: 9509983759301187 شماره بایگانى شعبه: 
951219 خواهان نازنین الفتى پور دادخواستى به طرفیت خوانده اکبر الفتى پور به خواسته ثبت واقعه ازدواج تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759301187  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1395/10/18 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطال ع 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:1307 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /9/624 

ابالغ اخطاریه ماده 101 آیین نامه اجرا
شــماره پرونده: 139504002127000088/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500150 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802127000028 بدینوسیله به آقاى سید مجتبى موســوى فرزند سید محسن به شماره شناسنامه 
1683 و شماره ملى 1209226820 متولد 1326/08/01 به آدرس شهرضا خیابان شهید بهشتى کوچه سروش 
فرعى 23 (شهید میرنیام) اولین کوچه سمت چپ جنب بانک ملى پالك 22 کدپستى 8613834491 که برابر 
گزارش مامور اداره پست  امکان ابالغ واقعى در آدرس مندرجه در اجرائیه به شما وجود نداشته است ابالغ میگردد 
در موضوع پرونده اجرائى به شــماره بایگانى 9500150 له سجاد خراجى و علیه شما تمامت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 68/35 واقع در سیدآباد بخش یک ثبتى شهرضا (که در محل بصورت یک قطعه 
زمین بمساحت 397/5 مترمربع میباشد) توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ یک میلیارد و هشتصد و 
شصت و هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال و تمامت ششدانگ دکان بشماره پالك ثبتى شماره 1/1995 
واقع در ابنیه بخش یک ثبتى شهرضا ملکى شما توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ چهار میلیارد ریال 
ارزیابى شده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك هاى مذکور معترض مى باشید، اعتراض کتبى خود را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهى به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ هفت میلیون 
ریال به واحد اجراى اسناد رســمى واقع در اداره ثبت اسناد شهرضا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضى که خارج از 
موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. این آگهى یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. م الف: 531  اداره اجراي اسناد رسمی شهرضا/9/634

ابالغ 
شــماره ابالغیه: 9510103640707172 شــماره پرونده: 9309983640700160 شــماره بایگانى شعبه: 
930162 ابالغ آگهى نظریه کارشناســى به خوانده لطف على یوزباشى نظر به این که در پرونده 930162 قرار 
کارشناسى صادر گردیده و نظریه کارشناسى به پرونده واصل گردیده است لذا ظرف مهلت 7 روز از تاریخ نشر 
جهت وصول نظریه کارشناسى و اعالم اظهارات خود نفیاً و اثباتاً در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور 
وفق نظریه کارشناسى اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 813 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان لنجان 

(زرین شهر)/9/635

ابالغ وقت رسیدگى
شماره درخواست: 9510463761500024شماره پرونده:9509983761500040  
شماره بایگانى شــعبه:950043 نظر به اینکه آقاى نوید فتحى رستگانى به اتهام 
کالهبردارى رایانه اى از طریق برداشت از حســاب شاکى به مبلغ 10/350/000 
ریال از طریق خریــد اینترنتى با iP متعلق به متهم مذکور از طرف این دادســرا به 
شکایت آقاى حاجت مراد سلطانى عالسوند تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 
ق.آ.د.ك مراتب به نامبــرده ابالغ تا در مورخ 1395/10/19 در این شــعبه جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور 
اقدام قانونى معمول خواهد شد.م الف: 899 شعبه چهارم دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه /9/168
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 داستان برانکو و ساسان
 «او خودش خواسـت که از باشـگاه برود و باشگاه نیز 
قبول کرد و من االن به بقیه بازیکنان فکر مى کنم.» 
این جدیدترین اظهار نظر سرمربى پرسپولیس در مورد 
جدایى ساسـان انصارى از تیمش اسـت. بـا این همه 
صحبت هاى  انصـارى در برنامه 90 نشـان مى دهد 
که سرمربى پرسپولیس مسبب اصلى جدایى او از این 

تیم بوده است.
انصارى درباره جدایى از پرسپولیس گفت:  هدف هاى 
بزرگى بـراى حضور در پرسـپولیس داشـتم و به نیت 
فیکس بازى کردن به این تیم بزرگ رفته بودم ولى بعد 
از مدتى دیدم اگر بخواهم این روند را ادامه بدهم شاید 
تا پایان فصل فرصت بازى پیدا نکنم براى همین بعد از 
صحبت با آقاى برانکو تصمیم گرفتم به فوالد برگردم.

«صفر تا سکو» اکران شد
مستند زندگى خواهران ووشوکار سمیرمى در جشنواره 

سینما حقیقت اکران شد.
مسـتند «صفـر تـا سـکو» بـه کارگردانـى سـحر 
مصیبـى در پردیـس سـینمایى چارسـو اکـران 
شـد. ایـن اکـران در چارچـوب اولیـن روز از دهمین 
جشـنواره بین المللى سـینما حقیقت صـورت گرفت.

این مسـتند به زندگى سه خواهر ووشـوکار سمیرمى 
باشـگاه سـپاهان مى پـردازد و تالش هـاى الهـه، 
شـهربانو و سـهیال منصوریـان را بـراى رسـیدن 
به سـکوهاى قهرمانى جهانـى به تصویر مى کشـد.

مهتاب کرامتى هنرپیشه سرشناس سینما که یکى از 
دو تهیه کننده این اثر است هم براى تماشاى فیلم خود 
را به پردیس سینمایى چارسو رساند و در کنار این سه 

خواهر قهرمان ووشو حضور یافت.
 

ذوب آهن 
در ورزشگاه تراکتورسازى

کمیته مسـابقات سـازمان لیـگ فوتبال اعـالم کرد: 
ورزشگاه اختصاصى تراکتورسازى میزبان بازى دو تیم 

ماشین سازى تبریز و ذوب آهن اصفهان خواهد بود.
 کمیته مسـابقات لیگ برتر اعالم کرد: بـازى دو تیم 
ماشـین سـازى تبریز و ذوب آهـن اصفهـان از هفته 
سیزدهم لیگ برتر فوتبال، به دلیل آماده نبودن زمین 
چمن ورزشـگاه یادگار امـام(ره) تبریز روز پنج شـنبه 
18 آذرمـاه 95 سـاعت 14 در ورزشـگاه اختصاصـى 

تراکتورسازى برگزار مى شود.

مثل قبل بازى مى کنیم
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفـت: برخالف ابتداى 
فصل که خوب بازى مى کردیم و نتیجه نمى گرفتیم، 

ذوب آهن شرایط مناسبى پیدا کرده است.
مهدى مهدى پور در گفتگویـى، در خصوص پیروزى 
پر گل ذوب آهـن مقابل پیـکان اظهار داشـت: بازى 
بخاطر شرایط جوى و باران شدیدى که مى بارید بسیار 
سـخت بود و انرژى زیادى از بازیکنان دو تیم گرفت. 
با این حال به نظرم در این مسابقه بازیکنان ذوب آهن 
از جان مایه گذاشـتند تا 3 امتیاز ارزشـمند را به دست 

بیاوریم.

هواداران حق دارند
دروازه بان تیم فوتبال سـپاهان گفت: سـپاهان براى 
به دسـت آوردن شـکل واقعى خود نیاز بـه زمان دارد 
و پرسـپولیس هم که االن صدرنشـین اسـت زمانى 

چهاردهم بود.
مهدى امینى  در پاسخ به شایعه برکنارى عبدا... ویسى 
که پس از شکست این تیم مطرح شد گفت: اصًال از این 
موضوع خبر ندارم. من هم این مسائل را در حد شایعه 
شنیده ام ولى در تیم که هیچ اتفاق یا صحبتى در این 
باره نشده اسـت و بازیکنان خیلى با انرژى مشغول به 

تمرین هستند.
وى در مورد نارضایتـى هواداران سـپاهان از نتایج به 
دست آمده گفت: وقتى که نتوانیم نتایج خوبى کسب 
کنیم طبیعى است که هواداران از ما دلخور باشند. اگر 
بتوانیم صبا را شکست دهیم، هواداران هم خوشحال 
خواهند شـد و امیدوارم کـه روز جمعه ورزشـگاه پر از 

هوادار شود.

تایم اوت

مدیر تیم هاى ملى فوتبال ایــران گفت: کى روش هم از 
نظر فنى و هم از نظر ارتباطى بــراى فوتبال ایران مفید 

بوده است. 
محمدرضا ســاکت در حاشــیه دیدار تدارکاتى تیم ملى 
فوتسال ایران برابر روسیه در رابطه با برگزارى این مسابقات 

مى کنیم تا استانداردهاى الزم گفت: ما تالش 
ورزش هاى زیر مجموعه را براى تمام 

فوتبال فراهم کنیم. قطعًا فدراسیون 
از  مزیت هاى فدراســیون یکــى 

آن است که در این رشته تیم فوتسال 
زیادى وجــود دارد. نیز ظرفیت هاى 

ما تالش مى کنیــم تا به بهترین نحــو از این ظرفیت ها 
استفاده کنیم.

مدیر تیم هاى فدراســیون فوتبال در خصوص لغو بازى 
تدارکاتى با ساحل عاج گفت: فدراسیون تمام تالشش را 
مى کند تا بهترین امکانــات را براى تیم هاى ملى در نظر 
بگیرد و خبر نهایى را بهتر است از ارکان رسانه اى فدراسیون 

و تیم ملى جویا شوید تا الکى گمانه زنى صورت نگیرد.
ساکت در پایان اظهار داشت: کى روش از وقتى که به تیم 
ملى آمده هم ظرفیت فنى خوبى براى این تیم ایجاد کرده 
و هم توانسته ارتباطات خوبى براى این تیم فراهم کند که 

این موضوع نیز کمکى براى فوتبال ماست.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: ارزان ترین 
کشــور را براى میزبانى از تیم هاى عربستانى انتخاب 

مى کنیم.
ســعید آذرى در گفتگویى در مورد جلسه با بازیکنان و 
تیم فوتبال ذوب آهن گفت: جلســه خوبى با بازیکنان 
داشــتیم و امیدوارم رونــد موفقیت آمیــز تیم بدون 
غرور و با تالش بیشــتر ادامه پیدا کند. در حال حاضر 
اتفاق خاصى رخ نداده و فقط دو ســه پیروزى کســب 
کرده ایم و با تــالش مضاعف بازیکنــان و کادرفنى و 
حفظ قالب تیمى مى توانیــم موفقیت هاى مان را ادامه 

بدهیم. 

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن در مــورد میزبانى از 
تیم هاى عربســتانى در لیگ قهرمانان آسیا گفت: در 
ارزان ترین کشور آسیایى از تیم هاى عربستانى میزبانى 
مى کنیم. البته بــا توجه به روابط خــوب دیپلماتیک با 
عمان و احترام خاصى که این کشــور ســال گذشــته 
در میزبانى از تیــم  ما قائل بود به احتمــال زیاد در این 
کشــور از تیم هاى عربســتانى میزبانى مى کنیم. یک 
برد خوب 3 بر صفر هم در این کشــور به دست آوردیم. 
با این حال باید مراسم قرعه کشى لیگ قهرمانان آسیا 
برگزار شــود و بدانیم با چه تیم هایى همگروه خواهیم 

شد.

ذوب آهن ارزان ترین کشور را 
انتخاب مى کند 

کى روش همه جوره 
مفید بوده است

صداى هواداران

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

info@nesfejahan.net ارسال نمایید.

این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

■ با توجه به اینکه این ستون متعلق به نوشته ها و 
صحبت هاى هواداران است  و در چند شماره دیدم 
که برخى هواداران خاطرات خود را براى این ستون 
ارسال مى کنند، تصمیم گرفتم تا یکى از خاطراتم 
را براى روزنامه خوب شــما ارسال کنم. امیدوارم 

مود توجه تان واقع شود.
...آن روز مثل روزهاى دیگر کالسم که تمام شد، 
بدو بدو رفتم سوار تاکسى شدم که برم خونه،میدان 
ونک که رســیدم، از تاکسى پیاده شــدم . داشتم 
مى رفتم ســمت خونه که یادم افتاد سپاهان فردا 
با پرســپولیس بازى داره و کنفرانس خبرى آقاى 
کرانچار هم همــان موقع بود. با توجــه به اینکه 
خبرنگار ســایت هاى هوادارى سپاهان هم بودم، 
مســیرمو عوض کردم به طرف ســازمان لیگ، 
از اونجایــى که یکم زود رســیده بــودم رفتم تو 
سالن کنفرانس منتظر نشســتم که آقاى کرانچار 

بیاد.
باالخره آقاى کرانچار و چلنگر اومدند و در مورد 
فینال جام حذفى صحبت کردند.بعد از کنفرانس 
خبرنگارایــى که تو کنفرانس حضور داشــتند  و 
عمومًا دوست داشتند پرســپولیس قهرمان بشه 
گفتند: خانم نیم ســاعت دیگه از جــام رونمایى 
میشه، اگه دوست دارین بمونین تا جامو ببینین.
منم گفتم:ما که قراره جامو ببریم اصفهان! شما 
که قرار نیســت دیگه ببینینــش بمونین و االن 
هم یک دل سیر از دیدن جام لذت ببرید،بعد آنها 
گفتند: خانم ما اگه جاى شــما بودیم از اصفهان 
واســه خودمون پیراهن مشــکى میاوردیم که 
فردا بعد از باخت بپوشیم.گفتم:شــما اگر پیراهن 
مشــکى ندارین برین امشــب بخریــن چون 
فردا قراره ببازین و پیشــاپیش بهتون تســلیت 

میگم.
اومدم از ســازمان لیگ بیرون و داشــتم با آقاى 
چلنگر صحبت مى کــردم که دوبــاره یکى از 
خبرنــگاران گفت پیراهن مشــکى یادتون نره! 
منم اشــاره کردم بــه روبه روى ســازمان لیگ 
(نمى دونم گذرتون به ســازمان لیگ خورده یا 
نه،ولى اینو بگم که روبه روى سازمان لیگ پرچم 
همه تیم ها وجود داره و هر سال به ترتیب رتبه اى 
که تیم ها توى لیگ کسب مى کنند، پرچم ها رو 
قرار میدن،اتفاقًا اون روز هم پرچم سپاهان جلوتر 
از همه تیم ها به اهتزاز درآومده بود  و خودنمایى 
مى کرد) و گفتم این پرچم ها خودش گویاى اینه 
که کدام تیم قهرمان مى شه و خداحافظى کردم و 

رفتم.
فرداى اون روز مى خواســتم برگردم اصفهان. 
اتفاقاً ساعت حرکت اتوبوس هم همزمان با شروع 
بازى بود. رفتم سوار اتوبوس شدم و از رادیو بازى 
رو دنبال مى کردم که اتوبوس از شهر خارج شد 
و رادیو دیگه آنتن نمــى داد،خیلى نگران بودم و 

استرس داشتم.
براى همین به یکى از دوســتام SMS دادم که 
نتیجه رو واسم بفرســته،نتیجه 2-1 بود، دقایق 
 SMS آخر وقت هاى تلف شــده بود که دوستم
داد محمد غالمى گل تســاوى رو زده  و کار به 
ضربات پنالتى کشــیده شــده،خیلى خوشحال 
شدم. دیدم اینجورى نمى شه واسه همین زنگ 
زدم به داداشم و گفتم گوشیو بزارجلو تلویزیون تا 
صداشو بشنوم،پنالتى ها شروع شد:گزارشگر هم 
با هیجان بازى رو گزارش مى کرد. خیلى لحظات 
استرس زایى بود پنالتى اول رو که پرسپولیسى ها 
گل نکردن خیلى خوشحال شدم و خوشحال تر 
از اینکه پنالتى ما گل شد تا اینکه تیم پرسپولیس 
یک پنالتى دیگه خراب کــرد و پنالتى آخر رو هم 
احسان حاج صفى واســه ما گل کرد  و قهرمان 

شدیم . 

ســتاره هــا باید به 
هواداران جواب منفى دهند؟

اینکه یک بازیکن فوتبال را به دلیل 
انتشــار یک عکس محروم کنند، 

نشان مى دهد که شرایط حاکم بر وقوع 
این رویداد و نیز قواعد برخورد با هواداران 

و مخاطبان در خارج از کشور نادیده گرفته 
شده است.

