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دوست داشتم 
خداحافظى ام
 تمام اصفهانى 

باشد

برجام، پیروزى 
تدبیر مقام

معظم رهبرى
است

به منظور تأمین منابع مالى، احداث، بهره بردارى و انتقال پروژه خط انتقال 
BOT آبرسانى به دهاقان از محل انشعاب طالخونچه در قالب قراردادى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد تأمین منابع مالى، احداث، 
بهره بردارى و انتقال پروژه خط انتقال آبرسانى به دهاقان از محل انشعاب 
طالخونچه را بــه روش BOT و در قالب خرید تضمینى آب براســاس بند 
«الف» ماده (142) قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل ماده 27 قانون 
الحاق برخى از مواد به قانون تنظیم بخشــى از مقررات مالى دولت (2) با 
موضوع شــرایط واگذارى طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى جدید، 
نیمه تمام، تکمیل شــده و آماده بهره بردارى، به بخش غیردولتى) مصوب 
94/7/4 از طریق رقابت عمومى و با رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه هاى 
اجرایى مربوطه و با شــرایط ذیل، به ســرمایه گذار واجد شرایط واگذار 

نماید. 
الف- شرح مختصرى از پروژه 

- برآورد هزینه سرمایه گذارى اولیه طرح: 260 میلیارد ریال 
- شرح پروژه: 41000 متر لوله گذارى با لوله GRP به قطر 300 میلیمتر و سه 

عدد ایستگاه پمپاژ 

- دوره احداث: 1 سال (یک سال) شمسى 
- دوره بهره بردارى تجارى: 20 سال (بیست سال) شمسى 

- خریدار: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
- ظرفیت تولید: 1/610 میلیون مترمکعب (یک میلیون و ششصد و ده هزار 

مترمکعب) در سال 
- مبلغ ضمانتنامه شرکت در رقابت: 6/100/000/000 ریال 

ب- شرایط سرمایه گذار: امکان تأمین ســرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه 
مدیریتى، اجرایى و بهره بردارى پروژه مشابه 

محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 95/08/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 95/08/16 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir:پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن: 03136680030

داخلى 335- 338

آگهى مناقصه و ارزیابى کیفى آگهى مناقصه و ارزیابى کیفى 
شماره شماره 133133- - 33- - 9595  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول

چاه هاى اصفهان در آستانه به گل نشستن

گردشگران بازنشسته بیشتر به ایران مى آیندجوان سلماسى با اشتباه مخابرات تا پاى چوبه اعدام رفت برخورد با خودروهاى دودزا در اصفهانسمت وسوى بازار طال جایگزینان وزراى مستعفى به مجلس معرفى شدند اجتماعحوادثاستاناقتصادجهان نما

صنعت نیمه جان نساجى
فلج شده است!
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هشدار جدى معاون آبفا درباره کاهش شدید ذخیره چاه هاى فلمن تا 2 ماه آینده

در صفحه بین الملل بخوانید در صفحه جهان نما بخوانید

سرنوشت جمى هاى 
بازگشته به وطن

اعتراض جمهوریخواهان 
در صورت پیروزى کلینتون 

رئیس سازمان ســینمایى در برنامه 
متن حاشیه شبکه3 پیرامون بازیگران 
پیوســته به شــبکه GEM بــا بیان 
اینکه برخــى از ایــن مهاجرین طى 

تماس هایى...

براساس یک نظرسنجى جدید نیمى 
از جمهوریخواهان در صورت پیروزى 
«هیــالرى کلینتــون» در انتخابات 
ریاســت جمهــورى آمریــکا نتیجه 

انتخابات را نخواهند پذیرفت.

اقدام باور نکردنى زن جوان در لنجان

برخى مراکز ثبت نام از 
زائران با سوءاستفاده 
از عشــق و عالقــه 
مردم جهت حضور در 
راهپیمایى اربعین، یک 
بیمه دیگرى را به جاى 
بیمه متولــى اصلى و 
انحصــارى زائــران 

اربعین معرفى مى کنند.به گــزارش فارس،  برخى مراکز 
ثبت نام از زائرین اربعین، از عشق و عالقه مردم به اهل 
بیت(ع) و سفر به عتبات عالیات سوءاستفاده مى کنند.این 
مجریان، بیمه زائرین اربعین را بیمه رازى معرفى مى کنند 
در حالى که طبق گفته ســخنگوى ستاد مرکزى اربعین 
حســینى، بیمه دانا به عنوان مجرى بیمه زائران اربعین 
حسینى تعیین شده است.حمیدرضا گودرزى با بیان اینکه 
مبلغ بیمه دریافتى از زائران 250 هزار ریال است، افزود: 
مدت زمان پوشش بیمه اى یک ماه از اول تا پایان صفر 
است و اعتبار آن به محض خروج فرد بیمه شده از خاك 

ایران شروع مى شود و با بازگشت به کشور پایان مى یابد. 

سوء استفاده مراکز 
ثبت نام اربعین براى بیمه زائر

میانگین سنى زنان 
آسیب دیده 30 سال است
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پیشنهاداتى براى 
خرید یک مودم خانگى

بســیارى از افراد دوســت ندارند بابت خرید یک 
مودم/روتر خانگى پول زیــادى بدهند و ترجیح 
مى دهند بــه دالیل مختلفى مانند عــدم نیاز به 
یک روتر پر سرعت؛ یک دســتگاه ارزان قیمت 
تهیه کنند. در حالى که مودم روترهاى نسل جدید 

AC10 با ...

منصوریان 
چطور 

تیمش را 
مدعى کرد؟

به ریاست 
جمهورى

 فکر نمى کنم
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چه کسانى از ارمنستانچه کسانى از ارمنستان
 گوشت قرمز به اصفهان گوشت قرمز به اصفهان

 وارد مى کنند؟  وارد مى کنند؟ 
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رئیس جمهور گفت: ما براى اشــتغال پایدار نسل جوان 
راهى جز ایجاد رونق اقتصادى نداریم. ســال 95 سال 

رونق اقتصادى است.
به گزارش خبرآنالین، حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانى در سخنرانى در جمع مردم استان مرکزى اظهار 
داشت: آیا کسى در ایران هست که از احقاق حقوق ملت 
خوشحال نباشــد و از تجارت با دنیا خرسند نباشد و آیا 
کسى هست که از باز شدن راه براى کشاورزى و صنعت 
خوشحال نباشد؟ آیا امروز در کشور ما کسى هست که 
از لغو شش قطعنامه ظالمانه خوشــحال نباشد؟ برجام 
پیروزى ملت ایران است، برجام، پیروزى تدبیر مقام معظم 

رهبرى است، برجام پیروزى مقاومت ملت ایران در برابر 
تحریم هاى ظالمانه است. ما باید امروز از فضاى بعد از 
برجام استفاده کنیم همه سفرهایى که بعد از برجام انجام 

مى گیرد براى رونق اقتصادى کشور است.
رئیس جمهور گفت: غاصبى بــاغ ما را غصب کرده بود، 
غاصب را بیرون کردیم، درب باغ به روى مردم باز شده 
اســت، یک عده کودك به درب باغ آمده اند مى گویند 
ســیب و گالبى کجاســت که ما میل کنیم، ما باغ را از 
دســت غاصبان درآوردیم و درخت کاشته ایم و این باغ 
آماده بارورى اســت و صبر براى بــارورى این باغ الزم 

نیست؟

یکى از مراجــع تقلید گفت: برخى گمــان مى کنند که 
موبایل و فضاى مجازى مى توانند جاى کتاب را بگیرند، 
ولى در حقیقت هیچ چیزى نمى تواند در آینده هم جاى 

کتاب را بگیرد.
به گزارش ایلنا، آیت ا... مکارم شــیرازى اظهار داشت: 
این مطلب ثابت شــده که آرایش کتاب 50 درصد تأثیر 
یک کتاب را به خود تشــکیل مى دهد؛ عرضه خوب در 
این عصر بسیار مهم و چشمگیر است؛ در وسایل مصرفى 
براى خرید و جذب مشــترى، همیشه سعى مى شود که 

بهترین بسته بندى هاانجام شود. 
وى در ادامه افزود: در این زمینــه نباید زیاده روى کرد؛ 

به عنوان مثال؛ کتاب یــا مقاالتى وجود دارد که مطالب 
نصف صفحه است و بقیه فضا با نقاشى ها یا مسائل دیگر 
پر شده؛ این کار باعث مى شــود که توجه به متن کمتر 

شود. 
آیت ا... مکارم شیرازى خاطر نشان کرد: در انتشار یک 
کتاب باید در تیتربندى، عنوان بندى، سطربندى و حروف 
چینى توجه کاملى انجام شــود تا تأثیرگذارى بیشترى 

داشته باشد. 
وى گفت: اگر انسان بخواهد یک مطالعه عمیق داشته 
باشد باید با کتاب کار خود را دنبال کند  زیرا مطالعه با ابزار 

دیگر مثل لپ تاپ خسته کننده است. 

روحانى: برجام، پیروزى 
تدبیر مقام معظم رهبرى است 

لپ تاپ براى مطالعه 
خسته کننده است

روزنامه قانون 
رفع توقیف شد

  خبرگزارى صدا و سیما | روزنامه قانون 
به موجب حکم صادره شــعبه 6 دادگاه کیفرى یک 

تهران رفع توقیف شد.
این روزنامه پس از 123 روز توقیف، روز شنبه با حکم 
شعبه 6 دادگاه کیفرى یک تهران، رفع توقیف شد. در 
نامه صادره از سوى این دادگاه خطاب به رئیس هیئت 
نظارت بر مطبوعات آمده اســت: «قرار رفع توقیف 
روزنامه قانون صادر گردیده است، در اجراى ماده 44 
قانون مطبوعات رفع توقیف به عمل آمده و فعالیت 

مجدد آن از نظر این دادگاه بالمانع است.»
تاریخ انتشار مجدد روزنامه «قانون» متعاقبًا از سوى 

این رسانه اعالم مى شود.

مافیاى فیروزه در کرمان!
  ایسنا| مدیرکل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى کرمان از آماده سازى پرونده 
سیرجان به عنوان شهر جهانى گلیم و خروج مافیایى 

فیروزه شهر بابک به مقصد خراسان خبر داد.
محمود وفایى بیان کرد: یکى از بهترین سنگ هاى 
فیروزه ایران، به شــهربابک در کرمان تعلق دارد که 
بخش قابل توجهى از آن به صــورت مافیایى از این 
استان خارج و به مشهد فرســتاده و به عنوان فیروزه 
نیشابور عرضه مى شود. خاستگاه مسى که در اصفهان 

عرضه مى شود، نیز کرمان است.

متن ایمیل اخیر ظریف 
به جان کرى

   خبر آنالین | روزنامه «گاردین» روز پنج شنبه 
مدعى شد به متن ایمیل هایى دست یافته که نشان 
مى دهد وزیر خارجه ایران شخصاً از همتاى آمریکایى  
خود خواسته اســت مصر به مذاکرات لوزان در مورد 

سوریه دعوت شود.
بنابر این گزارش، این ایمیل ها نشــان مى دهند که 
پس از آنکه «جــان کرى» وزیر خارجــه آمریکا به 
محمدجواد ظریف پیشــنهاد مذاکرات شش جانبه 
در مورد سوریه را داد و نوشــت: «ببینم آیا عقالنیت 
مى تواند خودى نشان دهد»، ظریف پاسخ داده: «چرا 

مصر هم نباشد؟»
به نوشته گاردین، ایران تنها زمانى حضور در مذاکرات 
لوزان را پذیرفته که با شرکت مصر و عراق که هر دو 
از دولت سوریه حمایت مى کنند، موافقت شده است. 
تهران تالش کرد تعداد کشــورهاى حامى دمشق با 
کشــورهاى حامى معارضین یعنى عربستان، قطر، 

ترکیه و آمریکا برابرى کند.

درخواست جالب 
نماینده مبارکه

   خبر آنالین | نماینده مردم مبارکه دیروز در 
صحن علنى مجلس پیش از شروع نطقش، از آنجا که 
قطع تریبون ناطقان دیگر از سوى پزشکیان را بخاطر 
طوالنى شدن نطق دیده بود،  خطاب به نایب رئیس 
مجلس گفت که«هواى من را داشــته  باشید». زهرا 
سعیدى نماینده مردم مبارکه در مجلس دهم زمانی 
که براي نطق میان دستورش پشت تریبون رفته بود، 
پیش از شروع نطقش خطاب به چند تن از نمایندگان 
مجلس گفت: آقاي رنجبرزاده مراقب باشــید. آقاي 
محجوب ســفارش کنید. آقاي پزشکیان هواي من 

را داشته باشید.

 
تفاوت تغییرات روحانى 

و احمدى نژاد 
  تابناك | عطریانفر در گفتگویى بیان داشت 
که رویکرد آقاى روحانى در تغییر کابینه حتماً متفاوت 
از آقاى احمدى نژاد است اگرچه در آن دوره تغییرات 
خیلى سریع، تند و پرشــتابى مى دیدیم چون نسبت 
به رئیس جمهــور موجود چنین تصورى نیســت و 
اطمینان خاطر داریم على القاعده تصمیم او که تابعى 
از مصلحت گرایى ها و عقالنیت هاســت در همین 

زمان معنى و مفهوم پیدا مى کرد.

توئیتر

رئیس سازمان سینمایى در برنامه متن حاشیه شبکه3 
پیرامون بازیگران پیوسته به شبکه GEM با بیان اینکه 
برخى از این مهاجرین طى تماس هایى ابراز ندامت کردند 
و بخش حراست نیز برخوردهاى خوبى با این افراد داشت، 
اظهارداشت: راه بازگشت به خانه پدرى را نبسته ایم تا اگر 
خواســتند بازگردند. هرچند که برخورد الزم و قانونى با 
بازیگران پیوسته به شبکه جِ م صورت خواهد گرفت و 

آنها نیز این موضوع را پذیرفته اند.
حجت ا... ایوبى در پاسخ به اینکه این افراد پس از بازگشت 
ممنوع الفعالیت خواهند بود، گفت: تا به امروز حدود ده 
دوازده نفر از این مهاجرین بازگشــته اند و اظهار ندامت 

کرده اند، اینکه چه برخوردى پس از بازگشــت با این 
افراد خواهد شد تنها در اختیار سازمان سینمایى نیست.

رئیس سازمان سینمایى تصریح کرد: ما قرار نیست فرش 
قرمز براى خاطیان پهن کنیم. وى در پایان گفت: اینکه 

بالفاصله ایــن تعداد 
بازیگــران بخواهند 
در تلویزیــون بازى 

کنند قطعًا اینگونه 
نخواهد بود. 

سید رضا صالحى امیرى، 
مســعود ســلطانى فر و 
فخرالدین احمدى دانش 
آشــتیانى در نامه اى با 
امضاى رئیس جمهورى 
به ترتیب به عنوان وزیران 
پیشــنهادى فرهنگ و 

ارشاد اســالمى، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش به 
مجلس شوراى اسالمى معرفى شدند.

پیش از این از محمدعلى نجفى به عنوان وزیر پیشنهادى 
رئیس جمهور براى پســت آموزش و پرورش نام برده 

مى شد.
اما در همین حال حجت االســالم و المسلمین حسن 
روحانى رئیس جمهــورى  دیروز در نامــه اى به على 
الریجانى رئیس مجلس شــوراى اســالمى سه وزیر 
پیشنهادى براى وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
ورزش و جوانان و آموزش و پــرورش را براى اخذ رأى 

معرفى کرد.
ســید رضا صالحى امیرى وزیر پیشــنهادى فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، مســعود ســلطانى فر وزیر پیشنهادى 
ورزش و جوانان و فخرالدین احمدى دانش آشــتیانى 
وزیر پیشــنهادى آموزش و پرورش هستند که دیروز به 

مجلس شــوراى اسالمى 
معرفى شدند.

به گــزارش ایرنا، صالحى 
امیــرى مشــاور رئیس 
جمهورى و رئیس سازمان 
اسناد و مدارك و کتابخانه 
ملى ایران در ســال 1340 
در شهر بابل به دنیا آمد. وى داراى مدرك کارشناسى و 
کارشناسى ارشد علوم سیاسى و دکتراى مدیریت دولتى 

از دانشگاه علوم و تحقیقات و استادیار دانشگاه است.
همچنین مسعود ســلطانى فر در دولت یازدهم معاون 
رئیس جمهورى و رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع 

دستى و گردشگرى است.
وى که متولد سال 1338 اســت به عنوان نماینده مردم 
تهران در شوراى شهر نیز انتخاب شــده بود که پس از 
رفتن به میراث فرهنگى از شوراى شهر تهران استعفا کرد.
فخرالدین احمدى دانش آشتیانى وزیر پیشنهادى آموزش 
و پرورش نیز متولد 1334 استاد دانشکده عمران دانشگاه 
صنعتى خواجه نصیرالدین طوسى، رئیس مجتمع آموزشى 
مفید، عضو شــوراى ســازمان پژوهش و برنامه ریزى 
آموزشى جمهورى اسالمى ایران و معاون اسبق طرح و 

توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناورى است.

نیوزویک نوشت: اگرچه اخیراً روسیه به صورتى پایدار 
و محکم با محور شــیعه به رهبرى ایران در خاورمیانه 
متحد شده است اما روابط روســیه و ایران با همکارى 

استراتژیک آنها اغلب متفاوت به نظر مى رسد.
به گزارش انتخاب، این نشریه ادامه داد  با وجود افزایش 
همکارى هاى نظامى، روابط روسیه و ایران همچنان 
مبهم است. از سال 2013 روسیه به عرصه خاورمیانه 
بازگشت. روسیه به عنوان یک بازیگر بزرگ و فعال با 
استفاده از وضعیت جدید پس از بهار عربى با به دست 
آوردن مجدد قدرت جهانى اش، در برابر ایاالت متحده و 
به طورکلى از کل غرب در مناسبات خاورمیانه ورودکرد. 
این موقعیت جدید موجب شده است که روسیه موقعیت 
بهترى براى چانه زنى با غرب در مذاکرات پس از الحاق 

کریمه در شرق اوکراین داشته باشد.
عالوه بر این،گسترش نفوذ روسیه در منطقه خاورمیانه 
به طور بالقوه موجب افزایش فرصت هاى تجارى براى 
روس ها به منظور مبارزه اقتصادى روســیه با غرب و 
تضمین فــروش محصوالت این کشــور خواهد بود. 
حتى مهمتر از آن، این مسئله اجازه مى دهد تا کرملین 
به شهروندان خود تصویرى از عظمت ملى ارائه بدهد 

که براى حفظ مشروعیت داخلى رژیم پوتین در زمان 
مشکل اقتصادى بسیار مهم است.

در سال 2015، روســیه، ســوریه، عراق و ایران یک 
ائتالف ضد داعش تشکیل دادند. از سال 2015 روسیه 
در کنار نیروهاى ایرانى و با حمایــت ایران و حزب ا... 
در سوریه مى جنگد و به «بشــار اسد» سالح مى دهد. 
ایران نیز در ســوریه ســربازان خود را دارد. اســتقرار 
بمب افکن هاى روســى در پایگاه هوایى همدان ایران 
به منظور انجام حمالت علیه دشــمنان اسد در سوریه 
نیز نشان داد که روابط ایران و روسیه رو به بهبود است 
اما بسیارى از مفسران در مورد روابط ایران و روسیه در 

آینده تردید دارند.
در حوزه اقتصادى، ایران تنها یک شریک تجارى جزئى 
براى روسیه اســت. در مقابل، روســیه و ایران رقباى 
مستقیم یکدیگر در بازار جهانى انرژى هستند که براى 
بودجه هر دو کشور بسیار مهم اســت. ازاین رو، جاى 
تعجب نیست که براى سال هاى بسیارى، روسیه و ایران 
در مذاکرات تقسیم منابع دریاى خزر شکست خورده اند. 
به نظر مى رسد ایران به صورت هدفمند از حل وفصل 
این مسئله با روسیه سر باز مى زند  تا بتواند در آینده و با 

کسب موقعیتى بهتر و دستى باالتر در مذاکرات حاضر 
شــود. در همین حال، هر دو کشور همچنان به تقویت 

نیروهاى دریایى دریاى خزر مى پردازند.
پس از رفــع تحریم هــاى بین المللى ایران، روســیه 
احســاس کرد که نمى تواند براى حفاظــت از منافع 
خــود در ایــران به غــرب امیــدوار باشــد بنابراین 
سیاســت تعامل بــا ایــران را برگزید. اوایل ســال 
جارى، رسانه هاى رســمى روســیه از معامله هشت 
میلیارد دالرى اســلحه با ایران خبر دادند. بر اســاس 
ایــن گــزارش، ایــران بــراى خریــد جنگنده هاى 
Su-30 ، هواپیماى آموزشى یاك 30، هلیکوپترهاى 
 ،K-300 مختلف نظامى، سیســتم هاى دفاع ساحلى
کشــتى هاى ســطحى جدیــد و زیردریایــى جدید 
برنامه ریزى کرده اســت. اخبار بیشتر به گمانه زنى در 
مورد ایجاد روابط حسنه قابل توجه روسیه و ایران دامن 
زده است. بااین حال، سرنوشــت این معامله همچنان 
نامشخص است. ایرانى ها براى مهارت خود در منتظر 
گذاشــتن شرکاى خود مشــهورند و در ســوى دیگر 
روس ها در معامله کردن بدنام هســتند و ضرب المثل 
«فروختن پوســت خرس شکار نشــده» در مورد آنها 

مشهور است.
در ماجراى واگذار کردن پایگاه هوایى همدان به روسیه، 
لو رفتن اخبار آن توسط روس ها موجب بروز اختالفاتى 
در ایران شد که درنهایت با فشارهاى مجلس، روس ها 
ایران را ترك کردند. این مسئله نشــان از نگاه منفى 
ایرانى ها به روســیه و زنده بودن خاطــرات تلخ چند 

صدساله اخیر است.
نکته قابل توجه دیگر این است که اگرچه مسکو هرگز 
این مسئله را بروز نداده اما واضح است که بهبود روابط 
ایران با غرب موجب نگرانى شــدید روس هاست. این 
مسئله مى تواند در آینده اى نزدیک ایران و روسیه را از 

متحدان نزدیک به رقبایى جدى تبدیل کند.

«عزت ا... ضرغامى» فردى اســت کــه از او در برخى 
رســانه ها به عنوان کاندیداى احتمالــى انتخابات آتى 
ریاست  جمهورى یاد مى شــود؛ موضوعى که او با قید 
«فعًال» برنامه اى بــراى کاندیداتورى در انتخابات 96 
ندارم، اساس  آن را در حد احتمال نگه مى دارد. او چندى 
پیش میهمان خبرگزارى تسنیم بود و با این خبرگزارى 
به گفتگو نشست. بخش هایى از این گفتگو را مى خوانید

یکى از مهمتریــن مباحث مطرح 
درباره شــما که این روزها بیشتر 
طرح مى شود، بحث کاندیداتورى 
در انتخابات ریاست جمهورى است. 
آیا شما برنامه اى براى کاندیداتورى 
در انتخابات ریاست جمهورى سال 

96 دارید؟
«فعًال» برنامه اى بــراى کاندیداتــورى در انتخابات 
ریاست  جمهورى سال 96 ندارم و مهمترین وظیفه اى که 
در این مقطع احساس مى کنم، تقویت جریان و نیروهاى 
انقالبى است. یکى از تفریحات من این است که شب ها 
شــایعات مربوط به خودم را مى خوانم و کارهاى نکرده 
خود را محاسبه مى کنم؛ مى گویند ستادهاى انتخاباتى 
من در سراسر کشور تشکیل شده و دفتر مرکزى ستاد 
انتخاباتى من نیز در خیابان جمهورى است، مى گویند با 
یک مقام عالیرتبه دیدار انتخاباتى داشته ام و هر روز یک 
حرف و کار جدید درباره خودم مى شنوم که خودم از آن 

بى اطالع هستم.
شایعات مرتبط با کاندیداتورى ام در انتخابات در حالى 
مطرح مى شود که بنده هیچ اقدامى براى کاندیداتورى 
نکرده ام و حتى به خودم اجازه نداده ام که به این موضوع 

فکر کنم.
رهبر انقالب در توصیه اى که به یکى 
از افرادى که در مظان کاندیداتورى 
براى انتخابات 96 بودند داشــتند، 
نسبت به شــکل گیرى دو قطبى در 
انتخابات هشدار دادند به نظر شما 
منظور معظم له کدام دوقطبى است 

و چه زیانى براى کشور دارد؟
رهبرى یــک نصیحــت خیرخواهانه نســبت به یک 

برادر مؤمن داشــتند و ایشــان هم تبعیــت کردند و 
مسئله کاندیداتورى آقاى احمدى نژاد دیگر تمام شده 
اســت اما بعد از آنکه آمدن آقاى دکتــر احمدى نژاد به 
صحنه انتخابات بــا اعالم تبعیتى که ایشــان از رهبر 
انقالب داشت، منتفى شده اســت برخى آقایان دنبال 
دوقطبى هاى موضوعى هســتند و ایــن دوقطبى ها را 
به بهانه هاى مختلف طراحى مى کنند. مثًال کنسرت، 
حجاب، موسیقى، دوچرخه ســوارى، ورزش، ماهواره، 
فضاى مجازى و...این به نظرم خیانت به مردم اســت. 
برخى جریان  هاى سیاســى مى خواهند دوقطبى هاى 
موضوعى را سنگر به ســنگر تا انتخابات دنبال کنند و 

از هر بهانه اى براى بهره بردارى سیاسى استفاده کنند.
برخى مدعى هســتند که نیروهاى 
انقالب و جریان اصولگرا نسبت به 
مســائلى چون موسیقى یا کنسرت 
بى تفاوت هســتند که در این باره 
موضعگیرى نمى کنند نظر شــما در 

این باره چیست؟
نه، اینطور نیست ما نسبت به همه مسائلى که براى مردم 
مهم است، حساس هستیم اما معتقدیم که مسئله اصلى 
مردم اینهایى که موضوع قطب  بندى برخى گروه هاى 
سیاسى شده نیست، مسئله اصلى گرفتارى هاى معیشتى 
و اقتصادى است، مسئله اصلى مشکالت جوانان از قبیل 
اشتغال و ازدواج است نه کنســرت. اوًال در این حوزه ها 
آنقدر آزادى عمل هســت که نیازى به دوقطبى کردن 
آن نیســت. مثًال در حوزه ماهواره، بایــد گفت که این 
مسئله دیگر موضوعیت ندارد گرچه ما قانون ممنوعیت 
اســتفاده از ماهواره داریم اما این موضوع عمًال دیگر 
موضوعیت ندارد. عمًال  دیگر ناجا جمع آورى نمى کند 
و دیگر قابلیت الزم براى دوقطبى شــدن را از دســت 

داده است.
بعد از صداوســیما مشــغول چه 
کارى هستید؟ کار خاصى در دست 
دارید؟ آیا در فکر راه اندازى نهاد یا 

مؤسسه اى هستید؟
بعد از پایان مسئولیت در صداوسیما، در حکمى که رهبر 
معظم انقالب براى بنده صادر کردند دو مسئولیت مهم 

در شورایعالى انقالب فرهنگى و شورایعالى فضاى مجازى 
به عهده من گذاشــتند و نحوه عملکرد من را شاخص 
گذارى کردند.  حضور در فضاى مجازى، بسیار تأثیرگذار 
اســت امروز مردم با فضاى مجازى زندگى مى کنند در 
همه حوزه ها فعال شده است من چون این فضا را مهم 

تشخیص دادم شخصاً در این فضا ورود کرده ام. 
چقدر براى فضــاى مجازى وقت 
مى گذاریــد؟ خودتــان کانال ها و 
صفحــات مجازى تــان را به روز 
مى کنید یا افرادى دارید که این کار 

را متقبل شده اند؟ 
شبانه روز در حوزه فکرى، یا خودم مى نویسم و یا تأمین 
مى کنم. مواضع من در حوزه هاى اجتماعى، سیاســى، 
فرهنگى، هنرى، علمى و ورزشى در اینستاگرام منتشر 
مى شود. از موافقین و مخالفین که با انگیزه هاى مختلف 
آن را بازتاب مى دهند تشکر مى کنم. برخى نوشته ها و 
یا فعالیت ها و مصاحبه  هایم نیز به طور مختصر در کانال 
تلگرام شخصى ام منتشر مى شود. در کانال «خمیازه» 
که ظاهرش طنز است مسائل مختلف را دنبال مى کنم. 
تالش مى کنم با مخاطب خوبى که فراهم شده پیام هاى 
الزم را منتقل کنم. مثًال یک بحثى داریم با عنوان «نه 
حرام است نه باطل». یکى آسیب هاى فضاى مجازى 
این اســت که عده اى احکام الهى را مسخره مى کنند. 
یعنى دشمن مسخره مى کند؛ مراجع و رساله را به استهزا 
مى کشد. حتى با حضرت آیت ا... مکارم شیرازى تماس 
گرفتم و به ایشان عرض کردم به ناحق جنابعالى تبدیل 
به سوژه شــده اید که گویا هر چیزى که باطل یا حرام 
است فتواى شماست؛ اتفاقًا ایشــان برعکس هستند. 
در همین زمینه یکى از پســت هایى که گذاشــتم نظر 
فقهى آیت ا... مکارم درباره وسواس بود. ما در این پست 
فتواى آقاى مکارم شیرازى را منتشر کردیم که ایشان 
فرموده است به شک و وســواس توجه نکنید من روز 
قیامت به عهده مى گیرم. ما در این کانال احکام شرعى 
نمى گوییم بلکه مباحثى که به اشــتباه در عرف حرام 
و باطل اســت را به مردم مى گوییم که آقا سختگیرى 
نکنید حکم خدا این است و فالن موضوع، حرام و باطل 

نیست.

ضرغامى: به ریاست جمهورى فکر نمى کنم
این روزهاى رئیس سابق صدا و سیما

سئوال مهم نشریه معتبر آمریکایى:

ایران و روسیه به رقبایى جدى تبدیل مى شوند؟ 
سرنوشت جمى هاى بازگشته به وطن

نام نجفى در لیست رئیس جمهور نیست 

جایگزینان وزراى مستعفى به مجلس معرفى شدند

ن پ ر و م نپهن
یــن تعداد 
ن بخواهند 
ــون بازى 

اینگونه 
د. 
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مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاى کهگیلویه و بویراحمد 
گفت 400 تن برنج تاریخ مصرف گذشــته شهرستان 
کهگیلویــه از توابع این شهرســتان قبــل از توزیع در

 استان هاى اصفهان و لرستان توقیف شد.
على خوان پایه اظهار داشــت: این میزان برنج با مجوز 
شــرکت غله و خدمات بازرگانى اســتان در شهرستان 

کهگیلویه نگهدارى مى شد.
وى گفت: بــه دلیل آنکــه تاریخ مصــرف این میزان 
برنج گذشــته بود خودروهاى حمل آن در گلوگاه هاى 
استان هاى اصفهان و لرستان متوقف و محموله ضبط 
و رانندگان بازداشــت شــدند اما عامل اصلى متوارى

 است.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى کهگیلویه و 
بویراحمد نیز در پاسخ مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاى 
استان گفت: برنج هایى که در انبار شرکت غله و خدمات 
بازرگانى شهرستان کهگیلویه نگهدارى مى شد تاریخ 
مصرف گذشــته بود و این موضوع نیز به سازمان غذا و 

داروى کشور اطالع داده شد. 
عبدالوهاب مؤمنى اظهار داشت: با نمونه بردارى هاى 
الزم مشخص شــد که برنج ها مشکل خاصى ندارد اما 
تاریخ انقضاى  آنها تمدید شد و پس از آن به استان هاى 

اصفهان و لرستان صادر شد.

معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیســتى کشور گفت: 
بهزیستى درصدد است تا پیگیرى وضعیت زنان آسیب دیده 
را پس از ترخیص به کلینیک هاى مددکارى واگذار کند 
تا با حمایت کلینیک ها مانع ورود مجــدد زنان به دامن 

آسیب شود.
حبیب ا... مسعودى فرید در گفتگو با ایسنا، افزود: بسیارى از 
زنان ویژه پس از ترخیص، جا و مکانى ندارند و در بسیارى 
از مواقع به همین دلیل در مراکز بهزیستى باقى مى مانند. 
به این ترتیب با اختصاص ودیعه مسکن به آنها با نظارت 
بهزیستى داراى مسکن شــده و فرآیند پیگیرى پس از 
ترخیص براى آنها ادامه مى یابد؛ درحال حاضر نیز در نظر 

داریم با واگذارى پیگیرى هاى پس از ترخیص زنان ویژه 
به کلینیک هاى مددکارى، این فرآیند را در کشور بهبود 

بخشیم.
وى درخصوص میانگین سنى این زنان نیز اظهار داشت: 
میانگین سنى زنان ویژه حاضر در مراکز بهزیستى کمتر از 

30 سال است.
مســعودى فرید در پایان گفت: تمامى ایــن زنان پیش 
از حضور در مراکز بهزیســتى غربالگرى شده، وضعیت 
سالمت جسمى و روانى آنها از لحاظ ابتال به HIV  مثبت، 
اعتیاد، بیمارى روانى و... بررسى و در صورت نیاز به مداخله 
پزشکى پس از طى مراحل درمان به مراکز وارد خواهند شد.

میانگین سنى زنان 
آسیب دیده 30 سال است

توقیف 400 تن برنج فاسد 
قبل از توزیع در اصفهان

جمعیت داخل داشبورد 
نصف جهان خودروى ملى انگار در دهان مسئولین 
جاى خود را باز کرده که نمى توانند از آن جدا بشوند.
شــاید هم از آن خاطرات زیاد دارند که هنوز با تغییر 
مدل ماشــین از 2016به 2017 باز هم چشمشــان 
دنبال همان پیکان گوجه اى اســت که داشبورد آن 

اندازه صندوق عقب یک پراید جا مى گرفت.
معاون فنــاورى اطالعات و آمار جمعیتى ســازمان 
ثبت احوال کشــور گفت: با ایجاد داشبورد جمعیتى 
مى توانیم مدیریت لحظه اى جمعیت را داشته باشیم 
و آمار والدت، فــوت، ازدواج و وفات و هرم ســنى 

جمعیت را در لحظه داشته باشیم.
حمید پارسایى اظهار داشت: در راستاى بهینه سازى 
فرآیند گزارش گیرى در سازمان، استفاده از فناورى 
OLAP در دســتور کار قرار گرفته و از سال 1392 
سامانه جامع گزارش گیرى آمارى سازمان بر مبناى 

این فناورى در حال بهره بردارى است.
وى در ادامــه اظهار امیــدوارى کرد ســامانه ثبت 
تغییر نشانى که از ســال 1387 در کشور راه اندازى 
شده است به طور کامل در کشــور عملیاتى شود تا 
مهاجرت هاى داخلى حتى در یک شهر و یک منطقه 

کوچک را نیز داشته باشیم.
وى افزود: برنامه صندوق براى پنج سال آینده ایران 

متفاوت خواهد بود.

آزمایش به سبک ترکیه  
نصف جهان تــا دیروز شــلوار ترکى و چــه چه از 
سوغات ترکیه را مى پوشــیدیم، امروز خبرآمد،قرار 

شده به وقت آزمایش نیز ترکى خون بدهید.
هاشــمى مدنــى عضــو هیئــت مدیــره انجمن 
دکتراى علوم آزمایشــگاهى در ارتباط با واگذارى 
آزمایشگاه هاى تشخیص طبى استان البرز به یک 
شــرکت ترکیه اى اظهار داشــت: این اتفاق بسیار 
نامناسب و نامیمون بوده و آزمایشگاه هاى کشور را 

دچار مشکل خواهد ساخت.
وى با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهى از نیروهاى 
انسانى در آزمایشگاه هاى تشــخیص طبى استان 
البرز با واگذارى این آزمایشگاه ها به شرکت خارجى 
تعدیل خواهند شد، گفت: پیش بینى مى شود حدود 
500 تا 600 خانواده به دلیل این مسئله دچار دغدغه 
شوند لذا واگذارى آزمایشگاه ها به شرکت خارجى به 

هیچ عنوان مناسب نیست.
وى بیان داشــت: در حال حاضر تعداد بیمارانى که 
به آزمایشگاه هاى تشــخیص طبى بیمارستان هاى 
دولتى اســتان البرز مراجعه مى کنند حدود سه هزار 
نفر است که قرار شــده این تعداد را به پنج هزار نفر 
برسانند حال جاى سئوال مطرح است که این مسئله 

چگونه قرار است انجام گیرد.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن دکتــراى علوم 
آزمایشــگاهى گفت: یا به پزشــک مى گویند زیاد 
آزمایش بنویس و یا قرار است بیماران نیاز به آزمایش 
را از بخــش خصوصى بــه بخش دولتــى هدایت 

کنند. 

تهران رفتنى شد 
نصف جهان مدیــران جــدا از خاصیــت دریافت 
حقوق هاى چند صد نفر بــه تنهایى، یک خاصیت 
جالب دیگر نیز دارند؛ اصطالحــات آنها و واژگانى 
که به کار مى برند را در هیچکدام از موزه هاى دنیا 
به جز ایران پیدا نمى کنید. چنــان فرو مى روند در 
صندلى هاى خود که گاهى نشست مى کند و گاهى 

ریزش؛یکى مدیر را بگیرد افتاد!
رئیس کمیته محیط زیســت شــوراى اســالمى 
شــهر تهران با اشــاره به موضوع زیست محیطى 
ریزش هــاى اخیر تهــران، از مســئوالن مربوطه 
خواست در یک همکارى بین بخشــى بکوشند تا 
بخش هاى بیشترى از زمین هاى تهران فرو نرفته 
و حوادث مرگبارتــرى رقم نخورده، بــه داد مردم 

تهران برسند.
مهندس محمد حقانــى با اعالم اینکه متأســفانه 
مســئوالن مربوطه به جاى حل مســئله، صورت 
مســئله را پاك مى کنند، گفت: برخى اعتقاد دارند 
دلیل ریزش هاى اخیر تهران، پایین آمدن ســطح 
آب هاى زیر زمینى اســت که به آن «فرونشست» 
مى گویند و در مقابــل، برخى دیگر نیــز معتقدند 
ریزش هــاى رخ داده در تهران، بــه دلیل عملیات 
حفارى تونل هاى مترو است که به آن «فروریزش» 

مى گویند.

چرك نویس

نخستین موزه انگلستان که در سال 1683 میالدى 
شــروع به کار کرد بر مجموعه هــاى ایرانى و بین 

النهرین تمرکز ویژه اى دارد.
به گزارش ایلنا، این مطلب را «پل کالینز» موزه دار 
بخش خاور نزدیک موزه آشمولین هنگام بازدید سید 
محمد بهشتى رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى و 
گردشگرى و جبرئیل نوکنده رئیس موزه ملى از این 

موزه، مطرح ساخت.
او در این بازدید که پرفســور «یاکوب دال» رئیس 
مرکز آشور شناسى دانشگاه آکسفورد حضور داشت 

تاریخچه موزه آشمولین را تشریح کرد.
«دانیل بون» رئیس بخش حفاظت و مرمت این موزه 
توضیحاتى ارائه و پرفسور یاکوب دال رئیس مرکز 
آشور شناسى دانشگاه آکسفورد به بیان جدید ترین 
فناورى عکاســى از الواح میخى و دیگر اشــیاى 
باستانى که اصطالحًا به «گنبد دوربین دار» شهرت 

دارد، پرداخت.
هیئت ایرانى پس از دیدار با چند تن از استادان زبان 
فارســى، زبان فارسى باســتان و اعضاى دانشگاه 
آکسفود در ســخنرانى پل کالینز با عنوان «چگونه 

ایران جهان باستان را شکل داد» شرکت کرد.
او بیشــترین بخش ســخنانش را بــه جدید ترین 
انتشارات آشمولین با عنوان «کوهستان و زمین هاى 
پســت» به قلم خودش اختصــاص داد که هزینه 
مطالعات و انتشارات این کتاب را خانم «ژاله هرن» 

از ایرانیان خیّ ر تأمین کرده است.

رئیس جامعه تورگردانان، میانگین ســنى گردشــگران 
خارجى را 50 سال عنوان کرد و گفت: بیشتر افرادى وارد 

ایران مى شوند که بازنشسته هستند.
ابراهیم  پ ور فرج در گفتگو با ایلنــا در ارتباط با وضعیت 
گردشگران ورودى به کشور اظهار داشت: پیش بینى ما 
از ابتداى ســال بر این مبنا بود که حدود 10 تا 15 درصد 
افزایش گردشگر خارجى نســبت به سال گذشته داشته 
باشیم که به نظر مى آید حدود 10 الى 12 درصد افزایش 

محقق شده است.
وى افزود: تقاضا براى ســفر به ایران زیاد اســت؛ سال 
گذشــته حدود چهار میلیون و 200 هزار نفر گردشــگر 
خارجى داشتیم که به نظر مى رسد امسال این عدد به حدود 

پنج میلیون نفر برسد.
رئیس جامعه تورگردانان با تأکید بر اینکه به علت کمبود 
زیرساخت ها در فصل هاى توریستى براى جوابگویى به 
شرکت هاى مسافرتى دچار مشکل مى شویم، توضیح داد: 
گردشگران ما بیشتر گردشــگران زیارتى از کشورهاى 
مســلمان همچون عراق و کویت هســتند، همچنین 
گردشگران اروپایى ما بیشتر از آلمان هستند، همانطور که 
سال گذشته نیز اینگونه بود و پس از آن از ایتالیا و فرانسه 
بیشترین گردشگر را داریم، همچنین تعداد گردشگران از 

آمریکا و استرالیا مناسب است.
وى در پاسخ به اینکه چرا گردشگران خارجى بیشتر مسن 

هستند و به نظر مى آید در جذب گردشگران جوان موفق 
نبوده ایم، اظهار داشت: میانگین سن گردشگران ورودى 
حدود 50 سال است. بیشتر افرادى وارد ایران مى شوند که 
بازنشسته هستند و شاید همه کشــورها را پیش از ایران 
رفته اند. شناخت کسانى که سنشان باال تر است از ایران 
بیشتر است و بیشتر عالقه از خود براى دیدن ایران نشان 
مى دهند زیرا ما نیز بیشتر بر روى تورهاى فرهنگى تبلیغ 
کرده ایم، البته در مورد تورهــاى طبیعت گردى که پس 
از تورهاى فرهنگى مورد تأکید هســتند گردشگرانى با 

میانگین سنى پایین ترى داریم.

در حالى قیمــت بلیت پــرواز تهران-نجف-تهران و 
مشهد -نجف-مشهد به ترتیب یک میلیون و صدهزار 
و یک میلیون و 350 هزار تومان تعیین شده که نرخ این 
پروازها در فاصله یک ماه تا اربعین حسینى در بازار سیاه 

به مرز دو میلیون تومان نزدیک شده است.
به گزارش  تسنیم، مقصود اسعدى سامانى دبیر انجمن 
شرکت هاى هواپیمایى از تعیین قیمت بلیت پروازهاى 
نجف و بغداد براى بازه زمانى 23 آبان ســال جارى تا 
5 آذرماه 95 خبر داده اســت. بر این اساس نرخ بلیت 
پرواز رفت و برگشــت تهران-نجف یک میلیون وصد 
هزار تومان تعیین شده است. قیمت بلیت پرواز رفت و 
برگشت مسیر تهران-بغداد نیز در مدت یاد شده همین 

رقم یعنى یک میلیون و صد هزار تومان خواهد بود.
اسعدى ســامانى افزود: نرخ بلیت پروازهاى مشهد- 
نجف- مشهد و مشهد- بغداد- مشهد هم یک میلیون 

و 350 هزار تومان تعیین شد.
این در حالى است که در بازار سیاه، نرخ بلیت مسیرهاى 
پروازهاى ذکر شــده آن هم در فاصله تقریبًا یک ماه 
مانده به اربعین حسینى با نرخ هاى اعالم شده از سوى 
دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى فاصله بسیار زیادى 
دارد. به عنوان نمونه در حــال حاضر قیمت بلیت پرواز 
تهران-نجف-تهران حدود یــک میلیون و 700 هزار 
تومان است. نرخ پرواز مشهد-بغداد-مشهد نیز حدود 

دو میلیون تومان است.
این در حالى است که اســعدى سامانى سال گذشته در 

گفتگو با فارس نرخ بلیت هر صندلى هواپیما براى مسیر 
تهران - نجف - تهران را 950 هزار تومان و تهران - 
بغداد – تهران را 850 هزار تومان اعالم و نرخ بلیت هر 
صندلى هواپیما در مسیر مشهد - نجف - مشهد براى 
این ایام را یک میلیون و 200 هزار تومان و در مســیر 
مشهد - بغداد - مشــهد یک میلیون و صدهزار تومان 

اعالم کرده بود.
هر ساله با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینى، انجمن 
شــرکت هاى هواپیمایى نرخ هاى دستورى تأیید شده 

توسط سازمان هواپیمایى کشورى را براى مسیرهاى 
پروازى به عتبات عالیات اعالم مى کند. اما مشــکل 
اینجاست که در عمل تقریبًا به جز یکى از ایرالین هاى 
دولتى،  سایر شرکت هاى هواپیمایى بلیت هاى خود را با 

حدود 50 درصد قیمت باالتر به مردم عرضه مى کنند.

رواج ویزاهاى جعلى 100 هزار تومانى
در همین حال  مدیر کل حج و زیارت استان خوزستان 
گفت: قیمت ویزاى کشور عراق در ایام اربعین حسینى 

در تمام استان هایى که براى ارائه ویزا معرفى شده اند 
یکسان خواهد بود.

به گزارش میزان، ناصر هویزاوى در یک برنامه رادیویى 
گفت: جهت اعزام زائرین به مراسم اربعین، بحث ویزا و 

داشتن گذرنامه شرط ستاد کل اربعین است.
وى افزود: زائران استان هاى مختلف تحت هیچ عنوان 

کار را به اخذ ویزا در خوزستان موکول نکنند.
مدیر کل حج و زیارت استان خوزستان با تاکید بر اینکه 
افراد براى دریافت ویزا باید از سامانه سماح اقدام کنند، 
تصریح کرد: تحت هیچ عنوان امــکان دریافت ویزا در 

شهرهاى مرزى و در مرز وجود ندارد.
هویزاوى با اشاره به جعل ویزاى کشور عراق خاطرنشان 
کرد: اخیرا شــاهد رواج پدیده جعل ویزا هســتیم که 
متاســفانه به همین خاطر در دهه نخست محرم برخى 

از زائران مجبور به بازگشت از مرز شدند.
وى با بیان اینکه قیمت ویزاى کشــور عــراق در تمام
 استان هاى کشور یکسان است، خاطرنشان کرد: هیچ 
کدام از دفاتر مجاز، حق دریافــت وجه نقد بابت صدور 
روادید براى زائران را ندارند و قیمت ویزا در تمام استان 

هاى کشور یکسان است. 
مدیرکل حج و زیارت اســتان خوزســتان درباره بهاى 
اخذ شده از شــهروندان بابت ارائه ویزاى جعلى کشور 
عــراق اذعان کــرد: در این مــدت شــاهد ویزاهاى 
جعلى صدهزار تومانى و صد و بیســت هــزار تومانى

 بوده ایم.

بازار سیاه پرواز عتبات عالیات
2 میلیون بدهید، به عراق بروید!

داستان خیلى ســاده اســت. یک بازیگر معروف خبر موج پیام تسلیت براى سگ بازیگر ایرانى
مردن سگ خانگى اش را در اینســتاگرام مى گذارد و با 
دوست 17ساله اش خداحافظى مى کند! این پست طبق 
روال پست هاى سلیبریتى ها با سیل نظرات کاربران و 
هواداران و حتى ابراز همدردى آنها روبه رو مى شــود؛ 
برخى به نیت تسلى دادن به این بازیگر نظر مى گذارند و 
آدرس مجلس ختم او را مى گیرند و عده اى به مخالفت با 
آن مى پردازند و همین باعث مى شود کل کل ها در پایین 

این پست باال بگیرد.
خبرگزارى مهر ســرى زده به برخى از کامنت هایى که 
مردم زیر پست این بازیگر نوشته اند و با او ابراز همدردى 

کرده اند.
* واى واقعًا ناراحت شدم؛ خدا بهتون صبر بده. مى دونم 

چه حال بدیه؛ تجربشو داشتم. 
* غم آخرتون باشــه. اگه یک موقع خواســتین جاى 
خالیشو پر کنید من هفت هشــت تا توله دارم مى تونم 

یکیشونو بهتون هدیه بدم.

* چه عکس خوشگلى گرفتید. خودشــم ناز و ملوس 
بوده. من هیچوقت حیوان در خونه نگه نمى دارم چون 
از مردنش خیلى ناراحت مى شــوم. به انــدازه فوت یه 
انســان یا حتى بیشــتر. چون فکر مى کنم من مسئول 

مرگشم.
* آقاى جعفرى از دیشــب با عکس عزیز دلتون بغض 

مى کنم و ده ها بار دیدمش. 
* واى چه اتفاق وحشتناکى! مراســم سوم و هفتمش 
را اگر مى شود، اطالع رسانى کنید که حتمًا حضور پیدا 
کنیم. نمى دانم چه جورى بهتون تسلیت بگم. غم خیلى 
بزرگیه. کمر آدم خم مى شود زیر این همه تلخى و غم... 
گذشــته از تمام این نظرات، شــاید عجیب ترین نظر 
متعلق به «احمد حلت» باشــد. این دکتر روانشــناس 
در پیامــى بــا ایــن بازیگــر همــدردى مى کنــد و

 مى نویسد:
«گاهى حیوانات ده ها برابر انســان در کنار ما عشــق 
مى دهند. بدون حاشــیه با لقمه نانى وفا را عاشقانه به 

ما هدیه مى دهند. جاى خالیشان غصه را وارد وجودت 
مى کند. امیرجان! بسیار سخت است فقدان یک دوست 
17 ســاله. براى تو و خانواده ات صبر طلب مى کنم این 

فقدان را.»
 این پیــام وقتى قابل توجه مى شــود کــه بدانیم این 
روانشناس با عنوان یک مشــاور «مثبت اندیشى» در 
کشور و محافل دانشگاهى شناخته مى شود و نام او  بیش 
از هر چیزى نام مجله موفقیــت را تداعى مى کند که تا 
به حال بیش از 290 شماره از آن در کشور منتشر شده 
اســت. احمد حلت آخرین مدرك دانشگاهى اش را در 
رشته  دکتراى روانشناسى تربیتى از دانشگاه تربیت معلم 
پداگوژى دولتى تاجیکستان دریافت کرده و االن عالوه 
بر مدیر مسئولى مجله موفقیت، رئیس بنیاد سخنرانان 
حرفه اى ایران است. حلت بیش از 200 برنامه زنده در 
شبکه جهانى جام جم اجرا کرده و در سال 81 به عنوان 
کارشناس منتخب شــبکه جهانى جام جم انتخاب شده

 است.

گردشگران بازنشسته
 بیشتر به ایران مى آیند

تیر اندازى در برخى مجالس و مراسِم استان خوزستان از 
رسوم دیرینه اى است که متأسفانه تاکنون افراد بسیارى 

را قربانى کرده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،کم نبوده مجالس 
عزا و عروسى که با تیراندازى هاى هوایِى اسلحه گرم به 
محفلى براى داغدار شدن خانواده ها ُمَبَدل شده است. بر 
اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در سال گذشته،13 

تن جان خود را در راه این مراسم قربانى کرده اند.
چندى پیش جوانى 20 ساله در یکى از مراسم برگزار شده 

در این خطه از کشور، جان خویش را از دست داد.
نمونه هاى ایــن حوادث ناگوار بســیارند، مرگ کودك 
12 ســاله و قربانى و مجروح شــدن دو تن از ُحضار در 
یک مجلس عروسى در منطقه شوش تنها نمونه هایى 
از رخدادهاى تلخى است که در ســایه این نوع خاص از 
مراسم با هزینه هاى جانى و مالى عمیق و جدى همراه 

شده است.
کیومرث شرافتى جامعه شناس و آسیب شناس مسائل 
اجتماعى با اشاره به قدمت رســم تیراندازى در برخى از 
مناطق استان خوزســتان عنوان کرد: برگزارى آیین و 
رسومات خاص اقوام در برخى گروه هاى اجتماعى این مرز 
و بوم به نوعى در فرهنگ محلى و قومى برخى از طوایف 

ریشه دوانده و به هر حال بنا به سنتى قدیمى و به فراخور 
نوع مراسم نسبت به اجراى آن اقدام مى شود. 

وى افزود: در برخى از موارد آیین ها در ســطوح محلى و 
شهرستانى برگزار مى شود که تیراندازى در مراسم خاص 

عروسى و عزا از مصادیق آن محسوب مى شود.
جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعى عنوان کرد: 

در این میان،شاهد هستیم در برخى از رسومات مخاطره 
و تهدید خاصى وجود ندارد امــا در برخى دیگر همچون 
مورد فوق، نفس چنین مراسم و رسوماتى، با مخاطرات 
جدى و بالقوه اى همراه است که مى تواند مسبب حوادث 
تلخ و ناگوارى باشد،آنچنانکه در گذشته نیز شاخد اخبار، 
گزارشات و شنیده هاى بسیارى در این خصوص بوده ایم.
چندى پیش فرمانده نیروى انتظامى استان خوزستان نیز 
عنوان کرده بود: عدم معرفــى عامل تیراندازى در چنین 
مراسمى از مشکالت و پیچیدگى هایى است که عمدتًا 

شاهد آن هستیم.
محمد رضا اســحاقى افزود: با عنایت به ارتباط فامیلى 
افراد حاضر در این مجالس و نسبتى که عامل تیراندازى با 
صاحب مراسم دارد، معرفى فرد مجرم و خاطى در چنین 
پرونده هایى با محدودیت هــا و پیچیدگى هایى همراه 
مى شــود که رســیدگى به چنین مواردى را با دشوارى 

همراه مى سازد.
 وى با تأکید بر غیر قانونى بودن این مراسم گفت: علیرغم 
پیچیدگى ها و دشــوارى هاى موجود، برخورد قانونى با 
عوامل چنین حوادث و رخدادهایى در دستور کار قرار دارد 
و با عنایت به نوع حوادث براى عامل این تیراندازى حکم 

قصاص،  پرداخت دیه و زندان در نظر گرفته خواهد شد.

رسم عجیبى که در خوزستان جان مى گیرد  

عروسى هاى آمیخته به خون 

تمرکز ویژه موزه 
333 ساله انگلیس بر 
مجموعه هاى ایرانى

چقدر ناز و ملوس بوده!
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افزایش پروازهاى داخلى 
در فرودگاه شهید بهشتى 

مدیر کل فرودگاه هاى اسـتان اصفهان گفت: درشـش 
ماهه نخسـت امسـال 27 درصد پرواز داخلى و 19/25 
درصد پروازهاى بین المللى در فرودگاه شـهید بهشتى 

نسبت به مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
حسن امجدى با اشاره به مطالبات مردم و پیگیرى نماینده 
گلپایگان در احداث فرودگاه اضطرارى در مواقع بحران 
که نیاز ضرورى شهرسـتان اسـت، گفت: براى احداث 
فرودگاه باید مجوز الزم از سـوى سازمان هاى ذیصالح 

در مجموعه دولت ارائه شود.
مدیـر کل فرودگاه هاى اسـتان اصفهان با بیـان اینکه 
به طور متوسـط روزانه 75 پرواز داخلـى و بین المللى در 
فرودگاه شهید بهشـتى اصفهان انجام مى شـود، افزود: 
از ایـن تعـداد 60 پـرواز مسـافربرى داخلـى و 15 پرواز 

مسافربرى بین المللى است.

ایجاد گروه سرمایه گذارى 
استان اصفهان

در سومین جلسه مشترك رؤسـاى اتاق هاى بازرگانى، 
تعاون و اصناف اصفهان بر ایجاد گروه سـرمایه گذارى 

استان اصفهان تأکید شد.
رئیـس اتـاق بازرگانـى اصفهـان در این جلسـه گفت: 
ایجادگروه سرمایه گذارى استان اصفهان مى تواند نقش 
مؤثرى در توسعه استان و بهبود کسـب و کار واحدهاى 

تولیدى و خدماتى  داشته باشد.
عبدالوهاب سـهل آبادى به نقش و جایگاه سـه اتاق در 
زمینه تولید، اشتغال و سرمایه گذارى اشاره کردو گفت: 
مشارکت کامل و جدى اعضاى اتاق ها در هیئت مؤسس 
گروه سـرمایه گذارى مى تواند به تحکیم و  تقویت این 

گروه  منجر شود.

برگزارى یک کنفرانس در 
دانشگاه نجف آباد

کنفرانس بین المللى مهندسى و علوم کامپیوتر با حضور 
سخنرانان و شرکت کنندگان داخلى و بین المللى، سوم و 
چهارم اسفند ماه سال جارى در دانشگاه آزاد واحد نجف 

آباد برگزار مى شود.
مهران مجلسى رئیس دانشـگاه آزاد اسالمى نجف آباد 
با اعالم این خبر گفت: هدف از برگزارى این کنفرانس، 
دریافت پیشنهادهاى علمى مورد عالقه محققان سراسر 
جهـان در حوزه مشـخص و بـه اشـتراك گـذارى آنها 
مى باشد و این پیشـنهادها مى توانند در جهت ساخت و 
تولید محصـوالت جدید با رفع معایـب تکنولوژى هاى 

موجود به کار گرفته شود.

کاشان؛ 
میزبان مجسمه سازان سوئدى

کارگاه بین المللى مجسـمه سـازى سـنگ بـه صورت 
مشترك بین هنرمندان ایران و سـوئد در کاشان برگزار 

مى شود.
مسئول این کارگاه مجسـمه سـازى اظهار داشت: این 
کارگاه بین المللى براى نخسـتین بار در ایـران به مدت 
12 روز با حضور 15 استاد و هنرمند مجسمه ساز ایرانى و 

سوئدى تا ششم آبان برگزار مى شود.
حمیدرضـا صـادق زاده بـا بیـان اینکـه ایـن کارگاه بـا 
هزینه هاى شخصى در شـرکت سنگ نارسنگ کاشان 
برگزار مى شود، افزود: مسئول آموزشى این کارگاه «یان 
نیوبرى» سوئدى از چهره هاى شناخته شده هنر مجسمه 
سازى این کشـور اسـت که بر نحوه چگونگى ساخت و 

اجراى تکنیک هاى مجسمه ها نظارت دارد.

کشف 560 لیتر 
سموم کشاورزى غیرمجاز

560 لیتر سموم کشاورزى غیرمجاز در اصفهان کشف 
شد . مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان گفت : از 
دو واحد صنفى 560 لیتر سموم کشاورزى تاریخ مصرف 

گذشته ، غیرمجاز و قاچاق کشف و ضبط شد .
غالمرضا صالحى افزود : تخلفات این دو واحد و همچنین 
لیست کاالهاى مکشوفه ، سموم تاریخ مصرف گذشته و 

غیرمجاز تا تعیین تکلیف، ضبط شد . 
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مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 
کشــور از واردات 110 هــزار ُتن گندم به این اســتان 

خبر داد.
رضا نیــک نــداف اضافه کــرد: این میــزان گندم از 
استان هاى گلســتان، خوزســتان و فارس به استان 

اصفهان وارد شد. 
وى هدف از واردات گندم به اصفهان را، ارتقاى سطح 
کیفى آرد تولیدى این اســتان اعالم کــرد و افزود: به 
منظور اختالط با گندم بومى استان و ارتقاى آرد تولیدى 
اصفهان، تاکنــون 110 هزار ُتن گندم از اســتان هاى 
یادشــده از طریق حمل جاده اى و ریلى به سیلوهاى 

استان اصفهان انتقال یافته است. 
مدیرعامل شــرکت غله و خدمــات بازرگانى منطقه 
10 کشــور، میزان گندم خریدارى شــده از کشاورزان 
اســتان در ســال جارى را 266 هزار ُتن گندم اعالم 
کــرد و گفــت: این میــزان گنــدم خریدارى شــده 
نســبت به ســال گذشــته 40 درصد افزایــش یافته 

است. 
نیک نداف اظهار داشت: با احتساب گندم هاى وارد شده 
به اســتان اصفهان، براى 15 ماه آینده گندم مورد نیاز 
استان در سیلوها ذخیره سازى شده است و دغدغه اى 

بابت این کاالى راهبردى در استان نداریم.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار 
داشت: با وجود حمایت هایى مانند کمک 11 میلیاردى 
شهردارى براى امکانات فرهنگى مدارس، هنوز مدارسى 
در اســتان اصفهان وجود دارند که از امکانات فرهنگى 
مانند کتــاب بى نصیب باشــند. محمدحســن قائدیها 
افزود: دیگر تعداد دودکش ها میزان پیشــرفت اســتان 
را نشــان نمى دهند، بلکه فرهنگ، تعامالت اجتماعى 
و ســرمایه هاى اجتماعى یک استان اســت که میزان 

پیشرفت یک استان را در کشور نشان مى دهد.
وى با بیان اینکه اصفهان در زمینه سرمایه ها و تعامالت 
اجتماعى موفق بوده اســت، خاطر نشــان کرد: ذهن 

جامعه هاى آینده در ذهن دانش آموزان پیش  دبســتانى 
رقم زده مى شود.

قائدیها با بیان اینکه در حدود 11 میلیارد تومان از طرف 
شهردارى براى کمک به امکانات فرهنگى مدارس استان 
اصفهان هزینه شده است، عنوان کرد: با وجود تمام این 
حمایت ها، در حــال حاضر برخى از مدارس در اســتان 
اصفهان از امکانات فرهنگى حتى مانند کتاب بى نصیب 
هستند. مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان 
بیان داشت: امیدواریم میزان این حمایت ها از آموزش و 
پرورش استان اصفهان بیش از پیش شود تا روزى همه 

مدارس استان از این امکانات بهره مند باشند.

