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در جمهورى اسالمى باید شفاف عمل کرد

ثبات آتى جهان به روابط واشنگتن و پکن وابسته استواحد پول کشور رسماً «تومان» شددر جمهورى اسالمى باید شفاف عمل کردایرانیان، صاحب پرونده الکترونیک سالمت مى شوند بین المللاقتصاداستاناجتماع

 TrueNorth
جایگزین مغز انسان مى شود؟
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استاندار در جشنواره شهید رجایى استان اصفهان:  

     

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

عشق به نوشابه کار دستم داد هیچکس از گزند مواد فروشان در امان نیست
روزنامه آمریکایــى «لس آنجلس تایمز» با انتشــار گزارشــى به 
معضل اعتیاد در ایران پرداخته اســت.به گزارش آفتاب این روزنامه 
مى نویسد:«زیر پل عابر پیاده، البه الى درختان و چمباتمه زدن هاى 
معتادان، اینها تصاویر آشــنایى براى شــهروندان ایرانى هستند. 
بغرنج تر آنکه حتى پزشکان و پرستاران نیز مصرف کننده هستند. مشکل 

مواد مخدر در ایران به یک بیمارى همه گیر ملى تبدیل شده است.

24 ساله است و دو سال بعد از مرگ برادرش براى فراموش کردن این 
غم و بازگشت به زندگى با پیدا کردن کار مناسب به تهران آمد، اما در 
این مدت نه تنها کار بهترى به دست نیاورد، بلکه براى فراموشى غم 
از دست دادن برادرش اسیر مواد مخدر شد. خودش مى گوید دوستان 
ناباب بالیى سر او آوردند که مجبور شــده براى سیرکردن خودش 

دست به سرقت پنیر، نوشابه و نان بزند.    

فرماندار اصفهان از افزایش شــمار حــوادث گاز گرفتگى 
منجر به مرگ و آسیب دیدگى شــهروندان این خطه ابراز 
نگرانى کرد.به گزارش ایرنا، فضل ا... کفیل در جلسه شوراى 
هماهنگى مدیریت بحران شهرستان اصفهان افزود: جاى 
تأســف اســت که هنوز اخبار و آمار گازگرفتگى به گوش 
مى رسد.وى خاطرنشــان کرد: حوادث گاز گرفتگى برغم 
هشدارها و اطالع رسانى هاى گسترده در رسانه ها در شأن 

اصفهان نیست و باید این موضوع آسیب شناسى شود.
وى همچنین گفت : اگر دستگاه ها به وظایف ذاتى خودعمل 
کنند و پیش بینى درستى داشته باشند مى توانند اقدامات 
خوبى براى پیشگیرى انجام دهند.فرماندار اصفهان افزود: 
آماده بودن امکانات نیز الزاماتى دارد که از جمله آن مى توان 
به، به روز و بهنگام بودن امکانات اشــاره کرد تا بتوانند در 

حداقل زمان ممکن خدمات رسانى مطلوبى داشته باشند.

نگرانى فرماندار اصفهان از افزایش حوادث گازگرفتگى

مرده سوزى عمدى در «جوشقان- استرك»
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آثار پیکاسو و گوگن چگونه به ایران رسیدند؟آثار پیکاسو و گوگن چگونه به ایران رسیدند؟

این خودروها
 قصد خداحافظى ندارند!

طبق قانون ســند اهداف توسعه صنعت خودرو ، 
خودروهایى که ده سال از تولید آنها مى گذرد باید 
از خط تولید خارج شوند.  بر همین اساس رئیس 
سازمان اســتاندارد هم در تاریخ 27 مهرماه سال 

جارى از خروج خودروهاى پژو 405 و پراید و...
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تابع تصمیم هیئت 
عالى نظارت بر 
برجام  هستیم

مهران رجبى از 
دیدارش 
با رهبرى
مى گوید

پرواز با عبور از فراز!
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 تابلو «نقاش و مدلش»  یکى از معروف ترین و ارزشمندترین آثار پابلو پیکاسو در گنجینه  موزه هنرهاى معاصراست 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/10/11
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/10/12

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
 WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir  :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030- 031(داخلى 388)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار 

5/498/898/200275/000/000جارى ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان174- 4- 95
3/809/795/100191/000/000جارى اصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه یک (قرارداد باز)175 -4- 95

عملیات اجرایى لوله گذارى کلکتور فاضالب روستایى ردان و 176- 4- 95
6/907/204/456345/500/000جارى فیزادان در محدوده منطقه دو شهر اصفهان (با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 95/10/01

نوبت دوم
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وزیر امورخارجه با اشاره به پاسخ ایران به نقض برجام از 
سوى آمریکا گفت: اقدامات الزم توسط سازمان انرژى 
اتمى و وزارت خارجه شروع شده است و در مراحل بعدى 