 عکسى از مهدى رحمتى و چند بازیکن استقالل 
با یک هوادار خانم در ارمنســتان - محل اردوى تیم 

استقالل- که در شــبکه هاى اجتماعى منتشــر شده بود، 
حاال بعد از ســه ماه، واکنش کمیته اخالق فدراسیون فوتبال را در 

پى داشته و شنیده مى شــود که ممکن است رحمتى به همین دلیل از چند 
بازى محروم شود. بدون آنکه درباره درستى یا نادرستى این رویداد به داورى 
بنشینیم و احضار و بازخواست از یک ورزشــکار به دلیل یک رفتار احتماًال 
غیرمناسب را به نقد بگیریم، روشن اســت که نوع برخورد با اینگونه مسائل 
نیازمند کنکاش، وارسى و پختگى بیشتر و در نظر گرفتن شرایط و وضعیت 

وقوع آن رویداد است.
بدیهى اســت بســیارى از هواداران فوتبال در خارج از ایران یا تماشاگران 
فیلم هاى ایرانى که در جشــنواره هاى خارجى اکران مى شوند، خانم هایى 
هستند که ممکن است نوع پوشــش و حجاب آنان با آنچه در داخل کشور 
توصیه شده و اصلح شمرده مى شــود، متفاوت باشد. ولى باید در نظر داشت 
گرفتن عکس یادگارى با هواداران و مخاطبان همه جاى دنیا، یک نشانه از 
احترام به هوادار و مخاطب است و در بسیارى از اوقات گریزى هم از آن نیست. 
اینکه یک بازیکن فوتبال  را به دلیل انتشار یک عکس محروم کنند، نشان 
مى دهد که شرایط حاکم بر وقوع این رویداد و نیز قواعد برخورد با هواداران 
و مخاطبان در خارج از کشــور نادیده گرفته شده است. دراین باره از توضیح 
نصرا... عبداللهى مدیر تیم استقالل که تجربه ده ها اردوى خارجى و بازى 
بین المللى پرشمار را دارد، وام بگیریم:  «باید پرسید دلیل احضار رحمتى به 
کمیته اخالق چه بوده؟ اگر بنا به انتشار عکس باشد که امروز باید همه رجال 
سیاسى را به دلیل عکس گرفتن کنار خانم هاى سیاسى بى حجاب محروم 
کرد. در ضمن آن عکس در حضور نماینده حراست وزارت ورزش و جوانان و 

به اصرار آن هوادار گرفته شده...» 
فضاى اردوهــا و اقامت بازیکنــان در هتل ها به نحوى اســت که برخورد 
بازیکنان با هواداران اجتناب ناپذیر اســت و گوشــى هاى هوشــمند این 
امکان را براى هــواداران ایجاد کرده کــه هر لحظه هر ســتاره اى را هر 
کجا که ببینند با او عکس بیاندازند. باشــگاه ها براســاس قوانین در ایران 
همیشه ســعى مى کنند که در اردوها و بازى هاى خارج کشور تا حد ممکن 
از پدید آمدن حاشــیه ها جلوگیرى کنند اما بازیکنى که در حرفه خود ستاره 
اســت و در چنین فضاهایى با تقاضاى پرشــمار عکس یادگارى (به ویژه 
از نوع ســلفى) مواجه مى شــود، چند بــار مى تواند به هوادار پاســخ منفى 
بدهد؟ مســئله احترام به هوادار را نیز دوباره باید در این بحث پیش کشید.

انتشار چنین عکس هایى با هواداران در صفحات رسمى بازیکنان و ستاره ها 
در شبکه هاى اجتماعى شاید مى تواند براى آنها مسئولیت آور باشد اما انتشار 
آنها در فضاى مجازى با توجه به استفاده فراوان از پیام رسان ها مانند تلگرام از 
کنترل بازیکنان خارج است و محرومیت آنان به دلیل انتشار یک عکس توسط 

دیگران، منصفانه و منطقى به نظر نمى رسد.
اینکه بعد از چند ماه، تازه کمیته اخالق به فکر پرونده مهدى رحمتى افتاده 
نیز ســئواالتى را ایجاد مى کند و اى کاش کمیته اخالق حرمت این بازیکن 
را حفظ مى کرد و کاپیتان اســتقالل بخاطر عکسى ناخواسته اینچنین مورد 

بازخواست قرار نمى گرفت.

ترافیک!
 شنیدِن خبرهاى خوشــحال کننده درمورد سارا ســادات خادم الشریعه، در 
روزهاى گذشته تبدیل به یک عادت شده بود. ستاره جوان شطرنج ایران در 
مسابقات گرندپرى بانوان جهان، درخشان ظاهر شد و در کنار قرارگرفتن در 
رتبه سوم جدول نهایى، بخاطر ماجراى بازى جوانمردانه اش با حریف اوکراینى 
از سوى رسانه هاى جهانى ستایش شد. ســارا باالخره به ایران بازگشت اما 
هیچکدام از مسئوالن ورزش کشور براى اســتقبال از او در فرودگاه حاضر 

نشدند. یکى از آنها، ترافیک را بهانه عدم حضورش در فرودگاه عنوان کرد. 
بهانه اى که به مراتب از غفلت این مدیر هم شرم آورتر است. اینجا، مدیران 
ورزشى براى پست گرفتن تا سبز شدن همه چراغ ها منتظر مى مانند اما براى 

استقبال از قهرمانان وطنى، تحمل اولین چراغ قرمز را هم ندارند.
همزمانى بازگشــت غریبانه خادم الشــریعه به ایران با سفر باقرى معتمد به 
آذربایجان براى بازى در تیم ملى تکواندوى این کشور، کامًال کنایه آمیز به 
نظر مى رسد. شطرنج بازها معموًال شخصیت هاى حساسى دارند و بعید نیست 
دیر یا زود ضربه این بى توجهى، با نزدیک شدن سارا به پرچم کشورى دیگر 
خودش را نشان بدهد. ستاره هاى ورزش ایران سال هاى سال براى رسیدن 
به سکوى جهانى تالش مى کنند و هرگز چشمداشت مالى قابل توجهى ندارند 
اما مسئوالنى که در فراهم کردن امکانات اولیه ورزشى نیز ناکام بوده اند، یک 
تبریک ساده فرودگاهى را نیز از آنها دریغ مى کنند. باقرى از دیروز براى کیان 
آذربایجان جنگید و  سارا با غربت پراکنده شده در سرزمین خودش دست و 
پنجه نرم مى کند. درست مثل همه جوان هاى نخبه اى که یک روز چمدان و 
تصمیم را با هم مى گیرند و به گوشه اى از دنیا مى روند که حتى اگر بوى وطن 
نداشته باشد، معنِى احترام و ارزش در آن درك مى شود. هر روزى که مى گذرد، 

قهرمان هاى بیشترى به کوچ ترغیب مى شوند.

اگه تو اینو بخونى!
شاید تا همین چند روز پیش که مصاحبه  مسعود شجاعى درباره مسائل جامعه 
هنوز فضاى مجازى را درگیر خود نکرده بود، کسى نمى دانست که حتى خود 
شجاعى هم فوتبالیستى است که در صفحه اینســتاگرامش کتاب معرفى 
مى کند. مردم و خود ســتاره ها عادت کرده بودند کــه عکس هاى باکیفیت 
هنرمندان و ورزشکاران مشهور را در ژست هاى متفاوت و مکان هاى مختلف 
ببینند و الیک کنند و گه گاهى زیر هر پست درست و حسابى از خجالت هم 
دربیایند. اما وضعیت بعد از حرف هاى شجاعى کمى متفاوت شده است. اولین 

واکنش را مرتضى پورعلى گنجى 
داشته که در صفحه شخصى اش با 
معرفى کتاب سعى کرد خود را تافته 
جدا بافته  اى از همبازیانش بسازد. 
پورعلى گنجى با قراردادن عکسى از 
کتاب چهار اثر از «فلورانس اســکاول 
شین» به همراهانش پیشنهاد مطالعه این 

کتاب را داد. 
اما خیلى زود همه متوجه شدند که چرا ستاره هایى 
که باید الگوى جوانان باشــند غــرق در روزمرگى و 
سطحى اندیشى شده اند. ترس از تمسخر دیگران. بله. انگار 
هیچکس از بین ستاره ها دلش نمى خواهد که عمیق تر به زندگى 
نگاه کند و هر از گاهى حتى براى سرگرمى هم کتاب بخواند. نه تنها که 
براى خودش نمى خواهد، متفاوت بودن دیگر ستاره ها را هم تاب نمى آورد و او 
را وادار به واکنش هایى مى کند که شاید از سطحى ترین افراد جامعه انتظارش 
را داریم. هنوز چند دقیقه اى از پست مدافع تیم ملى نگذشته بود که مرتضى 

تبریزى با خنده و تمسخر کامنت عجیبى گذاشت:  «کتاااب! »
و چند دقیقه بعد ســردارآزمون هم با پوزخند گفت:  « اگه تو اینو بخونى!»   
به همین ســادگى او را از قرار دادن عکســى از یک کتاب پشیمان کردند. 
حاال مرتضى شــاید با ندامت به این فکر مى کند که چرا از آخرین تمرینش 
در کنار ژاوى عکســى در صفحه اش نگذاشــته که مردم و البته همبازیان 
کوتاه اندیشش را به اوج لذت برســاند. که چرا سعى کرده خالف جهت شنا 
کند. شاید او فراموش کرده که اینجا ستاره ها با مدل ماشین و برند لباسشان 
متفاوت تر و جذاب تر مى شوند. شــاید او فراموش کرده که سرانه مطالعه در 
ایران به چند دقیقه کوتاه هم نمى رسد. او حتماً فراموش کرده که سال هاست 
در ایران و بــه خصوص بین سوپراســتارها جاى کتاب خــاك خوردن در 

قفسه هاست.

معامله بد!
یکى از رسانه ها  به وضعیت بد مهرداد محمدى در سپاهان اشاره کرده است و 
اعتقاد دارد که روزهاى سخت مهرداد در اصفهان محصول مشترك اشتباهات  

خود او البته پرسپولیسى ها ست.
«...وقتى دلم با استقالل نیست رفتنم به آن تیم خیانت به خودم و استقالل 
و هواداران پرشمار و عزیز آن است. چگونه باید براى موفقیت تیمى تالش 
کنم که تا یکسال قبل روى ســکوها آرزوى باختن آن را داشته ام؟»  حدود 
یکسال قبل و در نقل و انتقاالت زمستانى لیگ پانزدهم، استقالل نیاز زیادى 
به یک مهاجم سریع و تکنیکى داشــت. آنها براى خرید پدیده چپ پاى راه 
آهن با این باشگاه به توافق رســیدند اما «نه» محکم مهرداد محمدى، او را 
روى سکوهاى سرخ محبوب کرد. لیدر سابق پرسپولیس، حاضر نشد پیراهن 
رقیب این تیم را بپوشد اما این وفادارى، دو طرفه نبود. پرسپولیس تابستان 
براى خرید مهاجم جدید سراغ کاوه رضایى رفت و محمدى را به عنوان گزینه 
دوم در لیست گذاشــت. کاوه بر خالف محمدى، با پرسپولیس مذاکره کرد 
و به استقالل رفت. انتظار طوالنى پرســپولیس براى کاوه، مسیر محمدى 
را از پرسپولیس به سپاهان کج کرد. مســیرى که براى هر دو طرف، ضرر 

بود.
12 هفته بدون گل و پاس گل، حال و روز مهرداد در اصفهان را بد کرده است. 
در چهار بازى آخر سپاهان او فقط یک بار در ترکیب اصلى قرار گرفته و همان 
بازى هم براى سپاهان با شکست و بدون گل زده به پایان رسید. پرسپولیس 
هم روزهاى افت طارمى، زوج مطمئنى براى او ندارد. على علیپور این فصل 
افت کرده و پریموف، فقط به درد بازى هاى دوستانه با تیم هاى درجه چندم 
مى خورد. عملکرد وحید امیرى هم در پست هافبک چپ، بهتر از خط حمله 
است. علیپور و پریموف، دو مهاجم پرسپولیس براى بازى در کنار طارمى این 

فصل مثل محمدى، هیچ گل زده اى نداشته اند.
معامله بد، اشتباه مشترك تابستانى پرسپولیس و محمدى بود. پرسپولیسى 
که براى کاوه معطل شد و محمدى را از دســت داد و مهردادى که به جاى 
پرسپولیس و پیکانى که جوان هایش ستاره شده اند، راه اصفهان را رفت. تاوان 
این معامله بد، وضع بد خط حمله پرسپولیس بدون زوج مطمئن براى طارمى و 
نیمکت نشینى مهرداد در سپاهان است. دو طرفى که تابستان بیشتر از آرامش 

و فکر، درگیر جو بودند.

تحلیلى بر چند رویداد روزهاى اخیر 

در ترافیـک 
گیــر کردیم! 

اینکه بعد از چند ماه، تازه کمیته 
اخالق به فکر پرونده مهدى رحمتى 
افتاده نیز سئواالتى را ایجاد مى کند 
و اى کاش کمیته اخالق حرمت این 
بازیکن را حفظ مى کرد و کاپیتان 
استقالل بخاطر عکسى ناخواسته 
اینچنین مورد بازخواست قرار 
نمى گرفت

,,



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

آفرینش چیزى براى خــدا رنج آور نبــوده و در 
آفرینش موجودات دچــار فرســودگى و ناتوانى 
نشده است. موجودات را براى استحکام حکومتش 
نیافریده، و براى تــرس از کمبــود و نقصان پدید 

موال على (ع)نیاورده است.

سازمان حمل و نقل برخوار در اجراى ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها و مجوز مورخ 95/07/07 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به فروش 
یک پالك زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر دستگرد برخوار به مساحت 227/5 مترمربع با مشخصات ذیل اقدام نماید: 

قیمت پایه کارشناسى مبلغ 1/070/000/000 ریال و فروش نقدى در اولویت مى باشد. 
1. متقاضیان شرکت در مزایده باید در خصوص آگاهى از کمیت و کیفیت مزایده جهت اخذ مشخصات به سازمان حمل و نقل واقع در دولت آباد برخوار 
خیابان شهید مطهرى- طبقه فوقانى شرکت تعاونى کارکنان شهردارى، مراجعه و فرم مشخصات را دریافت نمایند. 2. متقاضیان شرکت در مزایده 
مى بایست (10٪ مبلغ پایه کارشناسى زمین مورد نظر را) به عنوان سپرده شرکت در مزایده به نام شرکت  کننده به حساب شماره 0218580033002 
به نام سازمان حمل و نقل نزد بانک ملى شعبه  دولت آباد واریز و فیش آن با پیشنهاد قیمت پیوست گردد. 3. شرکت کنندگان باید پیشنهادات خود 
را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه (پاکت الف حاوى ضمانت نامه شرکت در مزایده و آگهى مزایده که به امضاء متقاضى رسیده باشد و پاکت 
ب حاوى پیشنهاد قیمت) حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 95/10/04 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نماید. 4. پیشنهادات رسیده 
در ساعت 13:00 روز یک شنبه 95/10/05 با حضور اعضا کمیســیون عالى معامالت که در محل سازمان تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد. 
5. برندگان مزایده از تاریخ ابالغ ظرف مدت یک هفته فرصت دارند جهت انجام مراحل قانونى به سازمان مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه 
سپرده آنان به نفع سازمان ضبط مى گردد و در صورت صالحدید سازمان در مورد برندگان دوم یا سوم تصمیم گیرى مى نماید. سپرده نفرات دوم 
و سوم تا تعیین تکلیف برندگان اول نزد سازمان باقى مى ماند و سپرده سایرین بعد از تصمیم گیرى مسترد مى گردد. 6. پیشنهادات قیمت باید به 
صورت حروف و عدد خوانا و شفاف و غیرمخدوش باشد و توسط پیشنهاد دهنده امضا یا ممهور به مهر یا اثر انگشت گردد. بدیهى است کمیسیون به 
پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد. 7. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در مزایده براى شرکت 
کنندگان حقى را به وجود نمى آورد. 8. اسناد مزایده شامل یک نسخه آگهى مزایده و مشخصات و فرم کارشناسى قیمت مى باشد. 9. متقاضیان 

مى توانند جهت بازدید از زمین مذکور به سازمان حمل و نقل مراجعه نمایند. 
تذکر: هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

چاپ اول           آگهى مزایده(نوبت سوم) 

محمدعلى تبریزیان- مدیرعامل سازمان حمل و نقل برخوار 

11/873/735/261- هزینه هاى جارى (ادارى و شهرى)
27/536/353/145- هزینه هاى عمرانى 

315/828/575/999- على الحسابها، پیش پرداختها و بدهکاران 
(20/079/820/496)4- بستانکاران 

5/158/843/909جمع کل

در اجراى ماده در اجراى ماده 7171 قانون شهردارى ها بیالن درآمد و هزینه  قانون شهردارى ها بیالن درآمد و هزینه 66 ماهه اول سال  ماهه اول سال 9595  
شهردارى عسگران به شرح زیر جهت اطالع عموم منتشر مى گردد. شهردارى عسگران به شرح زیر جهت اطالع عموم منتشر مى گردد. 