110هزار ُتن گندم 
وارد استان اصفهان شد

برخى مدارس استان 
از کتاب بى نصیب هستند

با نزدیک شدن به فصل سرما و ایجاد پدیده اینورژن (وارونگى 
هوا )، غلظت آالینده ها در هــوا افزایش مى یابد و برخورد 
قانونى با خودروهاى معیــوب و دودزا در اصفهان از جمله 
راهبردهایى اســت که معاونت حمل و نقل شهردارى این 
کالنشهر براى مقابله با تشــدید آلودگى هوا در نظر گرفته 

است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان ســهم 
خودروها در آلودگى هواى این کالنشهر را بیش از 70 درصد 
مى داند و بر این موضوع تأکید دارد که بى توجهى به تردد 
خوردوهاى دودزا و معیوب در سطح شهر غلظت آالینده ها 

در هواى اصفهان را تشدید خواهد کرد. 
علیرضا صلواتى در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه روزانه 800 
هزار خودرو در سطح شهر اصفهان تردد مى کنند، تصریح 
کرد: تنها 10 درصد این خودروها برگه معاینه فنى دریافت 

کرده اند. 
وى جلوگیــرى از ورود خودروهــاى دودزا به خیابان هاى 
اصفهان را از اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان به منظور کاهش آالینده هــا اعالم کرد و گفت: 
براساس هماهنگى انجام شده با پلیس راهنمایى و رانندگى 
اصفهان، طرح برخورد با خودروهــاى دودزا در اصفهان از 
هفته آینده تشدید مى شــود و ورود خودروها بدون داشتن 

برگه معاینه فنى به خیابان هاى اصفهان ممنوع خواهد شد.
معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان درباره 
اقدامات انجام شده براى بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل 
درون شــهرى اصفهان به ویژه اتوبوسرانى این کالنشهر 
گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون صد دستگاه اتوبوس 
فرسوده از ناوگان اتوبوسرانى اصفهان خارج و به همین تعداد 
اتوبوس جدید جایگزین شدند.  وى افزود: سال گذشته نیز 
170 دستگاه اتوبوس فرسوده را از ناوگان حمل و نقل درون 
شهرى اصفهان خارج و به همین تعداد اتوبوس به این ناوگان 

اضافه کردیم. 
صلواتى با اشاره به اینکه شهردارى اصفهان با چند شرکت 
داخلى براى خرید 500 دســتگاه اتوبوس جدید به ارزش 
250 میلیارد تومان قرارداد بسته اســت، افزود: از ماه آینده 
، هرماه 40 تا 50 اتوبوس جدیــد وارد ناوگان حمل و نقل 
درون شهرى اصفهان مى شوند و معادل همین تعداد از این 
ناوگان خارج خواهند شــد.  وى اظهارداشت: برغم کمبود 
اتوبوس در ناوگان حمل و نقل درون شــهرى اصفهان، در 
حال خارج کردن اتوبوس هاى مســتعمل از ناوگان حمل 
و نقل درون شهرى اصفهان هســتیم زیرا کنترل آالینده 
هاى شهر اصفهان در اولویت برنامه هاى مدیریت شهرى

 است. 

موتورهاى برقى در زمستان تحویل خواهد 
شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان در ادامه 
انعقاد تفاهمنامه با معاونت علمى ریاست جمهوى مبنى بر 
تأمین پنج هزار موتورسیکلت برقى از طریق شرکت هاى 
دانش بنیان را در راستاى توسعه امکانات وسائط نقلیه پاك 
و بهبود وضعیت کیفى هواى کالنشهر اصفهان بیان کرد 
و افزود: براساس این قرارداد، قرار است پنج هزار دستگاه 
موتورسیکلت برقى در بهمن ماه به شهردارى اصفهان 

جهت تحویل به متقاضیان، واگذار شود. 
وى قیمت این موتورســیکلت هاى برقــى را 20 تا 30 

میلیون ریال اعالم کرد و افزود: براساس تفاهمنامه اى 
که با بانک رسالت منعقد کرده ایم، 80 درصد بهاى این 
موتورسیکلت ها نیز از طریق تسهیالت قرض الحسنه 

بانک رسالت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. 

مرحلــه دوم قطارشــهرى اصفهــان 
آماده بهره بردارى است 

صلواتى در این گفتگــو از بهره بــردارى از مرحله دوم 
قطارشهرى اصفهان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این 
مرحله از قطار شهرى اصفهان حد فاصل میدان شهدا تا 
چهارراه تختى آماده بهره بردارى است و به زودى با حضور 

معاون اول رئیس جمهورى راه اندازى خواهد شد. 
مرحله نخست خط یک قطار شهرى اصفهان پس از 14 
سال از آغاز عملیات اجرایى آن، شهریور سال گذشته با 
حضور محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان پیش 

راه اندازى شد. 
مرحله اول خط یک قطارشــهرى اصفهان از ایســتگاه 
پاســداران (شــهرك قدس) تا میدان شــهدا به طول 
11کیلومتر است که مهر سال گذشته با حضور وزیر کشور 
به بهره بردارى رسید.  مرحله دوم خط یک قطارشهرى 
اصفهان از ایستگاه شهدا تا تختى به طول یک کیلومتر 

است. 

برخورد با خودروهاى برخورد با خودروهاى 
دودزا در اصفهاندودزا در اصفهان

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اســتان اصفهان از واردات گوشت قرمز از ارمنستان 
بدون دخالت اتحادیه خبر داد و گفت: افرادى که هیچ رابطه اى با مســئله خرید و 
فروش گوشت قرمز نداشته اند وارد این موضوع شده و بدون نظارت اتحادیه اقدام 

به واردات مى کنند.
رضا انصارى در گفتگو با تسنیم  گفت: گوشت ارمنستان با همان کیفیت گوشت 
ایرانى با هواپیما وارد اصفهان شــده و در اختیار مصرف کنندگان اصفهانى قرار 

مى گیرد و البته به اتحادیه در این زمینه هیچ اختیارى نمى دهند.
وى از ورود افراد متفرقه در زمینه خرید و فروش گوشت قرمز خبر داد و خاطرنشان 
کرد: افرادى که هیچ رابطه اى با مسئله خرید و فروش گوشت قرمز نداشته اند وارد 
این موضوع شده و بدون نظارت اتحادیه اقدام به این کار مى کنند که باید مسئوالن 

مربوطه هر چه زودتر از این اقدام جلوگیرى کنند.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان بیان کرد: متولى بحث گوشت اتحادیه 
بوده و این کار باید زیر نظر اتحادیه صورت گیرد. من به عنوان رئیس اتحادیه گوشت 
قرمز هیچ اختیارى ندارم و دستگاه هاى مربوطه باید با ما همکارى داشته باشند. وى 
تصریح کرد: قیمت گوشت بدون دنبه حدود 28 تا 30 هزار تومان بوده و مناسب تر 
از گوشت ارمنستان به دست ما مى رسد و گوشت ارمنستان حدود 30 هزار تومان 
است. باید رایزنى هایى صورت گیرد تا بدانیم قیمت گوشت در ارمنستان به چه میزان 

بوده و از دلیل واردات گوشت به ایران مطلع شویم.
انصارى نظارت نیروى انتظامى بر قصابى هاى بدون مجوز را ضرورى دانست و بیان 
کرد: قصابى هایى که داراى مجوز نیستند گوشت بسته بندى شده را با قیمت 40 هزار 
تومان در اختیار مردم قرار مى دهند که نیروى انتظامى باید از این کار جلوگیرى کند.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان گوشت با استخوان را مناسب مصرف 
دانست و خاطرنشان کرد: گوشت گوسفند با استخوان حدود 32 هزار تومان بوده و 
گوشت گاو برزیلى تا قبل از عید نوروز حدود 22 هزار تومان بود که در حال حاضر 
حدود 27 هزار تومان است. وى با بیان اینکه بر اساس پیش بینى ها در حال حاضر 
افزایش قیمت گوشت قرمز نداریم، اظهار داشت: حدود یک هزار و 600 فروشگاه 
در سطح اصفهان فعال بوده که حدود 700 فروشگاه داراى مجوز و بقیه فاقد مجوز 
هستند که به مردم توصیه مى کنیم از فروشگاه هاى داراى پروانه و مجوزدار خرید 

کنند.

چه کسانى از ارمنستان گوشت قرمز  به 
اصفهان وارد مى کنند؟

,,

گوشت 
ارمنستان با 
همان کیفیت 
گوشت ایرانى 
با هواپیما 
وارد اصفهان 
شده و در 
اختیار مصرف 
کنندگان 
اصفهانى قرار 
مى گیرد و البته 
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«آن گاه داستان» فرصتى 
براى خواندن و آموختن

بازداشت یکى از کارکنان 
اداره کل ارشاد اصفهان 

سگ هاى ولگرد اصفهان
خانه دار مى شوند

دومیــن برنامــه «آن گاه داســتان» از ســوى مرکز 
آفرینش هاى ادبى قلمستان، چهارم آبان ماه در حوضخانه 

قلمستان برگزار مى شود.
رئیــس مرکز آفرینــش هاى ادبــى قلمســتان اظهار 
داشــت: عالقه مندانى که تمایل دارند داستانشــان در 
برنامه «آن گاه داســتان» مورد نقد و بررسى قرار بگیرد 
مــى توانند داســتان خــود را از طریق نشــانى تلگرام

@GHALAMESTANCENTER براى دفتر تخصصى 
ادبیات وزبان و مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان سازمان 

فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان ارسال کنند.
الهه رضایى تصریح کرد: دومین برنامه «آن گاه داستان» 
با حضور فهیمه ســیاحیان، چهارم آبان ماه ساعت 16 در 

حوضخانه قلمستان برگزار مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: برنامه «آن گاه داســتان» از 13 
مهرماه سه شنبه ها هر دو هفته یک بار در محل حوضخانه 
قلمســتان واقع در باغ غدیر در حال برگزارى اســت که 
دوستداران ادبیات براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند 

با شماره 32602014 تماس حاصل کنند.

حسن رحیمى دادســتان عمومى و انقالب اصفهان،  با 
تأیید دســتگیرى یک نفر در اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان گفت: این فرد در حدود 20 روز 
پیش با اتهامات مالى دستگیر شده  است و اعالم نام فرد 

تا تأیید حکم نهایى امکانپذیر نمى باشد.  
 به گزارش ایسنا، در همین رابطه مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان در پاسخ به این پرسش مبنى بر 
شایعات موجود در خصوص دســتگیرى یکى از مدیران 
آن اداره با اتهامات مالى در رابطه با برگزارى کنسرت ها 
گفت: مدتى اســت که وى در مجموعه حضور ندارد و از 

ایشان خبرى ندارم.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى  ادامه داد: 
صحت و سقم این شایعات را باید مراجع قضائى مشخص 
کنند. چندى اســت شــایعاتى مبنى بر دستگیرى یکى 
از کارمندان اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان در خصوص دریافــت وجوه غیر قانونى از محل 
برگزارى کنســرت ها در شــبکه هاى اجتماعى منتشر 

شده است.

شــهر اصفهان از موش ها و سگ هاى ولگرد پاکسازى 
مى شــود. معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان 
اظهار داشت: سگ هاى ولگرد در شهر خطراتى را از نظر 
بهداشتى براى شهروندان ایجاد مى کنند و به همین علت 
شهردارى درصدد اســت تا مکانى را براى نگهدارى از 
ســگ ها احداث کند. وى در ادامه بیان داشت: در سال 
جارى 860 میلیون ریــال براى زنده گیرى ســگ ها 

اختصاص داده شده است.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
در ســال گذشــته 500 میلیون ریال براى ساماندهى 
سگ هاى ولگرد هزینه شده است، گفت: در این سال هزار 

و 742 قالده سگ جمع آورى شد .
مصور با اشاره به اینکه در سال گذشته پنج میلیارد ریال 
براى مبارزه با موش ها هزینه شد، افزود : نقشه کاملى از 
اصفهان به لحاظ محل قرارگیرى النه هاى این حیوانات 

موذى تهیه شد.
وى افزود: در این رابطه 677 مکان شناسایى و 359 مکان 

پاکسازى شده است.

شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شــماره 
940/100/986 مورخ 94/9/15 شــوراى اســالمى شهر نسبت به 
واگذارى تعدادى از واحدهاى تجــارى ادارى مجتمع تجارى ادارى 
نگین به صورت اجاره، با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 
شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 95/8/13 به شهردارى تیران 

مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده آگهى مزایده 

محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران 

نوبت دوم
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تأسیس مرکز 
غربالگرى سرطان در شهرضا 
رئیس بیمارستان هاى شهرضا گفت: با تأسیس بخش 
غربالگرى سرطان در شـهرضا تا پایان سال وابستگى 
این شهرسـتان به مرکز اسـتان در بخش هاى درمانى 

کاهش پیدا مى کند.
فرهـاد مهـرى اجـراى پـروژه یـال دوم بیمارسـتان 
امیرالمؤمنین(ع) را یکى از مهمترین پروژه هاى درمانى 
این شهرستان برشـمرد و افزود: ایجاد یک بیمارستان 
جامع در شهرضا از جمله مطالبات مردم این شهرستان 
از سالیان گذشته بوده است، بنابراین در سال 84 براى 
تحقق این خواسته عمومى، بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) 
تأسیس شد، اما متأسفانه به دلیل کمبود تخت بسترى 

نتوانست به طور کامل این هدف را محقق کند.
وى اظهار داشت:دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان 60 
درصد هزینه سـاخت فاز دوم این بیمارسـتان را تقبل 
کرده کـه تاکنون 45 درصد از آن جذب شـده اسـت و 
تکمیـل 40 درصـد باقیمانـده آن نیازمنـد کمک هاى 

خیرین شهرستان است. 

15 معاون عمران 
15 سلیقه مختلف دارند!

یـک عضـو شـوراى شـهر اصفهـان گفـت: عملکرد 
سـلیقه اى در واگذارى فرآیند سـیما و منظر شهرى در 
خصوص نماهاى ساختمانى به مناطق 15 گانه مردم را 

سردرگم کرده است.
عبدالرسـول جانثـارى اظهـار داشـت: بررسـى نماى 
سـاختمان ها در این کمیته نشـان مى دهد که از زمانى 
که فرآیند سـیما و منظر شـهرى در سـاختمان هاى با 
عرض کمتر از 12 متر برخیابان و ساختمان هاى بزرگ 
به مناطق 15 گانه تقسـیم شده اسـت، مناطق عمومًا 

سلیقه اى عمل مى کنند و مردم سردرگم هستند.
وى ادامه داد: علتش هم این اسـت کـه یک فرآیندى 
جامـع و تعریـف شـده نداریـم و 15 معـاون عمـران 

شهرسازى مناطق اصفهان، 15 سلیقه مختلف دارند.

تکمیل طرح آبرسانى 
به دره سیب 

رئیس آبفار شهرستان فریدونشهر گفت: پس از انجام 
اقدامـات و پیگیـرى هـاى الزم، موفـق شـدیم طرح 

آبرسانى روستاى دره سیب را تکمیل کنیم.
محمدرضا یبلویى با بیان اینکـه عملیات اجرایى طرح 
آبرسانى روسـتاى دره سـیب از مجتمع روستایى قلعه 
سرخ فریدونشهر به دلیل کمبود بودجه متوقف شده و 
تاکنون نیز به سرانجام نرسـیده بود، اظهارداشت:  این 
طرح در سـال 1380 طراحى و عملیـات اجرایى آن از 

سال 1386 آغاز شده بود.
رئیس آبفار فریدونشـهر گفت: موفق شـدیم در مدت 
چهار ماه این طرح را به پایان رسانده و آبرسانى روستاى 

دره سیب را تکمیل کنیم.

امضاى تفاهمنامه دانشگاهى
دانشگاه اصفهان با چهار دانشگاه مهم روسیه همچون 
دانشگاه المانوسـوف مسکو و دانشـگاه فدرال جنوبی 
روسیه  و دانشگاه صنعتى با دانشگاه فدرال قفقاز شمالى 

تفاهمنامه همکاري امضا  کردند.

جایزه طالیی براى 
یک شرکت دانش بنیان 

شـرکت دانش بنیـان آریـا پلیمـر پیشـگام، مسـتقر 
در شـهرك علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان موفق به 
کسـب جایـزه طالیـی انجمـن پارك هـاي علمی 
آسـیا(ASPA)در سـال 2016 شـد. ایـن شـرکت 
دانش بنیـان با ارائه فناوري اکسـتروژن واکنشـی و 
نانوکامپوزیت هـاي پلیمري موفق به کسـب جایزه 
  ASPA Award2016 در مراسم (Grand) طالیی

شد.
این جایزه به شرکت هایی تعلق می گیرد که در آنها به 
کمک مهارت هاي مدیریتی باال، ایده هاي کاربردي و 
دانش هاي فنی متعدد به مرحله تجاري سازي رسیده 
و در جهت توسـعه فنـاوري در آسـیا نقش بسـزایی 

داشته باشند.

خبر

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارســتانى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان از تجهیــز پایگاه هــاى اورژانس 
این اســتان به آمبوالنس هاى پیشــرفته نــوع «بنز 
اســپرینتر 315» خبر داد.علیرضا قاسمى گفت: تجهیز 
پایگاه هاى اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان به 
آمبوالنس هاى یاد شده در راستاى اجراى طرح تحول 

نظام سالمت انجام مى شود. 
وى افزود: تعداد 50 دستگاه آمبوالنس با پیشرفته ترین 
امکانات روز دنیا و قابلیت هاى ویژه براى حمل بیماران 
تصادفى، قلبى-ریوى و سایر بیماران طى مراسمى روز 
دوشنبه هفته جارى(امروز) به پایگاه هاى اورژانس پیش 

بیمارستانى شهرستان هاى استان اهدا مى شود.
قاســمى با بیان اینکه از مجموع ایــن آمبوالنس ها، 
20 دســتگاه به شهرســتان اصفهان اختصاص دارد، 
خاطرنشــان کرد: تجهیز پایگاه هاى جاده اى اورژانس 
پیش بیمارســتانى به ویژه پایگاه هاى مستقر در محور 
شمال به جنوب به دلیل حجم تردد وسائط نقلیه و افزایش 

احتمال تصادف در این محورها، در اولویت قرار دارن د.
وى گفت: ایــن آمبوالنس ها ویژه مناطق گرمســیر و 
سردسیر است و بر اســاس اقلیم جغرافیایى مناطق، به 
پایگاه هاى اورژانس پیش بیمارســتانى شهرستان ها 

اختصاص مى یابد.

 رئیس کمیسیون کشــاورزى، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانى اصفهان گفت: صادرات محصوالت کشاورزى 
در سال 95 نسبت به ســال 94 از لحاظ وزنى و ارزشى 

کاهش یافته است.
حمیدرضا قلمکارى افزود: یکى از محصوالتى که صادر 
مى شود هندوانه است که جزو محصوالت آب بر قرار دارد 
و مشکالت آبى کشور و مسئله صادرات آب مجازى بسیار 

جاى تأمل و بازنگرى دارد.
وى ادامــه داد: اگرچــه رشــد صنعت کشــاورزى در 
برنامه هاى اول تا پنجم توسعه با همت بلند کشاورزان و 
برغم مشکالت و معضالت بسیار، روندى صعودى داشته 

اســت اما به هرحال جایگاه کنونى صنعت کشــاورزى 
جایگاه ایده آل و اصلى آن نیست.

قلمکارى با بیان اینکه مســئله آب و محیط زیست دو 
فاکتور اساسى در دستیابى به امنیت غذایى است، افزود: 
اگر واقعًا بــه دنبال خوداتکایى، امنیــت غذایى و ایجاد 
اشتغال هستیم باید براى مسائل و معضالت کشاورزان 
از جمله آب الزم در این بخش، برنامه و مدیریت صحیح 

داشته باشیم.
وى تصریح کرد: اصفهان یک استان صنعتى است و با 
رونق کشاورزى مى تواند تبدیل به یک استان فراصنعتى 

با کلیه ابعاد توسعه زنجیره غذایى شود.

کاهش صادرات 
محصوالت کشاورزى اصفهان

تجهیز اورژانس به 
آمبوالنس هاى پیشرفته 

شهرســتان فریدن که یکى از مناطق تاریخى اســتان 
اصفهان اســت با وجود عرصه هاى بســیار در قسمت 
گردشــگرى و داشــتن آثار تاریخى چند هزار ســاله 
مى تواند یکى از قطب هاى گردشگرى استان اصفهان 
باشــد اما این مهم بــه علت بى توجهى مســئوالن و 
عــدم مطالبــه گرى مــردم تاکنــون محقق نشــده

است.
یکى دیگر از دالیلى که کارشناسان گردشگرى به آن 
اذعان دارند که چرا فریدن نتوانســته به جایگاه واقعى 
خود که همان قطب گردشــگرى استان اصفهان است 
برسد این اســت که هیچگاه مردم و مسئوالن این دیار 
نتوانســتند آثار تاریخى خود را معرفى و یا آنها را حفظ 

کنند و حتى در نابودى آنها کوشیدند.

  مقبــره اى که در ســایه بــى توجهى 
به تلى از خاك بدل مى شود

یکى از آثــار تاریخى فریــدن که امــروزه در معرض 
نابودى قرار گرفته، مقبره 260 ســاله روستاى عادگان 
است، به گفته رئیس شــوراى این روستا در سال هاى 
گذشته تعدادى از کارشناســان حوزه میراث با حضور 
در این روستا و با انجام آزمایشــات، قدمت آن را تعیین 

کردند.

ســوداگران گنج در فریدن به مقبره هم 
رحم نکردند

فریدن با استناد به اســناد تاریخى یکى از تمدن هاى 
چند هزار ســاله و آبادترین نقاط ســرزمین پهناورمان 
در ایران باســتان بوده و امروزه همین امر ســبب شده 
تا حتى یک نقطه از فریدن، از دســت سوداگران گنج 
در امان نماند و حفــارى هاى غیر مجاز در ســایه بى 
توجهى مســئوالن این منطقــه رو به فزونى باشــد و 
طمع ثروت اندوزان در جســتجوى یک ســکه باعث 
مى شــود بیش از هزاران ســفال و کوزه که تمام آنها 
کارنامه هاى تاریخى این منطقه هستند شکسته و نابود 

شود.
مقبره تاریخــى عادگان نیــز از این قضیه مســتثنى 
نبوده و نیســت زیرا وقتى وارد این مکان مى شــویم 
حفارى هایى که شده و بقایاى که از تکه هاى شکسته 
شــده ســفال ها روى زمین باقى مانده، باعث رنجش 
دوستداران آثار تاریخى مى شــود؛ که اینها همه نشان 
از ضعف مســئوالن فریدن در حفظ و صیانت از هویت 

این منطقه دارد.
اصغر محمد صالحى کارشناس ارشد هنرهاى تجسمى 
از دانشگاه تهران در خصوص این بنا و ضرورت حفظ و 
مرمت آن عنوان کرد: این بنا بیش از 200ســال قدمت 

دارد و برغم زیبایــى خــاص از ارزش تاریخى باالیى 
برخوردار است.

وى ادامــه داد: این بنا ادامه ســنت معمــارى بناهاى 
مقبره اى و بناهاى آجرى در فریدن اســت یعنى اینکه 
طرح این بنا در زمان ســاخت از طرح بناهاى تاریخى 
دیگر این منطقه اقتباس شــده و خــود این مکان مى 
تواند کارنامه اى براى نوع معمــارى بناهاى آن زمان 
باشــد که اکنون به مرور زمان و در اثر فرسایش و بى 
مهرى ها و عدم درك درســت از آثار تاریخى کم کم 
به تلى از خاك بدل شــده اند و اثرى از آنها باقى نمانده 

است.
این موضوع را باید خاطر نشــان کرد؛ خبر نابودى این 
مقبره که قبًال توسط شوراى روستا به گوش مسئوالن 
رسیده بود باعث شــد تا رئیس میراث فرهنگى، صنایع 

دســتى و گردشــگرى این شهرســتان از  اعتبار 150 
میلیونى که در جلســه برنامه و بودجه شهرستان براى 
این اداره در نظر گرفته شد مبلغى را در صورت تخصیص 

براى مرمت این مقبره در نظر بگیرند.
صالحى در خصوص مرمت ایــن اثر تاریخى نیز عنوان 
کرد: در صــورت تخصیص بودجه، امســال در برنامه 
داریم که این امــر را صورت بدهیــم و از نابودى این 
مکان جلوگیــرى کنیم. هــر چند ما اطــالع حاصل 
کردیم که ایــن مقبره هنــوز به ثبت ملى نرســیده و 
همین امر باعث کوتاهى در امر مرمت این مقبره شــده 

است.
از موضوعــات دیگــرى که شــاید بعــد از تخصیص 
بودجه مهمتر باشــد چگونگى مرمــت این یادگارهاى 
تاریخــى اســت زیــرا مرمــت غیراصولــى بناهاى 

تاریخى نه تنها موجــب افزایش دوام و ارزشــمندى 
بنا نمى شــود بلکه بناى تاریخى را نیــز از هویت خالى 

مى کند.
در معرفى روستاى عادگان باید بگوییم این روستا یکى 
از تاریخى ترین روســتاهاى فریدن در بخش مرکزى 
اســت که پرآب بودنش زبانزد خاص و عام بود و نامش 
نیز در اصل ریشــه در پر آبى آن دارد طبق گفته ها در 
اصل نام این خطه «آبگان» است که بعدها به عادگان 

بدل مى شود.
عادگان در  24 هزار گــزى جنوب داران و متصل به راه 
کوهرنگ واقع شــده اســت، مکان ابتدایى این روستا 
بخاطر ظلمى که به روستائیان روا داشته مى شد به دست 
یکى از خوانین به کل نابود مى شود و مکان فعلى براى 

زندگى مردم در نظر گرفته مى شود.

مقبره 260 ساله 
«عادگان» در معرض 

نابودى است

جمال نوروز باقرى
 دوران دایناســورها را کسى یادش نیســت اما انقراض نسل آنهاکمک کرد 
تا انســان ها بتوانند در کره زمین زندگى کنند ولى اگر نسلشان انقراض پیدا 
نمى کرد شک نکنید به جاى نگهدارى از یک سگ  نژاد«جک راسل» بایست 

یک  «گیگاناتوساروس» را درخانه نگه مى داشتید!
در انقراض دایناسورها عده اى مى گفتند زمین سرد شده و آنها یخ بسته اند، 
عده اى دیگر مى گفتند شهاب سنگى آمده خورده وسط زمین و از دایناسورها 
فقط فسیلشان باقى مانده اما عده اى دیگر گفتند آتشفشان ها و تغییرات آب و 

هوایى باعث شده دایناسورها به دنیاى باقى کوچ کنند.
این حکایت انقراض فقط متعلق به دایناســورها نیســت و از ابتداى خلقت، 
انسان ها نیز به این دایره رسیده اند. عوامل مختلف در این انقراض دخیل بوده 

اما دراین بین، یک عامل به تازگى کشف شده است. لطفاً دقت کنید:
عباس ادیب نخســتین معاون امور مالى و ادارى دانشگاه اصفهان در اولین 
نشست شوراى سیاستگذارى و اتاق فکر مرکز اصفهان با بیان اینکه اصفهان 

در معرض انقراض است گفته  نه آب و هوا و نه خاك سالم داریم...
تا حاال فکر کرده اید اگر اصفهان منقرض بشود؛ مردم دیگر شهرها و جامعه 

جهانى از چه چیز حسرت مى خورند؟!
حتماً در ابتدا مى گویید آثار باســتانى، میدان نقش جهان و کاخ چهلستون، 
سى وسه پل و البته منارجنبان. فراموش نکنید که اصفهان را در این سال ها 
بسیارجنبانده اند که دیگرآثار باستانى کمر راست شدن ندارند. البته مردم نقل 
قول هاى فراوانى، درباره علت این جنباندن تعریف مى  کنند. این یک داستان 

واقعى است که برخى از شهروندان اصفهانى مى گویند خودشان دیده اند:
شــب ها دایناســورها به اصفهان حمله مى کنند. چینى ها براى ســاخت 
شهررؤیا ها از دایناسورهاى واقعى استفاده کرده اند که شب ها به راه مى افتند 
و گوشه هایى از شهر را تخریب مى کنند وصبح دوباره به شهر رؤیاها باز مى 
گردند.  حتى عده اى در اطراف رودخانه زاینده رود این دایناسورها را دیده اند که 
در حال سر کشیدن آب زاینده رود بوده اند.شب ها دایناسورها در اصفهان همه 

جا هستند اما کسى آنها را نمى بیند.
شاید انقراض اصفهان با حمله شبانه دایناسورها بى ارتباط نباشد زیرا هر روز 

خرابى هاى شهر بیشتر مى شود و آب آن آب مى رود.
حتى عده اى مى گویند دایناسورهاى کوچک تر را مى توان روزها در باالى 
ساختمان ها مشــاهده کرد. دایناســورها خطر انقراض اصفهان را تسریع

 بخشیده اند؛ این یک هشدار جدى براى شهر اصفهان است!
دایناسورها حیوانات شکارچى هستند و بیشتر با شکار طعمه، زندگى مى کنند 
امابرخى از دایناسورها براى تفریح شکار مى کنند و دوست دارند با طعمه خود 
بازى کنند.انگار دایناسورهایى که شب ها به شهر اصفهان حمله مى کنند از 
دسته دوم باشند که براى تفریح شکار مى کنند. از زندگى تا بازى براى شکار 
فرصتى بیشتر از یک شب نیست و شاید مردم اصفهان براى دور ماندن از خطر 
انقراض همین فاصله شب را وقت داشته باشند تا دایناسورها را از شهر دور کنند.
البته این صرفاً یک داستان است که مردم مى گویند خودشان دیده اند! البته این 
را نگفته اند که: در خواب بوده یا زمان چرت! زمان مشخص نیست پس براى 
همین به همان حسرت جهانیان و دیگر مردم ایران به عدم حضور اصفهان فکر 

مى کنیم و گز مى خوریم.  

دایناسورها شب ها به اصفهان حمله مى کنند! 

,,

شاید انقراض 
اصفهان با حمله 
شبانه دایناسورها 
بى ارتباط نباشد 
زیرا هر روز 
خرابى هاى شهر 
بیشتر مى شود و 
آب آن آب مى رود.

حتى عده اى 
مى گویند 
دایناسورهاى 
کوچک تر را 
مى توان روزها در 
باالى ساختمان ها 
مشاهده کرد. 
دایناسورها 
خطر انقراض 
اصفهان را تسریع 
بخشیده اند؛ این 
یک هشدار جدى 
براى شهر اصفهان 
است

 مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان با اعالم اینکه 
سال گذشته میزان بارندگى ها در شهر 
اصفهان کمتــر از 100 میلیمتر بوده 
است، گفت: در ســال زراعى گذشته 
120 حلقه چاه در قسمت مخزن جنوبى 

خشک شده است.
 احمد ســلیمانى پور اظهارداشت: در 
ناژوان خــزان زودرس درختان را به 

دلیل کم آبى شاهد بوده ایم.
وى ادامــه داد: البتــه بــا داشــتن 
شــبکه هاى انتقــال آب از منابع آبى 
به مکان هایى کــه آب کمترى وجود 
داشــته و همچنین آبیارى به وسیله 
تانکر، ســعى کردیم فضاى سبز شهر 

اصفهان را حفظ کنیم.
مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شــهردارى اصفهان افزود: برغم 
اقدامات انجام شــده تنــش هایى به 

درختان و فضاى ســبز شهر اصفهان 
بر اثر کم آبى وارد شــده زیرا فضاى 
سبز شهر به لحاظ الگوى کاشت قبل 
که گونه هاى آب دوست مثل چنار را 
در اصفهان داشته ایم، خیلى زود تأثیر 
گرفته اند و خزان زودرس را شــاهد 

بوده ایم.
وى با اشــاره به اینکــه آلودگی هوا 
باعث می شــود روزنه هاي درختان 
بسته و مســدود شــوند، اضافه کرد: 
بر اثر آلودگی هوا بــرگ درختان که 
مواد مورد نیاز براي درختان را فراهم 
می کند زرد می شود و بدین ترتیب مواد 
غذایی مورد نیاز به درختان و گیاهان 

نمی رسد.
ســلیمانى پــور گفــت: نشــانه 
هــاي مســمومیت درختــان بــا
 آالینده هاي هوا، پالسیدگی یا مرگ
 سلول هاســت که بر اساس تماس با 

غلظت هاي آلودگــی به ریزش برگ 
منجر می شود.