هم تابع نظرات هیئت عالى نظارت خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف پس از نشست ویژه 
کمیســیون امنیت ملــى و سیاســت خارجى مجلس 
شــوراى اســالمى با مدیــران ارشــد وزارت خارجه 
در گفتگویى این جلســه را «بســیار خــوب» توصیف

 کرد.
وى افزود: در این جلسه هم درباره برجام و هم برنامه هایى 
که دولت براى مقابله با بدعهدى هایى که از طرف آمریکا 

در نظر دارد وهم براى تضمین اجراى درســت برجام و 
برنامه هایى کــه ما در وزارت خارجه و ســازمان انرژى 
اتمى براساس دســتور رئیس جمهورى دنبال مى کنیم، 

صحبت کردیم.
وزیر امور خارجــه ادامه داد: همچنین درباره ســوریه، 
شرایط بسیار وخیم انسانى که در سوریه به صورت کلى 
و در فوعه و کفریا و در حلب حاکم اســت و تالش هایى 
که ایران براى کاهش آالم مردم ســوریه و جلوگیرى از 
ادامه جنایات تکفیرى ها انجام داده است،صحبت کردیم. 
ظریف اظهار داشت: بحث مختصرى نیز درباره بودجه 

وزارت خارجه داشتیم.

 دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت هاى دینى 
و مذهبى خاطرنشان کرد: آقاى احمدى نژاد، استثنایى در 
تاریخ سیاسى کشــور ما بود و روندى که او پیش مى برد 
هیچ دولت دیگرى نمى توانست پیش بگیرد و بیاید بگوید 

که فالن مصوبه یا قانون را قبول ندارم.
حجت االســالم و المســلمین علــى یونســى درباره 
برنامه هاى دیگر دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلى، 
گفت: در حوزه مســائل اجتماعى باالتر از منشور حقوق 
شهروندى چیزى وجود ندارد چرا که تمام مسائل سیاسى، 
اجتماعى و فرهنگى در این منشور گنجانده شده و ذیل 
آن تعریف مى شــود بنابراین بزرگ ترین هدف دولت از 

این پس تحقق وعده اقتصادى اســت که بخش هایى 
از این وعده در نمودارها نشــان داده مى شــود و دولت 
تالش مى کند در این حوزه بروز و ظهور بیشترى داشته 
باشد تا جامعه و مردم به این واقعیت برسند که دولت به 

وعده هاى اقتصادى خود عمل کرده است.
وى تأکید کرد: تالش این است که نشان داده شود برجام 
در حوزه هاى اقتصادى ثمــر داده و فقط به حوزه امنیتى 
و بین المللى محدود نمى شود که مهمترین نشانه آن در 
مقایسه الیحه بودجه سال جارى با سال گذشته است که 
دلیل آن بیشتر به درآمد دولت به خصوص در حوزه نفت 

و انرژى برمى گردد.

تابع تصمیم هیئت عالى 
نظارت بر برجام هستیم

یونسى: احمدى نژاد، استثنایى 
در تاریخ سیاسى کشور بود

رئیس جمهور
اربعین کجا بود؟

  ایرنا | مراســم رونمایى از منشــور حقوق 
شهروندى با حضور حجت االسالم و المسلمین حسن 

روحانى برگزار شد.
محمد حســن ضیائى فر دبیر کمیسیون حقوق بشر 
اســالمى که یکى از ســخنرانان این مراسم بود با 
ذکر خاطره اى گفت: در روز اربعین امسال که برخى 
در مراســم هاى عزادارى و برخى دیگــر در کربال 
بودند، در جلسه اى با حضور رئیس جمهورى حدود 
هفت ساعت بدون وقفه ریزترین واژه منشور حقوق 

شهروندى مورد بررسى قرار گرفت. 
دبیر کمیســیون حقوق بشر اســالمى خاطر نشان 
کرد: رئیس جمهورى در این جلسه از روحیات شهید 
بابایى و برخى دیگر از شــهدا یاد کرد و نشان داد که 
در روز اربعیــن همچون شــهدا در جهت خدمت به 
کشور و ارزش هاى واالى انسانى پرچمدار راه آزادى 

قراردارند.

با ترامپ عکس بیاندازید
  جام جم آنالین |  وبســایت نشــریه تایم 
نوشت: یک مؤسسه غیر انتفاعى جدید که در تگزاس 
تأسیس شده است و مدیریت آن را «اریک ترامپ» 
و «دونالد ترامپ جونیور» -دو پسر ارشد ترامپ – بر 
عهده دارنــد، در ازاى دریافت یــک میلیون دالر و 
پرداخت این پول به بنیاد هاى خیریه نامشــخص، 
امکان صحبت و عکس انداختن بــا رئیس جمهور 
منتخب آمریکا را پس از مراسم تحلیف فراهم مى کند.  
به نوشته تایم، ماهیت و نام افرادى که براى مالقات 
با ترامپ زیر بار پرداخت این هزینه مى روند نیز منتشر 

نخواهد شد.
پرداخت کنندگان این مبلغ مى توانند شنبه دوم بهمن 
– فرداى مراســم تحلیف رئیس جمهور آمریکا – در 
جلسه اى با حضور ترامپ و 16 مهمان دیگر حضور 

یابند و با وى عکس یادگارى بیاندازند.
آنها همچنین مى توانند در یک برنامه چند روزه شکار 
و ماهیگیرى با شرکت پسران ترامپ حضور یابند و 
یا بلیت شرکت در سایر مراسم مرتبط با آغاز فعالیت 

ترامپ را دریافت کنند.