جمع هزینه ها (ریال)وظیفه خدمات شهرىوظیفه خدمات ادارىشرح

فصل اول- هزینه هاى 
662/594/651779/057/0421/441/651/693پرسنلى

142/202/308174/387/732316/590/040فصل دوم- هزینه  هاى ادارى 

فصل سوم- هزینه هاى 
000سرمایه اى 

فصل چهارم- هزینه هاى 
115/493/5280115/493/528انتقالى

جمع کل هزینه خدمات 
920/290/487953/444/7741/873/735/261ادارى و شهرى هزینه هاشرح

105/400/170برنامه ریزى توسعه شهرى 
14/537/677برنامه هدایت و دفع آبهاى سطحى داخل شهرى
5/154/106/320برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى 

52/234/000برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرى 
112/474/400برنامه بهبود محیط شهرى 

17/044/000برنامه ایجاد اماکن و فضاهاى ورزشى، فرهنگى و تفریحى
123/184/000برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى 

1/557/372/578برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا 
400/000/000دیون عمرانى 

7/536/353/145جمع کل هزینه هاى عمرانى 

2- هزینه هاى عمرانى:                                                                (ارقام به ریال)

خالصه هزینه ها:              

حسین على محمدى- شهردار عسگران

مبلغ (ریال)عوارض درآمدهاى وصولى
1/589/792/677درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى (مستمر)

2/801/855/169درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى
665/825/070بهاء خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهردارى 

5/385/000درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال 
0کمک هاى اعطایى دولت و سازمانهاى دولتى

85/985/993اعانات و هدایا و دارایى هایى که به طور اتفاقى به شهردارى میرسد 
10/000/000سایر منابع تأمین اعتبار و فروش اموال 

5/158/843/909جمع کل

1- هزینه هاى جارى :

  (ارقام به ریال)
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چهل تکه

  انتخاب | یک لحظه رها کردن دســت پسرى خردسال 
توسط مادرش فاجعه اى هولناك را رقم مى زند.در ویدئویى که 
به تازگى منتشر شده اســت لحظه تصادف وحشتناك یک پسر 
خردسال با یک خودرو در شهر «ســیمفروپول» اوکراین را به 
تصویر مى کشد. در این ویدئو در لحظه اى که این پسر با مادرش 
در حال عبور از خیابان و خط عابر پیاده هستند یک دستگاه خودرو 
با سرعت بسیار زیاد به شــدت به این پسر برخورد کرده و وى را 
مانند یک عروسک به هوا پرتاب مى کند. گفتنى است؛ دقیقًا در 
لحظه اى که مادر وى دست فرزندش را رها مى کند این تصادف 
رخ مى دهد. بنابر آخرین گزارش، این پسر بچه با کمک یک راننده 
موتورسیکلت به بیمارستان منتقل شد. هنوز از آخرین وضعیت 

این پسرخردسال اطالعى در دست نیست.

«پیتر ون دوترینگ» مرد    باشگاه خبرنگاران جوان |
استرالیایى 48 ساله که زن گردشگر آلمانى را ربوده و با بیهوش 
کردنش وى را مورد تجاوز وحشیانه قرار داده بود به 9 سال حبس 
محکوم شد. برخى معتقدند عمل سنگدالنه این مرد برگرفته از 
فیلم ترسناك «گرگ نهر» است. متهم به اتهام تجاوز به عنف 
و آدم ربایى زن 19 ساله آلمانى در آگوست 2013 از سوى دادگاه 
گناهکار شناخته شد. طبق اظهارات دادستان این مرد ماه ها وقت 
صرف طراحى این اقدام خبیثانه کرده بــود به گونه اى که براى 
اجرایى کردن نقشه شومش کاله گیس، ریش و سبیل مصنوعى 
به منظور تغییر چهره تهیه کرده بود. این مرد جانى این زن را از یک 
ایستگاه اتوبوس ربوده سپس به جایى نامشخص برده و با کابل 
دست و پاى قربانى را بسته و با خوراندن آرام بخش وى را بیهوش 

کرده و نقشه سیاه خود را پیاده کرده بود.

متهم «تیموتى استورى» 35 ساله قربانیان     خبر آنالین |
خود را به بهانه پناه دادن در هنگام بارندگى به داخل کلیسا کشانده و 

آنها را مورد شکنجه قرار داده است.
اطالعات پلیس حاکى است این کشیش هنگام حمالت تحت تأثیر 
الکل بوده است.حمالت در کلیســاى سنت مایکل در «بگریویا» 
لندن صورت گرفته است.«فیلیپ کیوسى» قاضى پرونده مى گوید: 
این مقام کلیسا از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و دختران زیر سن 

قانونى را فریب داده و از آنها سوءاستفاده کرده است.
با توجه به مدارك موجود در پرونده و انتقادات شــدیدى که از این 

خادم کلیسا شده است وى به 15 سال زندان محکوم خواهد شد.
پل هیل، کارآگاه پلیس مى گوید: تحقیقات گسترده اى در این ارتباط 
انجام داده ایم و مدارکى در دست داریم که نشان مى دهد این متهم 

قربانیان اینترنتى نیز داشته است.

شکنجه  در کلیساآزار و اذیت با ریش و سبیل مصنوعىتصادف وحشتناك پسر خردسال 030201

فرمانده انتظامى استان سمنان از شناسایى و دستگیرى 
اعضاى یک باند بین المللى ســرقت و کشف محموله 
ترانزیتى22/5تنــى مغزگردو توســط مأموران پلیس 

آگاهى این استان خبر داد.
به گزارش میزان، ســردار روح االمین قاســمى گفت: 
چندى پیش پرونده یک فقره سرقت به عنف محموله 
ترانزیتى، مربوط به یک شرکت حمل و نقل بین المللى 
از دادسراى استان قم به دادسراى سمنان ارجاع شد و در 
همین راستا پلیس آگاهى استان مأموریت یافت تا براى 

شناسایى و دستگیرى سارقان وارد عمل شود. 
وى افزود: برابر گزارش دریافتى در یکى از روزهاى آخر 
آبان ماه امسال، سرنشینان دو دستگاه خودروى سوارى 
در پوشــش مأموران انتظامى حوالى شهرستان سرخه 
با ضرب و شــتم راننده ترکیه اى یک دســتگاه تریلى 
ترانزیتى، اقدام به ســرقت محموله 22 تنى مغزگردو 

کرده اند. 
به گفته سردارقاسمى، سارقان در ادامه، راننده ترك را 
در جاده قدیم قم-تهران رها کرده و متوارى شدند که 
با مراجعه راننده خودرو به یکى از پاسگاه هاى انتظامى 

استان قم، پرونده براى رسیدگى به این موضوع 
تشــکیل و به فرماندهى انتظامى سمنان ارسال 

شد. 
وى افــزود: با توجــه به حساســیت موضوع، 
تحقیقات فنى و تخصصــى کارآگاهان جنایى 
با جدیت آغاز شــد و ادامه یافت کــه در ابتدا، 
تحقیقات جامعى از راننده تریلى که مترجمى 
نیز همراه وى بود، انجــام و جوانب مختلف 

موضوع، بررسى و تحلیل شد. 
سردار قاســمى با اشــاره به هویت مترجم 
شــاکى و ظن مأمــوران پلیس بــه وى، 
تصریح کرد: مترجم راننده، مسئول یکى از 
پارکینگ هاى پایتخت اســت که معموًال 

راننده هاى ترانزیتى ترکیه، وسایل نقلیه خود را آنجا 
نگهدارى مى کنند و با وى در ارتباط هستند و در همین 
پرونده نیز با تماس پســرعموى راننده، مترجم ایرانى 
براى پیگیرى پرونده مالباخته به وى ملحق مى شود.   

 به گفته این مسئول انتظامى، بازجویى هاى تخصصى 
از مظنون (فرد مترجم) آغاز و با ارائه اســناد و مدارك 
انکارناپذیر پلیــس ادامه یافت کــه وى در تحقیقات 

تکمیلى چاره اى جز اعتراف نداشت. 
سردارقاســمى به اعترافات مترجم در ایــن پرونده و 
شناســایى اعضاى یک باند حرفه اى و بیــن المللى 
سرقت اشــاره کرد و گفت: وى به همراه سه نفر ایرانى 

ساکن تهران و سه تبعه ترکیه اى که راننده و دو تن از 
بستگانش هســتند، دســت به این اقدام مجرمانه زده 

است. 
رئیس قرارگاه مشترك مبارزه با سرقت استان سمنان با 
بیان اینکه طراحى این سرقت از ماه ها قبل انجام شده 
بود، خاطرنشان کرد: به جز پسرعموى راننده تریلى که 
در ترکیه حضــور دارد، اعضاى دیگر این باند ســرقت 
در عملیات جداگانه اى در حوالى ورامین و پاکدشــت 

دستگیر و به دادسرا معرفى شدند. 
سردار قاسمى به کشــف محموله سرقتى مغزگردو در 

قرچک ورامین و انتقــال آن به 
سمنان اشاره کرد و گفت: ارزش 
ریالى ایــن محموله بالــغ بر 25 

میلیارد ریال بوده است. 
وى با بیان اینکه محموله مغزگردو 
از قرقیزستان بارگیرى شده و قرار 
بود پس از عبور از ایران وارد کشور 
ترکیه شــود، تصریح کرد: سارقان 
ضمن دســتبرد به این محموله گران قیمــت، به دنبال 
دریافت غرامــت از دفاتر بیمه، شــرکت حمل و نقل 

بین المللى و کشورهاى مرتبط بودند.
فرمانــده انتظامــى اســتان از احتمــال ورود پلیس 
بین الملل و پیگیرى وقوع ســرقت هاى احتمالى دیگر 
توســط اعضاى داخلى و خارجى این بانــد در ایران و 
سایر کشورهاى منطقه خبر داد و گفت: متهمان با قرار 
15 میلیارد ریالى روانه زندان شــدند و تحقیقات از آنان 

همچنان ادامه دارد.

دختــر جــوان ارومیه اى کــه قصد    تسنیم|
خودکشى داشت سرانجام با تالش مأمورین انتظامى و 

آتش نشانى از این کار منصرف شد.
ظهر روز یک شــنبه هفته جارى دختر جوانى به قصد 
خودکشى به باالى ساختمانى نیمه کاره در باغ رضوان 
رفته بود که با حضور بــه موقع نیروهــاى انتظامى و 
آتش نشانى ســرانجام پس از صحبت هاى مأمورین از 

خودکشى منصرف شد.
کانال تلگرامى شهردارى ارومیه نوشت: خوشبختانه با 
تالش نیروى هاى آتش نشانى و انتظامى دختر جوانى 
که قصد خودکشى در ســاختمان نیمه کاره نزدیک باغ 
رضوان را داشــت، از تصمیم خود منصرف و ماجرا ختم 
به خیر شد.چهارشنبه هفته گذشته هم یک پسر جوان 
به دلیل آنچه مشکالت مالى و خانوادگى عنوان مى شد 
در شیخ تپه (ایشیخ تپه) قصد خودکشى داشت که بعد از 
پرش از طبقه هفتم و برخورد با کابل هاى برق، اتصال و 
در نهایت آتش گرفتن لباس  هایش بر روى ماشین آتش 
نشانى سقوط کرد.نیروهاى آتش نشانى حاضر در صحنه 
با اطفاى حریق، فرد را به بیمارستان منتقل مى کنند و 

فرد مذکور در بیمارستان زیر نظر و مراقبت قرار گرفت.

  ایسنا| فرمانده انتظامى شهرســتان شهریار از 
شناسایى و دستگیرى یک سارق زنانه پوش اماکن متبرکه 

در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فریدون مکرمى اصل دراین باره گفت: چندى 
پیش در پى کسب خبرى مبنى بر اینکه فردى در پوشش 
لباس زنانه وارد اماکن متبرکه مانند امامزاده ها و مساجد شده 
و اقدام به سرقت کرده است، بررسى موضوع در دستور کار 
مأموران کالنترى 13 امیریه شهریار قرار گرفت.فرمانده 
انتظامى شهرستان شهریار با اشاره به بررسى این موضوع 
از سوى مأموران افزود: ســرانجام با اقدامات اطالعاتى 
مأموران کالنتــرى 13 امیریه و همــکارى اطالعاتى 
شهروندان با پلیس، این سارق زنانه پوش حین سرقت از 
اماکن متبرکه در پوشش لباس زنانه در شهریار دستگیر و به 
کالنترى انتقال داده شد.سرهنگ مکرمى با اشاره به انتقال 
متهم به مقر پلیسى و انجام بازجویى از وى اظهار داشت: 
متهم در بازجوی ى هاى پلیسى به 9 فقره سرقت به شیوه 
زنانه پوشى از اماکن مذهبى در شهرستان شهریار اعتراف 
کرد.فرمانده انتظامى شهرستان شهریار خاطرنشان کرد: 
متهم پس از تشکیل پرونده براى ادامه روند رسیدگى به 

جرم روانه دادسرا شد.

 پایش| شنبه شب هفته جارى یک  دستگاه وانت 
نیسان به کانال آبى در جنوب تهران سقوط کرد و صبح روز 
یک شنبه نیز یک وانت نیسان دیگر با بار آرد در بزرگراه 
آزادگان حادثه آفرید و ساعتى بعد نیز برخورد وانت نیسان 

با یک عابر پیاده در بزرگراه زین الدین، جانش را گرفت.
حادثه نخست حوالى ساعت18و50دقیقه شنبه شب رخ 
داد و در پى آن راننده یک دستگاه وانت نیسان به همراه 
وســیله نقلیه اش به داخل کانال آبى در بزرگراه شهید 

آوینى، محدوده بزرگراه امام على (ع) سقوط کرد.
در پى این حادثه عوامل امدادى و آتش نشانى با تماس 
مردى که خودرویش را به دلیل نقص فنى در همان حوالى 
متوقف کرده بود به محل فراخوانده شده و مشاهده کردند 
که مردى حدوداً 50 ساله پس از آنکه خودرویش به داخل 
کانال آب سقوط کرده، قصد داشته تا از داخل کانال خارج 

شود که به درون آب افتاده بود.
پس از سقوط این مرد، جریان تند آب، وى را حدود 100 
متر با خود برد و پس از آن عوامل آتش نشانى با استفاده 
از تجهیزات مخصوص این فرد را خارج کرده و به عوامل 
اورژانــس تحویل دادند.بعد از عملیــات نجات، عوامل 
آتش نشانى وانت نیســان را نیز به سطح بزرگراه منتقل 
کرده و محل را براى بررسى علت حادثه به عوامل امدادى 
تحویل دادند.حادثه دوم براى وانت نیســان اما حوالى 
ساعت8و28دقیقه صبح روز یک شنبه در مسیر غرب به 
شرق بزرگراه آزادگان در محدوده خیابان فدائیان اسالم 
رخ داد و در پى آن یک دستگاه وانت نیسان حامل آرد با 

پایه تابلوى بزر گراه برخورد کرد و راننده اش مصدوم شد.
راننده 20 ساله این وانت بار داخل کابین نیسان محبوس 
شده بود که آتش نشانان وى را خارج کرده و براى انتقال 
به مراکز درمانى به عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه 

تحویل دادند.
علت این حادثه نیز از سوى پلیس راهور بررسى خواهد شد 
و آتش نشانان نیز پس از پاکسازى بزرگراه از کیسه هاى 
آرد و انتقال وانت به حاشــیه امن به عملیات خود خاتمه 
دادند.حادثه سوم نیز ساعاتى بعد در شمال شرق پایتخت 
و بزرگراه زین الدین رخ داد و در پى آن یک دستگاه وانت 
نیسان با عابر پیاده برخورد کرد و سبب مرگ عابر پیاده 
شــد. علت این حادثه نیز از ســوى عوامل راهنمایى و 

رانندگى در دست بررسى است.

پسر جوان که با همدستى دوستش، پدر خود را با ضربه کلنگ به قتل رسانده بود در جلسه 
دادگاه منکر اعترافات قبلى خود شد.