وى با تأکید بر اینکــه رطوبت باران 
روزنه هــاي بــرگ درختــان را باز 
می کند و تبادل گازها به آسانی صورت 
می گیرد، افــزود: تحقیقات نشــان 
می دهد آلودگی هوا حساسیت درختان 
را نسبت به بیماري افزایش می دهد و 

درختان را آسیب پذیر می کند.
مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان گفت: وضعیت 
شهر اصفهان بحرانى است به طورى 
کــه از ســال 76 تاکنون متأســفانه 
اصفهان رو به خشکســالى رفته و هر 
سال تأثیرات خشکســالى را بیشتر بر 
روى درختان مــى بینیم به طورى که 
120 حلقه چاه در قسمت مخزن جنوبى 
طى سال زراعى گذشته خشک شده

 است.

وضعیت آبى شهر اصفهان بحرانى است

موافقت اولیه با احداث خط آنتنى قطار ســریع 
السیر کاشان-قم صورت گرفت.

نماینده مردم کاشان وآران و بیدگل در مجلس 
از موافقت اولیه رئیس هیئت مدیره شــرکت 
ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل کشور با 
احداث خط آنتنى قطار سریع السیر کاشان-قم 

خبر داد.
جــواد ســاداتى نــژاد در ایــن بــاره گفت: 
در دیدارى که با رئیس هیئت مدیره شــرکت 
ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل کشور 
انجام شــد، پیرامون نقش محورى کاشان در 
افزایش ســرعت و میزان جابه جایى مسافر و 
کاال مذاکــره گردید و موافقــت وى با احداث 
خط آنتنى قطار سریع الســیر کاشان-قم اخذ 

شد.

شهردار مهاباد اظهار داشت: بعد از 35سال که از 
انقالب مى گذرد هیچ مسجدى در شهر مهاباد 

ساخته نشده است.
محمد رضــا پورفتحعلــى گفت: مســاجد و 
تکایایى کــه از قبل وجــود دارد فرســوده و 
هیچگونه  مســجدى بعد از انقــالب در این 
شهر ساخته نشده و شــهرك هاى ما همگى 
فاقد  مسجد هستند وهیئت هاى مذهبى این 
شهرك ها مراســمات خود را در چادر برگزار 

مى کنند.
وى با بیان اینکه شهر مهاباد حتى از یک سالن 
جلســات محروم اســت، تصریح کرد: زمینى 
براى این کار آماده اســت تا در صورت تأمین 
اعتبار  با کمک شهردارى شــاهد ساخت این 

مجموعه باشیم.

موافقت اولیه با احداث خط 
آنتنى ق طار سریع السیر 

کاشان-قم

انتقاد شهردار از 
کمبود مسجد در  مهاباد 

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اشاره به کاهش شــدید ذخایر چاه هاى فلمن تا دو ماه 
آینده، از مسئوالن کشور و اســتان خواست تا با جدیت 
ســامانه دوم آب اصفهان را تکمیل و بــه بهره بردارى 

برسانند.
به گزارش ایمنا، حسن غالمى با اشاره به اینکه شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان مسئول تأمین آب چهار میلیون 
نفر اســت و یک میلیون و صد  هزار مشترك نیز تحت 
پوشش خدمات آن هستند، مجموع آب تولیدشده را 373 
میلیون مترمکعب بیان کرد و گفت: ما آب 56 شهر و 300 
روستا را در استان تأمین مى کنیم و یکى از چالش هاى ما 
آن است که اگر سامانه آبرسانى ما آسیب ببیند 85 درصد 
مشترکین ما تحت تأثیر آن هستند و امیدواریم سامانه دوم 
آبرسانى به بهره بردارى برسد تا هم نقش پدافندى و هم 

کسرى آب تأمین شود.
معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

افزود: خشکسالى اصفهان طى 40 سال گذشته بى سابقه 
بوده، به گونه اى که ما در شــهر اصفهان 55 درصد، در 
شرق اصفهان 70 درصد و حتى در سرشاخه ها امسال 25 

درصد کاهش بارندگى داشتیم.
به گفته وى، به دلیل خشکســالى، امروز در ده حلقه چاه 
فلمن تنها 400 لیتر بر ثانیه آب داریم و به نظر مى رسد تا 

دو ماه آینده این میزان نیز کاهش یابد.
غالمى گفت: در تیرماه سال 89، هفده مترمکعب آب در 
دسترس بود که این میزان در سال جارى به 12 مترمکعب 
رسیده است در حالى که در شــرایط پیک ما نیازمند 14 

مترمکعب آب هستیم.

چاه هاى اصفهان در 
آستانه به گل نشستن
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ویترین

پیش بینى قیمت مسکن 
دبیر کانون سراسرى انبوه ســازان مسکن کشور با 
تأکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مســکن گفت: با 
توجه به افزایش قیمت نهاده هاى صنعت ساختمان و 
همچنین افزایش نرخ تعرفه سازمان هاى ارائه دهنده 
خدمات در حوزه مســکن، همچنان قیمت مسکن 

افزایش خواهد یافت.
فرشید پورحاجت در گفتگو با ایسنا،  با بیان اینکه بازار 
مسکن باید در شش ماهه دوم سال 95 نیز حتماً دوران 
پیش رونق خود را استمرار دهد، عنوان کرد: در شش 
ماهه اول امسال هم افزایش تقریبى قیمت در بازار 

مسکن را شاهد بودیم.

سمت وسوى بازار طال 
بازار طال در هفته گذشته با نوساناتى همراه شد که در 
میان انواع طال، اونس جهانى با نوسان حدود 20 دالر 
همراه شد و براى روزهاى آینده نیز پیش بینى مى شود 

روند ریزش قیمت این فلز زرد به پایان برسد.
به گزارش ایسنا، هر گرم طالى 18 عیار در یک هفته 
اخیر از ثبات نسبى برخوردار بود و حدود 700 تومان 

نوسان داشت.
بعضى از تحلیلگران تا حدودى نسبت به طال خوش 
بین بودند، زیرا این فلز زرد در برابر رشد اخیر ارزش 

دالر به خوبى ایستادگى کرده است. 
طال و دالر معموًال خالف جهــت یکدیگر حرکت 

مى کنند.

ایــران در طول ماه هاى گذشــته در قالــب توافق ها و 
قراردادهایى جداگانه از یکسو بستر الزم براى حمل ونقل 
کاال میان کشورهاى مختلف را افزایش داده و از سوى 
دیگر نقش خود براى جابه جایى محموله هاى تجارى را 

تثبیت کرده است.
با وجود آنکه به نظر مى رســد چنین رویکردى در کنار 
تأثیر بلندمدت خود نقشى کوتاه مدت نیز در شاخص هاى 
ترانزیتى ایفا کند اما آمارهایى که از ســوى وزارت راه و 
شهرسازى منتشر شده، نشان از آن دارد که در شش ماه 
نخست سال 1395 آمار ترانزیت به شکل قابل توجهى 
ســقوط کرده، ســقوطى که تنها مربوط ب ه یک بخش 

نیست و در هر ســه حوزه دریایى، ریلى و جاده اى قابل 
مشاهده است.

در شش ماهه نخست امسال حدود 24 میلیون تن کاال از 
طریق جاده هاى ایران جابه جا شده است که این رقم در 
قیاس با سال گذشته کاهشى حدود 33 درصدى داشته 
است. در عرصه ریلى نیز در حدود یک میلیون تن کاال 
جابه جا شده که این رقم نیز در قیاس با مدت مشابه سال 

گذشته کاهشى 33 درصدى را نشان مى دهد.
در عرصه دریایى نیز طبق آمارهــا 3/2میلیون تن کاال 
ترانزیت شده است که در قیاس با سال قبل کاهشى 40 

درصدى را نشان مى دهد.

 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعى گفت:با دســتور رئیس 
جمهور، قرار است از طریق رایزنى با دانشگاه ها شرایطى 
فراهم شود که دانشــجویان در زمان ورود به دانشگاه و 

همزمان با انتخاب رشته،یک مهارت انتخاب کنند.
على ربیعى از افزایش میزان ســاعت ارائه آموزش هاى 
فنى و حرفه اى طى چند سال  اخیر خبرداد و گفت: عالوه 
بر این، رشته هاى جدید متناسب با هر استان ایجاد شده 
و یکسرى آموزش هاى ســیار در روستاهاى محروم در 

حال ارائه است.
وى افزود: اگر بودجه آموزش هاى فنى و حرفه اى افزایش 

یابد، اقدامات جدى ترى را آغاز خواهیم کرد.

این عضو کابینــه دولت یازدهم گفــت: رئیس جمهور 
تأکید کرد که از طریق ارتباط با دانشگاه ها، آموزش هاى 
فنى وحرفه اى پیگیرى و دنبال شــود که بر این اساس، 
مهارت  در میان دانش آموختگان دانشــگاهى در آینده 
مطرح و با رایزنى با دانشگاه ها شرایطى فراهم شود که 
دانشجویان در زمان ورود به دانشگاه و همزمان با انتخاب 

رشته، یک مهارت انتخاب کنند.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى همچنین درباره وجود 
پیش شرط مهارت آموزى قبل از گرفتن دیپلم در مدارس، 
گفت: این موضوع مطرح شده اما مصوبه اى در خصوص 

آن وجود ندارد.

ترانزیت ایران 
با سر سقوط کرد

انتخاب مهارت 
در کنار رشته دانشگاهى

بزرگ ترین مزیت صنعت نساجى ایران امکان تأمین مناسب مواد اولیه 
آن در داخل است و مى توان مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را با کیفیت 
و کّمیت مناسب تأمین کرد و این در حالى است که به گفته کارشناسان، 
بخش عمده قیمت تمام شده صنعت نساجى یعنى بین 65 تا 85 درصد از 

کل قیمت را مواد اولیه آن تشکیل مى دهد.
سابقه ایران در تولید مواد اولیه صنعت نساجى نشان مى دهد که عالوه 
بر تأمین نیاز داخلى تولیدکنندگان نساجى و پوشاك به ویژه در پنبه که 
جزو مواد اولیه طبیعى محسوب مى شود، امکان صادرات مازاد این مواد 
اولیه به سایر کشورها نیز وجود دارد؛ به طورى که ایران در گذشته موفق 
به تولید250 هزارتن پنبه در ســال هم شده اســت که صد هزار تن آن 
صادراتى بوده و این در حالى است که با از دست دادن این مزیت اکنون در 
موقعیتى هستیم که به زحمت بخش کشاورزى قادر به تولید یک سوم از 
نیاز صنعت نساجى ایران است که همین امر عدم برنامه ریزى مناسب در 

این حوزه را نشان مى دهد.
از سوى دیگر برخى مواد اولیه مورد نیاز در صنعت نساجى، مواد مصنوعى 
یا تولید شده توسط پتروشیمى ها هســتند و جالب تر آنکه، پتروشیمى 
هاى داخل نیز عالقــه مندند که به جاى فــروش محصوالت خود به 

تولیدکنندگان داخلى، آن را به کشورهاى دیگر صادر کنند.
صادرات این مواد در حالى صورت مى گیرد که به نظر مى رسد، فروش 
محصوالت با ارز براى تولیدکنندگان محصوالت پتروشــیمى ســود 
بیشترى دارد اما قضیه آنجایى جالب مى شود که زمانى که تولیدکنندگان 
براى خرید این محصوالت به صورت ارزى و با قیمت صادراتى هم ابراز 
تمایل مى کنند، بازهم تولیدکنندگان محصوالت پتروشــیمى به جاى 

تأمین نیاز داخل، سعى در حفظ بازارهاى صادراتى خود دارند.
به این ترتیب، عــدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز، هدفگذارى نامناســب 

بخش صنعت و تجارت، مدیریت ناکارآمد در سطوح مرتبط با این حوزه، 
تحریم هاى وضع شده علیه ایران، عدم توجه به نقدینگى و سرمایه در 
گردش بخش نساجى و به روزآورى آن و ... همه و همه سبب شده است 
تا جایگاه این صنعت در ایران به جاى پیشرفت روزافزون، به افول برود و 

ایران نه تنها به جایگاه حقیقى خود نرسد بلکه جوالنگاه پارچه و پوشاك 
قاچاق و فاقد هرگونه شاخص هاى کیفى شود.

بدل شدن بازار نساجى و پوشاك ایران به محل عرضه اجناس قاچاق و 
ارزان سبب شده تا تولیدکنندگان نیز بیش از پیش از پا درآیند و این صنعت 

نیمه جان به صنعتى فلج تبدیل شود.
بر همین اساس گزارشــى از جدیدترین آمار صادرات انواع پارچه هاى 

نسجى ایرانى به کشورهاى دیگر نشان مى دهد که در شش ماهه نخست 
سال جارى برغم افزایش وزنى صادرات، ارزش دالرى آن نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است.
بر پایه گزارشات مقدماتى گمرك جمهورى اسالمى ایران در نیمه نخست 

امسال، سه هزار و 275 تن انواع پارچه نسجى به کشورهاى مقصد صادر 
شده است که ارزش این محموله هاى صادراتى به 21 میلیون و 576 هزار 
دالر مى رسد، این در حالى است که در مدت مشابه سال گذشته سه هزار 
و 106 تن انواع پارچه از ایران صادر شده بود و ارزش آن رقمى بیش از 22 

میلیون و 211 هزار دالر بوده است.
فارغ از اینکه قیمت هر کیلوگرم پارچه نسبت به سال گذشته با کاهش 

همراه بوده است، صادرات 21/5میلیون دالرى پارچه در سال جارى براى 
صنعتى که یکى از صنایع اولویت دار ایران به شمار مى رود، عددى حقیر 

به نظر مى رسد.
در میان کشــورهایى که ایران به آنها پارچه صادر مى کند، کشور عراق 
است و مشخص نیست که این روند تا چه زمانى ادامه داشته باشد، در رتبه 
نخست قرار دارد به طورى که بیش از نیمى از کل صادرات پارچه ایران 

یعنى 13 میلیون و 313 هزار دالر از آن به این کشور صادر مى شود.
اما نکته جالب،صادرات دو میلیــون و 566 هزار دالرى پارچه به ترکیه 
اى است که خود یکى از قطب هاى صنعت نساجى دنیا به شمار مى رود، 
هرچند که در این باره پیش از این تولیدکنندگان ایرانى هم گفته بودند 
که ترکیه پارچه ایران را به دلیل کیفیت باال مى خرد و با تولید پوشــاك 
مرغوب، آن را با برند خود روانه بازارهاى بزرگ دنیا مى کند؛ به عبارت 
دیگر چندان عجیب نیســت اگر پارچه اى در ایران تولید شده به ترکیه 
برود و پس از دوخت در این کشــور به عنوان پوشاك ترك بار دیگر به 

ایران برگردد.
صادرات پارچه به ترکیه نشــان از کیفیت باالى پارچــه ایرانى و توان 
تولیدکنندگان داخلى کشورمان دارد  اما این توان در سال هاى اخیر تحت 
الشعاع تصمیمات و سیاستگذارى هاى نادرست تصمیم سازان بخش 

صنعت و تجارت ایران بوده است.
با توجه به اینکــه این روزها بیش از پیش بــر اهمیت بخش صنعت در 
ایران تأکید مى شود و صنعت نساجى و پوشاك نیز در بین صنایع اولویت 
دار وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده اســت و از ســوى دیگر برخى 
برنامه ها براى مبارزه با قاچاق در این حوزه، شاید بتوان به مرور این صنعت 
از پا درآمده را به روزهاى اوج خود بازگرداند؛ صنعتى که مى تواند ایران را 

به تولیدکننده نخست در منطقه و حتى در دنیا بدل کند.

صنعت نیمه جان نساجى، فلج شده است!
نفس هاى بریده تولیدى هاى قدیمى ایران

ابالغ راي
شماره پرونده: 94/95 ش 5 ح شماره دادنامه:  538 تاریخ: 95/7/13 خواهان: خانم مهین مؤمنه فرزند اکبر به نشانى: 
شاهین شهر عطار فرعى 5 شرقى مجتمع آوا واحد 7، خوانده: آقاى محمد رحیمى ناغانى فرزند فالمرز به نشانى: 
شاهین شهر، طالقانى، فرعى 7 پالك 2، موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال به استناد یک فقره چک 
به انضمام تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. 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 رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دادخواست مهین مؤمنه به طرفیت 
محمد رحیمى ناغانى به خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به انضمام تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى. بدین شرح که خواهان به استناد یک فقره چک به شماره 93/9/25- 279724 عهده بانک 
سپه از حساب جارى شماره 278113 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه درخواست مطالبه وجه چک مذکور به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى را نموده است. نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به 
میزان خواسته داللت دارد و نامبرده علیرغم ابالغ اخطاریه نشرآگهى در جلسه مقرر حضور نیافته، شورا با استصحاب 
بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى 
و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت رأى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت 
اصل دین و مستنداً به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 93/9/25 
تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و پرداخت مبلغ 625/000 ریال بابت هزینه دادرسى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا مى باشد. م الف: 1009 شکوهى قاضى شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/7/1258
 مزایده

شــماره ابالغنامه: 9510103759600129 شــماره پرونده: 9509983759100761 شماره بایگانى شعبه: 
950125 در پرونده کالســه فوق و به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شاهین شهر 
محکوم علیه شرکت صنایع فلزى بنیاد پوشش به پرداخت 9/000/000/000 ریال  بابت اصل خواسته در حق 
محکوم لهم(کارگران شرکت از جمله آقاى عبدالکریم رضوانى و غیره) و مبلغ2/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى 
محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح ذیل توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده:الف- دو ست دستگاه 
پرس لوله 9 مترى آماده بکار شامل 1- هر ست تشکیل شده از یک دستگاه پرس لوله 3 اینچ داخل لوله 4 اینچ که 
طول دستگاه 5/90 متر و عرض دستگاه 80/ متر و ارتفاع دستگاه 1/05 متر با الکتروموتورى با قدرت 11 کیلو وات 
که دستگاه بدون پالك مشخصات فنى مى باشد سپس انتقال لوله هاى پرس شده بوسیله خرك ها به یک دستگاه 
پرس دیگر به طول 8/05 متر و به عرض 80/ متر و به ارتفاع 1/05 متر با الکتروموتورى با قدرت 11 کیلو وات که 
دستگاه بدون پالك مشخصات فنى است و لوله 4 اینچ را داخل لوله 5 اینچ پرس مینماید و مجدداً انتقال لوله به یک 
دستگاه تابگیر به طول 4/80 متر و به عرض 45/ متر و به ارتفاع 70/ متر که دستگاه بدون پالك مشخصات فنى 
است وظرفیت هر ست در یک شیفت کارى حدود 75 شاخه میباشد ارزش پایه هر دو ست مجموعاً با کلیه متعلقات 
و خرکها و قالبهاى مربوطه به ارزش پایه 4/888/656/000 ریال برآورد و اعالم مى گردد. ب- یک خط پرس 
لوله 11 مترى آماده بکار شامل: 1- ست تشکیل شده از یک دستگاه پرس لوله 3 اینچ داخل لوله4 اینچ دستگاه به 
طول 8/30 متر و به عرض 80/ و به ارتفاع 1/05 متر با الکتروموتورى با قدرت 11 کیلو وات دستگاه بدون پالك 
مشخصات فنى است سپس انتقال لوله هاى پرس شده بوسیله خرك ها به یک دستگاه پرس دیگر به طول 5/90 
متر و به عرض 70/ متر و به ارتفاع 1/05 متر باالکتروموتورى با قدرت 11 کیلو وات بدون پالك مشخصات فنى که 
لوله 4 اینچ را داخل لوله 5 اینچ پرس مینماید و مجددا انتقال لوله به یک دستگاه تابگیر به طول 4/80 متر و به عرض 
45/ متر و به ارتفاع 70/ متر بدون پالك مشخصات فنى ارزش پایه ست مذکور با کلیه متعلقات و خرکها و قالبهاى 
مربوطه به ارزش پایه 2/411/280/000 ریال برآورد و اعالم مى گردد.(الزم به ذکر است دو دستگاه تابگیر- و 29 
عدد قالب فوالدى- و 27 عدد خرك وجود دارد) لذا جمع ردیف هاى الف و ب ارزش پایه 7/299/936/000 ریال 
(هفت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و نهصد و سى و شش هزار ریال) جهت شرکت در مزایده برآورد اعالم مى 
گردد.و با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان: 1395/08/19 ساعت 11 الى 12 ظهرمکان: شعبه اول اجراى 
احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید: آدرس فوق الذکر با هناهنگى این اجرا مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشد تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290277002 واریز و 
حداکثر تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند 
مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده 
شود و در روز مزایده درخواست کتبى خود را جهت شرکت در مزایده ارائه دهند. م الف: 1007 اجراى احکام شعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/7/1260
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/286496- 95/7/26 آقاى على محمد جوزى نجف آبادى فرزند محمد به استناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسماً مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 701/3 
واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 421 دفتر 355  امالك ذیل 87175 بنام محمدرضا 
ملکى نجف آبادى و مریم مهدیه نجف آبادى ثبت و ســند صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند رسمى 
شماره 78001- 1394/09/23 دفترخانه 16 نجف آباد به او انتقال شده و به موجب سند رهنى شماره 78003- 
1394/09/23 دفنرخانه مذکور در قبال مبلغ 837010000 ریال در رهن بانک رفاه شعبه مرکزى نجف آباد میباشد 
و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى از بین رفته  است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. م الف: 2304 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/7/1266 
اجراییه

شماره: 60/95 ش ح 6 به موجب راي شماره 96/95 تاریخ 95/03/31 حوزه 6 (ویالشهر) شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: مسعود نبى هاشمى به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به فک پالك خودروى پراید نقره اى به شماره انتظامى 771 م 38- ایران 43 مدل 85 در حق محکوم له: دانیال 
فردوسیان به نشانى: ویالشهر خ ولیعصر(عج) خ شهید بهشتى پالك 42 کدپستى 87841- 85819 و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم  به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم  به از آن میسر باشد و در 

صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 2289 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1267 /7
مزایده

در پرونده کالسه 940165 اجرایى و به موجب دادنامه 9409973727101317 – 94/4/1 صادره از شعبه  دادگاه  
عمومى نائین محکوم علیه اجرایى آقاى احمدرضا آقاجان فرزند حسین محکوم است به  پرداخت دو میلیارد ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 50000000 ریال نیم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقایان 1- محمدرضا باستانى 2- محمد تدین 3- مانده على بارانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است.یک قطعه زمین کشاورزى در ابعاد 100*60 متر مربع با وسعت شش هزار متر مربع با کاربرى کشاورزى و 
داراى دیوار گلى و دو درب فلزى در ضلع جنوبى محصور و از وسط دیوار به دو قسمت شرقى و غربى تقسیم شده و 
در حال حاضر فاقد اشجار بوده و داراى یکباب ساختمان با مصالح آهن و آجر به وسعت 43 متر مربع در ضلع شمالى 
مى باشد و داراى 6 سانت حق آبه از چاه مجاور ملک و 4 ساعت سهم آب (در صورت اختصاص) از آب کانال زاینده 
روى مى باشد و داراى سند مالکیت پالك ثبتى 3304 فرعى از شماره 391 اصلى بخش 9 ثبت نجف آباد که به مبلغ 
3720000000 ریال ارزیابى گردیده.که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/08/20 ساعت10 صبح و در همان محل 
اجراى احکام شعبه 2به فروش میرسد.برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مجددا مزایده تکرار میگردد ضمنا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل ازمزایده مى تواند از مال/اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:2305 

اجراى احکام شعبه دوم حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/7/1268
حصر وراثت

افسانه اشرفى داراي شناسنامه شماره 48814 به شرح دادخواست به کالسه 964/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى اشرفى بشناسنامه 3118 در تاریخ 1395/6/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا اشرفى ش.ش 
372 ، 2- احمد اشرفى ش.ش 1166،  3- محمدتقى اشرفى ش.ش 400،  4- فرزانه اشرفى ش.ش 49867 ،  5- 
افسانه اشرفى ش.ش 48814 ،  6- امید اشرفى ش.ش 1813 (فرزندان متوفى) 7- اکرم اشرفى گودرزى ش.ش 
19 (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: 2306 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /7/1269
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 1196/95ش ح/5- 1395/7/28 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: مجید افشارى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده عباس شاهسون به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/9/6 ساعت 8 صبح تعیین گردیده، علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 2307 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/1270

حصر وراثت
محمد خاکى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 1160227020 بـه شـرح دادخواست به کالسه 292/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمدرضا خاکى بشناسنامه 393 در 
تاریخ 95/05/20 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد 
خاکى فرزند احمدرضا ش.ش 1160227020 ت.ت 1371 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- مرضیه خاکى ریزى 
فرزند احمدرضا ش.ش 587 ت.ت 1360 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- میترا خاکى ریزى فرزند احمدرضا 
ش.ش 1580 ت.ت 1363 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- مینا خاکى ریزى فرزند احمدرضا ش.ش 1842 
ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- انیس اغا صفائى ریزى فرزند سید محمد ش.ش 356 ت.ت 1342 
صادره از لنجان (همسر متوفى) 6- پروین پناهى ریزى فرزند خدامراد ش.ش 149ت.ت 1319 صادره از لنجان 
(مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 673 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/7/1271
حصر وراثت

یوسف قائدى بارده داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 229 بـه شـرح دادخواست به کالسه 342/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان پنجعلى قائدى بارده بشناسنامه 25 در 
تاریخ 95/06/18 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- یوسف 
قائدى بارده فرزند پنجعلى ش.ش 229 ت.ت 1353 صادره از شهرکرد (پسر متوفى) 2- بهروز قائدى باردهء فرزند 
پنجعلى ش.ش 2235 ت.ت 1360 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 3- یعقوب قائدى باردهء فرزند پنجعلى ش.ش 
1084 ت.ت 1355 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 4- فرخ قائدى باردة فرزند پنجعلى ش.ش 2506 ت.ت 1344 
صادره از آبادان (دختر متوفى) 5- فرزانه قائدى باردة فرزند پنجعلى ش.ش 589 ت.ت 1350 صادره از شهرکرد 
(دختر متوفى) 6- خدیجه قائدى باردة فرزند پنجعلى ش.ش 179 ت.ت 1351 صادره از شهرکرد (دختر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 674 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/7/1272
حصر وراثت

مریم بانو ملقب به ستاره مردانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 2233 بـه شـرح دادخواست به کالسه 312/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن داستان بشناسنامه 3471 در 
تاریخ 1395/05/04 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- لیال 
داستان فرزند حسن ش.ش 9366 ت.ت 1361 صادره از فالورجان (دختر متوفى) 2- زهرا داستان فرزند حسن 
ش.ش 763 ت.ت 1363 صادره از فالورجان (دختر متوفى) 3- پژمان داستان فرزند حسن ش.ش 1160181901 
ت.ت 1370 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- مریم بانو ملقب به ستاره مردانى فرزند همراه ش.ش 2233 ت.ت 
1330 صادره از آبادان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  

آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 677 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /7/1273
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510113640200931 شماره پرونده: 9509983640200409 شماره بایگانی شعبه: 950427 
جناب آقاى مهدى ابراهیمى کرکوندى فرزند سیدعلى بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 
73 ق آ د م بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى عباس چوپانى ریزى فرزند سهراب به طرفیت شما مبنى 
بر اثبات وقوع عقد بیع یک دستگاه تریلر به کالسه بایگانى 950427 ح 2 در این دادگاه ثبت و جهت رسیدگى 
مورخ 1395/12/23 ساعت 9 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد 
دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و 
ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 671 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان لنجان (زرین شهر)/7/1274
حصر وراثت

خانم حمیده مهدى زاده بیستگانى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 2994 بـه شـرح دادخواست به کالسه 341/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا کیانى اشترجانى بشناسنامه 
1476 در تاریخ 1395/05/20 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- امیرحسین کیانى اشترجانى فرزند محمدرضا ش.ش 1100482199 ت.ت 1380 صادره از فالورجان 
(پسر متوفى) 2- محمدجواد کیانى اشترجانى فرزند محمدرضا ش.ش 1100730761 ت.ت 1387 صادره از 
فالورجان (پسر متوفى) 3- نرگس کیانى اشترجانى فرزند محمدرضا ش.ش 1100773827 ت.ت 1388 صادره 
از فالورجان (دختر متوفى) 4- حمیده مهدى زاده بیستگانى فرزند مانده على ش.ش 2994 ت.ت 1360 صادره 
از لنجان (همســر متوفى) 5- ناصر کیانى فرزند عبداله ش.ش 2 ت.ت 1331 صادره از فالورجان (پدر متوفى) 
6- زهرا کیانى اشترجانى فرزند حسین ش.ش 56 ت.ت 1334 صادره از فالورجان (مادر متوفى) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

675 توانگر رئیس شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/7/1275
مزایده

 شماره نامه: 9510116838100652 شماره پرونده: 9409986836100037 شماره بایگانى شعبه: 940420 
اجراى احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه اجرایى 940420 اجرایى 
شــعبه اول دادگاه خانواده له خانم آذرمیدخت میرمیران ورزنه فرزند رضا علیه آقاى رامین مصدق به خواســته 
مبلغ 28/250/000 ریال وجه نقد بابت اصل خواسته (نفقه) مبلغ 2/725/000 ریال بابت هزینه دادرسى، مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى، مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 14/000/000 ریال 
بابت حق االجرا دولتى(توسط محکوم لها پرداخت شده)، جمعاً به مبلغ 298/835/000 ریال در حق محکوم لها 
جلسه مزایده اى جهت فروش یکدستگاه خودرو سوراى پژو 206  زیر برگزار نماید: مورد مزایده عبارتست از یک 
دستگاه خودروى سوراى پژو 206 به شماره انتظامى ایران 13- 352 ل 87 که حسب نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى که این نظریه مصون از اعتراض باقى مانده است مشخصات خودرو مورد مزایده بدین شرح مى باشد، 
مدل 1388 به رنگ ســفید روغنى، به شماره شاسىJ ۰۹۴۳۱۰ و شــماره موتور 14188060388 به علت 
توقف طوالنى در پارکینگ رو باز الستیکها فرسوده با باطرى خوابیده مى باشد حسب نظریه کارشناسى اعالم 
گردیده با توجه به وضعیت خودرو و توجه به هزینه بازسازى تا راه اندازى آن، ارزش روز خودرو سوارى مذکور مبلغ 
210/000/000 ریال اعالم مى گردد. الزم به ذکر است خودرو مورد مزایده از سوى این اجرا توقیف فیزیکى گردیده 
و در حال حاضر در پارکینگ نصر واقع در خیابان نبوى منش مى باشد.متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از فروش 
از خودرو مذکور در پارکینگ نصر،خیابان نبوى منش دیدن کرده و در جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 
1395/08/25 ساعت 9:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجراى احکام حقوقى، طبقه 
اول، واحد یک حاضر شوند فروش ازمبلغ ارزیابى شروع و برنده مزایده کسى خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین 
قیمت بوده و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى واریز نمایدم الف:22694 