خاطره معاون رئیس جمهور
  ایلنا| سید ابوالفضل رضوى معاون توسعه 
روســتایى و مناطق محروم نهاد ریاست جمهورى 
گفت: در یکــى از ســفرهایم به اســتان فارس در 
شهرستان کازرون، روستایى بود به نام کنده اى که 
وضعیت آب شرب در آن نگران کننده بود. خانواده اى 
در این روســتا زندگى مى کردند که دو سال گوشت 
قرمز مصــرف نکرده بودند. چطور مى شــود ذره اى 
انسانیت در وجود ما باشد و در برابر این مسئله سکوت 
کنیم؟ وضعیت بســیارى از روستاهاى کشور اسفبار 
است چرا که برنامه ریزى هاى غلطى در گذشته بوده 
که اصالح نشده است. عدالت برنامه ریزى در کشور 
وجود ندارد و مى بینیم که جوان روستایى به دلیل فقر 
خانواده علیرغم اســتعداد باال امکان ادامه تحصیل

 ندارد.

سخنرانى ابتکار قطع شد
  تابناك | حضــور ابتــکار در همایش «چتر 
همکارى» در ســالن همایش هاى اتــاق بازرگانى 
اصفهان در حالى برگزار شــد که بعــد از فریادهاى 
ســهل آبادى رئیس اتاق بازرگانى استان اصفهان، 
در خصوص وضعیــت آب اصفهــان و زاینده رود، 
اعتراض هاى مکرر یک کشــاورز حین سخنرانى 

معصومه ابتکار نیز حاشیه ساز شد.
فریادهاى این کشاورز اصفهانى باعث شد تا سخنرانى 
ابتکار براى پاسخگویى به اعتراضات او، چندین بار 

قطع شود.
این کشاورز اصفهانى در واکنش به برخى آمار ارائه 
شده از سوى ابتکار در خصوص کشاورزى اصفهان، 
گفت: چه کســى این آمار را به شــما داده است این 
آمار غلط اســت.این کشــاورز معترض با این جمله 
که چرا به شما فرصت سخنرانى مى دهند اما ما حق 
اعتراض و حــرف زدن نداریم، با ایــن جواب ابتکار 
مواجه شــد که این نوع رفتار راه حل نیســت. این

 راهش نیست!

توئیتر

«دیوید گالووى» آمریکایى به همراه «دانا اســتاین»، 
«کامران دیبا» و «کریم پاشا بهادرى» در زمره افرادى 
بود که به عنوان کارشناس و زیر نظر مستقیم دفتر فرح 
دیبا مســئول خرید آثار هنرى بود. پول خرید این آثار از 
شرکت ملى نفت ایران و سازمان برنامه و بودجه تأمین 
مى شد. او نخســتین نمایشــگاه گردان موزه هنرهاى 
معاصر بود. او پیش تر گفته بود که موزه هنرهاى معاصر، 
پلى میان شرق و غرب بود و تالش او و سایر همکارانش 
این بود تا پلى میان هنر معاصر ایرانى و هنر معاصر غربى 

ایجاد کنند. 
به گزارش آفتاب نیوز، نشــریه آلمانى «زیت» اخیراً با او 
مصاحبه اى داشته است. این نشریه مى نویسد: او کارى 
کرد کــه مجموعه  اى منحصر به فــرد از آثار هنرمندان 
غربى در خارج از ایران اکنــون در تهران پایتخت ایران 
در خاورمیانه جاى داشته باشــند؛ نقاشى هایى از «پابلو 

پیکاسو» و «جکسون پوالك» از مهمترین آثار هستند.
گالووى مى گوید تنها مشــکلش این بود که به عنوان 
استاد در دانشگاه بوخوم اجازه ترك مقام خود و رسیدگى 
همزمان به کار موزه را نداشــت. او مى گوید در آن زمان 
ارتباط نزدیکى میان ایران و نوردراین وســتفالن ایجاد 
شده بود. در آن زمان شاه حدود 25 درصد از سهام تجارى 
و اقتصادى آن منطقه را خریدارى کرده بود. رایزنى هاى 
شاه به طور مستقیم به نتیجه رســید و ظرف چند هفته 
کار انتقال او فراهم شــد. گالووى اشــاره مى کند که در 
انجمن ایران و آمریکا در تهران چندین بار به عنوان استاد 
مطالعات آمریکا ســخنرانى کرده بود. گالووى مى گوید 
کارش بسیار فشرده بود چرا که تنها سه ماه و نیم زمان 
براى افتتاح موزه به او داده شده بود. او مى گوید: «وظیفه 
اصلى من برنامه ریزى براى افتتاح نمایشگاه و گسترش 
مجموعه آثار بود. کار دشوارى بود.» او مى گوید در ابتدا 
بیشتر آثار هنرمندان جوان ایرانى و به منظور حمایت از 
آنان خریدارى شــده بودند و از آثار خارجى نیز بخشى از 
آثار پیکاسو خریدارى شده بودند. گالووى مى گوید حجم 
کارها به قدرى زیاد بود که گاهى 18 ساعت در روز کار 
مى کرد و مى افزاید: «اگرچه کفش هاى مناسبى داشتم اما 