رسیدگى به این پرونده از 21 فروردین ســال 94 با گزارش ناپدید شدن مرد چوپانى در 
منطقه آبسرد دماوند آغاز شد. در حالى که هیچ ردى از مرد سالخورده در دست نبود، جسد 
او در یک ساختمان مخروبه در آبسرد پیدا شد. بررسى ها نشان داد، این مرد بر اثر اصابت 

جسم سخت به سرش جان باخته است.
به گزارش جام جم آنالین، تحقیقات محلى نشان داد، مقتول آخرین بار همراه شاگردش به 
نام «گل محمد» دیده شده است. با کشف این سرنخ، گل محمد دستگیر شد و در بازجویى 
با اعتراف به این جنایت گفت: «پسر مقتول نقشه این قتل را طراحى کرد. «على» مدعى 
بود که پدرش، دستمزد او را نمى دهد و مى خواهد طلبش را بگیرد. روز حادثه با اصرار على با 
موتورم دنبال پدرش رفتم و سوارش کردم. وقتى به خرابه رسیدیم، على که در آنجا مخفى 
شده بود به سمت پدرش رفت و پولش را خواست. آنها با هم درگیر شدند. من یک کلنگ 
دستم بود که با آن ضربه اى به ســر و گردن مقتول زدم که روى زمین افتاد و بى هوش 

شد. وقتى على این صحنه را دید، کلنگ را از روى زمین برداشت و به پدرش ضربه زد.»
على 22 ساله هم در بازجویى ها گفت: «من طلبم را مى خواستم. مدتى نزد پدرم کار کردم 
و او پولم را نداد. به همین خاطر با او درگیر شدم . اول گل محمد به او ضربه زد و بعد من هم 
ضربه اى زدم. پس از قتل جسد را دفن و یک فقره چک چهار میلیونى از جیب او سرقت 
کردم.»با تکمیل تحقیقات، متهمان در شعبه دوم دادگاه کیفرى استان تهران محاکمه و با 
درخواست اولیاى دم به قصاص محکوم شدند. با ارسال پرونده به دیوان عالى کشور، حکم 
متهمان نقص و پرونده براى رفع نقص به دادگاه ارجاع شــد. از سوى دیگر برادر مقتول 

به عنوان تنها اولیاى دم رضایت خود را اعالم کرد.
روز یک شــنبه هفته جارى متهمان از جنبه عمومى جرم و براى رفع نقص دیوان عالى 

کشور بار دیگر پاى میز محاکمه قرار گرفتند.
در ابتداى این جلسه گل محمد در دفاع از خود گفت: «من مقتول را به آن خرابه بردم اما 
مرتکب قتل نشدم. على با پدرش درگیر شد و او را با ضربه هاى کلنگ کشت. من فقط با 

دسته کلنگ ضربه اى به دست او زدم. اتهام قتل را قبول ندارم و قاتل على است.»
على نیز در دفاع از خود اتهام قتل عمدى را رد کرد و گفت: «گل محمد، پدرم را کشت و من 
فقط شاهد قتل بودم. بعد از جنایت هم فقط چک را سرقت کردم. اعترافاتم در پلیس آگاهى 

را قبول ندارم. تحت فشار اعتراف کردم و در این جنایت نقشى نداشتم.» 
پس از دفاعیات متهمان، قضات براى تصمیم گیرى وارد شور شدند.

««بهنام» روى «امیر» افتاد و با چاقو چندین ضربه به شکم امیر زد، بعد سوار بر خودروى 
من شد، به طرفم آمد و قصد داشت مرا زیر بگیرد که...»

به گزارش تسنیم، حدود ساعت 19 چهاردهم آذر ماه ســال جارى خبر مرگ پسر 21 
ســاله اى به نام امیر که پس از جراحت در یک درگیرى به بیمارستان امام خمینى(ره) 
تهران منتقل شده بود، از سوى مسئوالن این بیمارســتان به مأموران کالنترى 119 

مهرآباد اعالم شد.
دقایقى بعد، مراتب این قتل به قاضى ایلخانى بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد که 
با حضور بازپرس امور جنایى تهران، اکیپ تشخیص هویت آگاهى و کارشناسان پزشکى 
قانونى در بیمارستان مشخص شد مقتول شامگاه 12 آذر ماه سال جارى در خیابان استاد 
معین با پسر جوانى درگیر و پس از مجروحیت به بیمارستان امام خمینى(ره) منتقل شده 
اما بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است همچنین مشخص شد مقتول در 

درگیرى مورد اصابت پنج ضربه چاقو قرار گرفته است.
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشکى قانونى تالش براى شناسایى متهم یا متهمان 
این پرونده آغاز شــد و طى تحقیقات سه پســر جوان در رابطه با این درگیرى مرگبار 
بازداشت و پیش از ظهر روز دوشنبه به شعبه هشتم دادسراى امور جنایى تهران منتقل 
شدند.یکى از متهمان این پرونده که 23 سال سن دارد در اظهاراتش به بازپرس پرونده 
گفت: «شب وقوع درگیرى امیر را با خودروى خود به مقابل منزلشان در خیابان استاد 
معین رساندم، امیر قصد داشت سوار بر خودرویش شود و به شهریار برود، مقابل منزل 
امیر بودیم که بهنام با 206 از در پارکینگ منزلشان خارج شد، منزل بهنام نزدیک خانه 
امیر بود، بهنام را زیاد نمى شناختم و آن لحظه گمان کردم که او یکى دیگر از دوستانم 

است به همین خاطر به او دســت تکان دادم اما بهنام از خودرویش پیاده شد و با حالت 
عصبى و در حالت مستى گفت"چرا اینجورى به من نگاه مى کنى".»

وى ادامه داد: «بهنام به من نزدیک شد و سیلى به صورتم زد، در آن لحظه امیر با بهنام 
درگیر شد و بهنام چاقو کشید، ناگهان امیر پایش از پشــت به جدول گیر کرد و زمین 
خورد، بهنام روى امیر افتاد و با چاقو چندین ضربه به شــکم امیر زد، بعد بهنام سوار بر 
خودروى من شد، به طرفم آمد و قصد داشت مرا زیر بگیرد که نتوانست این کار را انجام 
دهد و سرانجام با خودروى من از آنجا متوارى شد؛ بهنام از اوباش آنجاست و همه از او 

مى ترسند، او تا مدتى قبل بخاطر مواد مخدر در زندان بود.»
پس از این اظهارات، قاضى ایلخانى متهمان را براى ادامه تحقیقات در اختیار مأموران 

اداره آگاهى قرار داد و تالش براى بازداشت بهنام ادامه دارد.

ورود پلیس بین الملل براى دستگیرى دزدان در ترکیه

پرونده پیچیده مغز گردو

,,
محموله مغزگردو 
از قرقیزستان 
بارگیرى شده و 
قرار بود پس از 
عبور از ایران وارد 
کشور ترکیه شود

پسر ُقلدر، جان جوان را گرفتقتل پدر با کلنگ

روز پرحادثه نیسان آبى ها 
در تهران

دستگیرى مرد زنانه پوش 
در امامزاده

دختر ارومیه اى
 با تالش مأموران از 
خودکشى منصرف شد 
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بعضى مواقع Hybrid IT و Hybrid cloud به 
جاى یکدیگر استفاده مى شوند، اما به این نکته توجه 

کنید که کالود هیبریدى به زیرســاخت کالودى اشاره دارد 
که فروشنده ارائه مى کند. اما Hybrid IT رویکردى در محاسبات 

ســازمانى اســت که در این روش ســازمان تعدادى از منابع فناورى 
اطالعات خود را به صورت درون ســازمانى آماده کرده و مدیریت مى کند، 

در حالى که براى برخى از کارهاى خود از ســرویس هاى کالود محور استفاده 
مى کند. استراتژى فناورى اطالعات هیبریدى به سازمان ها اجازه مى دهد ضمن حفظ 
رویکرد متمرکز خود در زمینه حاکمیت فناورى اطالعات، از فرصت هایى که رایانش ابرى 
در اختیارشان قرار مى دهد نیز استفاده کنند. در مجموع، استراتژى فناورى اطالعات ترکیبى، به معناى 
انتقال تعدادى از سرویس هاى فناورى اطالعات به سمت کالود است، در حالى که برخى از سرویس هاى حیاتى 
همچنان در خود سازمان میزبانى  شوند. این استراتژى مى کوشد به سازمان ها بهترین هاى هر دو حوزه را پیشنهاد 

کند. کارشناسان پیش بینى کرده اند که این استراتژى آینده دنیاى فناورى را رقم خواهد زد. اما چالشى که 
پیش روى این استراتژى قرار دارد، به برخى تصورات غلط و همچنین نگرانى هایى بازمى گردد که 

درباره عملکرد این استراتژى وجود داشته و مانع از همه گیر شدن آن شده است. در این 
قسمت سه مورد از شایع ترین افسانه هاى فناورى اطالعات ترکیبى را بررسى 

مى کنیم که ریشه در باورهاى گذشته دارند و امروزه منسوخ 
شده اند.

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

99 درصد شارژرهاى تقلبى 
اپل خطرناك هستند! 

نصف جهان اگر تا به حال فکر مى کردید که شارژرهاى 
تقلبى اپل تنها مشکلى که دارند نداشتن لوگوى اپل 
است؛ سخت در اشتباه بوده اید. هر ساله هزاران عدد از 
این شارژرها فروخته مى شود و طبق آخرین تحقیقى که 
در این خصوص انجام شده؛ 99 درصد آنها تست هاى 

ایمنى را با شکست پشت سر مى گذارند.
این تحقیق توسط مؤسسه CTSI که در زمینه حمایت 
از حقوق مصرف کننده فعالیت مى کند صورت گرفته 
است. در این تست 400 شــارژر که به صورت آنالین 
خریدارى شده بودند مورد بررسى قرار گرفتند. از بین 
تمام این شــارژرها؛ تنها 3 مورد موفق شدند تا همه 
تست ها را با موفقیت پشت سر بگذارند. عمومى ترین 
مشکل همه آنها عدم وجود عایق مناسب در شارژرها 
بود که نمى توانست از کاربران در برابر شوك الکتریکى 
محافظت کند. این مشکل به تنهایى مى تواند باعث 
ایجاد حریق و آتش سوزى شود. مؤسسه CTSI براى 
خرید مطمئن و قابل اعتماد از خریداران مى خواهد تا در 

هنگام تهیه شارژر به نکات زیر دقت کنند:
- تنها از شارژر اصل و الیسنس دارى استفاده کنید که 

مخصوص محصول شما تولید شده است.
- بیش از اندازه دستگاه خود را شارژ نکنید. به محض 
این که شارژ آن کامل شد؛ کابل را از دستگاه جدا کرده 

و خاموشش کنید.
- به هیچ وجه زمانى که دســتگاه در حال شارژ شدن 

هست؛ آن را داخل کاور قرار ندهید.

مسدود سازى دسترسى
 برنامه ها به دوربین در اندروید
نصف جهــان یکى از پرکاربرد ترین راه هاى نفوذ به 
حریم خصوصى، دسترســى به دوربین دستگاه مى 
باشــد و باجگیران اینترنتى معموًال از این راه براى 
ثبت و سرقت تصاویر استفاده مى کنند. اپلیکیشن 
بى نظیر Camera Block – Spyware protect به 
ما کمک مى کند تا بدون نگرانى از گوشى اندرویدى 
خود استفاده و دسترسى برنامه ها را به دوربین غیر 
فعال کنیم. پس از نصب، این اپلیکیشن به صورت 
خودکار در پس زمینه اجرا شــده و دسترسى هاى 
تمامى برنامه را به ســرعت بررســى مى کند  و در 
صورت پیــدا کردن هر گونه دسترســى به دوربین 
سریعًا آن را مسدود مى ســازد. عالوه بر این لیست 
برنامه هایى که به دوربین دستگاه دسترسى دارند 
در اختیار شما قرار داده مى شود و مى توانید استثناء 
هایى براى این لیست قائل شوید. بهتر است بدانید 
که کمرا بِــالك از هر دو دوربین پشــتیبانى کرده 
و دسترسى ها را به آســانى قطع مى کند. در پایان 
باید گفت که بر خالف اپلیکیشــن هاى مشابه این 
برنامه هیچگونه نیازى به دسترســى روت نداشته 
و مى توانیــد به راحتى آن را بر روى دســتگاه خود 

نصب کنید.

ششمین جشنواره 
بازى هاى رایانه اى

نشســت خبرى ششــمین   آى تى ایران|
جشنواره بازى هاى رایانه اى در پایتخت برگزار شد. 
بخش هاى اول جشــنواره ششم مانند دوره چهارم و 
پنجم با معیار ژانربندى بازى ها طبق استانداردهاى 
جهانى پذیراى آثار خواهد بــود. در بخش هاى دوم 
دستاوردهاى فنى، هنرى و داســتانى در بازى هاى 
مختلف مــورد ارزیابى قرار مى گیــرد و برگزیدگان 
هر بخش با نظر هیأت داوران انتخاب خواهند شــد. 
بخش  سوم این دوره «بازى نامه» است. بازى نامه 
به متن هاى جذابى مى گویند که هنوز تبدیل به بازى 
نشده است. مانند فیلم نامه اى که هنوز فیلم آن ساخته 
نشده است. بخش چهارم این رقابت ها بهترین بازى 

با محتواى فرهنگى است.
زمان ارســال آثار تا 15 دى ماه است و زمان شروع 

انتخاب از 15 تا 25 دى ماه خواهد بود. 

نصف جهان وبسایت «پیپر داك» در جهت کمک به ارتقاء دانش براى افراد در مقاطع مختلف و در اقصى نقاط کشور 
راه اندازى شده و سعى دارد با کمک گرفتن از اینترنت، به منظور حذف موانع موجود در دسترسى به منابع اطالعاتى به 
روز براى مخاطبان دانش در سراسر کشور گام برداشته و با بانک قدرتمند و گسترده خود، فرصت دستیابى هرچه بیش 

تر به دانش را تا دوردست ترین نقاط فراهم سازد.
مطالب ارایه شده در ســایت PaperDoc جنبه کمک درسى و کمک آموزشى داشــته و صرفًا براى استفاده در 
تحقیقات و پروژه هاى دانش آموزى و دانشجویى مى باشد، لذا انتظار مى رود تا حد امکان از منابع این سایت تنها در 
پیشینه و شکل گیرى مبانى نظرى تحقیق و مقاله خود استفاده نمایید. پیپرداك تالش داشته است در این وب سایت 
تا حد امکان مقاالت و پروژه ها را با نام پدیدآورندگان آن منتشر نماید، لذا در صورتى که به هر دلیلى تمایلى به انتشار 
تحقیق و پروژه خود در پیپر داك ندارید مى توانید با «پیپرداك» در تماس باشــید تا در اسرع وقت نسبت به پیگیرى 

موضوع اقدام شود. 
http://paperdoc.ir :وب آدرس

 Amanita Design بازى جدید و زیبا با طراحى خاص در سبک بازى هاى پازل و فکرى از  Samorost 3  نصف جهان
خالق بازى هاى Machinarium و Botanicula براى اندروید است. 

کل روایت این بازى هماننــد Machinarium به صورت تصویرى و به خصوص با ابرهاى کوچکى که باالى ســر 
شخصیت ها باز مى شود، انجام مى گیرد؛ داســتان بازى نیز موضوع خیلى ســاده اى دارد؛ یک شیپور (یا یک ساز 
بادى شبیه شیپور) به کنار خانه شــخصیت بازى مى افتد، او به کتاب قدیمى خود در خانه مراجعه مى کند و متوجه 
مى شود که این شــیپور متعلق به چهار موجود است که ظاهرى شبیه انســان دارند و با استفاده از این وسیله امکان 
احضــار ارواح درون ســیاره هــا، اشــیا و… وجــود دارد؛ او از ایــن رو تصمیم مى گیرد که ســفینه اى بســازد 
و بــه جایى کــه ایــن افــراد در آن زندگى مــى کنند برســد، پس دســت به کار شــده و بعــد از کمــى کار،

ســفینه اى ســاخته و راهى چندین ســیاره و ســیارك و ماه هاى اطرافشــان مى شــود! هم اکنون شــما باید 
به او کمک کنید تا داستان بازى را پیش ببرد و یکى از زیباترین بازى هاى ماجرایى اندروید را تجربه کنید! 