اجراى احکام شعبه اول دادگاه خانواده  اصفهان/7/1276
حصروراثت

آقـاي علیرضا جمالى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 554 بـه شـرح دادخواست به کالسه 333/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مراد جمالى گله بشناسنامه 5 در تاریخ 
1395/04/04  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- على جمالى 
گله فرزند مراد، ش.ش 1765 ت.ت 1360 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- علیرضا جمالى فرزند مراد، ش.ش 554 
ت.ت 1365 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- حمیدرضا جمالى گله فرزند مراد، ش.ش 1160054274 ت.ت 1368 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- سهیال جمالى گله فرزند مراد، ش.ش 1160229351 ت.ت 1372 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 5- صغرا جمالى گله فرزند مراد، ش.ش 9 ت.ت 1363 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- ماهى 
جان جمالى فرزند رضا قلى ش.ش 2 ت.ت 1344 صادره از فارسان (همسر متوفى)و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 676 شعبه پانزدهم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/7/1277
ابالغ 

آگهى ابالغ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خوانده حمیدرضا کریمى مسین ه جهت تبادل لوایح خانم 
مهناز اصفهانى دادخواستى به خواسته تجدیدنظر خواهى از دادنامه صادر شده به شماره 9509973759200837 
در پرونده کالسه 950403 ح 2 این دادگاه بطرفیت شما تقدیم که به شماره 9510483759200224 ثبت گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به تجدیدنظر خوانده فوق الذکر ابالغ 
مى شود ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى جهت دریافت دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن به دفتر شعبه 
دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه تا چنانچه پاسخى نسبت به تجدیدنظر خواهى تجدیدنظر خواه در 
خصوص دادنامه فوق الذکر داشته باشند ظرف موعد مقرر به دادگاه ارائه نمایند واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 960 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/7/1280
حصر وراثت

خانم آرزو خسروى مشیرى به شناسنامه شماره 17358 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 417/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فاطمه خسروى بزنجانى به 
شناسنامه شماره 267 در تاریخ 1395/05/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- امید خسروى 
مشیزى فرزند عباس شماره شناسنامه 8473 نسبت با متوفى (فرزند) 2- آرزو خسروى مشیرى فرزند عباس شماره 
شناسنامه 17358 نسبت با متوفى (فرزند) 3- وحید خســروى فرزند عباس شماره شناسنامه 12043 نسبت با 
متوفى (فرزند) 4- نوید خسروى مشیزى فرزند عباس شماره شناسنامه 21090 نسبت با متوفى (فرزند) 5- عباس 
خسروى مشیز ى فرزند حسن شماره شناسنامه 180 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 
نشرنخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 999 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/7/1281
حصر وراثت

خانم منیره عباسى به شناسنامه شماره 468 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 415/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسن عباسى به شناسنامه شماره 
34 در تاریخ 1395/07/03 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1- صدیقه خانم شکورى فرزند 
صفرعلى شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفى (همسر) 2- محبوبه عباسى فرزند حسن شماره شناسنامه 107 نسبت 
با متوفى (فرزند) 3- منیره عباسى فرزند حسن شماره شناسنامه 468 نسبت با متوفى (فرزند) 4- محمدرضا عباسى 
فرزند حسن شماره شناسنامه  6- 021390- 510  نسبت با متوفى (فرزند) 5- حسین عباسى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 11 نسبت با متوفى (پدر) 6- ماندنى یونس پور فرزند على شماره شناسنامه 19 نسبت با متوفى (مادر). 
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 نشرنخســتین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 997 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/7/1282
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 954202511089322- 95/07/29 نظر به اینکه به موجب راى شماره: 24002755 – 1395/2/10 هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند، ششدانگ خانه مخروبه تحت شماره 1677 
فرعى از 2249 اصلى مجزى شده از اصلى مزبور واقع در بخش 6 ثبتى اصفهان در مالکیت آقاى سعید خوش خلق 
مستقر گردید و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و 
طبق تقاضاي مالک تحدید حدود  ملک مرقوم در روز 4 شنبه مورخه 1395/08/26 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و متعرض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این واحد ثبتى ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهى عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى 

را با رعایت مقررات ادامه میدهد.م الف: 22823 قویدل رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه جنوب اصفهان/8/105
ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان مژگان فالحى دادخواستی مبنى بر طالق به طرفیت خوانده آقاى محسن ابراهیمى در این 
مرجع به شماره کالسه 343/95 ش 1 ح  مطرح  نموده اند و وقت رســیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 
95/08/25 ساعت 5/45 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد 
وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید 
جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید.م الف:1008 شعبه اول  حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/8/108
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 103/95/2314/26- 95/07/28 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 437/1794 واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رمضان یوسفیان جزى فرزند نادعلى در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 95/08/26 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا  مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدي تا (30)  روز پذیرفته خواهد شد م الف: 1014 منطقه ثبت اسناد و امالك اصفهان/8/109
مزایده

در پرونده 533/95 اجراى شورا و به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول حقوقى حل اختالف شاهین شهر محکوم علیه 
حمیدرضا محمدقلى زاده  به پرداخت 61/775/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لها پوران محمدعلى 
لویى و مبلغ 8/088/750 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به 
توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال 
مورد مزایده: پالك ثبتى به شماره 301/16898 مورد ثبت شماره 63723 صفحه 227 دفتر288 بخش 16 ثبت 
اصفهان واقع در گلدیس فاز 2 خیابان قدر فرعى دو شرقى( شش غربى سابق) پالك 17- که به صورت دوطبقه با 
موقعیت شمالى میباشد 171 متر مربع عرصه و 226 متر مربع اعیانى است که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
1/743/000/000 ریال ارزیابى گردیده است.با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 
شنبه 95/08/15 ازساعت 9 الى 10صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به  دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده 
شوند. م الف: 941 اجراي احکام مدنى حقوقی شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک)/8/110

مزایده
در پرونده کالسه 940182 صادره از شعبه چهارم علیه اجرایى آقاى اسماعیل نامدارى محکوم است به پرداخت 
65/500/685 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 800000 ریال نیم 
عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط 
کارشناس  رسمى دادگسترى منتخب آقاى اسداله غیور به شرح ذیل ارزیابى گردیده است.یک دستگاه کباب گیر 
بشماره سریال 1000277 بمبلغ 35/000/000 ریال 2- یک دستگاه کباب پز بشماره سریال 0025338 بمبلغ 
15/000/000 ریال 3- یکدستگاه چرخ گوشــت بمبلغ 15/000/000 ریال که  با توجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 
95/8/18 ساعت 11 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش میرسد.برنده مزایده شخصى است که 
از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب  که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجددا مزایده تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل ازمزایده مى تواند از مال/
اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد.م الف:2289 اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد/7/1136
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باید مدعى شویم
مدافع تیم سپاهان گفت: تالش مى کنیم تا به باالى 
جدول برسیم و باید در نیم فصل دوم بهتر کار کنیم.
 شـجاع خلیـل زاده در رابطه بـا پیروزى سـپاهان بر 
سـیاه جامگان گفت: بـازى خوبى بود و خدا را شـکر 
کـه 3 امتیـاز را گرفتیم، هرچنـد که مى توانسـتیم با 
اختـالف گل بیشـترى برنـده شـویم. ایـن 3 امتیاز 
کمک مـى کند تـا در آینـده وضعیت بهترى داشـته 
باشـیم. جایـگاه سـپاهان اینجـاى جـدول نیسـت 
و بایـد خیلـى زود بـه جمـع مدعیـان وارد شـویم.

 وى در مـورد نتایـج نامطلـوب زردپوشـان در 
دیدارهـاى چندهفته قبـل نیـز اظهار داشـت:به هر 
حال ما هماهنگى الزم را نداشتیم و این شرایط براى 
بعضى از تیم ها وجود دارد. رفته رفته بهتر مى شـویم 
و امیـدوارم در بـازى بعدى هـم 3 امتیـاز را بگیریم.

گلزنى اصفهانى ها 
در لیگ اروپا

   تیـم هندبـال دینامـو بخارسـت رومانـى کـه سـه 
بازیکـن اصفهانـى را در اختیـار دارد، در هفته پنجم 
لیـگ قهرمانـان اروپـا میزبـان نانـت فرانسـه بـود.

با اینکه نیمه نخسـت ایـن دیدار با برتـرى 15 بر 11 
دینامـو بخارسـت به پایان رسـید امـا بـازى در نیمه 
دوم شـرایط متفاوتى پیدا کـرد و نانت بـا جبران این 
نتیجـه، در نهایـت با حسـاب 27 بـر 26 پیروز شـد.

در ایـن دیـدار، ا... کـرم اسـتکى چهـار گل، سـجاد 
اسـتکى دو گل و سـید علیرضـا موسـوى هـم دو 
گل بـراى دینامـو بخارسـت بـه ثمـر رسـاندند.

تیـم هندبـال دینامو بخارسـت یـا یک پیـروزى، دو 
تسـاوى و دو شکسـت در رده چهـارم گـروه D لیگ 

قهرمانان هندبال اروپا قرار دارد.
 

پول نرسد جدا مى شوم
سرمربى تیم استقالل خوزستان گفت: اگر مشکالت 
مالى مان حل نشـود قبل از دیدار با ذوب آهن از این 

تیم جدا مى شوم.
سـیروس پورموسـوى دربـاره صحبت هـاى برخى 
از بازیکنـان اسـتقالل خوزسـتان مبنى بـر اینکه در 
صورت پرداخت نشـدن مطالباتشـان، پـس از بازى 
با ذوب آهن به سـراغ تیمى جدید بـراى خود خواهند 
رفت، خاطرنشان کرد: ما بخاطر حیثیت و دل خودمان 
بازى مى کنیم. تمام تمرکز خـود را روى بازى ها قرار 
داده ایم اما اگر مشـکالت مالى تا دیـدار با ذوب آهن 
حل نشود، اولین نفرى که از استقالل خوزستان جدا 

مى شود، خودم هستم.

موفقیت وزنه بردار ذوب آهن
وزنه بـرداران اوزان 56 و 62 کیلوگرم تیم هاى ذوب 
آهن اصفهان و شرکت ملى حفارى اهواز در هفته دوم 

لیگ برتر در صدر این اوزان ایستادند.
به گزارش سایت فدراسـیون وزنه بردارى؛ نخستین 
روز هفتـه دوم لیـگ برتر وزنـه بردارى باشـگاه هاى 
کشـور در همـدان و بـه میزبانـى پایـگاه نـوژه بـا 
رقابـت هـاى اوزان 56 و 62 کیلوگرم آغاز و حسـن 
گلپرور وزنه بردار دسته 56 کیلوگرم از تیم ذوب آهن 
اصفهان بـا مجمـوع 235 کیلوگرم به مقـام اول این 

وزن دست یافت.

اصفهان میزبان 
مسابقات والیبال ساحلى

لیبـال سـاحلى آزاد  ششـمین دوره مسـابقات وا
کشـور (آقایـان) در سـال 95 از 9 تـا 11 آبـان مـاه 
بـه مـدت سـه روز در اصفهـان برگـزار مى شـود.
ایـن رقابت هـا در رده سـنى بزرگسـاالن و بـدون 
محدویـت سـنى برگـزار مى شـود کـه تیم هـاى 
شـرکت کننده تـا هفتـم آبـان مـاه فرصـت اعـالم 
لیبـال سـاحلى  آمادگـى خـود بـه سـازمان وا
دارنـد. را  رقابت هـا  ایـن  در  حضـور  بـراى 

قرعه کشى این مسابقات ساعت 20 روز شنبه هشتم 
آبان ماه برگزار مى شود و رقابت ها نیز از روز یک شنبه 
نهم آبان ماه در زمین هاى ساحلى شهر اصفهان آغاز 

خواهد شد.

تایم اوت

مدیر عامل شرکت توســعه و نگهدارى اماکن ورزشى 
گفت: تیم ملى فوتبال در صورت نیاز، مى تواند دیدارها 
و تمرینات خود را در ورزشــگاه نقــش جهان اصفهان 
برگزار کند.به گزارش ایرنا،  مصطفى مدبر  افزود: با بهره 
بردارى از این ورزشگاه، در شرایطى که امکان برگزارى 
دیدارهاى خانگى تیم ملى فوتبال در ورزشــگاه آزادى 
تهران فراهم نباشد، نقش جهان مى تواند پذیراى تیم 
ملى فوتبال باشــد. وى با اشاره به اینکه ورزشگاه نقش 

جهان اصفهان در کمتر از یک هفته دیگر با حضور 
معاون اول رئیس جمهــورى به بهره بردارى 

مى رســد، افزود: این طرح ورزشى از ابتدا 

تاکنون براى اتمام با فراز و نشیب هاى فراوانى به ویژه در 
سه سال اخیر همراه بوده است. 

وى افزود: براى تکمیل و بهره بردارى از این طرح بزرگ 
با محدودیت هاى مالى روبه رو شدیم که خوشبختانه با 
همکارى بخش خصوصى و شرکت فوالد توانستیم این 

طرح را براى تکمیل آماده کنیم.
وى با بیان اینکه آسفالت محوطه ورزشگاه نیز رو به پایان 
است، اظهار داشــت: نقش جهان در کمتر از یک هفته 
دیگر با حضور معاون اول رئیس جمهورى 
با برگزارى یک دیدار خانگى افتتاح 

مى شود.

تیم فوتبال استقالل در بازى با سایپا چهارمین پیروزى 
پشت سرهم خود را در جام حذفى و لیگ برتر به دست 
آورد و از همه مهمتر اینکه ایــن تیم در چهار بازى اخیر

 تنها یک گل دریافت کرده اســت که این خود نشــان 
مى دهد تمام آمارهاى ضعیف اســتقالل کم کم مثبت 

مى شود.
اما به نظر مى رسد در کسب این نتایج منصوریان دو نکته 
را به خوبى رعایت کرده اســت و موفق شده شرایط این 
تیم را بهتر از گذشــته کند. بى تردید استفاده از پادوانى 
در ترکیــب اصلى بهترین تصمیــم منصوریان از زمان 
حضورش در این تیم بوده است. هرچند مجید حسینى هم 

عملکرد خیلى خوبى در ترکیب استقالل داشت.
اما نکتــه دوم تغییــر نقــش کاوه رضایى اســت که 
از او یک بازیکن فوق العاده ســاخته اســت. رضایى با 
تصمیم منصوریان در توپ هاى بلند به پشــت محوطه 
جریمــه حریف مــى رود و بــا ضربات دقیق ســرش

 کار را براى هر حریفى ســخت مى کنــد و پاس هاى 
بى نقصى را بــه بازیکنان تهاجمى تیمــش مى دهد. 
منصوریان بعــد از گذشــت حدود ســه مــاه از آغاز 
لیگ، تیمش را به بهترین شــکل شــناخته و به همین 
دلیل استقالل در هفته هاى گذشــته بهترین نتایج را 

گرفته است.

منصوریان 
چطور تیمش را مدعى کرد؟

آغوش باز نقش جهان 
به روى تیم ملى

گروه ورزشــى روزنامــه نصف جهــان  در 
بخش  جدیــدى با عنوان صــداى هواداران، 
به بررســى دیدگاه ها و نظرات  دوســتداران 
ورزش اصفهــان و ایــران مى پردازد. شــما 
مــى توانیــد دیــدگاه هــا و تحلیــل هاى 
خــود در رابطــه بــا مســائل مختلــف 
الکترونیــک پســت  بــه  را  ورزش 
 info@nesfejahan .net 
ارســال نمایید.این ســتون نیم نگاهى نیز به 
کامنت هــاى هــواداران فوتبال بــه ویژه  
دوستداران ســپاهان و ذوب آهن در صفحات 

مجازى دارد.
نظــرات و دیدگاه هــاى هــواداران فوتبال 
اصفهان در روزهاى اخیر، پیرامون ســالروز 
راهیابى ســپاهان به جام باشگاه هاى جهان، 
درخواست تداوم حمایت از سرمربى ذوب آهن 

و موضوعات دیگر بوده است.
بخشى از این نظرات را با هم مى خوانیم: 

 سالگرد تأسیس باشــگاه سپاهان را تبریک 
مى گویــم و امیدوارم که این باشــگاه بتواند 
در ادامه راه موفق باشــد. ســپاهان 63 سال 
روزهاى تلخ و شــیرینى را پشت سر گذاشت 
و یک گنجینه براى اصفهان به شمار مى رود. 
البته ذوب آهن نیز از زمان قدیم قدمت دارد و از 
جام تخت جمشید یکى از تیم هاى خوب این 
جام بوده است. امیدوارم اصفهانى ها قدر این 

دو گوهر شهرشان را بدانند.
 دوم آبان سالروز قطعى شدن راهیابى سپاهان 
به جام باشگاه هاى جهان را تبریک مى گویم. 
یادش به خیر، آن زمان آ.ث.میالن با کاپیتان 
مالدینى در آن جام حضور داشت و ما فقط اگر 
یک دیدار دیگر را مى بردیم با قهرمان اروپا و 

یاران پائولو بازى مى کردیم.
 مدیران باشــگاه ذوب آهن همانند اقدامى 
که سپاهانى ها انجام دادند ، سالگرد تأسیس 
باشگاه ذوب آهن را اعالم کنند و مثل آنها ویژه 
برنامه هایى را هم برگــزار نمایند. ذوب آهن 
باشگاه کهن ورزش ایران است و باید به قدمت 

و تاریخچه اش بیش از اینها بها دهد.
 محرم نویدکیا که مرتباً به رسانه هاى تهرانى 
حمله مى کند چرا مصاحبه اخیر و البته معدود 
مصاحبه هاى سال هاى اخیرش با رسانه هاى 
پایتخت بوده است. چرا با شبکه هاى استانى 
اصفهان و رسانه هاى اســتان در این سال ها 

گفتگو نکرده است؟
 سپاهان به هر قیمتى شده باید در این هفته 
سایپا را ببرد. حسین فرکى چند مصاحبه علیه 
سپاهان انجام داده و نباید جلوى ما برنده باشد.

 در خبرها آمده بود که عبدا... ویســى براى 
تماشــاى بازى دورتموند مى خواهد به آلمان 
برود. واقعًا این همه سفر در مدت کوتاه حضور 
در سپاهان ضرورت دارد؟ باشگاه در این زمینه 

توضیح دهد.
 دیروز در مطلبى در مورد توجه به پیشکسوتان 
ســپاهان و ذوب آهن نوشته بودید و چه مثال 
جالبى هم زدیــد. چه چیزى باالتــر از اینکه 
الگوى ورزشى و دلیل عالقه  فرد بزرگى مثل 
ناصر حجازى به پســت دروازه بانى یک گلر 
اصفهانى بوده است. واقعًا پیشکسوتان فوتبال 
اصفهان در انزوا هستند و به غیر چند نفراز آنها 
که تعدادشان به انگشت هاى یک دست هم 
نمى رســد و مدام مصاحبه مى کنند بقیه در 

سکوت کامل هستند. 
 آقاى ویسى هر طور شــده باید تیم حسین 
فرکى را ببرى. آقاى فرکى که به اخالق مدارى 
معروف است در چند مصاحبه علیه سپاهان و 
محرم اخالق را زیر پا گذاشت. من قبول دارم 
که در سپاهان از ســوى برخى هوادارنماها به 
وى اجحاف شد ولى برخى حرف هایى که در

رسانه ها مطرح کرد درست نبود و با شخصیت 
فرکى تطبیق نداشت.

 سپاهان هر طور شــده به فکر جذب دروازه 
بان باشد. اولیویرا براى اینکه گلر اول تیم باشد 
به هیچ وجه مناسب نیست.  خیلى نوسان دارد 
و عملکردش تا بدینجا مثل یک گلر معمولى 

بوده است. 

نویدکیا:دوست داشتم 
خداحافظى ام

 تمام اصفهانى باشد

به عرصه فوتبالى ات ورود کنیم. خیلى 
شفاف مى پرسم چرا در این سال ها 
فقط مرد باشگاهى بودى و خیلى در 

تیم ملى دوام نیاوردى؟
واقعیت این است که آن اوایل خیلى شرایط خوب بود. چه 
زمانى که برانکو ســرمربى بود و چه زمانى که شاهرخى 
سرمربى شد و پس از آن هم دوباره برانکو آمد. ما حتى به 
جام جهانى 2006 رفتیم. از سال 80 که اولین بار به تیم 
ملى دعوت شدم تا سال 86 پنج شش سالى در تیم ملى 
بودم. در سال 86 وقتى قلعه نویى من را به تیم ملى دعوت 
کرد واقعاً دیگر زانویم مشکل داشت و بعدها مشخص شد 
که باید دوباره جراحى کنم. در این سال وقتى دیدم شرایط 
زانویم طورى نیست که هم در باشگاه باشم و هم در تیم 
ملى ترجیح دادم از این سال به بعد فقط در باشگاه بازى کنم 
چون تیم ملى نیاز به بازیکنانى ســرحال و شاداب داشت 
تا بتوانند پروازهاى طوالنى، بازى هاى پیاپى و اردوهاى 
ســنگین را تحمل کنند و فکر مى کنم شرایط زانوى من 
اینقدر ایده آل نبود که همه این مســائل را تحمل کنم و 
به همین خاطــر زمانى که قطبــى و حتى کى روش هم 
دوباره من را به تیم ملى دعوت کردند، با یک نامه از آنها 
عذرخواهى کردم. بنابراین طى این سال ها بخاطر شرایط 
جســمانى نتوانســتم به تیم ملى کمک کنم و شاید اگر 
سالم تر بودم مى توانستم یک جورهایى به این تیم بیشتر 

کمک کنم.
این موضوع هیچ موقع باعث حسرتت 

نشد؟
چرا آن زمان که جوان تر بودم خیلى. مخصوصاً آن زمانى 
که مقابل کره جنوبى زانویم به شدت مصدوم شد دو سه 
پیشنهاد اروپایى داشتم که قرار بود بیایند و با من مذاکره 
کنند اما ســِر آن بازى همه چیز زندگى حرفه اى ام تحت 
شــعاع قرار گرفت. باالخره باید هفت ماه از فوتبال دور 
مى شدم و شرایط بازگشتم نیز پس از مصدومیت مشخص 
نبود. یک جورهایى اروپا، تیم ملى و خیلى از مسائل دیگر 
را بخاطر مصدومیت از دست دادم اما یک مقدار که سنم 
باالتر رفت و منطقى تر فکر کردم به این نتیجه رســیدم 
که براى هر بازیکنى امکان دارد این اتفاقات بیافتد و این 
همه جراحى کند اما خدا را شکر که در سپاهان بودم و این 
باشگاه خیلى وقت ها در زمان مصدومیت، پاى من ایستاد 
تا حداقل بتوانم به باشگاهم کمک کنم و کم کم در این 

زمینه با خودم کنار آمدم.
 االن هم صحبــت از بایگانى پیراهن 
شــماره 4 محرم نویدکیــا به گوش 
مى رســد. آیا با این موضوع موافقى؟ 
ضمن اینکه خبرها حاکى از آن است که 
قرار است در یک بازى تدارکاتى بزرگ 

رسماً از میادین خداحافظى کنم.
خودم دلم نمى خواهد پیراهنم بایگانى شــود. چون این 
آدم ها هســتند که مهم هستند نه شــماره ها. هر کسى 
دیگرى دوست داشته باشد و دلش بخواهد مى تواند شماره 
4 را بپوشد و من خوشحال هم مى شوم که یک روزى ببینم 
یک بازیکن، لباس شماره 4 را در سپاهان پوشیده و عالى 
بازى مى کند من هم از آن لذت مى برم و افتخار مى کنم. 
مشکلى با این موضوع ندارم و فکر نمى کنم اتفاقى بیافتد. 
خوشحال هم مى شــوم و با کمال میل مى پذیرم و اصًال 

موافق بایگانى شدن شماره 4 ســپاهان نیستم. از سوى 
دیگر هیچ انتظارى از باشگاه سپاهان ندارم که براى من 
کارى انجام دهد چون هر کارى کردم براى دل خودم بوده 
و لذت آن را بردم. وقتى مى دیدم هواداران سپاهان از این 
تیم لذت مى برند براى من هم این لذت بردن آنها لذتبخش 
بود و همین براى من کافى است و انتظار دیگرى ندارم. در 
مورد بازى خداحافظى هم باید بگویم من جلوى ذوب آهن 
بازى خداحافظى ام را کردم. در این مسابقه حدود ده دقیقه 
بازى کردم و خدا را شکر این دقایق را به میدان رفتم. من از 
فوتبال رفتم و فوتبال براى من تمام شد اما طاهرى از من 
خواست تا در یک بازى نمادین براى خداحافظى ام شرکت 
کنم که من هم قبول کردم ولى این بدان معنا نیست که 
بخواهم لخت شوم و با سپاهان بازى کنم بلکه در افتتاحیه 
ورزشگاه نقش جهان و یا یک بازى رسمى یا دوستانه و یا 
هر طور که دلشان مى خواهد مى روم تا به صورت نمادین 

با هواداران خداحافظى کنم.
چرا دربى اصفهان را براى خداحافظى 
انتخاب کردى؟ خیلى بازى هاى دیگر 
هم بود مثل بازى با استقالل در دور رفت 

که در اصفهان برگزار مى شود.
همیشه دلم مى خواست مقابل ذوب آهن خداحافظى کنم. 
طى چند سال اخیر بارها به این مورد فکر کردم و همیشه در 
ذهنم بود که مقابل یک تیم اصفهانى خداحافظى کنم و به 

نوعى خداحافظى ام تمام اصفهانى باشد.
االن هم بحث دســتیارى ات مطرح 
اســت البته در این خصوص حرف و 
حدیث زیاد است و عده اى مى گویند 
مى خواهى دستیار اول شوى اما چون 
بصیرت در سپاهان چنین نقشى را دارد 
به کادر فنى اضافه نمى شوى. عده اى 
نیز معتقدند چشم اندازت سرمربیگرى 
سپاهان و برخى هم مى گویند نگاهت 
در درازمدت به مدیریت باشگاه است.

من به هیچ وجه نه به مربیگرى نه کمک مربیگرى و نه 
مدیرعاملى فکر نکردم و االن دلم مى خواهد اســتراحت 
کنم. تا دو سه ماه آینده هم از ایران مى روم و چند ماهى در 
آلمان خواهم بود. دلم مى خواهد یک مقدار از این محیط 
دور باشم تا هم خودم به آرامش برسم و هم اینجا نباشم تا 
سوءتفاهم ها بیشتر نشود و تیم هم کار خودش را بکند و 

همه چیز نرمال پیش برود. 

 یکســرى مى گویند آِه فرکى ســال 
گذشته دامن سپاهان را گرفت.

آِه فرکى؟ نمى دانم چه بگویم. مثًال اگر االن خداى ناکرده 
فرکى با سایپا نتیجه نگیرد و او را بردارند آِه من است؟ فکر 
کنم این حرف ها، حرف هاى غیرمنطقى و دور از فوتبال 
اســت و حرف هاى آدم هاى عامى. مــن هیچ وقت دلم 
نمى خواهد عامیانه صحبت کنم. البته من هم خیلى مواقع 
مثل سال قبل منطقى فکر نکردم و خودم هم کار عامیانه 

کردم ولى همیشه دلم مى خواهد عامیانه فکر نکنم. 
هادى عقیلى در مصاحبه اى که اخیراً 
انجام داد بدون اینکه اسمى از تو بیاورد 
خیلى سربســته گالیه هایى را مطرح 

کرد. 

حس مى کنم هادى از من ناراحت اســت هر چند 
دلیلش را نمى دانم. پس از اینکه برگشتم یکى دو بار 

با او حرف زدم. حتى مى خواســتم بین هادى و باشگاه 
وســاطت کنم تا مشکلش حل شــود که هادى با زبان 
بى زبانى از من خواســت دخالت نکنم تا خودش کارها 
را انجام دهد که با کمال میل قبول کــردم. البته ما قهر 
نیستیم اما حس مى کنم هادى از دست من ناراحت است. 
با این حال از مسئوالن سپاهان مى خواهم تا به او کمک 
کنم. امیدوارم کار به جایى نرسد که هادى یا باشگاه از هم 

شکایت کنند.
اما عقیلى از ســپاهان شکایت کرده 

است.
فکر مى کنم تا جایى که هادى را مى شناسم او فوتبالیست 
منطقى و فهمیده اى اســت و اگر با هــم صحبت کنند 
به نتیجه مى رســند. فکر نمى کنم هادى توقع زیادى از 
سپاهان داشته باشد. نمى دانم بین آنها چه چیزى بوده اما 
شاید توقع هادى هم مثل من یک همراهى چند وقته و 

خداحافظى در یک بازى باشد.
 هیچ موقع دوست داشتى در استقالل یا 

پرسپولیس بازى کنى؟
شــاید در دوران بچگى دلم مى خواســت در این دو تیم 
بازى کنم چون فقط آنها تیم هاى بزرگ بودند اما زمانى 
که خودم در ســپاهان بازى کردم حس کردم مى توانم 
کار متفاوتى انجــام دهم و فکر مى کنــم این اتفاق هم 
افتاد. من ضدیتى با استقالل و پرســپولیس ندارم. تازه 
مى گویم هر بازیکنى نباید پیراهن استقالل و پرسپولیس 
را بپوشــد. چون این دو تیم میلیون ها هوادار دارند و کار 
هر کسى نیســت در این دو تیم بازى کند و باید چیزى 
فراتر از فوتبالیست معمولى باشــد. اما دلم مى خواست 
سپاهان و خودم همیشه با آنها مبارزه کند تا خودش را باال 
بکشد. این یک مبارزه منفى نبود بلکه این یک مبارزه اى 
بود که مى خواســتم ســپاهان و خودم را بیشــتر نشان 

دهم. 
در زمان بازیگــرى ات در فوتبال چه 
حسرتى در دلت ماند. تو حتى در جام 
باشگاه هاى جهان هم بازى کردى اما 

بدون قهرمانى در آسیا. 
این یک افتخــار بزرگ برایم بود که با ســپاهان در جام 
باشــگاه هاى جهان بازى کنم. من از فوتبالم لذت بردم. 
شاید دلم مى خواست در اروپا بازى کنم اما برخى مواقع 
فکر مى کنم شاید قســمت این بود شرایطم در اروپا جور 
نشود و با ســپاهان به این افتخارات برسم و خوشحالم. 
تنها چیزى که فقط من را آزرده خاطر مى کند این است 
که اى کاش ما آن فینال آسیا را برده بودیم تا همه چیز را با 
سپاهان تجربه کنم و بعد، از این فوتبال مى رفتم. متأسفانه 
نتوانستم با سپاهان قهرمان آسیا شوم و این یک فرصت 
بى نظیر برایمان بود. این تنها نقطه حســرت آور زندگى 
ورزشى ام در ســپاهان بود. تمام عناوین داخلى را کسب 
کردم و در جام جهانى هم همراه تیم بودم. هر چند که بازى 
نکردم اما حسرت آنچنانى هم ندارم اما با قهرمانى در آسیا 
یکى از جام هاى مطرح قاره را باالى سر مى برى و این را 
هم بگویم این تنها فینال زندگى ام بود که باختم چون قبل 
و بعد از آن تمام فینال ها را با پیروزى پشــت سر گذاشته

 بودم.