گاهى اوقات با پاى خونین از سر کار باز مى گشتم. عالوه 
بر مسائل هنرى، واردات المپ و دستگیره در توالت براى 
موزه نیز برعهده من بــود ! در آن زمان کیفیت کاغذ در 
ایران براى چاپ رنگى براى کاتالوگ خوب نبود و چندین 
تن کاغذ را از آلمان سفارش دادیم و خریدارى شد. تمام 
این وسایل مورد نیاز در فرودگاه فرانکفورت جمع آورى 

مى شدند و به همراه آثار هنرى با هواپیماهاى ایران ایر 
به ایران آورده شدند.» 

او مى گوید در ابتدا کارهایى از پیکاسو و گوگن را خریدارى 
کرده بود. گالووى اشــاره مى کند که به نظرش این آثار 
زیباترین در نوع خود بودند. فرح دیبا در ابتدا در کلکسیون 
خصوصى خود آثار را جمع آورى کرد و به تدریج این ایده 

مطرح شد که با افتتاح موزه، این آثار در معرض نمایش 
قرار داده شوند. گالووى در ادامه اشاره مى کند که در ابتدا 
بودجه اى براى خریدارى آثار اختصاص داده نشــد. او 
مى گوید که فرح و شاه به قیمت ها نیز توجهى نداشتند. به 
نظر مى رسد در آن دوران با رونق فروش نفت ایران منابع 
مالى کافى در اختیار گالووى قرار داده شده بود. او درباره 
میزان پول صرف کرده براى خریدارى آثار مى گوید: «به 
یاد دارم اثرى از "فرانسیس بیکن" را به مبلغ 350 هزار 
پوند خریــدارى کردیم و پس از آن حــدود 1/4میلیون 
مارك پرداخت شد. پس از آن من بودجه اى 13/5میلیون 

دالرى براى کارم دریافت کردم.»
خبرنگار زیت اشــاره مى کند که فایننشال تایمز ارزش 
آثار هنرى جمع آورى شــده در دوران ریاست او در موزه 
هنرهاى معاصر را ســه میلیارد دالر تخمین زده است. 
گالووى در این باره مى گوید: «نمى دانم چگونه تخمین 
زده شده است. البته در چهار دهه قطعًا قیمت ها افزایش 
یافته اند. تنها در سال 2013 میالدى یک از نقاشى هاى 
بیکن در حراجى کریســتى به ارزش 142 میلیون دالر 

فروخته شد.»
خبرنگار از گالووى مى پرسد که شــاه به شدت به دلیل 
نقض حقوق بشر از ســوى قدرت هاى غرب مورد انتقاد 
قرار مى گرفت. او اشــاره مى کند که آیا وى از ســوى 
همکارانش در دانشگاه به دلیل همکارى با رژیم پهلوى 
مورد انتقاد قرار گرفته بود؟ و  گالووى در پاسخ مى گوید: 
«برخى کامًال آشــکار به من مى تاختنــد؛ برخى دیگر 
سکوت مى کردند. رویدادهایى وحشــتناکى در دوران 
شاه اتفاق افتادند؛ ظلم و ستم بیرحمانه اى در زندان اوین 
تهران در آن زمان بود. اما من همزمان مى دیدم که ایران 
در حال مدرن شدن اســت. من عاشق فرهنگ و مردم 
بودم و مى خواســتم هرکارى که مى توانم براى بهبود 
وضعیت موزه انجام دهم. مــن از کارم میلیون ها دالر 
پول جمع آورى نکردم . کارم را صادقانه انجام دادم و چیز 

بیشترى به من پرداخت نشد.»
گالووى در ادامه اشاره مى کند تنها یکبار و آن هم زمانى 
که خانواده سلطنتى در تعطیالت بودند فرح به او اجازه 

داد که از کاخ شــاه دیدار کند. او مى گوید: «کاخ مدرن 
با معمارى غربى و شــیکى بود که بــر روى دیوار آثار 
هنرمندان جوان ایرانى نصب شده بود. تنها نشانه از هنر 
باســتانى ایران فرش هاى موجود در آنجا بودند. در اتاق 
خواب شاه اثرى از "رنوار" نقاش امپرسیونیست فرانسوى 
را دیدم.  یک تصویر صمیمى بسیار زیبا که در آن زنى با 

یک بلوز یقه باز حضور داشت.»
او درباره روز افتتــاح موزه هنرهــاى معاصر مى گوید: 
«حمامى از شــامپاین به راه افتاده بود. جشن سه روز به 
طول انجامید. کنســرت و گروه رقص از نیویورك آمده 
بودند و رقصندگان ســنتى ایرانى نیز حضور داشــتند. 
افراد مهمى دعوت شده بودند از جمله "نلسون راکفلر" 

ثروتمند معروف.»