راهنماى خرید

نصف جهان شــرکت هوآوى در کنفرانس سال 2015 
خود اقدام به معرفى ســه گوشــى هم نام در رده هاى 
ســخت افزارى و قیمتى مختلف کرد کــه همگى نام 
پى 8 (p8) را بــا خود یدك مى کشــیدند. از این میان 
«پى 8 مکــس» (P8max) بزرگ ترین گوشــى این 
خانواده با صفحه  نمایش عظیم 6.8 اینچى اســت که 
به بازار عرضه شــد. این صفحه  نمایش بزرگ داراى 
رزولوشــن Full HD و محافــظ «گوریال گالس 3»
(Gorilla Glass 3) اســت. از دیگــر مشــخصات 
سخت افزارى پى 8 مکس مى توان به چیپست ساخت 
شرکت هوآوىHiSilicon Kirin 935 با دو پردازنده 4 
هسته اى کوچک و بزرگ، همچنین پردازنده گرافیکى

 Mali-T628 و سه گیگابایت رم اشاره کرد. این گوشى 
در دو نسخه  16 و 64 گیگابایتى که هر دو نسخه قابلیت 
استفاده از کارت حافظه  جانبى تا 64 گیگابایت را دارند، 

عرضه شد. 

دوربین اصلى این گوشــى 13 مگاپیکسلى و دوربین 
عکاسى ســلفى آن هم داراى حســگر 5 مگاپیکسلى 
است. از قابلیت هاى دوربین اصلى مى توان به عکاسى 
HDR و پاناروما اشــاره کرد، ایــن دوربین لرزش گیر 

اپتیکال تصاویر هم دارد. پى 8 مکس از شبکه  4G و از 
دو سیم کارت پشتیبانى مى کند، البته در صورت استفاده 
از حافظه  جانبى فقط مى توان از یک سیم کارت آن بهره 
برد. این گوشى داراى یک باترى بزرگ با ظرفیت 4360 

میلى آمپرساعت است.
اگر نمایشــگر P8 مکس کمى بزرگ تر بود، آن را یک 
تبلت مى نامیدیم. این گوشى! با آنکه خیلى بزرگ به نظر 
مى رســد، اما طراحى جمع وجورى دارد که آن را بسیار 
محبوب مى کنــد. با اینکه P8 مکس نمایشــگرى در 
حدود 7 اینچ دارد، فقط 4 سانتى متر از P8 بلند تر است و 
این نشان از ابعاد و طراحى مناسب و استفاده  موثر از ابعاد 
کوچک براى جا دادن نمایشگرى دارد. براى این گوشى 

هم مثل P8 بدنه اى کامال فلزى در نظر گرفته شــده 
اســت. P8 مکس با توجه به ابعادش و بدنه  فلزى اش 
چیزى در حدود 228 گــرم وزن دارد. در واقع مى توان 
گفت با بزرگ کردن ابعاد P8، گوشــى  P8 مکس به 

وجود آمده است. 
تراشه و سیســتم عامل اختصاصى هوآوى، p8 مکس 
قدرت بیشتر را در کنار مصرف پایین تر براى  P8 مکس 
به ارمغان آورده اند. براى هوآوى P8 مکس سیستم عامل 
اندروید اللى پاپ نســخه  5.0.2 در نظر گرفته شده که 
یکى از مزایاى آن به شمار مى رود. یکى از ضعف هاى 
این گوشــى انتخاب کاربر بین سیم کارت دوم و کارت 
حافظه  جانبى اســت. کاربر نمى تواند از هر دو ویژگى 

به صورت هم زمان استفاده کند.
هم اکنون گوشــى موبایل هوآوى مــدل P8max را 
مى توانید با قیمتى در حــدود 1400000 تومان از بازار 

داخلى خریدارى نمایید.
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بانک مقاله، تحقیق و 
پروژه دانشجویى

بازى فکرى 
و معمایى بى نظیر 
«ساموروست» 

 
ارسال تصاویر و ویدئوهاى 
ناپدید شونده در اینستاگرام 
نصف جهــان براى ارسال پیام هاى ناپدید شونده در 
اینستاگرام کافیســت همچون قرار دادن اِستورى 
عمل کرده ولى این بــار بعد از اینکه بر روى آیکون 
ارســال ضربه مى زنیــد، مخاطب یا گــروه هاى 
موردنظر خود را انتخاب کرده و ســپس اِستورى را 
ارسال نمایید. با این کار اِستورى شما بصورت ناپدید 
شونده در آمده و فقط براى افراد انتخاب شده توسط 

شما ارسال خواهد شد.
 مخاطبان تنها مى توانند یک بار پیام شما را مشاهده 
کرده و تنها یکبار هم به آن پاسخ دهند و بعد از آن 
دیگر خبرى از پیام ارسال شده نیست. بعد از ارسال 
یک پیام ناپدید شــونده، به قسمت دایرکت حساب 
خود مراجعه کرده و مشاهده مى کنید که پیام شما 
بصورت یک دایره در باالى صفحــه نمایش داده 

مى شود. 
در زیر آن اگر یک تیک ســفید رنگ را مشــاهده

 مى کنید بدین معنى است که پیام شما ارسال شده و 
اگر هم دایره این تیک پر شده و به رنگ خاکسترى 

در بیاید به معنى مشاهده شدن آن است.

هوش مصنوعى وارد 
نرم افزار آفیس مى شود

قرار اســت در مجموعــه جدید نرم    ایرنا |
افزارهاى آفیس شــرکت مایکروســافت از نوعى 
فناورى هــوش مصنوعى اســتفاده شــود که با 
استفاده از الگوریتم خاصى، امکان تشریح تصاویر

 گرافیکى موجود در نرم افزارهــا را براى کاربران 
فراهم کند.

 بدیــن ترتیــب زمانــى کــه ایــن فایــل هــا 
در برابــر افــراد نابینا قــرار مى گیــرد، ابزارهاى 
کامپیوتــرى که بــراى ترجمه اطالعــات موجود 
در صفحــه نمایش به صــوت طراحى شــده اند، 
فعال شــده و این اطالعــات را در اختیــار کاربر 

مى گذارند.
شرکت مایکروسافت براى دستیابى به این هدف از 
 Computer Vision Cognitive Service فناورى

بهره مى برد.
 این فناورى با استفاده از شــبکه هاى عصبى کار 
مى کند که با اســتفاده از تکنیک هاى آموزشــى 
خاص، قادرند محتواى تصاویر را به درســتى درك 

کنند. 
در وبــالگ آفیــس 360 در ایــن رابطــه آمــده

 اســت: «فرآینــد آمــوزش ایــن ماشــین ها به 
گونه اى اســت که هرچــه کامپیوترهــاى ارائه 
دهنــده ایــن خدمات بیشــتر مــورد اســتفاده 
کاربــران قرار گیرنــد، کیفیت خدمــات نیز بهبود 
مى یابــد و در مــدت زمــان الزم بــراى ایجاد

 ارائه هاى غنى از اطالعات چندرســانه اى، صرفه 
جویى مى شود.»

ترفند

کلیک

ورى
ى فنا

دنیا
ده 

آین

نصف جهان  در حال حاضر، در میانه دهه اى هستیم که دنیاى فناورى اطالعات در آن تغییر کرده 
است. کارشناسان صنعت پیش بینى کرده اند حجم کارهاى مبتنى بر کالود در چند سال آتى 

به رشد 44 درصدى خواهد رسید. 
بازار زیرساخت کالود انتظار دارد در دو سال آینده به رشد 19 درصدى دست پیدا کند. 
با وجود این رشد انفجارى، بیشتر کســب وکارها و متخصصان دنیاى فناورى 
اطالعات به این حقیقــت اذعان کرده اند که هر چند امــکان دارد کالود در 
دسترس عموم مردم قرار بگیرد، اما این موقعیت را ندارد که در همه زمینه ها 

وارد شود.

 P8max گوشى موبایل هوآوى مدل

بعضى
جاى
کنید
که ف
ســا
اطالعا
در حالى
مى کند. استرا
رویکرد متمرکز خ
در اختیارشان قرار مى دهدن
انتقال تعدادى از سرویس هاى فناورى اط
همچنان در خود سازمان میزبانى  شوند.
کند. کارشناسان پیش بینى کرده اندک
پیش روى این استراتژى قرار دارد
درباره عملکرد این استراتژى
قسمت سه مورد از شایع
مى کنیم که ریش
ش

د در حال حاضر، در میانه دهه اى نصف جهان
است. کارشناسان صنعت پیش بینى ک

4به رشد 44 درصدى خواهد رسید. 
بازار زیرساخت کالود انتظار دارد
با وجود این رشد انفجارى
اطالعات به این حقیقــ
دسترس عموم مردمق

وارد شود.

تصور غلط شماره 3
کالود حاکمیت را از میان مى برد و مخاطرات امنیتى به وجود مى آورد

یکى دیگر از تصورات نادرست نشأت گرفته از روزهاى اولیه عرضه رایانش ابرى، به این تفکر اشاره دارد که سفارشى سازى کمترى در 
حوزه رایانش ابرى وجود دارد و دپارتمان هاى فناورى اطالعات، از نظر مدیریتى و دسترسى، کنترل بسیار محدودى در اختیار دارند. با وجود 
اینکه حرکت برنامه ها و حجم کارها به سمت کالود کنترل بر بعضى کارها را غیرممکن مى کند، به ویژه در خصوص نگهدارى روزانه، 
اما امروزه سازمان ها آزادى بیشترى براى پیاده سازى راه حل هایى دارند که به آن ها نیازمند هستند. ارائه دهندگان کالود نیز در تالشند تا 

موانع پیش روى به کارگیرى سرویس هاى کالود را برطرف کنند. 

تصور غلط شماره 2
حرکت به سوى محیط ترکیبى بیش از اندازه گران است

در برخى موارد، ممکن اســت این گونه استنباط شود که مهاجرت 
به سمت کالود هزینه هاى سنگینى به همراه خواهد داشت. اما در 
اکثر موارد، عکس این قضیه صادق است. انعطاف پذیرى فناورى 
اطالعات هیبریدى به سازمان هاى فناورى اطالعات این توانایى 
را مى دهد تا پیــش از اتخاذ هرگونه تصمیمى، بــا زیر نظر گرفتن 
فاکتورهایى همچون منابع مرتبط با فعالیت هــا، امنیت، بازدهى 
موردنیاز و درخواست هاى احتمالى دیگر، به نتیجه گیرى کلى برسند 
که مهاجرت به سمت کالود بهتر اســت یا اینکه وضعیت استقرار 
سازمانى فعلى حفظ شود. سازمان ها مى توانند به جاى آنکه در صدد 
سرمایه گذارى روى سخت افزار فیزیکى خود باشند، سخت افزارى 
که ممکن اســت فراتر از منابع مورد احتیاج آن ها باشــد، به راحتى 
سرویس هاى کالود یا زیرســاخت مدنظر خود را خریدارى کنند. 
اگر هزینه، دغدغه بزرگ یک سازمان باشد، این سازمان نه تنها باید 
ســاختارهاى قیمت گذارى را که در موافقت نامه سطح خدمات که 
ارائه دهندگان خدمات ابرى در اختیارش قرار مى دهند، کامل و جامع 
بررسى کند، بلکه باید از ابزارهاى مدیریتى و نظارتى به منظور ردیابى 
حجم کارى تخصیص یافته و از معیارهاى در دسترس براى بررسى 

سخت افزار مستقر در سازمان استفاده کند. 

تصور غلط شماره 1
کالود قادر نیست ســطح یکسانى از عملکرد و 
در دسترس بودن را همانند زیرساخت استقرار 

سازمانى ارائه کند
به نظر مى رسد ردپایى از حقیقت در چنین دیدگاهى وجود 
دارد. اما شبیه به اکثر افسانه ها، تفکرى است که دیگر ریشه 
در واقعیت ندارد. چند سال پیش، زمانى که رایانش ابرى تازه 
کار خود را آغاز کرده بود، با دو مشکل بزرگ روبه رو بود: اول 
اینکه عملکرد آن پایدار نبــود و دوم آنکه در مقیاس باال در 
دسترس  قرار نداشــت. همچنین به دلیل تصویب برخى 
قوانین دست وپاگیر، دسترسى راحت به این فناورى آنگونه 
که باید، امکان پذیر نبود. اما با بلــوغ طبیعى این فناورى و 
ظهور مکانیزم هاى نظارتى بر عملکردهاى حیاتى کالود و 
ابزارهاى مدیریتى و تنظیم کننده، سازمان ها به این حقیقت 
آگاه شدند که کالود ضمن حفظ بازدهى و کارایى، مى تواند 
به در دسترس پذیرترین نیازها، حتى نیازهایى که در خصوص 
تعدادى از پرکاربردترین برنامه هاى کاربردى مطرح است، 
پاسخ مثبت دهد. شــاید بارزترین مثالى که در این زمینه 
مى توان به آن اشاره کرد، ابزارهاى گرافیکى شرکت ادوبى 

است که در بستر کالود در اختیار کاربران قرار مى گیرد. 
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با توجه به بلوغ و تکامل این روزهــاى بازار کالود و 
ابزارهایى که هر دو گروه ارائه دهندگان و فروشندگان 
بخش ثالــث براى مدیریــت و نظــارت دقیق تر بر 
برنامه هاى کاربردى در اختیار سازمان ها قرار مى دهند، 
قابلیت هاى کالود در خصوص حفظ عملکرد، هزینه، 
حاکمیت و مفاهیم امنیتى نباید بر اساس مفروضات 

قدیمى و منسوخ شده بى ارزش، سنجیده شود.

نیم نگاه
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ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 860/95 خواهان سیدمسیح مرتضویان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به 
طرفیت فربد بختیاروند تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 95/11/16 ساعت 17:30 تعیین گردیده است. 
لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً 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 دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، 
ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 27015 شعبه 23 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/8/1035
حصر وراثت

حسینعلى طالبى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 905 به شرح دادخواست به کالسه 1094/95 ش ح 14 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهر صالحى نجف آبادى 
بشناســنامه 3265 در تاریخ 93/07/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:  1- حســینعلى طالبى نجف آبادى به ش.ش 905 ، 2- محمد مهدى طالبى نجف آبادى به 
ش.ش 20 ، 3- حیدر طالبى نجف آبادى به ش.ش 13 (پسران متوفى) ، 4- زهرا طالبى نجف آبادى به ش.ش 
1328 ، 5- صدیقه طالبى نجف آبادى به ش.ش 389 ، 6- فاطمــه بیگم طالبى نجف آبادى به ش.ش 342 
(دختران متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2662 شعبه 14 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/328
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم معصومه جهانگیرى آقاى مرتضى حسنى عارف دادخواستى به 
خواسته مهریه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 330/95 ش3  
ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 95/10/18 ساعت 6 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 سوم  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: 1298 شعبه سوم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/348
ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان آقاى سیاوش ســعادت زاده دادخواستى مبنى بر نشــرآگهى به طرفیت خوانده آقاى 
عقیل بحرانى در این مرجع به شماره کالسه 354/95 ش 2 ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى 
حضور طرفین تاریخ 95/10/21 ساعت 6 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده 
مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آئین  دادرســى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر 
تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواســت و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 

1233 شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/169
اجراییه

شماره: 94/95 ش 8 ح به موجب راي شماره 349 تاریخ 95/05/12 حوزه 8 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهرکه قطعیت یافته است محکوم علیه فرزانه جهانگیرى به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
فک پالك خودرو سمند به شماره 669 ل 58 – 43 و پرداخت مبلغ یکصد و دویست و پنج هزار ریال هزینه 
دادرسى و مبلغ پانزده هزار ریال هزینه تمبر در حق محکوم له رامش عالى پور هزینه عملیات اجرایى بر  عهده 
محکوم علیه مى باشد. 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 باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم 
و پرداخت محکوم به بوده  لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفی نکــرده یا صورت خالف واقع از دارائی 
خود داده به نحوي که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اى از شصت و یک 
روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف: 1336 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه /9/171
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/2698/26- 95/8/29 آقاي غالمعباس اشترى فرزند غالمحسین باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 846430 ب/94  را 
که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/25256 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) 
که  در صفحه دفتر ذیل ثبت بنام خودش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 45018 مورخ 
95/5/17 دفترخانه 143- شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و نحوه گم 
شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1263 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/9/172
اجراییه

شماره: 733/94 - 95/05/20 به موجب راي شماره 128 تاریخ 95/02/28 حوزه قضایى شعبه دوم حقوقى 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه نعمت اله دهقانى فرزند محمد 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو پژو به شماره 
انتظامى 195 ج 16 ایران 13 به نام خواهان پس از تودیع باقیمانده ثمن معامله به حساب دادگسترى به مبلغ 
4/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 0 400/00 ریال بابت هزینه رسیدگى در حق محکوم له 
على اصغر امیرى مورچگانى فرزند على به نشانى شاهین شهر خ سلمان فرعى 3 شرقى پ 77  و پرداخت نیم 
عشر دولتى بابت هزینه اجرائى مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1353 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/9/174
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103759206350 شــماره پرونده: 9509983759201025 شماره بایگانى شعبه: 
951042 خواهان منوچهر انصارى و کیامرث کیان ارثى دادخواستى به طرفیت خوانده محمد صادق طوطیان 
و محمد کاظم طوطیان و خانم نصرت رضوى و نرجس خاتون و مریم طوطیان و محمدجعفر طوطیان و محمد 
باقر طوطیان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر 
و میمه ارجاع به کالسه 9509983759201025 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/01/29 و ساعت 
9:30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م 