کاپیتان سابق سپاهان که یک خداحافظى متفاوت را در این فوتبال پشت  سر گذاشت ناگفته هاى متفاوتى از سال هاى 
حضورش در فوتبال را مطرح کرده اســت.   محرم نویدکیا  از فوتبال رفت هر چند که خداحافظى هاى چندباره او حرف و 

حدیث هاى زیادى به همراه داشت و شاید اگر کاپیتان ســابق در روزهاى آخر مشاوران بهترى داشت در این شرایط گیر 
نمى افتاد. در این سال ها نویدکیا سعى کرد به قول خودش یک زندگى فوتبالى بى حاشیه اى را سپرى کند اما به جرأت مى توان 
گفت در یکسال اخیر به اندازه تمام این سال ها درگیر حواشى شد و چه بسا محرم در برخى از این بحران ها حتى پل هاى پشت 
سرش را هم خراب کرد. محرم از زمانى که پیراهن سپاهان را پوشید سرنوشتش با سرنوشت یک شهر گره خورد هرچند که 

سکانس آخر خداحافظى طورى پیش رفت تا همه چیز به هم بخورد. گزیده اى از گفتگوى مفصل خبرگزارى فارس با کاپیتان 
سابق سپاهان را با هم مى خوانیم:

صداى هواداران 

 درخواست بردن
 تیم فرکى!

,,

تنها چیزى که فقط 
من را آزرده خاطر 
مى کند این است 
که اى کاش ما آن 
فینال آسیا را برده 
بودیم تا همه چیز 
را با سپاهان تجربه 
کنم و بعد، از این 
فوتبال مى رفتم. 
متأسفانه نتوانستم 
با سپاهان قهرمان 
آسیا شوم و این 
یک فرصت بى نظیر 
برایمان بود. این 
تنها نقطه حسرت آور 
زندگى ورزشى ام 
در سپاهان بود
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اى مــردم! شــما را بــه پرهیــزکارى و شــکر فــراوان در 
برابر نعمت ها و عطاهاى الهى و احســانى که به شما رسیده 
سفارش مى کنم، چه نعمت هایى که به شــما اختصاص داده  و 
رحمت هایى که براى شما فراهم فرمود. شما عیب هاى خود 
را آشکار کردید و او پوشــاند، خود را در معرض کیفر او 

موال على (ع)قرار دادید و او به شما مهلت داد.

شهردارى هرند با استناد به مجوز شماره 106 مورخ 95/03/10 شوراى اسالمى 
شهر هرند در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه پالك مسکونى واقع در فاز 
یک شهرك عالمه امینى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان 
محترم مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 
95/8/19 به شــهردارى هرند مراجعه و یا با تلفن 46402366-031 تماس 

حاصل نمایند.  

شهردارى درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه هاى شماره 95/150/ش مورخ 95/3/5 و 377 مورخ 95/6/6 شوراى اسالمى 
شهر نسبت به فروش یک باب غرفه میدان میوه و تره بار و یک قطعه زمین به شرح زیر اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست 

مى  گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا پنجشنبه مورخ 95/8/13 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند.
زمان تحویل اسناد مزایده: آخر وقت ادارى روز یکشنبه 1395/8/16 

زمان تشکیل کمیسیون: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1395/8/17 
1- زمین واقع در میدان امام (ره) ابتداى خیابان شــریعتى به متراژ حدود 774 مترمربع- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 

1/200/000/000 ریال 
2- یک باب غرفه میدان میوه و تره بار واقع در میدان میوه و تره بار شهر درچه به متراژ 128 مترمربع عرصه و 212 مترمربع 

اعیانى- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 500/000/000 ریال

تجدید آگهى مزایده عمومى  آگهى تجدید مزایده عمومى 

حمید شهبازى- شهردار هرند حمید شهبازى- شهردار هرند  على اکبر محمودى- شهردار درچهعلى اکبر محمودى- شهردار درچه

تت (نوبت اول)

سازمان حمل و نقل برخوار در اجراى ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها و مجوز 
مورخ 95/07/19 هیئت مدیره ســازمان در نظر دارد نسبت به فروش یک پالك 
زمین با کاربرى مســکونى واقع در شهر دســتگرد برخوار به مساحت 227/5 

مترمربع با مشخصات ذیل اقدام نماید: 
قیمت پایه کارشناســى مبلغ 1/070/000/000 ریال و فقط به صورت کامًال نقدى 

مى باشد. 
1- متقاضیان شرکت در مزایده باید در خصوص آگاهى از کمیت و کیفیت مزایده 
جهت اخذ مشخصات به ســازمان 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 پیشــنهادات 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 پیشــنهاد قیمت) حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز پنج شنبه 95/08/20 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نماید. 
4- پیشنهادات رسیده در ساعت 13:00 روز شــنبه 95/08/22 با حضور کلیه 

اعضا کمیسیون 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 ســازمان مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه سپرده آنان 
به نفع ســازمان ضبط مى گردد و در صورت صالحدید سازمان در مورد برندگان 
دوم یا سوم تصمیم گیرى مى نماید. ســپرده نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف 
برندگان اول نزد سازمان باقى مى ماند و سپرده ســایرین 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 پیشــنهادات 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 ســازمان حمل و نقل 

مراجعه نمایند.  
تذکر: 

هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایدهآگهى مزایده    (نوبت اول)    (نوبت اول)

محمدعلى تبریزیان   محمدعلى تبریزیان   __   مدیرعامل  سازمان حمل ونقل شهرستان برخوار   مدیرعامل  سازمان حمل ونقل شهرستان برخوار

ا اى اج د ا خ نقلب لو انح ساز

چاپ اول

آآ چاپ دوم
شهردارى درچه

تأسیس 1345

شهردارى شاهین شهر با استناد مجوز شماره 95/25406/د مورخ 95/07/22 کمیسیون هیأت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد نسبت به 
احداث کافى شاپ و رستوران هوایى واقع در کمپینگ شرق بلوار هسا روبروى کاروانسرا (بصورت استقرار هواپیما بوئینگ 747 و تجهیز 
و محوطه سازى) از طریق سرمایه گذارى و ساخت به روش B.O.T  اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك پروژه 
به مدیریت طرح، برنامه و سرمایه گذارى شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/08/15 به 

دبیرخانه حراست شهردارى شاهین شهر تسلیم نمایند. شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است. 

آگهى فراخوان عمومى آگهى فراخوان عمومى 
انتخاب سرمایه گذار (نوبت اول) (نوبت اول)

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

انان
(چاپ دوم)

آدرس محل نام پروژهردیف
پروژه

مساحت عرصه 
(مترمربع)

مدت زمان اجراى 
نوع آورده طرف مشارکتپروژه

مشارکت

1
کافى شاپ 
و رستوران 

هوایى 

کمپینگ شرق 
بلوار هسا روبروى 

کاروانسرا
حدود 3470 
4 ماه مترمربع

طراحى، استقرار 
هواپیما بوئینگ 747، 
تجهیز و محوطه سازى

 B.O.T
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چهل تکه

  فارس| مدیرعامل سازمان آتش نشــانى و خدمات 
ایمنى ســبزوار تعداد جانباختگان حادثه قنــات 160 مترى 

روستایى در این شهرستان را پنج نفر اعالم کرد.
مهدى احمدى راد با اشاره به افزایش جانباختگان حادثه قنات 
روستاى کسکن شهرستان سبزوار اظهار داشت: تعداد مفقودین 
چاه 160 مترى چهار نفر بود که متأسفانه روز گذشته(چهارشنبه 
هفته پیش) دو نفر دیگر به درون چاه رفتند که یکى از آنان به 
آمار مفقودشدگان پیوسته است. وى با بیان اینکه این دو نفر 
بدون هماهنگى با ســازمان ها و نیروهاى امدادى به درون 
چاه رفته اند، افزود: یکى از آنها خــود را از چاه خارج کرده ولى 
نفر دوم به دلیل حجم زیاد گل والى درون قنات مفقود شده

 است.

  باشگاه خبرنگاران جوان | ساختمان «رویال 
لیور» بناى یادبودى که مشــخصه شهر لیورپول انگلستان 
به شمار مى آید به فروش گذاشته شده است.این ساختمان 
به عنوان جواهرى روى تاج شهر لیورپول شناخته مى شود 
که در بین سال هاى 1908 و 1911 و براى تأسیس انجمنى 
ساخته شده بود تا به مردم مســتضعف کمک کند.  گفتنى 
است، در حال حاضر 19 شرکت تجارى از این ساختمان به 
عنوان محل کسب استفاده مى کنند و حاال قرار است با قیمت 

حدود 40 میلیون پوند به فروش برسد.
ســاختمان رویال تا ســال 1932 بلند ترین ساختمان چند 
طبقه اى بود که در اروپا ساخته شده بود و همینطور تا سال 

1961 بلندترین ساختمان در انگلستان به شمار مى رفت.

  باشگاه خبرنگاران جوان | معلم 56 ساله به اتهام 
تجاوز به دختر نوجوان در طول سال هاى 2012 تا 2013 به 66 

سال زندان محکوم شد.
دختر نوجوانى که در طول سال هاى 2012 تا 2013 در کالیفرنیا 
توسط معلم خصوصى درس انگلیسى پیشرفته خود مورد تعرض 

جنسى قرار گرفته بود در دادگاه حاضر شد.
دادگاه متهم را به 66 ســال زندان محکوم کرد و این معلم در 
حین قرائت حکمش از جیب خود تیغــى درآورد و با آن گلوى

 خود را زد.
«جفرى اسکات جونز» بعد از اقدام به خودکشى به بیمارستان 
منتقل شــده و جراحت وى جدى نبوده و حالش مساعد اعالم 
شده اســت. آزمایش DNA نیز دال بر تأیید اتهام وارده به این 

متهم بوده است.

قنات 160 مترى سبزوار 
5 نفر را بلعید

مشخصه شهر لیورپول براى فروش 
گذاشته شد 

یکسال تجاوز
030201 به دختر نوجوان 

یــک مــرد کفــاش که ســه 
ســال قبل به اتهــام قتل یک 
عــکاس دســتگیر و پــس  از

 محاکمه به اعدام محکوم شده 
بود، صبــح روزپنج شــنبه 29 
مهر ماه  با حکــم قضات دادگاه 
کیفرى اســتان تهــران بى گناه 
شناخته و آزاد شد. وى پیش تر به
قصاص محکوم شــده بــود اما 
قضــات دیــوان عالى کشــور 
حکــم اعدامــش را نقض کرده 

بودند. 
به گزارش تابناك، رسیدگى به پرونده این جنایت شــامگاه 28 آبان سال 92 و همزمان با کشف جسد مرد جوانى 
توسط خواهرش آغاز شد. دختر جوان که پس از پایان کار خود، شــب هنگام به خانه شان رفته بود، پس از ورود به 
خانه برادرش را صدا زد اما جوابى نشنید. تا اینکه پس از ورود به اتاق برادر 26 ساله اش، با پیکر بى جان و خون آلود او 
روبه رو شد. پس از اعالم این جنایت، تیم جنایى راهى محل حادثه در حوالى خیابان پیروزى شد و پس از بررسى هاى 

مقدماتى، جسد مرد عکاس با دستور بازپرس جنایى به پزشکى قانونى انتقال یافت.
تحقیقات پلیسى براى افشاى راز این جنایت مرموز ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان از شرکت مخابرات خواستند 
فهرست آخرین تماس هاى قربانى را در اختیارشــان قرار دهد. به این  ترتیب، مرد جوانى که آخرین بار با مقتول 
تماس گرفته بود شناسایى و دستگیر شد اما وى در بازجویى ها منکر قتل شد و گفت که مقتول را نمى شناخته و روز 
حادثه نیز اشتباهى با وى تماس گرفته است. با وجود این، وى بخاطر تناقضگویى هایش به اتهام قتل محاکمه و 
به قصاص محکوم شد اما قضات دیوان عالى کشور پس  از بررسى دقیق پرونده، این حکم را نقض کردند و پرونده 

را به دادگاه کیفرى بازگرداندند.
صبح روز پنج شنبه هفته گذشــته بار دیگر متهم به  قتل از زندان به دادگاه منتقل شد تا از خود دفاع کند. او گفت: 
«روز حادثه حدود ساعت چهار بعدازظهر براى فروش کفش به بازار تهران آمده بودم که موقع برگشت در ایستگاه 
15 خرداد با مقتول آشنا شدم. او وقتى فهمید شغل من کفاشى است، شماره اش را داد و گفت که آشناهاى زیادى 
دارد و مى تواند در این زمینه کمکم کند. من نیز شماره اش را در گوشــى تلفن  همراهم ثبت کردم. ساعتى بعد او 
به  من زنگ زد و موضوعى را مطرح کرد و بعد هم خداحافظى کردیم. ســپس از مترو آزادى بیرون آمدم و راهى 

شهرستان سلماس شدم.»
قاضى گفت: «آن  روز خط تلفن همراه شــما در ورامین ردگیرى شــده است اما شــما مدعى هستید به سلماس 

رفته اید؟»
متهم گفت: «من هرگز آنجا نرفتم و مطمئنم شرکت مخابرات اشتباه کرده است.»

سپس وکیل متهم در جایگاه ایســتاد و در دفاع از موکلش گفت: «با بررسى هاى دقیق متوجه شدیم که شرکت 
مخابرات در ردیابى تلفن اشتباه کرده است.» وى سپس به تشــریح ابعاد فنى اشتباه در ردیابى تلفن همراه متهم 

پرداخت.
به این  ترتیب بى گناهى متهم براى دادگاه ثابت شد و قاضى عبداللهى و قاضى کیخواه از شعبه چهارم دادگاه کیفرى 

استان تهران وارد شور شدند و پس از برگزارى جلسه اى با اولیاى دم، رأى خود را صادر و متهم را تبرئه کردند.
گفتگو با متهم

چند ساله اى؟
32 ساله و داراى همسر و دو فرزند هستم.

شغلت چیست؟
کفاشى.

اهل کجایى؟
شهرستان سلماس.

آن  روز در تهران چه مى کردى؟
براى فروش کفش آمده بودم که با مرد عکاس در مترو آشنا شدم و بعد هم تا یک قدمى مرگ رفتم و برگشتم.

جوان سلماسى با اشتباه مخابرات
تا پاى چوبه اعدام رفت 

رمال شیادي که در ازاي شــفاي بیماران خاص از آنان 
مبالغی بین 200 تا 300 میلیون ریــال دریافت می کرد 
توســط مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان برخوار 

دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان برخوار  در گفتگو با پایگاه 
خبري پلیس گفت: در پی شکایت دو نفر از کالهبرداري 
فردي که در زمینــه رمالی فعالیت مــی کند موضوع در 

دستور کار ویژه مأموران این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ علی صادقی بیان داشت: در بررسی هاي صورت 
گرفته مشخص شد این دو نفر که به بیماري خاص دچار 
هستند براي شــفاي بیماري خود به فرد مذکور مراجعه 
کرده و او نیز در طی جلسات متعدد از آنها مبلغ 200 و 300 
میلیون ریال دریافت کرده امــا بیماري آنها نه تنها بهبود 

نیافته بلکه روز به روز نیز بدتر شده است.
وي افزود: مأموران پــس از انجام تحقیقات و اطمینان از 
صحت موضوع در محل حاضر و در حالی که افراد زیادي 
براي مراجعه به وي در کنار منزلش صف کشیده بودند فرد 

مذکور را دستگیر کردند.
این مقام مسئول عنوان داشــت: در بازرسی از منزل این 
شــخص چندین جلد انواع کتاب هاي آشنایی با سحر و 
جادو، انواع طلسم، جمجمه ، مو، پوست  و مدفوع حیوانات 

و انواع سنگ هاي تزئینی کشف شد.
ســرهنگ صادقی با بیان اینکه این رمال 65 ساله داراي 
تحصیالت ابتدایی و سابقه دار است گفت: متهم  با تبلیغ 
در زمینه بخت گشایی، شفاي بیماران خاص، باطل کردن 
طلسم و رفع هر گونه مشــکل دیگر، افراد گرفتار  را  به 
سمت خود جذب کرده و با نشان دادن تصاویر و نامه هاي 
تشــکرآمیز افرادي که قبًال به او مراجعه کرده بودند خود 

را حالل مشــکالت وانمود کرده و از آنان به این طریق 
کالهبرداري می کرده است.

وي افزود: این فــرد در ابتدا براي جلب افــراد از مراجعه 
کنندگان هیچگونه پولی دریافت نمی کرد اما در جلسات 
بعدي به مرور مبالغی از 50 هزار تومــان تا یک میلیون 

تومان را دریافت می کرد.
فرمانده انتظامی شهرســتان برخوار گفت: در این زمینه 
پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل 
مراجع قضائی شده است و کسانی که از این فرد شکایت 
دارند می توانند به پلیس آگاهــی این فرماندهی مراجعه 

کنند.  

کالهبرداري
 300میلیون ریالی 
رمال شیاد از بیماران خاص

4 تیرماه «امید» 21 ساله مادر 47 ساله اش را در خانه شان در تهرانپارس با ضربات چاقو 
کشت و تسلیم پلیس شــد. وى گفت: «پدر و مادرم 9سال قبل از هم جدا شده بودند. 
پدرم معتاد بود که ما را ترك کرد. من که تنهــا فرزند خانواده بودم در چالوس زندگى 
مى کردم و مادرم در تهران بود. او با رفتارهایش باعث شده بود آبرویم برود. چند بار به 
او تذکر دادم از رفتارهاى غیراخالقى دست بر نمى داشت تا اینکه آخرین بار به خانه 
مادرم رفتم و با او درگیرشدم. من طنابى را دور گردنش پیچیدم و روى زمین افتاد او را با 
ضربه هاى کارد آشپزخانه کشتم.» این پسر در حالى پاى میز محاکمه ایستاد که اولیاى 

دم مادرش شناسایى نشده بودند.
به گزارش پایش به این ترتیب دادستان براى امید درخواست قصاص را مطرح کرد. با 

گذشت 9 سال از ماجرا امید به چوبه دار نزدیک شده بود که با تالش یکى از دوستانش 
و مسئوالن زندان و شعبه اجراى احکام توانست یکى از بستگان دور مادرش را به 

عنوان ولى دم پیدا کند. به این ترتیب توانست رضایت آنها را جلب و از قصاص 
رهایى یابد. این پسر در شعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
قاضى امین مقدم زهرا و با حضور دو قاضى مستشــار پــاى میز محاکمه 

ایستاد.
در این جلســه امید که حاال 29 ساله اســت گفت: «وقتى در زندان بودم 
مى دانستم مادرم خویشاوندى ندارد و فقط یک پسر دایى دارد که از محل 

زندگى او هم بى اطالع بودم . بعد از 9 سال یکى از دوستانم پیگیر پرونده ام شد 
و با کمک مسئوالن زندان و اجراى احکام توانست پسر دایى مادرم را به عنوان 

تنها ولى دم پیدا و رضایت او را جلب کند. من 9سال است که در زندانم و از قتل مادرم 
پشیمان هستم.حاال از هیئت قضائى تقاضاى تخفیف در مجازات را دارم.»

نجات پسر مادرکش از اعدام

  ایسنا| رئیــس جمعیــت هــالل احمر 
شهرستان نور از کشف جسد کودك سه ساله اى که 
صبح روز سه شنبه هفته گذشته از درب منزل خارج و 

مفقود شده بود، در ساحل شهر نور خبر داد.
بابک خیابانى با اشــاره به اینکه ایــن کودك روز 
سه شنبه گم شده بود و تالش ها براى یافتن وى ادامه 
داشت، افزود: پس از جســتجوى مداوم امدادگران 
جمعیت هالل احمر، آتش نشانى، شهردارى، بسیج 
و نیروهاى مردمى در رودى که از مقابل منزل این 
کودك عبور مى کرده تا ساحل به طول چهار کیلومتر 
در چند روز گذشته تاکنون و به دست نیامدن نتیجه، 
در روزپنج شنبه هفته گذشــته با استفاده از نیروى 
غواص هالل احمر مســیر به ویژه مناطق گودتر 

بررسى شد، ولى نتیجه اى نداشت.
وى با اشاره به ادامه جستجوها و تالش هاى مردمى 
براى پیدا شدن این کودك سه ساله، گفت: باالخره 
 پیکر بى جان «ماهان»  که دریا به ساحل آورده بود، 

کشف شد.

راز گم شدن 
کودك 3 ساله 

برمال شد
ساله اش را در خانه شان در تهرانپارس با ضربات چاقو 
9فت: «پدر و مادرم 9سال قبل از هم جدا شده بودند. 
نکه تنهــا فرزند خانواده بودم در چالوس زندگى 
آبرویم برود. چند بار به ا رفتارهایش باعث شده بود

به خانه  نمىداشت تا اینکه آخرینبار قى دست بر
نابى را دور گردنش پیچیدم و روى زمین افتاد او را با
اینپسردر حالىپاىمیزمحاکمه ایستاد که اولیاى 

ستان براى امید درخواست قصاص را مطرح کرد. با
 دار نزدیک شده بود که با تالش یکى از دوستانش 

حکام توانست یکى از بستگان دور مادرش را به 
ب توانست رضایت آنها را جلب و از قصاص 
دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
 دو قاضى مستشــار پــاى میز محاکمه 

ساله اســت گفت: «وقتى در زندان بودم 
رد و فقط یک پسر دایى دارد که از محل 

99 سال یکى از دوستانم پیگیر پرونده ام شد 
ىاحکام توانست پسر دایى مادرم را به عنوان

کش از اعدام

اقدام 
باور نکردنى 

زن جوان 
در لنجان

روایت جزئیات یک حادثه دلخراش
          بعد از 4 سال

اقد
باور نک
زن ج
در لن

روایت جزئیات یک
          بعد از

  جام نیوز |
شامگاه 28 خرداد ســال 91، مردى با پلیس 

لنجان اصفهــان تماس گرفــت و از بوى تعفن خانه همسایه شــان 
خبــر داد. یک تیــم از مأموران کالنتــرى راهى آدرس مــورد نظر 

شدند.
آنهــا پس از رســیدن بــه محــل، متوجه شــدند که تمــاس مرد 
همســایه درســت اســت و بوى تعفن شــدیدى از خانه به مشــام 

مى رسد.
مرد همســایه در تحقیقات گفت: «از دیروز همســایه مان را ندیدم. 
"حسین آقا" همراه همسرش و پسر شش ساله شان در این خانه زندگى 
مى کنند. چند بار زنگ در را زدم اما کسى در را باز نکرد. با تلفن همراه 
حسین آقا هم تماس گرفتم اما پاســخگو نبود. بخاطر بوى تعفن به 
موضوع مشکوك شده و تصمیم گرفتم که موضوع را به پلیس اطالع 

دهم.»
مأموران با هماهنگى قضائى و کمک آتش نشانان در خانه را باز کردند. 
آنها پس از ورود با صحنه هولناکى روبه رو شدند. جسد مرد 40 ساله در 

دستشویى 
بود.  فتــاده  ا
بى جــان  پیکــر 
زن جــوان و "عرفــان" هم 
در اتــاق خواب قرار داشــت. پزشــک 
جنایى بــا معاینه جســد اعالم کــرد، حدود 48 ســاعت 
از مــرگ مى گذرد و هیــچ آثــارى از درگیرى روى بدنشــان دیده 

نمى شود. 
با توجه به زمان مرگ در خرداد ماه، احتمــال گازگرفتگى هم منتفى 
بود. به همین دلیل با دســتور قاضى جنایى اجساد به پزشکى قانونى 
منتقل شد و تیمى از مأموران، تحقیقات در این باره را آغاز کردند. بعد 
از گذشت یک هفته از ماجرا، پزشــکى قانونى گزارش خود را اعالم 
کرد؛ اعضاى این خانواده با ســّمى کشــنده مســموم شــده و جان 
باخته اند. ســم با غذا مخلوط شــده و اعضاى خانواده با خوردن غذا 

مسموم شده بودند.
بــا گــزارش پزشــکى قانونــى، مشــخص شــد اعضــاى این 
خانــواده خودکشــى کرده اند. حــال این ســئوال مطرح شــد که 
انگیزه ایــن اقــدام هولنــاك چه بــوده اســت. مأمــوران براى 
رســیدن به پاســخ این پرســش به تحقیقات از خانــواده قربانیان 

پرداختند.

در تجســس هاى پلیســى مشــخص شــد، همســر حســین 
از شــوهرش شــکایت کرده و قرار بود روز کشــف جسدشان براى 
رسیدگى به این شــکایت در دادگاه حاضر شــوند. عرفان شش ساله 
تنها فرزنــد آنها بعد از حدود هشــت ســال نابارورى بــه دنیا آمده 

بود.
حســین در ابتداى زندگى رابطه خوبى با همســرش داشت تا اینکه 
بعد از مدتى متوجه نابارورى زنش شــده و کمى ســرد مى شود. بعد 
از هشت ســال زندگى مشــترك خدا عرفان را به آنها مى دهد. شش 
ســال از تولد عرفان گذشــت تا اینکه زن جوان به رفتار همســرش 
مشکوك شد و تماس و پیامک هاى او را بررسى کرد و متوجه خیانت 

حسین شد.
او چند بار با صحبت یا دعوا از همســرش خواست که به این رفتارش 
پایان دهد اما گوش شــوهرش به این حرف ها بدهکار نبود. به همین 
دلیل بــا مراجعه به دادســرا از شــوهرش به اتهام خیانت شــکایت 

کرد.
زن جوان در آســتانه رســیدگى به شــکایتش تصمیمى عجوالنه و 
خطرناك گرفت. او از ترس اینکه سرنوشــت عرفــان بعد از طالق 
چه مى شــود، تصمیم گرفت به زندگى هر سه نفرشــان پایان بدهد. 
به همیــن دلیل ســمى خطرناك خریــده و با غذا مخلــوط کرده و 
به همســر و فرزنــدش داد و در پایان خــودش هم از همان ســم 

خورد.
نیمه هاى شب مرد حالش بد مى شود و به دستشویى مى رود که اجل 
مهلتش نمى دهد. زن جوان و پســرش هم در اتاق خواب نفس هاى 

آخر را کشیدند .
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تراشه پرچمدار هوآوى با نام 
کرین 960 

نصف جهــان شــرکت چینى هوآوى (Huawei) به 
طور رسمى پرچمدار سرى تراشه هاى موبایلى خود 
را معرفى کرد. این تراشه کرین 960 (Kirin 960) نام 
دارد و جانشین تراشــه کرین 950 (Kirin) مى شود. 
تراشه هاى هوآوى با لقب اختصاصى کرین شناخته 

مى شود. 
سیســتم روى چیپ کرین 960 هــوآوى از میکرو 
معمــارى big.LITTLE بهــره مى برد و شــامل 
پردازنده اى هشت هسته اى مى شــود. هسته هاى 
پردازشــگر این سیســتم روى چیپ از چهار هسته 
Cortex A73 و چهار هسته Cortex A53 تشکیل 

مى شــوند. ضمنا تراشــه کرین 960 هــوآوى از 
لیتوگرافى 16 نانومتــرى FinFET بهره مند بوده و 
پردازنده گرافیکــى آن Mali-G71 MP8 در نظر 

گرفته شده است.
LP- سیســتم روى چیپ کرین 960 هوآوى از رم
DDR4 پشــتیبانى به عمل آورده و مودم آن هم از 

اتصال 4G LTE Cat 12/13 پشتیبانى مى کند. این 
تراشه همچنین از تکنولوژى CMDA یا «دسترسى 
چندگانه تقســیم کد» بهره مى بــرد. احتماال فبلت 
هوآوى میت 9 اولین محصولى خواهد بود که به طور 
رسمى از تراشــه کرین 960 بهره مند مى شود. براى 
اثبــات قدرت عملکرد تراشه کرین 960 هوآوى باید 

کمى صبور باشیم. 

مترجم گوگل ترانسلیت 
اندروید

نصــف جهــان Google Translate  خدماتــى از 
کمپانى گوگل مى باشد که با آن مى توانید به ترجمه 
متن هاى خود و یا وب ســایت هــا بپردازید و متن 
دلخواه خود را با زبان موردنظر مشــاهده کنید. به 
دلیل محیط کاربرى ساده و حرفه اى این سرویس 
و خدماتش آن را به عنوان یک ترجمه گر قدرتمند 

مى شناسند.
در این ســرویس مى توانید با کپى کردن و یا تایپ 
متن هاى خود آن را به 60 زبان زنده دنیا مشــاهده 
کنید و قادر اســت به طور خودکار زبان متن شما را 
تشخیص بدهد. ســرویس مترجم گوگل نرم افزار 
رسمى خود را با نام Google Translate براى انواع 
سیستم عامل از جمله اندروید عرضه کرده است تا 
کاربرانى که به یک مترجم قوى محتاج اند بتوانند 
به راحتى از امکانات این سرویس در اسمارت فون 
اندرویدى خود به آسانى اســتفاده کنند.در این اَپ 
شــما مى توانید متن خود را به روش هاى متفاوتى 
از جمله صدا ، دســت خط و دوربین وارد کنید تا کار 
ترجمه صورت بگیرد و از ویژگى هاى آن مى توان  به 
ذخیره ترجمه هاى مورد عالقه خود براى دسترسى 
آفالین و پشتیبانى از زبان هاى فارسى و عربى اشاره 

نمود.  

بازِى مخفى
 دستیار پرحاشیه گوگل

نصف جهان  به تازگى اعالم شــده کــه یک ویژگى 
مخفى در دستیار گوگل موجود در گوشى هاى پیکسل 
و پیکسل XL قرار داده شده که اگر عالقه مند به انجام 
بازى باشید، قطعاً توجه شما را به خود جلب خواهد کرد.

صاحبان گوشى هاى پیکســل و پیکسل XL دستیار 
گوگل را باز کنند و جمله «I’m Feeling Lucky» را به 
 I’m Feeling» زبان بیاورند تا بازى شروع شود. جمله
Lucky»، در صفحه اصلى سایت گوگل نیز به چشم 

مى خورد که با کلیک بر روى آن، با نتایج جستجویى 
رو به رو مى شوید که کامًال اتفاقى و تصادفى انتخاب 

شده اند.
 Are You Feeling» این بازى هم تحت عنوان بازى 
Lucky» شناخته مى شود، با یک موزیک متن، واکنش 

مخاطبان و هم چنین یک میزبان که به صورت اتفاقى 
شوخى ها و جوك هاى کوتاه مى گوید، همراه است.

نصف جهان «شاتل لند» پورتال جامعى است براى پاسخ گویى به همه نیازهاى آنالین کاربران. شاتل لند در حال حاضر شامل 
بخش هاى زیر است که مى توانید با مراجعه به هر بخش از سرویس هاى یاد شده استفاده کنید:

دانلود: جدیدترین و به روزترین فایل ها و برنامه هاى کاربردى، آموزشى و سرگرمى در حوزه هاى نرم افزار، آموزش، مستند 
و زبان بصورت کامال رایگان براى استفاده کاربران در این بخش قرارداده شده است و شما میتوانید به سهولت و با باالترین 

سرعت ممکن آن را دانلود کنید.
آپلود:  با ثبت نام در این بخش، 150 گیگا بایت فضا بصورت رایگان براى آپلود فایل ها و برنامه هاى مختلف در اختیار کاربران 

قرار داده شده است تا در محیطى امن اقدام به آپلود فایل هاى خود کنند. 
گیم ِسنتر: بخش بازى هاى آنالین در شاتل لند شامل پرطرف دارترین بازى هاى آنالین است که کاربران با ثبت نام در 

بخش مربوط به آن امکان شرکت در بازیها را پیدا مى کنند. 
فناورى:  بخش فناورى به عنوان یکى دیگر از خدمات شاتل لند به تولید و انتشار به روزترین و داغ ترین خبرها و ویدیوها 
www.shatelland.com:مى پردازد.                                                                                                                          وب آدرس IT در حوزه

نصف جهــان Talking Tom Gold Run  جدیدترین بازى استودیوى مطرح و نام آشناى Outfit7 براى اندروید است که 
به صورت رایگان در پلى استور عرضه شده است.داستان بازى در مورد دزدیده شدن طالهاى شما مى باشد که هم اکنون 
باید دزد را دنبال کنید و با جمع آورى طالهاى خود به ساخت خانه رویایى تان بپردازید! شما در نقش شخصیت هاى دوست 
داشتنى و معروف قرار مى گیرید و مى بایست از یک طرف تا جایى که مى توانید بدوید و از موانع مختلف به سالمت عبور کنید 
و از طرف دیگر سکه هاى موجود را جمع آورى نمایید! انواع دستاوردهاى مختلف نظیر کاله ایمنى، موشک، آهن ربا و… 
در مسیر دوى شما وجود دارند که با برداشتن آن ها هیجان دو چندان مى شود و مى توانید سکه ها را بهتر جمع آورى کنید! 