بهمن کیارســتمى با اشــاره به اینکه پرونده پزشکى 
عباس کیارســتمى در دادســراى جرائم پزشــکى در 
حال بررســى اســت، تأکید کرد: هیچیک از مطالبى 
کــه دادســتان انتظامــى دادســراى نظام پزشــکى 
درباره علت فــوت کیارســتمى و ارتبــاط آن با روند 
درمان در هفته گذشــته مطــرح کرده اســت، تازگى

 ندارد.
فرزند عباس کیارســتمى دربــاره آخرین پیگیرى هاى 
پرونده پزشــکى پدرش در گفتگویى با ایســنا با بیان 
این مطلب ادامــه داد: این توضیحــات بالفاصله بعد 
از فوت در فرانســه به ما گفته شــده بود و ما نیز همین 
جزئیــات و پرونده پزشــکى فرانســه را در شــهریور 
مــاه در اختیــار ســازمان نظام پزشــکى قــرار داده 

بودیم.
او یادآور شــد: پرونده بــه تازگى در دادســراى جرائم 
پزشــکى تشــکیل و رســیدگى به آن آغاز شده است 
که در این راســتا شــنبه هفته گذشــته (20 آذر) براى 
توضیحاتــى بــه همــراه وکالى خود به این جلســه

 رفتم.
بهمن کیارستمى افزود: در این دادسرا یک تیم کارشناسى 
تشکیل شده که برخى از آنها همان پزشکانى هستند که 
به عنوان کارشناس در دادسراى نظام پزشکى هم اعالم 
نظر کرده اند. به هر حال هنوز نتیجه  اعالم نشده و احتماًال 

تا چند هفته آینده بررسى ها ادامه خواهد داشت.
وى با اشــاره به گفته هاى على فتاحى دادســتان کل 
انتظامى دادســراى نظام پزشــکى ادامه داد: بر خالف 
اظهارات اخیر ایشــان ما بــه عنوان خانــواده مرحوم 
کیارســتمى در ارتباط بــا رأى هیئت بدوى ســازمان 
نظام پزشــکى تقاضاى تجدید نظر نکرده ایم، بلکه در 
دادسراى جرائم پزشکى (پزشکى قانونى) طرح شکایت 
کردیم، اما اینکه دادستان انتظامى سازمان نظام پزشکى 
بالفاصله بعد از شروع بررسى پرونده در دادسراى جرائم 
پزشــکى الزم مى داند دوباره از اعالم نتیجه پرونده در 
سازمان نظام پزشکى صحبت کند و سه روز بعد از اولین 
جلسه کارشناسى پرونده در دادسراى جرائم پزشکى با 
حضور وکال و خانواده، دوبــاره اعالم مى کند که «هیچ 
ارتباطى بیــن اقدامات درمانى در ایــران و عامل مرگ 
ایشان در فرانسه وجود ندارد» به هیچ وجه دور از انتظار

 نیست.
فرزند عباس کیارستمى خاطرنشان کرد: به نظر مى رسد 
این اظهارات صرفاً براى به اصطالح «پیش دســتى»  و 
اعمال فشار به دادسراى جرائم پزشکى مطرح مى شوند 
و دلیلى جز نگرانى مقامات نظام پزشــکى از اعالم نظر 
متفاوت مرجعى مســتقل و مجزا از این سازمان ندارد. 
در این مرحله باید صبر پیشــه کنیــم و بینیم نظر تیم 

کارشناسى پزشکى قانونى چیست.

دیفنــس نیوز نوشــت: مقامات ارشــد دولــت ایران 
مى گویند کــه «دونالد ترامپ» خواهــان بر هم زدن 
توافق اتمى نیست، از سوى دیگر بسیارى از تحلیلگران 
مدعى هســتند که ترامپ نــه تنها توافــق را بر هم 
نمى زند بلکه خواهان افزایش مبادالت تجارى با ایران 

است.
به گزارش انتخاب، این پایگاه خبرى در ادامه نوشــت 
«نیکوال پیــده» کارشــناس امور ایران در مؤسســه 
مطالعات جهانــى ایتالیا که اخیراً بــا دولت ایران براى 
شرکت در کنفرانســى به تهران رفته بود، معتقد است 
که مقامات ارشــد ایران ازجمله رئیس مجلس و وزیر 
امور خارجه، نسبت به پا بر جا بودن این توافق خوشبین

 هستند. 
پیده مدعى اســت کــه مقامــات ایــران معتقدند که 
ترامپ عملگراتــر از آن اســت که از ســود معامله با 
ایران چشــم پوشــى کند و بخواهد توافق را لغو کند 
اما از ســوى دیگــر مقامــات ایرانى نگران هســتند 
کــه جنــگ طلبــان آمریکایــى بتواننــد ترامپ را 

متقاعــد کنند که جنــگ با ایــران منافع بیشــترى
 خواهد داشت. 