الف:1282  شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/9/224
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510103759103927 شماره پرونده: 9509983759101059 شــماره بایگانی شعبه: 
951067 خواهان اصغر خســروى دادخواســتی به طرفیت خوانده داریوش کهیش پور به خواســته مطالبه 
وجه چک و تأمین خواسته تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759101059 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/18 و ساعت 9:00 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1287 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/9/225
ابالغ راي

به تاریخ 95/7/18 در وقت فوق العاده جلسه شوراي حل اختالف گلدشت به تصدى امضاء کننده ذیل تشکیل 
و پرونده کالسه 348/95 و شماره دادنامه: 482- 95/7/24 تحت نظر است. شورا با بررسى محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شورا: 
در خصوص دادخواست آقاى جواد قربانى کهریزسنگى فرزند عبدالرضا به طرفیت آقاى فتاحى و خانم طیبه 
رمضانى فرزند لطفعلى به خواسته مطالبه وجه دو فقره  چک به شماره 760173 مورخه 94/11/30 و 760172 
مورخه 95/1/7 هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک انصار جمعاً به مبلغ یکصد میلیون ریال با انضمام 
خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسى، با توجه به محتویات پرونده رونوشت چکها و گواهینامه هاى عدم پرداخت 
صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى شورا حاضر 
نشده و دفاع و انکارى ننموده است و بقاى اصول مستندات مذکور در ید مدعى داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک دارد. لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً 
به مواد 198، 519 ، 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 311، 312، 313، 314 قانون تجارت خواندگان 
را متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چکها (760173- 94/11/30 و 760172- 95/1/7) 
لغایت اجراى دادنامه برابر شــاخص تورم بانک مرکزى ایران در حق خواهان محکوم مى نماید. رأى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرســتان نجف آباد مى باشد. م الف: 2643 جعفرى قاضى 

شوراي حل اختالف گلدشت/9/239
ابالغ راى

کالســه پرونده: 997/95 شــماره دادنامه: 1432/95 مرجع رســیدگى: شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل 
اختالف نجف آباد خواهان: مهدى شاه بندرى به آدرس امیرآباد- خ مطهرى شمالى موبایل مهدى خواهان: 
(صادرکننده) جهانگیر کریمى حســین آبادى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه چک گردش 
کار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نمایند: راى قاضى شورا در خصوص 
دعوى آقاى مهدى شاه بندرى به طرفیت آقاى جهانگیر کریمى حسین آبادى به خواسته مطالبه مبلغ نود و پنج 
میلیون ریال بابت وجه چک به شماره 17/748487 مورخ 95/5/15 به انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه. نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم 
حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا 
دعوى مطروحه را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522  قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون 
و دویست هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 95/5/15 لغایت پرداخت در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.م الف: 2652 شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/9/240 
اجراییه

شماره: 492/95 ش ح 12به موجب راي شــماره 639 تاریخ 95/5/24 حوزه شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: فریدون نوروزى فرزند موال قلى به نشانى مجهول  المکان حکم 
بر محکومیت خوانده بر پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 100/000 تومان 
به عنوان هزینه ى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
95/4/14 لغایت اجراى حکم و نیم عشر دولتى.مشخصات محکوم له: حمید خدادادى فرزند اسداله به نشانى 
نجف آباد خ ســعدى کوى پاك نژاد کوى رامین پالك 41 – 8513735386 . ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 

میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 2642 شعبه 12 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/241
حصر وراثت

حمیدرضا محمودیان داراي شناسنامه شماره 1407 به شرح دادخواســت به کالسه 1108/95 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفى محمودیان نجف آبادى 
بشناســنامه 494 در تاریخ 1395/2/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- بهرام محمودیان نجف آبــادى ش.ش 710 ، 2- زهرا محمودیــان ش.ش 1406 ، 
3- حمیدرضا محمودیــان ش.ش 1407،  4- محمدرضا محمودیــان ش.ش 109،  5- فرزانه محمودیان 
نجف آبادى ش.ش 870 ،  6- فهیمــه محمودیان نجف آبــادى ش.ش 29188  (فرزندان متوفى) 7- بداغ 
عباسیان نجف آبادى ش.ش 359 (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 یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

2654 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/242
حصر وراثت

احمد عباسى داراي شناسنامه شماره 2288 به شرح دادخواست به کالسه 1086/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على عباسى بشناسنامه 427 در تاریخ 1395/4/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر عباسى به ش.ش 
98 ، 2- محمود عباسى به ش.ش 1624 ، 3- احمد عباســى به ش.ش 2288 ، 4 - اکرم عباسى به ش.ش 
1837 ، 5- اقدس بابایى به ش.ش 17 (فرزندان متوفى) 6- معصومه سلیمى ش.ش 4 ( 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 باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2606 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/243 /9
حصر وراثت

عباس صادقى داراي شناسنامه شــماره 1 به شرح دادخواست به کالســه 1107/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلى صادقى شاهدانى بشناسنامه 1  در تاریخ 
1394/8/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهره 
صادقى شــاهدانى به ش.ش 36 ، 2- علیرضا صادقى شاهدانى به ش.ش 18 ، 3- عباس صادقى به ش.ش 
1 ،4- معصومه صادقى شــاهدانى به ش.ش 1 ، 5- زهرا صادقى شاهدانى به ش.ش 12 (فرزندان متوفى) ، 
6- شهربانو بابائى به ش.ش 44 (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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

2648 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/244
حصر وراثت

حسنعلى صالحى نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 516 به شرح دادخواست به کالسه 1103/95 ش ح 14 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم ستارى نجف آبادى 
بشناسنامه 412 در تاریخ 94/06/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محمدعلى صالحى نجف آبادى به ش.ش 884 ، 2- حســنعلى صالحى نجف آبادى به ش.ش 
516 ، 3- حسینعلى صالحى نجف آبادى به ش.ش 108 (پسران متوفى) ، 4- اشرف صالحى نجف آبادى به 
ش.ش 756 ، 5- اعظم صالحى نجف آبادى به ش.ش 1511 (دختران متوفى) ، 6- على صالحى نجف آبادى 
به ش.ش 15493 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2653 شعبه 

14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/245
اجراییه

شماره: 30/95  ش ح 6 به موجب راي شماره تاریخ حوزه شــوراي حل اختالف شهرستان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه مهدى بهرامى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و صد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/10/28 لغایت اجراى کامل دادنامه در حق محکوم 
له غالمرضا سعیدى به نشانى فوالدشهر محله B۵ – پارکینگ 31 بلوك 56 ورودى 441 طبقه 3 پالك 6 و 
پرداخت چهار میلیون ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.م الف: 2439 شعبه ششم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/246
مزایده

شعبه دوم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 2223/94 ش ج دهم له 
خانم مریم عظیم علیه محمدرضا افیونى طوقچى به آدرس: خ ســروش- خ مصلى- خ نادرى- مقابل بنگاه 
و جنب مبل فروشى پالك 23 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 162/255/000  اموال توقیفى به 
شرح خودرو سوارى پراید- تیپ صبا رنگ سفیدرنگ روغنى مدل 1382 شماره انتظامى 833 ص 73  ایران 
53 شماره موتورNI3 -445356 شماره شاسى S 141 -2282910355 تعداد محور 2 تعداد سیلندر 4 نوع 
سوخت دوگانه سوز وضعیت ظاهرى خودرو- اطاقه و بدنه گلگیر جلو راست و سقف فرورفتگى دارد و موتور 
مستعمل و روغن ریزى دارد. داشبورد مستعمل و گیربکس مستعمل مى باشد، صندلى و تودوزى نیاز به تودوزى 
دارد. دیفرانسیل مستعمل مى باشد. تجهیزات ندارد. تایرها با کارکرد حدود ٪50 مى باشد، نقایص ظاهرى از 
قبیل شیشه ها و چراغ ها، سپرها و شیشه جلو و آئینه جانبى سمت راست و سپر جلو شکستگى دارد و چهارچرخ 
درب قالپاق ندارد، رادیو ضبط ندارد، کیلومتر فعلى 526818 وضعیت بیمه نامه شــخص ثالث معتبر است. با 
توجه به نقایص و جمیع جهات ارزش خودرو مبلغ /40/000/000 ریال و معادل چهار میلیون تومان برآورد و 
اعالم مى گردد که این مبلغ 40/000/000 ریال معادل 3/598 قطعه سکه تمام بهار آزادى طرح جدید مى باشد 
که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت. در نظر دارد جلسه مزایده اى در مورخ 95/10/5 در 
ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه- روبروى پمپ بنزین- ساختمان شماره 2 
دادگسترى محل اجراى احکام برگزار مى گردد. طالبین شرکت در مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه 
به شماره حساب 2171350205001 بانک ملى 5 روز قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجراى احکام از 
اموال بازدید نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 26910 شعبه دوم اجراى 

احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/285
ابالغ راى

شماره پرونده: 265/95 ش 8 ح شماره دادنامه 539- 95/7/28 خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا 
زمانى به نشانى اصفهان پل ابوذر ابتداى خ توحید پ 3 با وکالت: آزاده باللى مهیارى به نشانى اصفهان چهار 
باغ پایین روبروى ورزشگاه تختى نبش کوچه ارباب خواندگان: 1- خدیجه شجاعى راد فرزند على به نشانى 
شاهین شهر خ مخابرات نیم فرعى بین 7 و 8 شرقى پ 42 ، 2- امیر رضایى مهر فرزند اسداله به نشانى شاهین 
شهر خ مخابرات فرعى 7 شرقى پ 42 موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 18/340/099 ریال به استناد یک فقره 
چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه بتصدى امضاء کنندگان زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مینماید.راى شورا در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت آزاده باللى مهیارى به طرفیت 1- خدیجه 
شجاعى راد 2- امیر رضایى مهر به خواسته مطالبه مبلغ 18/340/099 ریال ( هیجده میلیون و سیصد و چهل 
هزار و نود و نه ریال) به استناد (قسمتى  از) یک فقره چک به شماره 287300 عهده بانک کشاورزى از حساب 
جارى شــماره 460844564 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسى نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با وجود 
ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن و استحضار از جریان دادرسى در جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و 
مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا 
با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده  مستندا به ماده 198 قانون 
آیین دادرســى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت راى بر محکومیت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ 18/340/099 (هجده میلیون و سیصد و چهل هزار و نود و نه ریال) بابت اصل دین صادر مى 
نماید وبه استناد تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 
77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/3/1 (اول خرداد نود و یک) چک تا 
زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و مبلغ 735/100 (هفت صد و سى و پنج هزار و یکصد 
ریال) بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان محکوم مى گردد. راى صادره غیابى 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد.م الف1284 شــعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر(مجتمع شماره یک)/9/321
ابالغ راي

شعبه نهم حقوقى شماره پرونده: 419/95 شماره دادنامه: 478- 95/6/29 حوزه قضائى: شاهین شهر تاریخ 
رسیدگى: 95/6/1 خواهان: بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى به نشانى: اصفهان- پل ابوذر- ابتداى 
خ توحید- پالك 3 با وکالت آزاده باللى مهیارى به نشــانى: اصفهان- چهارباغ پایین- روبروى ورزشــگاه 
تختى- نبش کوچه ارباب، خواندگان: 1- زینب حامدى دهکردى و 2- سیداحمد حسینى دستجردى به نشانى: 
شاهین شهر خ بهدارى فرعى 3 مجتمع ارشیا واحد 3،  3- فاطمه چهرازى تقى پور به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 13/852/777 ریال بابت بخشى از یک فقره چک و خسارات 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 بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى با وکالت آزاده باللى مهیارى 
به طرفیت زینب حامدى دهکردى و ســیداحمد حسینى دســتجردى و فاطمه چهرازى تقى پور به خواسته 
مطالبه مبلغ 13/852/777 ریال بابت بخشى از یک فقره چک به شماره 372189- 90/3/25 به عهده بانک 
ملى ایران از حساب جارى شماره 0102227217006 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه. نظر به اینکه 
خوانده ردیف اول وام گیرنده، خوانده ردیف دوم صادرکننده چک و خوانده ردیف ســوم ضمانت بازپرداخت 
وجه چک را نموده است تقاضاى مطالبه مبلغ خواسته را بصورت تضامنى از خواندگان دارم. با توجه به اینکه 
مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خواندگان بر پرداخت، داللت دارد و نامبردگان على رغم ابالغ قانونى اخطاریه 
در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به محتویات دعوا ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خویش اقامه ننموده اند و با توجه به پاسخ استعالم از بانک مهر اقتصاد به استناد مواد 198 قانون 
آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، رأى بر محکومیت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ 12/155/985 ریال صادر مى نماید و به استناد تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چک و ماده 
واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ چک (به مبلغ محکوم شده) تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و مبلغ 667/790 
ریال هزینه دادرسى و 150/000 ریال هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه صادر و اعالم مى دارد 
در خصوص مابقى خواســته، با توجه به پاسخ استعالم از بانک مهر اقتصاد، به اســتناد ماده 197 قانون آیین 
دادرسى مدنى، حکم بر بى حقى صادر و اعالم مى دارد. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 1283 شــعبه نهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/9/322
ابالغ راي

شعبه: نهم حقوقى شماره پرونده: 418/95 شماره دادنامه: 477- 95/6/29 حوزه قضائى: شاهین شهر تاریخ 
رسیدگى: 95/6/1 خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگى علیرضا زمانى به نشانى: اصفهان- پل ابوذر- ابتداى 
خ توحید- پالك 3 با وکالت آزاده باللى مهیارى به نشــانى: اصفهان- چهارباغ پایین- روبروى ورزشــگاه 
تختى- نبش کوچه ارباب، خواندگان: شایسته آتشک و حمیدرضا عبداله فریدنى به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 48/711/318 ریال بابت یک فقره چک و کلیه خسارات 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 بانک مهر اقتصاد با نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت آزاده باللى مهیارى 
به طرفیت شایسته آتشک و حمیدرضا عبداله فریدنى به خواسته مطالبه مبلغ 48/711/318 ریال به استناد یک 
فقره چک به شماره 705488- 90/9/22 به عهده بانک صادرات از حساب جارى شماره 0102006741004 
گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه بدین شرح که خوانده ردیف اول به عنوان وام گیرنده و خوانده ردیف دوم 
به عنوان صادرکننده چک مذکور مبلغ خواسته را مدیون مى باشند لذا تقاضاى رسیدگى دارم. با عنایت به اینکه 
مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خواندگان به پرداخت، داللت دارد و نامبردگان على رغم ابالغ قانونى اخطاریه 

در جلسه شورا حضور نیافته و نســبت به محتویات دعوا ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و دلیلى در خصوص 
عدم ایفاى تعهد ارائه نداده اند و با توجه به پاسخ استعالم از بانک مهر اقتصاد، به استناد مواد 198 قانون آیین 
دادرسى مدنى و 709 قانون مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، رأى بر محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 42/735/127 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/190/660 ریال هزینه دادرسى 
و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم و مبلغ 150/000 ریال هزینه نشر آگهى 
و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه صادر و اعالم مى دارد در خصوص مابقى خواسته، با توجه به پاسخ استعالم از 
بانک مهر اقتصاد به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى، حکم بر بى حقى صادر مى گردد. راي صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1285 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/323
حصر وراثت

صدیقه جعفرى شاهدانى داراي شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواســت به کالسه 1115/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله على کاظمى بشناسنامه 1221 
در تاریخ 1395/8/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- رســول على کاظمى ش ش 12904، 2- نرگس على کاظمى ش ملى 1080107721،  3- نفیسه على 
کاظمى ش.ش 3433،  4- سمیه على کاظمى ش.ش 1202،  5- اعظم على کاظمى ش.ش 1388 (فرزندان 
متوفى) 6- صدیقه جعفرى شاهدانى ش.ش 27 (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 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: 2668 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/9/329
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى سید امیر موسوى خواهان فریبا عیدى زاده دادخواستى با موضوع 
مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 628/95 ش 9 ح ثبت و 
براى روز دوشنبه مورخ 95/10/20 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 
آگهى 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  مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر 
این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1272 شــعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/330
ابالغ وقت رسیدگی