برخى از ویژگى هاى این بازى:
دوندگى در انواع مکان ها و محیط هاى مختلف و منحصر به فرد
دوندگى در نقش تام، آنجال، گینگر، هانک، بن با امکان انتخاب

انواع دستاوردهاى مختلف براى جمع آورى و افزایش هیجان بازى
دارا بودن گرافیک اچ دى با صداگذارى عالى و انیمیشن هاى دوست داشتنى

معرفى محصول

نصف جهان  بِرند ُکداك با دوربین هاى عکاســى گره 
خورده و سالهاســت که این شــرکت، در زمینه تولید 
دوربین هاى عکاســى و محصوالت دیگرى همچون 
پرینتر فعالیت مى کند. اما امروز این شرکت، با رونمایى 
از گوشى هوشمند و یا بهتر بگوییم َکمرافون جدیدى 
تحت عنوان Ektra، حوزه کارى خود را گسترش داد و 
خود را به جمع تولیدکنندگان این محصول اضافه کرد. 

 این گوشى هوشمند اندرویدى، ویژه طرفداران عکاسى 
موبایلى تولید شده و مى تواند براى آن دسته از کاربرانى 
که به دنبال، گوشى هوشمندى مجهز به یک دوربین 
قدرتمند هســتند، یکى از بهترین گزینه ها براى خرید 

باشد.
 دوربین اصلى این گوشى از یک سنسور فوکوس سریع 
21 مگاپیکسلى با روزنه دیافراگم f2.0 بهره مى برد و 
دوربین سلفى آن نیز به یک سنسور 13 مگاپیکسلى با 
روزنه دیافراگم f2.2 و قابلیت فوکوس خودکار تشخیص 

فاز برخوردار است.
 کداك در این گوشــى از Scene Selection Dial به 
سبک SLR اســتفاده کرده که به کاربر این امکان را 
HDR، Land- مى دهد تا دوربین را تنظیماتى از قبیل

 scape، Portrait، Macro، Sport، Night-Time،
Panorama و Pokeh را در لحظه عکاسى اعمال کند.

 همچنین، این دوربین به حالت Smart Auto نیز مجهز 
شده که مى تواند بهترین موقعیت را براى عکس شما 
انتخاب کند. در حالت دســتى نیز مى توان تنظیمات 
 White Balance ،فوکوس ،ISO پیشرفته اى همچون

و سرعت شاتر را انجام داد.
 از طرفى دیگر، تکنولوژى عکس بردارى در شب کداك 
موسوم به ARCSOFT و لنزهاى این شرکت به کاربر 
این اجازه را مى دهد تا عکس هاى بهترى را در موقعیت 
هایى با نور کم ثبت کند و نویزهاى ISO را کاهش دهد.

 از دیگر قابلیت هاى این گوشــى هوشمند مى توان به 

Dynamic Focus و Object Tracking اشاره کرد. 

Snap- و Super 8 عالوه بر این، اپلیکیشــن هــاى
speed نیز مى تواند به ترتیب، افکت هاى حرفه اى را 

به عکس ها اضافه کنند و تصاویر را در لحظه ویرایش
 کنند.

 همچنین، امکان اشتراك گذارى تصاویر در شبکه هاى 
اجتماعى نیز براى کاربر فراهم شده و در صورت تمایل 
مى تواند، عکس ها را با استفاده از اپلیکیشن پرینتر، در 

کمترین زمان ممکن چاپ کند.
 در خصوص سایر مشخصه هاى فنى این اسمارت فون 
دوربین محور نیز باید گفت که مشــخصاتى همچون 
پردازنده 10 هسته اى هلیو ایکس 20، حافظه داخلى 32 
گیگابایتى، باترى 3000 میلى آمپر ساعتى و پشتیبانى 
از پورت USB نوع C را در دل خود جاى داده است. قرار 
است این گوشى با قیمت 449 دالر و از اواخر سال جارى 

میالدى روانه بازار شود.
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بازى فوق العاده 
تام دونده 
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فعال سازى اسالیدشو 
هنگام استفاده از باترى

نصف جهان اگر از ویندوز 10 بر روى لپ تاپ یا تبلت 
خود استفاده مى کنید و قابلیت اسالیدشوى تصاویر 
پشت زمینه را فعال کرده اید، احتماًال متوجه شده اید 
که هنگامى که دســتگاه متصل به برق نیست و در 
حال اســتفاده از باترى است، قابلیت اسالیدشو کار 
نمى کند. این موضوع به دلیل صرفه جویى در مصرف 
انرژى اســت. در صورتى که تمایل دارید در هنگام 
استفاده از باترى نیز تصاویر پشت زمینه به صورت 
خودکار تعویض شوند، در این ترفند به نحوه   انجام 

این کار مى پردازیم.
 Start  بدیــن منظــور ابتــدا بــر روى دکمــه 
راســت کلیک کنید و در منوى پدیدارشده بر روى

 Power Options کلیک کنید.
 اکنون در پنجره  بازشده، در مقابل پِلَنى که در حالت 
 Change plan settings انتخاب اســت بر روى

کلیک نمایید.
Change advanced pow- در صفحه بعد بر روى 

er settings کلیک کنید.

Desktop back-  در پنجره  جدید ابتدا زیرشــاخه 
ground settings و ســپس Slide show را بــاز 

نمایید.
اکنون On battery را بــر روى Available تنظیم 

کرده و روى دکمه  OK کلیک کنید.
 کار تمام اســت و از این پس تغییر خودکار تصاویر 
پس زمینه هنــگام اســتفاده از باترى نیــز انجام 

مى پذیرد.

ساخت نخستین ُپل براى 
رایانه هاى کوانتومى

دانشــمندان دانشــگاه هــاروارد و    ایسنا|
آزمایشگاه پرتوى یون ساندیا با ادغام دو اتم سیلیکون 
در یک ماتریس الماس توانسته اند دو رایانه کوانتومى 

متفاوت را به هم متصل کنند.
در رایانه هاى ســنتى، داده در یکى از دو حالت صفر 
و یک ابراز مى شود که به بیت هاى دودویى شناخته 
شده اند.اما رایانه هاى کوانتومى از بیت هاى کوانتوم 
یا کیوبیت استفاده مى کنند. محاسبات در یک رایانه 
کوانتومى زمانى رخ مى دهد که کیوبیت ها با یکدیگر 
تعامل برقرار مى کنند، از این رو براى اینکه یک رایانه 
کار کند، بــه کیوبیت هاى زیاد نیــاز دارد.اطالعات 
کوانتومى مانند یک شبکه روى یک پل قابل توزیع 
هستند. این امر مى تواند راه را براى شکل جدیدى از 
سنجش کوانتومى هموار کند زیرا ارتباطات کوانتومى 
به اتم ها در پل اجازه مى دهند به شکل واحد رفتار کنند.

پل جدید با افزودن ناخالصى (اتم سیلیکون) به الماس 
ساخته شده است. این تحقیق از یک پرتوى کاشت 
یون متمرکز در آزمایشگاه پرتوى یون ساندیا استفاده 
کرده است که براى شلیک یون هاى منفرد به مناطق 

خاص یک زیرالیه الماس طراحى شده است.

ترفند

فناورانه

پیشنهاداتى براى خرید یک مودم خانگى

گوشى دوربین محور ُکداك 

بسیارى از افراد دوست ندارند بابت خرید یک مودم/روتر خانگى پول زیادى بدهند و ترجیح مى دهند به دالیل مختلفى مانند عدم نیاز به یک روتر پر سرعت؛ یک دستگاه ارزان قیمت تهیه کنند. در حالى که مودم روترهاى 
نسل جدید AC با سرعت هاى چند گیگابیتى در بازار جوالن مى دهند؛ حداقل انتظار ما از یک مودم روتر زیر صد هزار تومان باید پشتیبانى از سرعت 300 مگابیتى روى فرکانس 2.4 گیگاهرتز باشد و البته دو آنتن خارجى 
و درگاه هاى ارتباطى کامل. برهمین اساس به سراغ انتخاب روترهاى پرقدرت و البته پر فروش بازار ایران رفتیم و  مدل هاى پیشنهادى زیر به دست آمدند.با هم بهترین هاى زیر صد هزار تومان بازار را مرور مى کنیم:

D-Link DSL-2740U
قیمت: 73 هزار تومان

یکى از بهترین محصوالت چند ساله اخیر شرکت دى لینک و بازار شبکه ایران است و على رغم داشتن مشخصات 
کامل یک روتر بى سیم خوب در رده اســتاندارد 802.11n  قیمت مناسبى هم دارد. یک مودم/روتر N300 کامل با 
چهار درگاه شبکه و یک درگاه RJ-11 براى کانکتور تلفن در کنار دو آنتن خارجى با قدرت 5 دسى بل مى تواند خیال 
شما را بابت واى فاى خانگى راحت کند. این دستگاه در بُعد مودمى نیز از استاندارد +ADSL2  بهره مى گیرد و مى تواند 
به راحتى اینترنت را روى شبکه واى فاى و دستگاه هاى مختلف به اشتراك بگذارد. فهرست بلندباالى ویژگى ها و 
امکانات این محصول هر کاربرى را از دستگاه مودم یا روتر دیگرى بى نیاز مى کند. این دستگاه را شرکت هاى کوچک 

یا محیط هاى ادارى کوچک هم مى توانند استفاده کنند.  

D-Link DSL-2750U
قیمت: 95 هزار تومان

2750 مدل به روز شــده و جدیدتر مودم/روتر 
2740 شــرکت دى لینک اســت و مشــخصا 
 USB 2.0 نســبت به مدل قبلى یــک درگاه
اضافه دارد که براى اشــتراك گذارى چاپگر، 
هارددیســک هاى خارجــى و دســتگاه هاى 
NAS در یک شبکه ســازمانى مناسب است. 

دیگر مشخصات و ویژگى هاى 2750 همانند 
مدل 2740 هســتند و البته از طراحى جدیدتر 
و زیباترى هــم بهره مى برد. یــک مودم روتر 
+ADSL2 بــا ســرعت 300 مگابیــت روى 
شبکه هاى بى سیم و دو آنتن خارجى 5 دسى بل 
 USB و درگاه هاى شبکه و تلفن. اگر به درگاه
2.0 نیاز دارید؛ به سراغ خرید مدل 2750 بروید 
ولى اگر تصور مى کنید ایــن درگاه به کارتان 
نمى آید و نیازى به اشــتراك گذارى مودم هاى           
3Gیا فلش ممورى در شبکه ندارید؛ با پرداختن 

نزدیک به 20 هزار تومان کمتر به سراغ خرید 
مدل 2740 بروید. 

Asus DSL-N10C1
قیمت: 89 هزار تومان

شرکت اِیسوس یکى از برندهاى خوش نام و پرفروش بازار شبکه ایران است و محصوالت پرقدرتى عرضه مى کند 
اما غالبا قیمت باالترى نسبت به برندهاى دیگر دارند. ارزان ترین روترهاى دو آنتنه ایسوس از 110 هزار تومان 
شروع مى شــوند ولى براى افرادى که نمى خواهند این قدر هزینه کنند؛ یک مدل خوب 89 هزار تومانى هم در 
بازار یافت مى شود. N10C1 یک روتر با سرعت 150 مگابیتى است و فقط یک آنتن خارجى 5 دسى بلى دارد اما 
از سوى دیگر کارایى باالیى از خود در تست ها نشان داده و امتیاز باالیى از کاربران گرفته است. این دستگاه از 
اینترنت +ADSL2  پشتیبانى مى کند و مجهز به چهار درگاه شبکه اترنت و یک درگاه RJ-11 براى اتصال تلفن 
به مودم است. دیگر مشخصات و امکانات این محصول کامل هستند و کاربران مى توانند مطمئن باشند دارند از 

یک محصول خوب و با کیفیت و البته زیبا استفاده مى کنند. 

TP-Link TD-W8960N
قیمت: 78 هزار تومان

تى پى لینک هم محصوالت مطابق ذایقه کاربران ایرانى عرضه مى کند و هم ارزان قیمت هســتند. در ســبد 
محصوالت این برند چندین مودم روتر خوب یافت مى شــود که 8960 و 8961 دو نمونه از آن ها هستند. این 
محصوالت نیز در رده N300 و دو آنتنه با قدرت 5 دسى بل هستند و چهار درگاه شبکه اِترنت صد مگابیتى و یک 
درگاه RJ-11 دارند. روى این محصوالت از درگاه USB 2.0 خبرى نیست اما امکانات امنیتى و پنل مدیریتى 
نسبتا کاملى دارند و کاربران خانگى را بى نیاز مى کنند. اگر فاکتور قیمت را در نظر بگیریم؛ خرید مودم روتر 8960 
یا 8961 یک بُرد واقعى اســت؛ به خصوص اینکه کاربران هم از این محصوالت راضى هستند. هر دوى این 
روترها چندین سال است در بازار ایران فروش خوبى داشته و هنوز پشت ویترین فروشگاه ها خودنمایى مى کنند. 

TP-Link TD-W8968N
قیمت: 98 هزار تومان

مودم روتــر 9868 به روزشــده مــدل 8960 
تى پى لینک است و مطابق انتظار اولین تغییر یا 
 USB ویژگى  جدید آن افزوده شدن یک درگاه
2.0 براى اتصال مودم هاى 3G یا فلش ممورى 

و چاپگر اســت. یک محصول خوش ساخت و 
 N300 زیبا با آخرین فناورى هاى روترهاى رده
شامل سرعت 300 مگابیتى و دو آنتن خارجى 5 
دسى بل. در واقع؛ این محصول شبکه اى فراتر 
از یک واى فاى خانگى راه انــدازى و مدیریت 
مى کند و کسب وکارهاى کوچک مى توانند بدان 
چشم طمع داشته باشند. قیمت نسبتا باالى این 
محصول در مقایسه با دیگر محصوالت هم رده 

نیز از این واقعیت حکایت مى کند.

رامین مشکاه



آگهىآگهى 2788دوشنبه  3 آبان  ماه 1111

حصر وراثت
آقاى اکبر حاجى صادقى نجف آبادى داراي  شناسنامه شماره  1080387366 به شرح دادخواست به کالسه 962/95  
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل حاجى صادقى نجف 
آبادى به شناسنامه 223 در تاریخ 1395/06/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1– بتول حاجى صادقى نجف آبادى ، ش.ملى 1080141359 ،2- فاطمه  حاجى صادقى نجف 
آبادى ، ش.ش 9577  3- اکبر حاجى صادقى نجف آبادى  ش. ملى1080387366 (فرزندان متوفى) 4- زهره ملکى 
نجف آبادى ش.ش 55 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2301 شعبه 14 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1134 /7
حصر وراثت

خانم زیور عیدى وندى داراي  شناسنامه شماره  11859 به شرح دادخواست به کالسه 959/95  از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماهان عید وندى به شناسنامه 1080824464 در تاریخ 
1391/11/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1– زیور عیدى 
وندى ، ش.ملى 1092203184 (مادر متوفی) 2- فرشاد عید وندى ، ش.ش 652 (پدر متوفی) 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 دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 2297 شعبه 14  حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/1139
اجراییه

شماره: 99/95 ش ح 6 به موجب راي شماره 152/95 تاریخ 95/4/30 حوزه 6 حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه: محسن معظمى محمدآبادى به نشانی: مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتاد هزار ریال بعنوان هزینه هاى 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/9 لغایت اجراى کامل دادنامه در حق خواهان: 
عبدالمحمد صفى زاده فرزند سلطان محمد به نشانى: ویالشهر- بلوار باهنر- خ پاسداران- کوچه شهید میرعباسى 

پالك 46 کدپستى 8581754514 محکوم و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت نیم عشر دولتى در حق 
صندوق دادگسترى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2286 شعبه 6 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/7/1141
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى مهدى بهرامى خواهان آقاى خلیل ابوحیدرى دادخواستى با موضوع فک 
پالك به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 588/95 ش 9 ح ثبت و براى 
روز دوشنبه مورخ 95/09/05 ســاعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 974 شــعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/1242 /7
حصر وراثت

شیدا قائیدى بارده بشناسنامه شماره 2840 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 404/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان على قائیدى بارده به شناسنامه شماره 
1961 در تاریخ 95/2/13 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شیدا قائیدى بارده فرزند على شماره 
شناسنامه 2840 نسبت با متوفى (فرزند) 2- معصومه قائیدى بارده فرزند على شماره شناسنامه 9486 نسبت با متوفى 
(فرزند) 3- لیال قائیدى بارده فرزند على شماره شناسنامه 12069 نسبت با متوفى (فرزند) 4-زهره قائیدى بارده ئى 
فرزند على شماره شناسنامه 2623 نسبت با متوفى (فرزند) 5- کبرى قائیدى بارده فرزند على شماره شناسنامه 132 
نسبت با متوفى (فرزند) 6- عبدا... قائیدى بارده فرزند على شماره شناسنامه 16696 نسبت با متوفى (فرزند) 7- مریم 
سده قهفرخى فرزند رمضان شماره شناسنامه 70 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 یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 992 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/7/1243
اجراییه

شماره: 171/95ش 9 ح- 95/7/10 به موجب راي شــماره 312 تاریخ 95/04/30 حوزه نهم شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیها: 1- مهدى عطار فرزند محمد به نشانى: شاهین شهر خ 
مدرس- سمسارى عطار، روبروى مبل پرشیا 2- سمانه خاکسار به نشانى: مجهول المکان محکوم است به حضور در 
دفترخانه جهت انتقال قطعى سند خودروى پراید به شماره انتظامى 850292 ایران 43 و پرداخت مبلغ 1/250/000 
ریال هزینه دادرسى، پرداخت هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیهاست.مشخصات محکوم له: محمد 
فرهادى فرزند کیامرث به نشانى: فوالدشهر محله ۴A فرعى 8 پالك 217. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 970  شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه(مجتمع 
شماره یک)/7/1245

حصر وراثت
مرتضى نظرى حاجى آبادى بشناسنامه شماره 16 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 398/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مصطفى نظرى حاجى آبادى 
به شناسنامه شماره 14 در تاریخ 1394/11/26 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مرتضى نظرى 
حاجى آبادى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 16 نســبت با متوفى (فرزند) 2- حسنعلى نظرى حاجى آبادى فرزند 
مصطفى شماره شناسنامه 11 نسبت با متوفى (فرزند) 3- حسینعلى نظرى حاجى آبادى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 
874 نسبت با متوفى (فرزند) 4- فضیلت نظرى حاجى آبادى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 306 نسبت با متوفى 
(فرزند) 5- شهربانو نظرى حاجى آبادى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفى (فرزند) 6- فاطمه نظرى 
حاجى آبادى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفى (فرزند) 7- زهرا نظرى حاجى آبادى فرزند مصطفى 
شماره شناسنامه 26 نسبت با متوفى (فرزند) 8- اکرم نظرى حاجى آبادى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 17 نسبت با 
متوفى (فرزند) 9- اعظم نظرى حاجى آبادى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 27 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 990 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/7/1246
حصر وراثت

میالد بهروزکار لنگرودى بشناسنامه شماره 1706 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 420/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباس بهروزکار لنگرودى 
به شناسنامه شماره 33 در تاریخ 95/7/10 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- میالد بهروزکار 
لنگرودى فرزند عباس شماره شناسنامه 1706 نسبت با متوفى (فرزند) 2- مریم بهروزکار سنگرودى فرزند عباس 
شماره شناسنامه 696 نسبت با متوفى (فرزند) 3- سکینه صاحب نقش فرزند محمد شماره شناسنامه 560 نسبت با 
متوفى (زوجه). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 1003 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/7/1248

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973759200864 شــماره پرونده: 9509983759200212 شماره بایگانی شعبه: 950218 
خواهان ها: 1- آقاى رضا فالمرزى فرزند حسن 2- خانم سارا پزیرش اورگانى فرزند قباد آقاى رضا فالمرزى فرزند 
حسن همگى به نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر خ فردوسى 5 شرقى مجتمع بابک ط 3 واحد 
7، خواندگان: 1- آقاى داریوش کریمى فرزند رمضانعلى به نشانى: اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى- شاهین شهر خ 
فردوسى نبش فرعى 5 غربى امالك عدل 2- آقاى رمضان عیدى زاده عظیمى 3- خانم مهرانگیز عیدى زاده عظیمى 
همگى به نشانى: مجهول المکان، خواسته : الزام به تنظیم سند رسمى ملک، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى 
رضا فالمرزى فرزند حسن و خانم سارا پزیرش اورگانى فرزند قباد به طرفیت آقایان 1- داریوش کریمى فرزند رمضانعلى 
2- رمضان عیدى زاده عظیمى 3- خانم مهرانگیز عیدى زاده عظیمى (زمانى) به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام 
خواندگان به انتقال سند رسمى شش دانگ یک واحد آپارتمان پالك ثبتى 26368 فرعى از 406  اصلى و قدرالسهم 
از عرصه مشاعى مشاعات و شش دانگ انبارى شماره 4 و پارکینگ اختصاصى شماره 2 و جمیع منضمات و ملحقات 
و متعلقات بخش 16 ثبت اصفهان و مطالبه کلیه خسارات قانونى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه 
مطابق رونوشت مصدق مبایعه نامه مورخ 88/6/19 که به موجب آن خوانده ردیف اول شش دانگ آپارتمان موضوع 
پالك ثبتى 26368 فرعى از 406  اصلى را به خواهان ها واگذار نموده است ومرحوم شهرام عیدى زاده عظیمى فرزند 
رمضان نیز به موجب وکالت شماره 880 مورخ 88/2/21 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى 225 شاهین شهر قبل از فوت 
رقبه موصوف را به خوانده ردیف اول واگذار نموده است و مطابقه پاسخ استعالم شماره 103/95764/26 از اداره ثبت 
اسناد و امالك شاهین شهر مالکیت مرحوم شهرام عیدى زاده عظیمى محرز مى باشد و مطابق پاسخ استعالم از اداره 
ثبت احوال به شماره 4623 مورخ 95/6/28 وراث نامبرده خواندگان ردیف دوم وسوم مى باشند و از طرفى خواندگان 
على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده اند و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده 
است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعویى خواهن را حمل بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنى 
و مواد 198، 515 ، 519 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خواندگان ردیف 
دوم و سوم به انتقال رسمى شش دانگ پالك ثبتى 26368 فرعى از 406  اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به نام 
خواهان ها به شرح فوق و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان ها محکوم و اعالم مى گردد و اما در خصوص دعویى خواهان ها نسبت به خوانده ردیف اول دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده نظر به ابنکه دعوى مطروحه مطابق پاسخ استعالم ثبتى مذکور متوجه خوانده ردیف اول میباشد لذا 
دادگاه مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعواى 
خواهان ها را صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره در قسمت اول نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن و همچنین نسبت به سایر قسمتها ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 1000 اسالمیان رئیس شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/7/1249 
حصر وراثت

آقاى حسین بیدرام گرگابى به شناسنامه شماره 94 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 416/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمدعلى بیدرام به شناسنامه 
شماره 19 در تاریخ 1395/04/12 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- حسی ن بیدرام گرگابى فرزند 
محمدعلى شماره شناسنامه 94 نسبت با متوفى (فرزند) 2- جمیله حق شناس فرزند حسن شماره شناسنامه 4 نسبت 
با متوفى (همسر) 3- زهرا بیدرام فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 8495 نسبت با متوفى (فرزند) 4- على بیدرام 
گرگابى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 9771 نسبت با متوفى (فرزند) 5- احمد بیدرام گرگابى فرزند محمدعلى 
شماره شناسنامه 8497 نسبت با متوفى (فرزند)6- منیژه بیدرام گرگابى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 184 نسبت 
با متوفى (فرزند) 7- رسول بیدرام گرگابى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 8496 نسبت با متوفى (فرزند) 8- مجید 
بیدرام گرگابى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 264 نســبت با متوفى (فرزند).اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 998 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/7/1252
حصر وراثت

آقاى هاشم حیدرى به شناسنامه شماره 933 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 408/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محدثه حیدرى به شناسنامه شماره 
0371612721 در تاریخ 1395/07/05 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- هاشم حیدرى فرزند 
على شماره شناسنامه 933 نسبت با متوفى (پدر متوفى) 2- سکینه صبورى فروزان  فرزند حسن شماره شناسنامه 
4036 نسبت با متوفى (مادر متوفى) 3- صادق پارســائى پور فرزند نادر شماره شناسنامه 1990616501 نسبت با 
متوفى (همسر متوفى) .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 نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1004 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/1253 /7
حصر وراثت

آقاى هاشم حیدرى به شناسنامه شماره 933 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 409/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سکینه صبورى فروزان به شناسنامه 
شماره 4036 در تاریخ 1395/07/05 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- هاشم حیدرى فرزند على 
شماره شناسنامه 933 نسبت با متوفى (همسر) 2- مهدى حیدرى فرزند هاشم شماره شناسنامه 1991455917 نسبت 
با متوفى (فرزند) 3- محدثه حیدرى فرزند هاشم شماره شناسنامه 0371612721 نسبت با متوفى (فرزند) 4- حسن 
صبورى فروزان  فرزند اصغر شماره شناسنامه 6 نسبت با متوفى (پدر متوفى) 5- ایران تاج مرادى فرزند سلطان حسین 
شماره شناسنامه 417 نســبت با متوفى (مادر متوفى). 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 نخستین آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1006 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1254 /7
حصر وراثت

هاشم حیدرى بشناسنامه شماره 933 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 
410/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مهدى حیدرى به شناسنامه شماره 1991455917 
در تاریخ 1395/7/5 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- هاشم حیدرى فرزند على شماره شناسنامه 
933 نسبت با متوفى (پدر متوفى) 2- سکینه صبورى فروزان فرزند حسن شماره شناسنامه 4036 نسبت با متوفى (مادر 
متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 

م الف: 1005 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/7/1255
حصر وراثت

آقاى علیرضا صراف نژاد به شناسنامه شماره 48610 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 419/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان عصمت عاصى پور به 
شناسنامه شماره 3 در تاریخ 1395/06/06 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- علیرضا صراف نژاد 
فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 48610 نسبت با متوفى (فرزند) 2- پیمان (حمید) صراف نژاد فرزند سیدحسین شماره 
شناسنامه 782 نسبت با متوفى (فرزند) 3- مژگان صراف نژاد فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 1126 نسبت با متوفى 
(فرزند) 4- مریم (ماندانا) صراف نژاد فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 1274 نسبت با متوفى (فرزند) 5- سحر صراف 
نژاد فرزند سیدحسین شماره شناسنامه 3073 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1002 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/1257 /7
مزایده

شــعبه اول اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده  2369/95 ش ج یک له خانم مهناز 
ابرام جونقانى و علیه آقاى احمد افســوس به آدرس اصفهان خ حکیم نظامى خ نظر غربى کوى قینان کوى اصغر 
نجفى بن بست 20 پ 83 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 125/552/700 ریال اموال توقیفى محکوم 
علیه به شرح یک دستگاه سوارى پراید 111 بشــماره انتظامى 315 ى 63  ایران 13 به رنگ مشکى روغنى مدل 
سال 1389 بشماره شاســى s 5430089039276 و شماره موتور 3871081 مى باشــد که سوارى مذکور داراى 
موتور گیربکس، دیفرانسیل نسبتاً مرتب و بدنه داراى خشــهاى محیطى الستیکها حدود 40٪ عاج دارد شیشه ها 
و داشبورد سالم، داراى سیستم صوتى فابریک مى باشد تودوزى فرســوده است توقف طوالنى مدت در پارکینگ 
دارد که بعلت شــارژ بودن باطرى قابل روشــن شــدن نبود بیمه نامه شخص ثالث رؤیت نشــده که با عنایت به 
توصیف وضعیت خودرو و رکود حاکم بر بازار فعلى اتومبیل در حــال حاضر مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار تومان 
معادل 155/000/000 ریال بعنوان قیمت پایه اعالم مى گردد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده 
است در نظر دارد جلســه مزایده اى مورخ 95/8/23 در ســاعت 11 تا 12 صبح در محل اجراى احکام شوراى حل 
اختالف اصفهان واقع در خیابان آتشــگاه روبروى پمپ بنزین مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف اصفهان 
طبقه دوم برگزار نماید. طالبین شــرکت در جلســه مزایده مى توانند با واریز 10درصد قیمت پایه به شماره حساب 
(2171350205001) بانک ملى و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. م الف: 22302 شــعبه اول اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/7/1129
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350507291 شماره پرونده: 9409980350501352 شماره بایگانی شعبه: 941499 
خواهان/ شاکى: ســتاد اجرایى فرمان امام خمینى (ره) دادخواستى به طرفیت خوانده شهردارى مرکزى اصفهان و 
(جهانگیر برومند و آزاده برومند و جواد برومند) به خواسته ابطال ســند انتقال شماره 62030  و ابطال سند مالکیت 
شهردارى و صدور سند به نام ستاد تقدیم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع دراصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان – طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9409980350501352 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1395/09/17 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان / شاکى وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان / 8/126
احضار

نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره95/5753 ك 15،آقاى نجفقلى جبارى فرزند حسین متهم است به کالهبردارى 
و انتقال مال غیر و از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وى 
ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر شود، در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 991شعبه دوم بازپرسى  دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه /7/1244

احضار
شماره نامه: 9510113761901174 شــماره پرونده: 9309983761400735 
شماره بایگانی شــعبه: 950627 نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره 950627 
ب2، آقاى امیر چاوشى زاده فرزند صفر متهم است به ارتکاب جعل اسناد رسمى و 
استفاده از سند مجعول از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشد و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجراى ماده 174 
قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول 
خواهد شد. م الف: 995 شعبه دوم بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/7/1054

ابالغ
شماره نامه: 9510113761801351 شــماره پرونده: 9509983761800627 
شماره بایگانی شعبه: 950662 در پرونده کالســه 950662 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر خانم سیما علیزاده حسین خانکندى فرزند 
على به نشانى متوارى متهم به تحصیل مال نامشــروع تحت تعقیب قرار دارد به 
علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترســى به نشانى او در اجراى ماده 174 
قانون آئین دادرســی کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و 
ابالغ که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و 
از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در 
ضمن هزینه نشر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت 
مى باشد. م الف: 994 شعبه اول بازپرسى دادســراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/7/1060