حســین دهقان وزیر دفــاع ایران گفته اســت که اگر 
دشــمنان قصد شــروع یک جنگ علیه ایران را داشته 
باشــند، اســرائیل و کشــورهاى خلیج فــارس نابود 

خواهند شد. 
پیده درمــورد کنفرانس امنیت ایــران که براى حضور 
در آن دعوت شــده بود گفــت: این کنفرانس نشــان 
مى دهد که براى اولین بار به فکر مقامات ارشــد ایران 
رســیده اســت که با دشــمنان منطقه اى خود گفتگو 
کنند، این مســئله در چند ســال اخیر تابو محســوب

 مى شد. 
او گفت: هــدف اصلى ایــن کنفرانس، ارســال پیام 
به عربســتان ســعودى براى شــروع گفتگو بر ســر 
درگیرى هاى منطقه اى اســت که دو کشور در سوریه 
و یمن در آن دخیل مى باشــند. او افزود: ایرانى ها مى 
خواهند یک کانال براى مذاکرات با ســعودى ها ایجاد 

کنند.

ســفر دوره اى رئیس جمهور به قفقاز و آسیاى میانه از 
صبح امروز با سفر به ارمنستان آغاز مى شود.

به گزارش خبرگزارى صدا و ســیما، رئیس جمهورى 
اسالمى ایران در دور جدید ســفرهاى منطقه اى و به 
دعوت رســمى همتایان خود به کشورهاى ارمنستان، 

قزاقستان و قرقیزستان سفر مى کند.
معاون ارتباطات و اطالع رســانى دفتر رئیس جمهور 
درباره این ســفر گفت: آقاى روحانى در ادامه سیاست 
هاى دولت براى تقویت مناسبات و تعمیق همکارى با 
همسایگان و کشورهاى منطقه، به دعوت رسمى رئیس 
جمهور ارمنستان فردا(امروز) ابتدا به ایروان پایتخت این 

کشور سفر مى کند.
پرویز اسماعیلى افزود: در این سفر یک روزه و فشرده، 
آقاى روحانى بــا رئیس جمهور ارمنســتان دیدار و در 

خصوص روابط دوجانبه گفتگو مى کند. 

وى اضافه کرد: عالوه بــر مذاکره دوجانبه هیئت هاى 
عالیرتبه دو کشور، چندین سند همکارى میان مقامات 
جمهورى اسالمى ایران و ارمنســتان به امضا خواهد 
رسید و همایش بازرگانان ایران و ارمنستان نیز برگزار 

خواهد شد.
اسماعیلى گفت: آقاى روحانى پس از پایان برنامه هاى 
پیش بینى شده در ارمنستان این کشور را به مقصد شهر 

آستانه در قزاقستان ترك خواهد کرد.
معاون ارتباطات و اطالع رسانى دفتر رئیس جمهور ادامه 
داد: مذاکره رؤساى جمهورى ایران و قزاقستان، نشست 
هیئت هاى عالیرتبه، امضاى سندهاى همکارى مشترك 
و نشست مشترك خبرى از جمله برنامه هاى سفر یک 

روزه رئیس جمهور به قزاقستان خواهد بود.
اسماعیلى گفت: آقاى روحانى در آخرین مرحله از سفر 
منطقه اى خود شامگاه دوم دى وارد بیشکک پایتخت 

جمهورى قرقیزستان خواهد شــد.وى افزود: مالقات 
با رئیس جمهور و مقامات بلندپایه قرقیزســتان، مذاکره 
هیئت هاى عالیرتبه دو کشور، امضاى چند سند همکارى 
در حــوزه هاى مختلف و نشســت مشــترك خبرى از 
برنامه هاى پیش بینى شده در ســفر به بیشکک است 
و همزمان همایــش تجارى فعاالن اقتصــادى ایران و 
قرقیزســتان نیز برگزار خواهد شــد.معاون ارتباطات و 
اطالع رسانى دفتر رئیس جمهور گفت: آقاى روحانى را در 
این سفر چند تن از وزرا و معاونان رئیس جمهور همراهى 
خواهند کرد.بر اساس این گزارش، همزمان با این سفر و 
از جانب فعاالن اقتصادى و کارآفرینان بخش خصوصى 
کشــورمان نیز هیئت هایى در ارمنســتان، قزاقستان و 
قرقیزستان حضور خواهند داشت که عالوه بر برگزارى 
همایش هاى مشترك با همتایان خود، اسناد متعددى نیز 

با شرکاى منطقه اى خود امضا خواهند کرد.