شماره 574/95 ش 8 ح 98/8/15  آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- پژمان صادق زاده 2- عصمت 
حسینى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم 
نموده که به کالسه انتقال سند ش8 ح ثبت و براى مورخ 95/10/18 ساعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شــوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 1286 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/9/331
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:9510103759303816 شــماره پرونده: 9509983759300301  شماره بایگانى شعبه: 
950310 خواهان مهناز عباســى دادخواســتى به طرفیت خوانده کامبیز رضائى به خواسته حضانت تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759300301 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/05 و ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 1300شــعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/9/334 
حصر وراثت

آقاى منصور آدمى دهکردى به شناسنامه شماره 38500 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره 489/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مهدى آدمى 
دهکردى به شناسنامه شماره 21639 در تاریخ 1395/7/6 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از:  1- منصور آدمى دهکردى فرزند مهدى شماره شناسنامه 38500 نسبت با متوفى (فرزند) 2- مریم آدمى 
دهکردى فرزند مهدى شماره شناسنامه 43915 نســبت با متوفى (فرزند) 3- مهدیه آدمى دهکردى فرزند 
مهدى شماره شناسنامه 46828 نسبت با متوفى (فرزند) 4- طاهره گوهرمهر فرزند عبداله شماره شناسنامه 
183 نسبت با متوفى (همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1301 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/335
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510103723207701 شماره پرونده: 9509983723200008 شــماره بایگانى شعبه: 
950009 خواهان حمید هادى ونیجه دادخواستى به طرفیت خواندگان اصغر جعفرزاده و عباس جعفر زاده فرزند 
صفرعلى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان مبارکه نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) ارجاع و به کالسه 950009 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1395/10/21 ساعت 8:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 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 خواندگان 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: 95/563 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/9/341

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره: 397/95 ش 1 ح- 1395/9/2 نظر به اینکه خواهان خانم معصومه جهانگیرى دادخواستی مبنى بر 
نفقه به طرفیت خوانده آقاى مرتضى حسنى عارف در این مرجع به شــماره کالسه 397/95 ش1ح مطرح  
نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 95/10/19 ساعت 5/15 عصر بعدازظهر در نظر 
گرفته شده اســت علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی 
تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشــر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و 
ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه فرمایید. م الف: 1297 شعبه اول حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/9/347
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به پیمان دشتى دادخواستى به خواســته فک پالك به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 438/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 95/10/18 ساعت 
5 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 نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 1299 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/9/349
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509973759500792 شماره  پرونده: 9509983759500364 شــماره بایگانى شعبه: 
950371 خواهان آقاى مصطفى محمدى فرزند على به نشانى اصفهان- فلکه دانشگاه خ حکیم فرزان چهارراه 
بهدارى کوى فرش مداین پ 4 خوانده آقاى رافیک نظریان فرزند ابدیک به نشانى مجهول المکان خواسته 
مطالبه وجه چک راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى مصطفى محمدى فرزند على به طرفیت رافیک نظریان 
فرزند ابدیک به خواسته مطالبه سیصد و بیست میلیون ریال وجوه چهار فقره چک به شماره هاى 479843 
بانک سپه و 249852 بانک کشاورزى و 039639 بانک سپه و 039629 بانک سپه به انضمام خسارت دادرسى 
اعم از هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از توجه به اوراق پرونده و کپى مصدق ضمائم پیوستى و از آنجا که وجود 
اصول مستند دعوى در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان نسبت به دریافت 
وجه آن را داشته است و چون خوانده دلیل و مدرکى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نداده و با وصف 
ابالغ اخطاریه و انتظار کافى در دادگاه حاضر نشده و ایراد یا دفاع موثرى در قبال خواسته خواهان و مستند وى 
بعمل نیاورده است. بنابراین دادگاه دعوى مطروحه را وارد و مستنداً بمواد 310 الى 313 قانون تجارت، قانون 
الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى به انضمام خسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت آن بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین 
اجرا محاسبه خواهد شد، محکوم مى نماید.راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه دادگاه و پس از اتمام مهلت ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف:1304 طباطبایى رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/9/352 

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9510423759200073 شماره پرونده: 9309983759200251 شــماره بایگانی شعبه: 
930265 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309973759200963 
محکوم علیهم: 1- بهروز محمودزاده فرزند محمدعلى 2- عباس میرزائى قلعه ناظرى فرزند غالمحسین هر 
دو به نشانى: مجهول المکان محکوم هســتند به نحو تضامنى به پرداخت بیست و پنج میلیون و نهصد و نود 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسى و خســارت تأخیر در تأدیه برابر شاخص بانک مرکزى 
از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول آن در حق محکوم له: بانک توسعه تعاون به نشانى: اصفهان خیابان 
فیض روبروى درمانگاه مالهادى سبزوارى اداره شعب بانک توسعه تعاون، ضمنًا هزینه هاى مربوط به اجرا 
به عهده محکوم علیهم مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 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 هفــت 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 نباشــد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 

محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 1295 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه/9/353

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973723801514  شماره پرونده: 9409983724601506 
شماره بایگانى شعبه: 950352 شاکى آقاى رضا باقریان سرارودى فرزند مصطفى 
به نشــانى مبارکه ســرارود محله پایین کوچه کیوان پ 24  متهم آقاى علیرضا 
باقریان سرارودى فرزند لطف اله به نشانى مبارکه مجلسى خیابان والیت خیابان 
آسمان ستاره 5 پ 4 اتهام ها: 1- انتشــار تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا 
نســبتهاى توهین آمیز و 2- تهدید گردشکار شاکى شــکایتى تحت عنوان فوق 
ارائه داده که با عنایت به بررســى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم 
ختم رسیدگى بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه در خصوص 
اتهام آقاى علیرضا باقریــان فرزند لطف على فاقد قــرار تامین کیفرى به جهت 
متوارى بودن دایر بر  فحاشــى و تهدید به صورت حضورى و تلفنى با استفاده از 
خط تلفن همراه 8079820- 913 موضوع کیفرخواست صادره از سوى دادسراى 
عمومى و انقالب شهرســتان مبارکه با توجه به شــکایت شاکى خصوصى آقاى 
رضا باقریان ســرارودى فرزند مصطفى و گواهى گواهان و عدم حضور متهم در 
مراحل مختلف دادرســى جهت دفاع از خود بزه کارى مشارالیه به شرح موصوف 
در خصوص تهدید حضورى محرز و مسلم تشخیص داده شده بنابراین به استناد 
ماده 669 قانــون مجازات اســالمى مصوب 1375 حکم بــه محکومیت متهم 
به تحمل هفتاد و چهار ضربه شــالق تعزیرى صادر و اعالم مــى گردد لکن در 
خصوص اتهام فحاشى حضورى و فحاشــى و تهدید به صورت تلفنى با توجه به 
نحوه اظهارات گواهان به جهت فقد ادله اثباتى وقوع بزه احراز نمى گردد بنابراین 
به استناد مواد 4 و 374 و 376 قانون آیین دادرســى کیفرى مصوب 1392 ناظر 
بر اصل 37 قانون اساسى حکم بر برائت متهم صادر و اعالم میگردد راى صادره 
غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و سپس 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.
م الف: 95/574 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شــهر مبارکه (102 جزایى سابق) 

9/336/

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973723801704 شماره پرونده: 9409983724800975 
شماره بایگانى شعبه: 950863 شاکى: خانم مرجان رضائى شهرکى فرزند حیدر 
به نشانى: مبارکه زیباشهر محله لنج خیابان ابن سینا پ 219، متهم: آقاى على اکبر 
رئیس قهفرخى فرزند حمزه على به نشــانى، اتهام : ترك انفاق. گردشکار: شاکى 
شکایتى تحت عنوان فوق ارائه داده که دادگاه با عنایت به بررسى مجموع اوراق 
و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگى بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى 
مینماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى على اکبر رئیسى قهفرخى فرزند حمزه 
على دائر بر ترك انفاق نسبت به خانم مرجان رضائى شهرکى فرزند حیدر موضوع 
کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه از توجه 
به شکایت شاکى خصوصى، کپى مصدق ســند نکاحیه که داللت بر وجود رابطه 
زوجیت دائمى بین طرفین دارد، گواهى گواهان در مرحله تحقیق دادســرا و عدم 
حضور متهم در مراحل مختلف دادرسى جهت دفاع از خود بزه انتسابى به نامبرده 
محرز است بنابراین به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حکم 
به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیرى صادر و اعالم میگردد. رأى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس 
ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
است. م الف: 95/573 راستى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 

جزایى سابق)/9/337

ابالغ راى
شماره دادنامه:9509973723702058 شماره پرونده: 9509983724800090 
شماره بایگانى شعبه: 950520 شاکى خانم زهرا منجزى بهداروند فرزند شیرعلى 
به نشــانى مبارکه صفاییه محله 10 خیابان شــمس فرعى اول پ 12 سر نبش 
متهم: خانم فرزانه شمســى فرزند عبدالوهاب اتهام مزاحمت تلفنى گردشکار: با 
توجه به اتهام فرزانه شمســى فرزند عبدالوهاب دائر بر مزاحمت تلفنى، لذا دادگاه 
با عنایت به بررســى اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى به شرح 
ذیل مباردت به صدور راى مى نماید.راى دادگاه در خصوص اتهام فرزانه شمسى 
فرزند عبدالوهاب دائر بر مزاحمت تلفنى نسبت به زهرا منجزى با توجه به شکایت 
شاکى و استعالم از مخابرات و اینکه متهم عروس شاکى است و اظهارات شاکى 
در دادسرا و بررسى پرینت مکالمات، اتهام نامبرده محرز است مستند به ماده 641 
قانون مجازات اسالمى 1370 با رعایت ماده 86 قانون مجازات اسالمى 1392،؛ 
حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت نه میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق 
دولت صادر و اعالم مینماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ واقعى قابل واخواهى در این مرجع و ســپس ظرف مهلت بیســت روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 95/572 شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (101 جزایى سابق) /9/338

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9510113723801974 شــماره پرونده: 9409983724601594 
شماره بایگانی شعبه: 950855 بدینوسیله به آقاى مجهول المکان که در پرونده 
950855 متهم است به بى احتیاطى در امر رانندگى منجر به صدمه بدنى غیرعمد 
ابالغ مى شود در تاریخ 25/10/95 ساعت 12/20 جهت رسیدگى اتهام انتسابى 
و دفاع از خود در دادگاه حاضر شــود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دادگاه بصورت غیابى به موضوع رســیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. 
م الف: 95/575  راستى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 

جزایى سابق)/9/339

ابالغ
نظر به اینکه شاکیه خانم خاطره خدرى شکایتى علیه آقاى میالد قاسم پور فرزند 
قاسم مبنى بر ترك انفاق مطرح کرده اســت و متهم میالد قاسم پور فرزند قاسم 
مجهول المکان مى باشد، دستور فرمایید در راستاى اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرسى کیفرى مصوب 1392 یک نوبت احضاریه در روزنامه کثیراالنتشار درج و 
یک نسخه آن جهت ضم در پرونده ارسال گردد. م الف:1212 شعبه اول دادیارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/9/170 

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9510113754601170 شماره پرونده: 95099837412700374 
شماره بایگانی شــعبه: 950577 ((آگهى ابالغ وقت دادرســى و احضار متهم)) 
بدینوســیله به متهمین پرونده کالسه 950577 شــعبه اول دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب شهرستان مبارکه 1- محمد شــاهرخ پور فرزند اسکندر که به 
اتهام هاى 1- جعل دو فقره چک به شماره 874835 ، 2- استفاده از سند مجعول 
و 3- کالهبردارى به مبلغ 18 میلیون تومان و 2- آقاى یحیى خوشــنود به اتهام 
تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 500 هزار تومان تحت تعقیب مى باشند 
و حسب گزارشــات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى میباشند ابالغ مى گردد 
که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه اول 
دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه حاضر گردد که در صورت 
عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه 
در حقوق الناس و حقوق عمومى بصورت غیابى رســیدگى و رأى مقتضى صادر 
مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى 92 در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج مى شود. م الف: 95/576 حسن آبادى دادیار شعبه 

اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه/9/340
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 همسر رهبر کره شــمالى براى حضور در یک رقابت 
آزمایشى نیروى هوایى در این کشور براى نخستین بار 

پس از چند ماه در انظار عمومى حاضر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،«کیم جونگ اون» 
رهبرى کره شمالى به همراه «رى سول جو» همسرش 
نظاره گر این رقابت هوایى بودند که از ســوى نیروى 

هوایى و دفاع خلق کره انجام مى شد.
این نخســتین حضور همســر رهبر کره شمالى در 
انظــار عمومــى پــس از گذشــت 9 مــاه غیبتش 

بوده است.
آخرین بارى که وى با همسرش در انظار عمومى حاضر 
شد به تاریخ 28 مارچ 2016 باز مى گردد. غیبت طوالنى 
مدت وى شایعاتى را مبنى بر باردارى یا کشته شدنش بر 

سر زبان ها انداخته بود.
وى همچنیــن ممکــن اســت بــه دلیــل بــى 
ثباتــى در پیونــگ یانــگ تحــت نظارت شــدید 

باشد.
یکى از اســتادان دانشگاه واســدا در توکیو که درباره 
روابط پیونگ یانگ مطالعه مى کنــد، در اکتبر 2016 
گفته بود: گزارش هایى درباره بــى ثباتى در پایتخت 
کره شمالى و حتى تالش براى انجام حمالت از سوى 

گروه هاى مختلف نظامى کره شــمالى علیه رهبرى 
این کشور در سال گذشــته میالدى منتشر شده بود. 
شــاید یکى از دالیل عدم حضور همسر رهبرى کره 
شمالى در انظار عمومى این مسئله باشد.کیم جونگ 
اون و همســرش بیش از رهبران فقید کره شمالى در 
انظار عمومى حاضر مى شــوند. پدر و پدربزرگ کیم 
جونگ اون همسرانشــان را از انظار عمومى دور نگه 

مى داشتند.

  الف| خبرگزارى فرانســه درباره تبعات شــرایط 
نامساعدى که دولت نیجریه براى زنان و دختران ساکن 
مناطق شمال شرقى این کشــور به وجود آورده است، 

هشدار داد.
گروهى از نهادهاى حقوق بشرى از جمله عفو بین الملل 
در گزارش هاى خود به این اشــاره کرده اند که زنان و 
دختران زیادى تاکنون توسط گروه تروریستى بوکوحرام 
ربوده شده و مورد استثمار قرار گرفته اند. در برخى موارد 
نیز از این افــراد به عنوان بمب گذار انتحارى اســتفاده 

شده است.
گزارش گروه بین المللى بحران نیز تصریح مى کند که 
عده اى از زنان ساکن مناطق مسلمان نشین شمال شرقى 
نیجریه مستأصل از فقر، تبعیض جنسیتى و نظام ریشه 
دار مردساالرى، تصمیم گرفته اند به امید برخوردارى از 

زندگى بهتر، به صورت داوطلبانه به بوکوحرام بپیوندند.
«رینالدو دپانیه» مدیر بخــش غرب آفریقا در گروه بین 
المللى بحران معتقد اســت که براى برخى از زنان که 
گرفتار این شرایط هستند، پیوستن به بوکوحرام به معناى 
راه فرار است اما این وضعیت در حقیقت از استیصال شدید 
در میان زنان و نیز ضعف جامعه شــمال شرقى نیجریه 
حکایت دارد.به گفته فعاالن، نرخ ازدواج هاى زیر ســن 
قانونى، میزان حضور در مدارس و ســطح سواد در میان 
دختران و زنان در شمال نیجریه به مراتب از سایر نقاط 

این کشور بدتر است.
اما بر اساس تحقیقى که در ماه اکتبر (مهر/آبان) منتشر 
شد، زنان غالباً در گروه تروریستى بوکوحرام از جایگاه باال 
برخوردار مى شوند. اعضاى مؤنث تقریبًا به اندازه مردان 
فرصت اعزام به جنگ دارند و حتــى در برخى نقش ها 
مانند عضوگیرى و عملیات جاسوسى شمارشان از مردان 

نیز بیشتر است.
بوکوحرام که با گروه تروریستى داعش هم پیمان شده 

است، از سال 2009 تاکنون هزاران نفر را کشته و حدود دو 
میلیون و 600 هزار نفر را در کامرون، چاد، نیجر و نیجریه 

طى هفت سال گذشته آواره کرده است.
ارتش نیجریه در بیرون راندن این گــروه از بخش هاى 
عظیمى از مناطق اشغالى اش موفق بوده است اما دولت این 
کشور و آژانس هاى امدادى در مناطقى که به کنترل دولت 
درمى آید، باید توجه خود را بر حمایت از زنان و بازگرداندن 

آنها به آغوش جامعه معطوف کنند.زنان بسیارى در نتیجه 
این درگیرى ها بى خانمان شده و در اردوگاه هاى آوارگان 
اسکان گزیده اند و براى به دست آوردن غذا ناگزیر به تن 
فروشى شده اند. عالوه بر این، افرادى که به ازدواج اعضاى 
بوکوحرام در آمده یا مورد تعرض این گروه قرار گرفته اند، 

معموًال از سوى جوامع مربوطه طرد مى شوند.
به گفته «فاطیما آکیلو» روانشناس اهل نیجریه، زنانى که 

تصمیم مى گیرند به بوکوحرام بپیوندند، از قدرت و آزادى 
برخوردار مى شوند؛ این بدان معناست که بازگرداندن این 
افراد به جامعه بسیار دشوارتر خواهد بود. دپانیه مى گوید : 
حذف زنان یا بدرفتارى با آنان ممکن است دستاوردهاى 
نظامى دولت نیجریه را تضعیف کند و مشکالتى که زمانى 
باعث شــد این گروه از اعضاى جامعه به تروریســت ها 

بپیوندند، همچنان ادامه خواهد داشت.