احضار
شماره درخواست: 9510463760100073 شماره پرونده: 9409983761801573 
شــماره بایگانی شــعبه: 951185 به شــرح محتویات پرونده کالسه 951185 
ك101 دادگسترى شاهین شــهرآقاى رضا مقصودى معروف به رضا خسرو فعال 
مجهول المکان متهم اســت به تحصیل مال از طریق نامشــروع که تحت پیگرد 
قانونى میباشد و براى روز سه شــنبه مورخ 95/09/09 ساعت 11 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصاً یا همراه 
یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر 
اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.982 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/1061 /7

احضار
شماره درخواست: 9510463760100071 شماره پرونده: 9409980358700406 
شماره بایگانی شعبه: 951217 به شرح محتویات پرونده کالسه 951217 ك101 
دادگسترى شــاهین شــهرآقایان 1- بابک کیان پور 2- محمد احمد فخرالدینى 
3- احمد فخرالدینى  فعال مجهول المکان متهم اند به مشارکت در نزاع دسته جمعى 
و اخالل در نظم و قدرت نمایى با سالح گرم و بعالوه ردیف اول حمل کلت کمرى 
که تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز چهارشنبه مورخ 95/09/17 ساعت 11 
وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد تا 
متهم شخصاً یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود 
دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.983 شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/1062 /7

احضار
شماره درخواست: 9510463760100064 شماره پرونده: 9509983761900758 
شماره بایگانی شعبه: 951154 به شرح محتویات پرونده کالسه 951154 ك101 
دادگسترى شــاهین شــهرآقاى عباس آریانفر فعال مجهول المکان متهم است 
به خیانت در امانت که تحت پیگرد قانونى میباشــد و براى روز چهارشــنبه مورخ 
95/09/03 ساعت 10:30 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 
قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصاً یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى 
در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد.985 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شــهر و میمه (101 جزایى 

سابق)/1064 /7

احضار
شماره درخواست: 9510463760100072 شماره پرونده: 9409983761502202 
شماره بایگانی شعبه: 951216 به شرح محتویات پرونده کالسه 951216 ك101 
دادگسترى شاهین شهرآقاى سید على مهجور فرزند مجید فعال مجهول المکان 
متهم است به ترك انفاق که تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز چهارشنبه مورخ 
95/09/17 ساعت 10:30 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 
قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصاً یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى 
در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد.986 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شــهر و میمه (101 جزایى 

سابق)/1066 /7

احضار
شماره درخواست: 9510463760100074 شماره پرونده: 9409983761400265 
شــماره بایگانی شــعبه: 951173 به شــرح محتویات پرونده کالسه 951173 
ك101 دادگسترى شاهین شهر آقاى مهدى اخوان ورنو سفادرانى فرزند حسین  
مجهول المکان متهم است به جعل کارت معافیت پایان خدمت و استفاده از آن که 
تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز یکشــنبه مورخ 95/09/14 ساعت 10:30 
وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ مى گردد تا 
متهم شخصاً یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود 
دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.987 شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/1069 /7

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760101045 شماره پرونده: 9409983761802498 
شماره بایگانى شعبه: 950427 شاکى: آقاى ســهند احمدى دارانى فرزند اکبر به 
نشانى: شاهین شــهر ردانى پور نبوت جنب آژانس آسوده- سوپر پاسارگاد، متهم: 
آقاى  رامین درویشى فرزند على اصغر به نشــانى مجهول المکان ، اتهام : تهدید و 
قدرت نمایى با چاقو.راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى رامین درویشى فرزند على 
اصغر دائر بر تهدید وقدرت نمایى با چاقو موضوع شکایت آقاى سهند احمدى دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکى و موداى اظهارات گواهان که مفادا موید 
ادعاى شاکى میباشد و اینکه به موجب کیفرخواست صادره تقاضاى مجازات متهم 
را نموده اند و النهایه توجها به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور 
پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته و مستندا به 
مواد 617 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات مصوب 1375 حکم به محکومیت 
نامبرده به تحمل یک سال حبس تعریزى و چهل ضربه شالق تعزیرى صادر و اعالم 
مى نماید.راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 988 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/1074 /7

احضار
شماره درخواست: 9510463761500026 شماره پرونده: 940998371501080 
شماره بایگانی شعبه: 941162 نظر به اینکه آقاى ســید فواد موسوى فرزند سید 
موســى به اتهام برهم زدن نظم عمومى و هتک ح رمت و تخریب اموال عمومى 
و رعب و وحشت و ضرب وشــتم از طرف این دادسرا به شکایت  خانم رقیه اسد به 
نمایندگى از بیمارستان گلدیس شاهین شهر و آقایان محسن طهماسبى و علیرضا 
لطفى تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ 
تا در مورخ 1395/09/13 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: 954 شعبه چهارم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر 

و میمه/7/1256

احضار
شماره درخواست: 9510463760100076 شماره پرونده: 9409983761801726 
شماره بایگانى شعبه: 951195 به شرح محتویات پرونده کالسه 951195 ك101 
دادگسترى شاهین شــهرآقاى علیار عیدى وند فعًال مجهول المکان متهم است 
به تخریب عمدى و توهین و فحاشــى که تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز 
دوشنبه مورخ 95/09/15 ساعت 11وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد 
ماده 344 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شــخصًا یا همراه یک نفر از وکالى 
رســمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد.1011 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (101 جزایى سابق)/1240 /7

احضار
شماره درخواست: 9510463760100075 شماره پرونده: 9509983761500561 
شماره بایگانى شعبه: 951201 به شرح محتویات پرونده کالسه 951201 ك101 
دادگسترى شاهین شهرآقاى غالمرضا قاسمى مدیر عامل شرکت صنایع فلز بنیاد 
پوششن فعال مجهول المکان متهم است به عدم رعایات نظامات دولتى منتهى به 
ایراد صدمه بدنى غیرعمد که تحت پیگرد قانونى میباشد و براى روز یکشنبه مورخ 
95/09/14 ساعت 09:30 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 
قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصاً یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى 
در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد.1010  شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شــهر و میمه (101 جزایى 

سابق)/7/1241

احضار
شماره ابالغنامه: 9510103731002954 شماره پرونده: 9509983732300382 
شماره بایگانی شعبه: 951057 در پرونده کالسه 951057 شعبه 101 دادگاه کیفرى 
دو نجف آباد آقاى محمود نعمتى فرزند غالمرضا، متهم است به تخریب دیوار، نظر 
به اینکه متهم در آدرس اعالمى شناخته نشده است لذا وفق ماده 115 و 180 قانون 
آیین دادرسی کیفري به متهم ابالغ مى گردد در جلسه مورخه 95/9/22 ساعت 10 
صبح در شعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد حاضر شوند. عدم حضور مانع اتخاذ 
تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 2302 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد 

(101 جزایى سابق) /7/1264

احضار
شماره ابالغنامه: 9510103731002993 شماره پرونده: 9509983732300295 
شماره بایگانی شــعبه: 951047 در پرونده کالســه 951047 شعبه 101 محاکم 
جزایى نجف آباد آقاى مهدى شــمس فرزند عین اله، متهم اســت به ترك انفاق 
موضوع شکایت خانم آرزو کریمى، نظر به اینکه متهم در آدرس اعالمى شناخته 
نشده اســت لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی کیفري به متهم ابالغ 
مى گردد در جلسه مورخه 1395/09/28 ساعت 9 صبح در شعبه 101 محاکم جزایى 
نجف آباد حاضر شود. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 2303 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (101 جزایى سابق)/7/1265

احضار
نظر به اینکه در پرونده کالسه شماره 95/5736/18102/32 ك 11 آقاى محسن 
ابراهیمى فرزند مجید متهم است به ترك انفاق، و از طرف این دادسرا تحت تعقیب 
مى باشد و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وى ممکن نگردیده، 
بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب شاهین شهر حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 996 شعبه دوم بازپرسى دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/7/1259

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760101033 شماره پرونده: 9409983761501986 
شماره بایگانى شعبه: 950445 شاکى: آقاى صباح یادگارى دهنوى فرزند حسین 
به نشانى: شاهین شهر گلدیس خ ســلمان ورودى 2 بلوك 1 واحد 23، متهمین: 
1- آقاى امین ابراهیمى به نشانى: فعال مجهول المکان 2- آقاى اسماعیل قندهارى 
به نشانى: شاهین شهر بلوار شهید مصطفى چمران ف 6 پ 9 فعال مجهول المکان، 
اتهام : ضرب و جرح عمدى. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- امین ابراهیمى 
2- اسماعیل قندهارى فرزند حسین دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى 
موضوع شکایت آقاى صباح یادگارى دهنوى، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، 
شکایت شاکى، گواهى پزشــکى قانونى، مؤداى اظهارات گواهان که مؤید ادعاى 
خواهان مى باشد و اینکه به موجب کیفرخواست صادره تقاضاى مجازات متهم را 
نموده اند و النهایه توجهًا به اینکه متهمین به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور 
پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده اند و ســایر قراین و امارات موجود در پرونده، 
وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته، مســتنداً به مواد 125، 144، 448، 449، 462، 
488 و 714 قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت متهمین به پرداخت دیه به 
نحو اشتراك (بالسویه) در حق شاکى بابت کبودى اطراف چشم راست و دو ناحیه 
کبودى سمت چپ گردن، شش هزارم دیه کامل و بابت کبودى سمت چپ صورت، 
ســه هزارم دیه کامل و بابت ارش خون ریزى زیر ملتحمه چشم راست نیم درصد 
دیه کامل ظرف یک سال از تاریخ وقوع جنایت 94/7/13 صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این محکمه 
مى باشد. م الف: 979 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

و میمه (101 جزایى سابق)/7/1080

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760101321 شماره پرونده: 9309983761800679 
شماره بایگانى شــعبه: 941127 شــاکى: آقاى حمید عرب بیگى فرزند محمد به 
نشانى: گز- خ – بقیه اله پ 22، متهم: آقاى یوسف دریس به نشانى مجهول المکان 
، اتهام : فروش مال غیر.راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى یوسف دریس دائر بر 
فروش مال غیر (یکدســتگاه خودروى پژو روآ)موضوع شکایت آقاى حمید عرب 
بیگى دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شــکایت شاکى و تصویر مصدق مبایعه 
نامه تنظیمى فیمابین شاکى و متهم و اینکه به موجب کیفرخواست صادره تقاضاى 
مجازات متهم را نموده اند و اســتعالم به عمل آمده از پلیس راهور که موید عدم 
مالکیت متهم نسبت به خودرو مى باشد، وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته مستنداً 
به ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء اختالس و کالهبردارى و 
راى وحدت رویه شماره 594- 73/9/1 هیات عمومى دیوان عالى کشور، از حیث 
ادعاى خصوصى حکم به محکومیت متهم به استرداد مبلغ یکصد و هجده میلیون 
و ششصد هزار ریال در حق شاکى و از حیث ادعاى عمومى به تحمل سه سال حبس 
تعزیرى و پرداخت یکصد میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت صادر و 
اعالم مى نماید.راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این محکمه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 978 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه  (101 جزایى سابق)/7/1078

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973760100996 شماره پرونده: 9409983761802543 
شماره بایگانى شــعبه: 950415 شــاکى: آقاى کیومرث آراســته فرزند شکراله 
به نشانى: شاهین شــهر دهخدا ف 2 شــرقى پ 51 واحد 8 ، متهم: آقاى ایمان 
رفیعى کاویانى فرزند احمد به نشانى: شاهین شهر- خ عطار فرعى 2 پ 15 (فعال 
مجهول المکان)، اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع. راى دادگاه: در خصوص 
اتهام آقاى ایمان رفیعى فرزند احمد دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 
یکصد و پنجاه هزار ریال موضوع شکایت آقاى کیومرث آراسته، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده شکایت شاکى و اظهارات او در جلسه دادرسى این دادگاه، پرینت 
حساب بانکى شــاکى و اســتعالم به عمل آمده از بانک مربوطه داللت بر صحت 
ادعاى شاکى دارد و اینکه به موجب کیفرخواست صادره تقاضاى مجازات متهم را 
نموده اند و النهایه توجهًا به اینکه متهم به رغم اســتحضار از وقت دادرسى حضور 
پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده، وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته، مستنداً به 
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشــاء، اختالس و کالهبردارى حکم به 
محکومیت متهم به تحمل یک سال و سه ماه حبس تعزیرى و استرداد مبلغ یکصد 
و پنجاه هزار ریال در حق شاکى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 980 
شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى 

سابق)/7/1076
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مالزى نمایش یک فیلم ســنگاپورى را    ایرنا |
به دلیل حساسیت هاى نژادى و مســائل اخالقى در 

سینماهاى و تلویزیون این کشور ممنوع کرد.
فیلم «خوشبختى واقعى» در مورد ماجراى جوانى چینى 
است که یک زن سالمند ماالیى را مى یابد که در گذشته 

با هم همسایه بودند.
 شوراى سانسور فیلم مالزى نمایش این فیلم محصول 
سنگاپور را به این دلیل که مى تواند نزد ماالیى تباران 
مالزى حساسیت برانگیز بوده و یا انعکاس نگرش هاى 
جامعه نسبت به کسانى باشد که از ضعف دیگران براى 
تحقق خواسته هاى خود استفاده مى کنند، ممنوع کرد.

شــوراى سانســور فیلم مالزى زیر نظر وزارت کشور 
فعالیت مى کند و هر فیلمى که قرار اســت در مالزى 

نمایش داده شود، نیازمند کسب مجوز از این شوراست. 
فیلم «خوشبختى واقعى» براســاس نمایشنامه اى با 
همین عنوان ساخته شد که در سال 2007 بدون هیچ 
محدودیتى در یکى از سالن هاى شهر کوآالالمپور به 

نمایش در آمد.
تولیدکننده این فیلم با اظهار ناامیدى از تصمیم مالزى 
مبنى بر ممنوعیت نمایش این فیلم، خواستار تجدیدنظر 

در این مورد و رفع ممنوعیت نمایش آن شد.
مالزى تاکنون نمایش بیــش از 210 فیلم را به دالیل 
مذهبى (از جمله فیلم هاى «نوح(ع)» و «شــاهزاده 
مصر»)، نــژادى (فیلم هایــى از قبیــل «بمبئى» و 
«برخورد») و مســائل غیراخالقى در سینماهاى این 

کشور ممنوع کرده است.

یک رسانه چینى با اشاره به سفر رئیس جمهور فیلیپین به 
چین، این سفر را یک حرکت برد-برد دانست.

به گــزارش خبرگزارى مهر به نقل از شــینهوا، ســفر 
«رودریگو دوترته» نه تنها یک اقدام برد-برد است بلکه 

موجب استحکام صلح و ثبات در منطقه نیز مى شود.
این سفر با توجه به تنش هاى به وجود آمده میان فیلیپین 
و آمریکا از یک سو و تنش هاى دیرینه و همچنین رقابت 

میان چین و آمریکا، قابل توجه است.
کارشناســان احتمال مى دهند که این سفر زمینه ساز 
افزایش سرمایه گذارى هاى بیشتر چین در فیلیپین باشد.

«شــى جینپینگ» رئیس جمهورى چیــن در پکن با 
رودریگو دوترته رئیس جمهورى فیلیپین دیدار و گفتگو 
کرد. دو طرف در این دیدار موافقت کردند در جهت تأمین 
منافع مردم دو کشور به بهبود همه جانبه روابط چین و 

فیلیپین کمک کنند.
جینپینگ خاطر نشــان کرد: هرچند که روابط چین و 
فیلیپین فراز و نشیب هایى را پشت سر گذاشته ولى پایه 
دوستى و تمایل دو کشــور براى همکارى تغییر نکرده 
اســت. چین به توســعه روابط خود با فیلیپین اهمیت 
مى دهد و مایل اســت همراه با فیلیپین براى توســعه 
همکارى و حسن همجوارى براساس حمایت دوجانبه 

تالش کند.

رئیس جمهورى فیلیپین نیز اظهار داشت: چین کشورى 
عظیم است و دوســتى دیرینه فیلیپین و چین غیر قابل 
تزلزل اســت. فیلیپین در مسیر توســعه روابط خود با 
چین قــرار دارد و از حمایت هاى چیــن از فیلیپین در 
راستاى توســعه اقتصادى و اجتماعى تقدیر مى کند. ما 
از تقویت رفت وآمد بین دو کشــور در سطوح مختلف و 
همکارى هاى تجارى، سرمایه گذارى، کشاورزى، علمى 

و سایر زمینه ها استقبال مى کنیم.
وى تأکید کرد: این مذاکرات داراى اهمیت تاریخى است 
چرا که موجب بهبود کامل روابط دو کشور شده است. 

بى شک این دیدار به سود مردم دو کشور است.
دوترته تأکید کــرد که با هدف بهبــود روابط و تقویت 
مناسبات و همکارى هاى بیشتر و دوستانه با چین به این 

کشور سفر کرده است.
وى درباره روابط کشــورش بــا آمریکا گفــت: ما به 
دنبال قطع روابط با آمریکا نیســتیم اما طبیعتًا چین در 
همســایگى ماســت و آمریکا فاصله زیادى با فیلیپین 

دارد.
دوترته تصریح کرد که مى خواهد در جریان زمامدارى 
خود در فیلیپین با همه کشورها روابط خوبى برقرار کند و 
اجازه نمى دهد کسى مانع آن شود و یا برنامه هاى خود 

را به مانیل دیکته نماید.

براساس یک نظرسنجى جدید نیمى    جام نیوز |
از جمهوریخواهان در صورت پیروزى «هیالرى کلینتون» 
در انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا نتیجه انتخابات را 

نخواهند پذیرفت.
براساس یک نظرسنجى انجام شده توسط رویترز/ ایپسوس 
که نتایج آن روز جمعه منتشر شد در صورت پیروزى هیالرى 
کلینتون به عنــوان کاندیداى دموکرات هــا در انتخابات 
ریاست جمهورى آمریکا حدود 70 درصد از جمهوریخواهان 
معتقد هستند که این پیروزى به دلیل آراء غیر قانونى یا تقلب 

در انتخابات اتفاق افتاده است.
در مقابل از هــر ده دموکرات هفت نفر پیــروزى «دونالد 
ترامپ» را به عنوان کاندیداى جمهوریخواهان در انتخابات 
ریاســت جمهورى پذیرفتــه. کمتر از 50 درصــد از رأى 

دهندگان دموکرات این پیروزى را حاصل آراء غیر قانونى یا 
تقلب در انتخابات تلقى خواهند کرد.

این نتایج بعد از آن مطرح مى شــود کــه دونالد ترامپ در 
اظهارات مکرر خود گفته رســانه ها و تشکیالت سیاسى 

آمریکا در  انتخابات علیه او دخل و تصرف خواهند کرد.
او همچنین در اظهارات دیگرى حامیانش را تشویق کرده تا 
در روز انتخابات به منظور جلوگیرى از شرکت رأى دهندگان 

بدون صالحیت در انتخابات اقدام کنند.
دولت آمریکا، روسیه را متهم به کمپین حمالت سایبرى 
علیه سازمان هاى وابسته به حزب دموکرات و سیستم هاى 

انتخاباتى آمریکا کرده است.
این نظرســنجى نشــان داد که در عرصه سیاسى آمریکا 
نگرانى هاى گسترده اى درباره مسائل مربوط به انتخابات 

نظیر شرکت رأى دهندگان غیر واجد شرایط در انتخابات و 
همچنین نگرانى هاى مربوط به شمارش آراء و جلوگیرى از 
شرکت بعضى رأى دهندگان وجود دارد اما جمهوریخواهان 

بیشتر از همه این نگرانى را دارند.
به عنوان مثال در این نظرســنجى از هر ده جمهوریخواه 
حدود هشت نفر نگران دقت شــمارش آراء نهایى است. 
اگرچه این افراد به طور کلى معتقدند که خواهند توانست 
رأى شان را به صندوق بیاندازند اما از هر ده جمهوریخواه 
شــش نفر این باور را دارد که آراء آنها با دقت شــمارش 

خواهد شد.
در میان دموکرات ها از هر ده نفر شش نفر نگران شمارش 
آراء است. آنها نیز برغم اعتقاد به اینکه مى توانند رأیشان را به 
صندوق بیاندازند از هر ده دموکرات هشت نفر باور دارند که 

آراء آنها به دقت شمرده مى شود.
از سوى دیگر از هر ده جمهوریخواه هفت نفر نگران مسائلى 
نظیر خریدن رأى، نقص در ماشین هاى انتخاباتى یا اشتباه 
گرفتن عالمت هاى برگه هاى رأى است. از هر ده دموکرات 

نیز شش نفر چنین نگرانى دارند.
همچنین از هر ده جمهوریخواه هشت نفر نگران است که 
رأى دهندگان غیر واجد شرایط شامل کسانى که شهروند 
آمریکا نیستند در انتخابات رأى به صندوق بیاندازند از هر ده 

دموکرات نیز چهار نفر چنین احساسى را دارد.
همچنین از هر ده پاسخگوى این نظرسنجى صرفنظر از 
حزبش شش نفر مى گوید نگران مســائلى نظیر ارعاب و 
سرکوب رأى دهندگان است. این در حالى است که از هر 
پنج دموکرات حدود یک نفر گفته که در صورت شکست 

کاندیــداى انتخاباتى آنها اعتراض خواهــد کرد. در میان 
جمهوریخواهان تعداد تا حدودى کمتر از این سطح چنین 

اعتراضى انجام خواهند داد.
همچنین کمتر از یک نفر در هر ده دموکرات گفته که آماده 
به دست گرفتن ســالح براى ابراز مخالفت خواهد بود در 
حالى که از هر 20 جمهوریخواه کمتر از یک نفر چنین کارى 
را خواهدکرد. همچنین دموکرات ها با میزان سه برابر بیشتر 
از جمهوریخواهان مى گویند که کشور را ترك خواهند کرد. 
در یک مورد اختالف کمى میان دو گروه وجود دارد و آن این 
است که اکثر مردم انتظار ندارند کاندیداى شکست خورده 

نتیجه را به راحتى بپذیرد.
این نظرسنجى از 17 تا 21  اکتبر و با پرسش از هزار و192 

بزرگسال آمریکایى انجام شده است.

در بحبوحه فشار اپوزیسیون درباره    ایسنا|
رســوایى هاى مالى و اوضاع نامساعد اجتماعى–

نظامى که ممکن است نهایتاً منجر به یک انتخابات 
زودهنگام در پاکســتان شود، نخســت وزیر این 
کشــور اعالم کرد، دولتش دوره حکمرانى خود را 
کامل خواهد کرد و انتخابات پارلمانى سال 2018 

برگزار مى شود.
«نواز شریف» نخســت وزیر پاکستان در جریان 
نشســتى که در رابطه با برنامه وى براى «کارت 
سالمت» در پنجاب برگزار شده بود، گفت: دولت ها 
مى آیند و مى روند اما هدف اصلى آنها باید کمک به 

مردم عادى باشد.
حزب حاکم مسلم لیگ شــاخه نواز چندین طرح 
توســعه را به راه انداخته که طرح کارت سالمت 

یکى از آنهاست.
 وى افــزود: اگر از احــزاب سیاســى، دولت ها یا 
دیکتاتورهاى قبلى بپرسید هیچیک از آنها بزرگراه 
نساخته اند، بزرگراه هایى که نه تنها مسافت را کوتاه 
مى سازد بلکه به فقر پایان مى دهد. ما از زمانى که 
زمام امور را به دســت گرفته ایم به صورت کارآمد 
و مؤثرى به چالش هاى پیش رویمان رســیدگى 
کرده ایم. هر چیزى که با خلوص نیت انجام شود، 

شامل لطف و رحمت خداوند مى شود.
نواز شــریف ادامه داد: دولت من بــراى کاهش 
مشــکالت و ســختى هاى مردم عادى از هیچ 
تالشى فروگذار نکرده و براى آنها امکانات رفاهى 
بهتــرى را فراهم مى کنیم، من قصــد دارم براى 
مردم عادى دسترســى به امکانات را به شــکلى 
آبرومند ممکن ســازم که مهمتریــن آنها فراهم 
کردن خدمات درمانى بهتر است. من متعهد شده ام 
تا 50 بیمارستان جدید در سراســر کشور احداث 
کنم. تاکنون 0/39میلیون خانوار در برنامه«کارت 

سالمت» ثبت نام شده اند.

اعتراض 
جمهوریخواهان 

در صورت پیروزى 
کلینتون 

برگزارى انتخابات 
پارلمانى  پاکستان 

ممنوعیت 
نمایش 

فیلم سنگاپورى 
در مالزى 

سفر رئیس جمهور 
فیلیپین به چین یک 
حرکت برد-برد است

رئیس پارلمــان اروپا در نظر دارد بــراى آغاز مذاکرات 
تجارت آزاد با کانادا به رایزنى بپردازد.

به گزارش مهر،  «مارتین شــولتز» رئیس پارلمان اروپا 
در صفحه توئیترى خود نوشت: مذاکرات تجارت آزاد با 

کانادا بهتر است که از سر گرفته شود. 
وى همچنین نوشــت روز شــنبه با وزیر تجارت کانادا 
و رئیس جمهورى بلژیــک گفتگوهایــى را درباره از 
سرگیرى جدى مذاکرات تجارت آزاد اروپا-کانادا انجام 

داده است. 
شولتز با اشــاره به لزوم از ســرگیرى مذاکرات خاطر 
نشــان کرد: خأل ایــن قرارداد به چشــم مــى خورد 

و بایــد راهــى بــراى تســریع در تحقق آن بــه کار
 گرفت.

از سوى دیگر «کریســتیا فرى لند» وزیر تجارت کانادا 
اعالم کرد: الزم اســت که بار دیگر درباره تجارت آزاد 
گفتگوهایى با اتحادیه اروپا انجام شود و درهمین راستا 
پیش از ظهر امروز(روز شنبه) با رئیس پارلمان اروپا بحث 

و تبادل نظر خواهم کرد. 
این در حالى اســت که هفته گذشــته «آن لیند» وزیر 
اقتصاد سوئد با انتشار مطلبى در صفحه توئیتر خود آورده 
است: 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهان عقد قرارداد 

تجارت آزاد میان اروپا و کانادا هستند. 

روزنامه «تایمز» در گزارشــى فاش کرد که در چند 
ســال گذشــته صدها مأمور پلیس انگلیس ضمن 
سوءاســتفاده از قدرت و جایگاهشان، متهم به اذیت 

و آزار و سوءاستفاده جنسى شده اند.
به گزارش الف،  این روزنامه نوشت: براساس اطالعات 
جمع آورى شده توسط تایمز به موجب قانون آزادى 
اطالعات، در عرض پنج سال گذشته علیه در حدود 
400 مأمور پلیس انگلیس، ولز و اســکاتلند به دلیل 

سوءاستفاده جنسى شکایت صورت گرفته است.
تایمز افزود: در حال حاضر پلیــس انگلیس در حال 
تحقیق در مورد 156 مورد اتهام سوءاستفاده جنسى 

از سوى اعضاى این نهاد عمومى است.
به نوشــته این روزنامه، مأموران یادشــده در همین 
حال متهم هستند که از قدرتشان براى پیشبرد فساد 

اخالقى شان سوءاستفاده کرده اند.
تایمز افــزود: خیلى از این مأمــوران پلیس مواجه با 
اتهام اذیت و آزار، سوءاســتفاده جنسى و تجاوز علیه 
زنانى هستند که براى طرح شکایت خودشان درباره 

جرم هاى صورت گرفته علیــه آنها، به نهاد انتظامى 
مراجعه کرده بودند.

به نوشــته تایمز، برخــى از این قربانیــان در داخل 
پاسگاه هاى پلیس مورد تجاوز و یا اذیت و آزار جنسى 

قرارگرفته اند.
روزنامه تایمز فاش ساخت برغم صراحت قانون براى 
برخورد با مأمورانى که مرتکب اینگونه اعمال مى شوند 
اما تنها شمار اندکى از نیروهاى پلیس متخلف رسمًا 

متهم و مجازات شده اند.
تایمز افزود: براســاس اطالعات به دســت آمده، به 
برخى از پلیس هاى متخلف پیش از آنکه آنها به دلیل 
سوءاستفاده از قربانیان خود، تحت پیگرد قانونى قرار 

بگیرند، اجازه داده شده است که استعفا کنند.
روزنامه تایمز عنوان کرد: گروه مستقل شکایت پلیس 
انگلیس که وظیفه رسیدگى به اینگونه اقدامات را دارد، 
فاش کرده که در دو سال و نیم گذشته 195 شکایت 
از سوءاستفاده هاى مأموران پلیس از قدرتشان براى 

پیشبرد امیال شیطانى شان دریافت کرده است. 

«میشله باشلت» رئیس جمهوري    آریا |
شیلی براي سومین بار از مارچ 2014 که براي بار دوم 
به ریاست جمهوري این کشور منصوب شد، کابینه 

خود را ترمیم کرد.
میشله باشلت از طریق حساب کاربري خود در توئیتر 
اعالم کرد، وزیران دادگستري، انرژي و دارایی هاي 
ملی را از سمت خود برکنار و افراد جدیدي را جایگزین 

آنها کرده است.
رئیس جمهوري شــیلی در ادامه نوشت، دولت به 
وعده هاي خود براي مقابله با مشکالت اقتصادي 

عمل می کند.
میشله باشلت رئیس جمهوري شیلی، یازدهم ِمی 
سال 2015 میالدي نیز 9 وزیر کابینه خود را تغییر 
داد که این اقدام با واکنش هاي متفاوتی در عرصه 

سیاسی این کشور مواجه شد.

در پــى ایجاد بخشــى جدید در    فارس|
ســازمان ناتو، یک آلمانى که پیش از این معاون 
رئیس سرویس اطالعات کشورش بود، ریاست 

بخش یاد شده را بر عهده خواهد گرفت.
«آرنت فریتاگ فون لورینــگ اوون» که پیش از 
این معاون رئیس سرویس اطالعات آلمان بوده 
اســت، رئیس تیمى جدید در سازمان ناتو خواهد 
شد. قرار است وى اطالعات شرکاى خود ارزیابى

 کند.
«ینتس اســتولتنبرگ» دبیر کل سازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالى (ناتو) خبر انتصــاب وى به 
این ســمت را اعالم کرد و یکى از ســخنگویان 
خبرگزارى آلمان هم این موضوع را در بروکسل 

تأیید کرد.
منابع تصمیم گیرى هاى سیاســى و نظامى ناتو 
به این بخــش تکیه دارد. این گــروه جدید تأیید 
مى کند که اطالعات صحیح در موارد درســت به 

کار گرفته شوند.
این آلمانى 59 ســاله هم اکنون ســفیر آلمان در 
جمهورى چک است و قرار است که تا پایان سال 

در سمت جدید مشغول به کار شود.

اقدام رئیس جمهور 
شیلی 

براي ترمیم کابینه 

ریاست آلمان 
بر ناتو   ,,

آغاز رایزنى اروپا
 با کانادا

اتهام پلیس انگلیس به سوءاستفاده جنسى 

و ر ز ز رتش بر ر وار یون ی ون39/ 9کنم.
ممممممممنامشده اند. سالمت» ثبت

وپا

رئیس جمهورى چین در 
پکن با رودریگو دوترته 
رئیس جمهورى فیلیپین 
دیدار و گفتگو کرد. دو 
طرف در این دیدار موافقت 
کردند در جهت تأمین منافع 
مردم دو کشور به بهبود 
همه جانبه روابط چین و 
فیلیپین کمک کنند

یک نظرسنجى جدید نشان مى دهد