بازیگر سینما و تلویزیون درباره دعوتش در مراسم 
دیدار با رهبرى گفت: اگر مجدداً دعوت شوم عالقه 
دارم که در چنین جلســه اى شــرکت کنم و از آن 

استقبال هم مى کنم.
به گزارش میــزان، مهران رجبى بازیگر ســینما و 
تلویزیون در گفتگو با ســایت قم فردا، در رابطه با 
حضور خود در جلسه دیدار مسئوالن نظام و میهمانان 
کنفرانس وحدت اسالمى  با رهبر انقالب اسالمى 
اظهار داشت: براى نخستین بار بود که به جلسه دیدار 
با رهبر معظم انقالب دعوت شدم و این موضوع از 

طریق سازمان صدا وسیما به من اطالع داده شد.
وى افزود: مسئوالن صداو سیما به بنده گفتند که آیا 
تمایل براى حضور در چنین جلسه اى دارم و من هم 
از این موضوع استقبال کردم و به دعوتى که از من 

شده بود پاسخ مثبت دادم. 

روایتى از روزهاى جمع آورى آثار هنرمندان براى موزه هنرهاى معاصر

آثار پیکاسو و گوگن چگونه به ایران رسیدند؟

 بهمن کیارستمى آخرین وضعیت پرونده پزشکى کیارستمى را تشریح کرد

مقامات نظام پزشکى نگران شده اند
آغاز سفر رئیس جمهور به آسیاى میانه از امروز

پایگاه خبرى دیفنس نیوز:

مهران رجبى از دیدارش مقامات ایران به ترامپ خوشبین هستند
با رهبرى مى گوید

,,
فرح دیبا در ابتدا 
در کلکسیون 
خصوصى خود آثار 
را جمع آورى کرد 
و به تدریج این 
ایده مطرح شد 
که با افتتاح موزه، 
این آثار در معرض 
نمایش قرار داده 
شوند
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مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، 
گفت: همه داروهاى ما بر اساس ضوابط بین المللى تولید 
مى شــود و به لحاظ کیفى تمایزى بین داروهاى تولید 

داخل و انواع خارجى آن وجود ندارد.
دکتر اکبر عبداللهى اصل با اشــاره به کیفیت داروهاى 
ایرانى، افزود: کیفیت دارو مسئله اى تخصصى و علمى 
است و مؤثر واقع شدن آن به دالیل متفاوتى مانند تجویز 
صحیح توسط پزشک، نحوه اســتفاده، عوامل مؤثر در 

نگهدارى ، تغذیه و تداخالت دارویى بستگى دارد.
وى درباره قیمت باالتر داروهاى خارجى نسبت به داخلى 
نیز ، افزود: هزینه نهایى تولید و واردات داروهاى خاص ، 

موجب افزایش قیمت هاى آنها مى شود.
وى خاطرنشــان کــرد: از آنجا کــه تولید تعــدادى از 
داروهاى مصرفى برخى بیماران مستلزم فناورى هاى 
بسیار باالست و شرکت هاى انگشــت شمارى در دنیا 
توانســته اند نائل به دانش فنى تولید آنها شوند، هزینه 

نهایى آنها زیاد مى شود.
به گزارش ایرنا، برغم گران تــر بودن داروهاى خارجى 
هنوز 30 درصد بازار دارویى کشــور وارداتى اســت اما 
هدفگذارى سازمان غذا و دارو در برنامه ششم توسعه این 
اســت که به حداقل 75درصد سهم بازار برسد و واردات 

دارو به 25 درصد کاهش یابد.

وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکى گفت: 50 میلیون 
ایرانى هم اکنون پرونده الکترونیک سالمت دارند و تا پایان 

سال 96 همه ایرانیان صاحب این پرونده مى شوند.
سیدحسن قاضى داده هاشمى افزود: با اجراى این برنامه 
سالمت همه ایرانیان هرسال کنترل و همه اطالعات آنها از 
نظر قد، وزن، فشارخون، میزان تحرك و میزان خطرسرطان 
و بیمارى هاى غیرواگیر ثبت مى شود. وى ادامه داد: هم 
اکنون در بسیارى از استان هاى کشور به ازاى هرسه هزار 
نفر یک مراقب سالمت وجود دارد، بعد از آن درپایگاه هاى 
سالمت پزشک عمومى و متخصص تغذیه و متخصص 
سالمت روان وجود دارد و در صورت نیاز پزشک متخصص 

در مراکز جامع سالمت وجود دارد که ارجاع مى شود.
هاشمى گفت: با اجراى طرح اگر فردى به سیگار یا هر ماده 

دیگرى اعتیاد داشته باشد نیز تحت مشاوره قرار مى گیرد.
وى ادامه داد: با تکمیل طرح تحول سالمت و برخوردارى 
همه مردم از پرونده الکترونیک ســالمت وضعیت غذاى 
همه ایرانیان از نظر مصرف نمک شــکر و روغن پایش 
مى شود و خدمات دندانپزشکى نیز در مراکز جامع سالمت 
در اختیار مردم قرار مى گیرد. هاشــمى ادامه داد: دوعامل 
مهم مرگ و میرجوانان درکشور تصادفات و اعتیاد به مواد 
و سیگار است به طورى که ایرانیان هر سال ده هزار میلیارد 

تومان بابت سیگار هزینه مى کنند.