   خبر آنالین | صدراعظــم آلمان همچنان طبق 
نظرســنجى ها قدرتمندترین سیاســتمدار اروپاست، در 
حالى که برخى دیگر حتى معتقدند او «رهبر جدید جهان 

آزاد» نیز خواهد بود.    
در حالى که پیروزى دونالد ترامپ در کاخ ســفید، خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا و افزایش موج پوپولیست ها لرزه 
بر اندام غرب انداخته است، بسیارى «آنگال مرکل» صدر 
اعظم عمل گرا و منطقى آلمان را آخرین صداى منطق در 

جهان آشوب زده امروز مى دانند.
مرکل 62 ســاله با وجود موج بحران هــا در حوزه یورو، 
تنش ها با روســیه و موج تاریخى پناهجویان توانسته به 

خوبى بزرگ ترین اقتصاد اروپا را رهبرى کند.   
در جریان 11 ســاله حضور در قدرت، مرکل شاهد آمد 
و رفت سیاســتمداران متعددى از جمله «جورج بوش»، 
«تونى بلر»، «دیوید کامرون»، «ژاك شــیراك» و به 
زودى «باراك اوباما» و «فرانســوا اوالند» خواهد بود. 
سال آینده نیز تالش خواهد کرد تا براى چهار سال دیگر 

در قدرت باقى بماند.  
مرکل که زمانى به عنوان «ملکه سیاست هاى ریاضتى» 
اروپا شــناخته مى شــد اخیراً با اظهارات خود خطاب به 
«دونالد ترامپ» مبنى بر اینکه همکارى ها باید براساس 
«دموکراسى، آزادى و احترام به قانون و شایستگى بشر» 

باشد ستایش همگان را برانگیخت.
روزنامه هاى بین المللى پس از آن مرکل را «مشــعل دار 
جدید لیبرال دموکراســى» خواندند و باراك اوباما نیز او 

را اینچنین به عنوان نزدیک ترین شــریک خود توصیف 
کرد: «اگر من آلمانى بودم و یک رأى داشــتم، قطعًا به 

او رأى مى دادم.»     
در مقابل صدراعظم آلمــان در اقدامى که بیانگر 
تواضع او بود این موج تحســین ها و تمجیدها را 

«گروتسک و پوچ» توصیف کرد.
مرکل با داشــتن مدرك دکتراى شــیمى کوانتوم 

به رویکرد روشــمند خود در حل مسائل شهره است. 
او بــه دور از تکبر و افتــادن در دام قدرت 

بــه همــراه همســر خجالتى اش 
«یواخیم ســاور» در آپارتمانى 

در برلین زندگــى مى کند، از 
ســوپر مارکت هاى محلى 
خرید مى کند و تعطیالتش 
را با کوهنــوردى در آلپ 

مى گذراند. 
آلمان هــا بــه نظر 
مى رســد کــه بــا 
توجــه بــه اینکه 
ایدئولوژیســت ها 
بیشتر کشورشان را 

درگیر فاجعه کرده اند 
این مشى را دوست دارند 

و تاکنــون از ســال 2005 دو بار 
«مادر» را انتخاب کرده اند. 

  فارس| یک نظرســنجى نشــان داد اعتماد 
انگلیسى ها به قشر سیاســتمداران این کشور یکى از 
پایین ترین ســطوح خود را تجربه مى کند و تنها 19 
درصد از مردم عقیده دارند سیاستمداران عمدتاً حقیقت 
را در زمان کمپین مربوط به همه پرسى خروج انگلیس 

از اتحادیه اروپا بیان کردند.
براساس این نظرسنجى که توسط شرکت «ایپسوس 
مورى» انجام شده قشر پرستاران معتمدترین قشر در 

جامعه انگلیس بوده اند.
این مطالعه مشخص کرده سیاســتمداران در سالى 
که با رأى انگلیسى ها به خروج از اتحادیه اروپا همراه 
بود حتى بیشتر از قبل اعتماد مردم به خود را از دست 

داده اند.
براساس این نظرسنجى تنها 15 درصد از مردم معتقد 
هســتند نمایندگان منتخب آنها براى گفتن حقیقت 

قابل اعتماد هستند.
سازمان دهندگان این نظرسنجى گفتند: سال 2016 
ســالى عادى نبود و ســطح اعتماد رأى دهندگان به 
سیاستمداران جریان اصلى به پایین ترین سطح خود 

نزدیک مى شود.

همچنین یک نظرسنجى انجام شده از سوى همین 
شرکت پیش از همه پرسى ماه ژوئن مشخص کرده 
بود کــه حدود نیمى از انگلیســى ها معتقد هســتند 
سیاستمداران هر دو حزب اصلى دروغ مى گویند و 19 
درصد از مردم معتقد بودند که این سیاستمداران عمدتًا 

حقیقت را بیان مى کنند.
مجریان این نظرســنجى همچنیــن تصریح کردند 
سیاستمداران دولت انگلیس کار دشوارى در برقرارى 
مجدد ارتباط با رأى دهندگان داشته و باید بیان کنند 
که اولویت هایى به غیر از طرح دیدگاه هایشان و نادیده 

گرفتن بحث ها دارند.
در همین حال طبق این نظرســنجى 93 درصد مردم 
معتقد هستند که پرســتاران براى بیان حقیقت قابل 
اعتماد هستند و بعد از قشر پرستاران 91 درصد مردم به 

پزشکان براى گفتن حقیقت ا عتماد دارند.
این نظرســنجى در مــاه اکتبر با پرســش از 1019 
فرد بزرگســال انجام شــده اســت. در این مطالعه 
قشــر خبرنگاران نیز کمى نتیجه بهترى نســبت به 
سیاستمداران به دست آورده و 24 درصد مردم به آنها 

اعتماد داشتند.

رئیس جمهورى چین مى گوید در راســتاى پیشــبرد 
اصالحات نظامى، ارتش چین باید به لحاظ تعداد، کوچک 

تر و به لحاظ توانایى، کارآمدتر شود.
به گزارش مشرق،«شى جین پینگ» رئیس جمهورى 
چین، در راستاى پیشــبرد اصالحات نظامى این کشور، 
تشکیل ارتشى کوچک تر با ساختارى بهینه سازى شده 

که از توان رزمى بیشترى برخوردار است را خواستار شد.
به گفته شــى که همزمان ریاست کمیســیون نظامى 
مرکزى چین را بر عهده دارد، این تغییرى بزرگ و در عین 

حال اجتناب ناپذیر است.
وى همچنین از لزوم غنیمت شــمردن فرصت ها براى 

حصول پیشرفت سخن گفت.
طرح شــى در واقع کاهش 300 هــزار نفرى نیروهاى 
مســلح را مى طلبد که در حال حاضر تعداد آنها به رقم 
چشمگیر 3/2 میلیون نفر مى رسد. با این حال، هرگونه 
کاهشى مستلزم بهبود توانمندى هاى رزمى یا به عبارتى 
مهارت در استفاده از ادوات جنگى جدیدى است که اغلب 
به پیشرفت در عرصه اطالعات و فناورى وابسته هستند.
در حال حاضر، بودجه نظامى چین در جایگاه دوم جهانى 
قرار مى گیرد حال آنکه تحوالت اخیر در نوع نبردهاى 

بین المللى، نشان مى دهد که تعدد نیروهاى مسلح لزومًا 
به معناى برترى توانایى نظامى نیست.

شــى در عین حال از نیروهاى مســلح خواســت تا به 
اصالحات نظامى به چشم یک اولویت سیاسى نیز نگاه 

کنند که این مى تواند به معناى تشدید قوانین و اصول و 
همچنین ایجاد فرصت براى پاکسازى تأ ثیر به جا مانده 
از دو رئیس پیشین کمیسیون نظامى مرکزى باشد که از 

سوى دولت پکن به فساد متهم هستند.

  مهر | دولت فیلیپین از استعفاى «لنى روبردو» 
معاون رئیس جمهورى این کشور در پى وجود اختالفات 

نظرى عمیق با « رودریگو دوترته» خبر داد.
«لنى روبردو» وزیر مســکن و معاون رئیس جمهورى 

فیلیپین از هر دو سمت خود استعفا کرد.
وى دلیل این اســتعفا را اختالف نظرهاى موجود میان 
خود و دوترته رئیس جمهورى این کشور اعالم کرده ولى 
در عین حال گفته که از مواضع مثبت دولت این کشــور 

حمایت خواهد کرد.
به گفته دوترته، لنــى روبردو در اصــول و ارزش ها و 
همچنین دسته اى از مسائل همچون کشتار فراقانونى، 
بازگرداندن حکم اعدام، پایین آوردن سن ارتکاب به جرم 

و نگرش وى نسبت به زنان با رئیس جمهورى فیلیپین 
اختالفات عمیق داشته است.

رئیس جمهورى فیلیپین همچنیــن تأکید کرد که وى 
اجازه نخواهد داد که پســت معاونت ریاست جمهورى 

ربوده شود.
این در حالى است که لنى روبردو ، اعالم کرده همچنان 
از مواضع دولت فیلیپیــن حمایت کــرده و با هرآنکه 

بخواهد خالف منافع مردم حرکت کند مخالف است.
گفتنى است دوترته همواره از ســوى مخالفین خود به 
مواردى همچون بازگرداندن مجــازات اعدام، برخورد 
بیش از حد خشن با قاچاقچیان موارد مخدر و حمالت 

لفظى تند خود به زنان متهم شده است.

  ایسنا| نخست وزیر نیوزیلند و رهبر حزب 
ملى این کشور در اقدامى که انتظار آن نمى رفت، از 

سمت خود کناره گیرى کرد.
«جان کى» نخســت وزیر نیوزیلند روز دوشنبه در 
حرکتى غیرمنتظره از ســمت خود استعفا کرد و در 
این باره گفت، اکنون «زمان مناسب» آن است که 

از سیاست کنار برود.
جان کى با بیان اینکه در کوتاه مدت برنامه اى براى 
آینده خود ندارد، گفت که به کار خــود در پارلمان 

ادامه خواهد داد.
روزنامه گاردین نوشــت، نخســت وزیر مستعفى 
نیوزیلند گفته که اگر قرار باشــد از فردى به عنوان 
رهبر بعدى کشــورش نام ببرد، به «بیل انگلیش» 

معاون اول خود رأى خواهد داد.
بیل انگلیش که براى مدت کوتاهى رهبرى حزب 
ملى را نیز عهده دار بــوده، در دوران فعالیت خود به 

عنوان وزیر اقتصاد سابقه درخشانى در پرونده دارد.
جان کى با بیان این که تصمیم گیرى براى استعفا براى 
وى بسیار دشوار بوده است، خاطرنشان کرد، به هیچ 
طریقى نمى توانسته چهارمین دوره نخست وزیرى 

خود را به طور کامل به اتمام برساند.
وى اعالم کــرد: فکر مى کنم یکــى از دالیلى که 
دولت ها در دور چهارم موفق ظاهر نمى شــوند این 
است که رهبرانشان نمى خواهند از قدرت کناره گیرى 
کنند. اکنون این فرصت را داریم که چیز جدیدى از 

خود نشان دهیم.

هشدار درباره وضعیت زنان در نیجریه

همسر رهبر کره شمالى در انظار عمومى حاضر شد

انگلیسى ها به سیاستمداران اعتماد ندارند

الگوى پیشنهادى «شى» براى ارتش چین

استعفاى معاون رئیس جمهورى فیلیپین

ملکه سیاست هاى ریاضتى، قدرتمندترین سیاستمدار اروپاست
نزدیک ترین شــریک خود توصیف
ه به ى بودم و یک رأى داشــتم، قطعًا

آلمــان در اقدامى که بیانگر 
ج تحســین ها و تمجیدها را

وصیف کرد.
رك دکتراى شــیمى کوانتوم 

د خود در حل مسائل شهره است. 
فتــادن در دام قدرت

ـر خجالتى اش 
ر آپارتمانى
ى کند، از 
ى محلى
التش 
آلپ 

ر 

ارند 
5 2005 دو بار 

ده اند. 

استعفاى غیرمنتظره 
نخست وزیر نیوزیلند

بان کى مون دومین قربانى 
رسوایى سیاسى
 در کره جنوبى

غیر از «پارك گئون هاى» رئیس جمهور کره جنوبى، 
قربانى دیگر رسوایى سیاسى اخیر در این کشور «بان 
کى مون» دبیر کل در حال کناره گیرى ســازمان ملل 
و بلندپروازى هــاى وى براى ریاســت جمهورى کره 
جنوبى اســت.به گزارش فارس، با وجود آنکه بان کى 
مون هنوز کاندیداتورى خود براى ریاســت جمهورى 
در کره جنوبى را اعالم نکرده اما تا همین یک ماه پیش 
در نظرســنجى هاى مربوط بــه کاندیداهاى احتمالى 
انتخابات ریاست جمهورى در این کشور که قرار است 
در تاریخ 20 دســامبر 2017 برگزار شود پیشتاز بوده و 
بیشترین میزان آراء را داشــت. این در حالى است که 
انتظار مى رود او در انتخابات ریاست جمهورى از جانب 
حزب حاکم محافظه کار «سائه نورى» متعلق به پارك 

گئون هاى کاندیدا شود.
با این حال رسوایى فساد سیاسى اخیر مربوط به پارك 
گئون هاى که در کره جنوبى تحت عنوان «پارك گئون 
هاى گیت» مشهور شده و ریاســت جمهورى وى را 
تحت الشعاع قرار داده باعث دامن زدن به اختالفات در 
این حزب شده است.قرار است چند روز دیگر استیضاح 

پارك گئون هاى در پارلمان اجرایى شود و این وضعیت 
موجب شده که محبوبیت بان کى مون در نظر سنجى ها 
نیز کاهش یابد. در عین حال حزب سائه نورى نیز اعتبار 
سابق را نداشته و تبدیل به حزبى کمتر قابل اعتماد شده 

است.
«چونگ بیونگ گوگ» یکى از قانونگذاران حزب سائه 
نورى که رهبرى مشترك یک فراکسیون مخالف پارك 
گئوى هاى را بر عهده داشته و حامى تشکیل یک حزب 
انشعابى محافظه کار جدید در سائه نورى است گفت: «در 
حال حاضر به هیچ وجه براى بان کى مون مناسب نیست 
که به حزب سائه نورى بپیوندد مگر اینکه احمق باشد، 

وگرنه هرگز به سائه نورى نخواهد پیوست.»
بان کى مون 72 ساله از سال 2004 تا 2006 وزیر امور 
خارجه کره جنوبى بود. در آن زمان «رو مو هیون» رئیس 
جمهور کره جنوبى بود اما بان کى مون یک فرد غیرحزبى 
به شــمار مى آمد. او اکنون با دورنماى عدم وجود حزب 
مناسبى در کره جنوبى که به آن بپیوندد روبه رو است. او 
نیاز به حمایت حزبى دارد با توجه به اینکه یک دهه در 
نیویورك بوده و هرگز در کره جنوبى براى یک ســمت 

منتخب کاندیدا نشده است.