ایرانیان، صاحب پرونده 
الکترونیک سالمت مى شوند

داروى داخلى با خارجى 
فرقى ندارد

بهرام بیضایى توهم است!
کیهان در مطلبى با عنوان «چرا دستپاچه شده اید؟!» 
نوشـت: « اینکـه بهـرام بیضایـى بـه اصطـالح 
هنرمند بزرگى اسـت توهم اسـت. بیضایـى آنچنان 
هنرمنـد بزرگى حتـى در میـان اهل هنر محسـوب 
نمى شـود (چنانچه دکتر کاووسـى، فیلم هـاى او را 
اساسـًا "سـینما" نمى دانسـت و در آخریـن فیلمش 
یعنـى "وقتى همـه خوابیـم"، آنچنان مـورد توهین 
و ناسـزاى همان به اصطـالح اهل هنر قـرار گرفت 
کـه ناگزیـر از کشـور خـارج شـد).  فرقـه بهائیـت 
آنچنـان در میان ملـت ایران مـورد نفرت اسـت که 
هیچ چیـز آن را تطهیـر نخواهـد کرد. ایـن فرقه هم 
در حـد خـود افـراد مهمتـر و معروف تـرى دارد کـه 
امثال بیضایى به قولى در مقابل آنها اساسـًا به شمار 

نمى آیند!

نقش امواج در ازدواج 
مژگان نیکنـام دکتـراى روانشناسـى بدشانسـى را 
همچـون عبـارت «دسـتم نمـک نـدارد»  تصورى 
کلیشه اى قدیمى دانست و گفت: این تصورات نسل 
به نسل منتقل شـده و روى ذهن جوانان اثر گذاشته 
اسـت، البته نمى توان به طور کلى پدیده شـانس را 

نادیده گرفت.
وى با اشاره به پدیده شـانس افزود: ممکن است بعد 
از برنامه ریزى هاى درست و بجا ناگهان در مسیر با 
مواردى براى تغییر برنامه روبه رو شویم و در نهایت 
اسمش خوش شانسى یا بدشانسى گذاشته مى شود.

ایـن دکتـراى روانشناسـى اظهـار داشـت: هرچنـد 
که بسـیارى از جوانان شـرط شـانس را در ازدواج و 
داشـتن زندگى ایـده آل بسـیار تأثیرگذار مـى دانند 
اما درصورتى که ازدواج با انتخابى دقیق و براسـاس 
معیارهاى اصولى صورت گیرد مى تواند تأثیر شانس 
را به حداقل رسـاند و به قـول جوانان بیشـتر خوش 

شانسى رخ دهد یا بدشانسى.
این دکتـراى روانشناسـى در پاسـخ به این سـئوال 
که آیا درسـت اسـت که انسـان هاى هـم فرکانس 
یکدیگـر را بـراى ازدواج جـذب مـى کننـد، گفـت: 
اینکه موجى از یک فـرد به فرد دیگر منتقل شـود و 
سـپس آن دو همدیگر را بـراى ازدواج انتخاب کنند 
فرآینـد پاراسـایکولوژى یا همان شـبه روانشناسـى 
مى گوینـد و علـم هنـوز تبیین درسـتى بـراى آنها 

ندارد.

«معماى شاه»، دلقک است!
عبدالجبار کاکایى شـاعر مشهور به سریال «معماى 

شاه» انتقاد کرد.
این شـاعر معروف با انتشـار عکسـى از این سـریال 
نوشت: «دلقک تر از "معماي شـاه" همین "معماي 
شاهه" نمایش پادشاه روانی و بی عقلی که حتی حفظ 
ظاهر هم بلد نیست، له له نوکري می زنه، لفظاً توطئه 

علیه مردم را اعالم می کنه .
 نمایش بالیوودي زشت و زیبایی که تالش می کنه 
به عوام زدگی دامن بزنه، چشـم اندازي که سـیماي 
رسـمی از آن مـردم رو رصد می کنه بی شـباهت به 
تریبون هاي وعظ سنتی و اتاقک هاي قرائت بیانیه 
پایانی تظاهرات تشریفاتی نیسـت ، آدم بدهاي این 
دوریال تلویزیونی بی گفتگو گاو پیشانی سفیدند، فهم 
نازل از شـعور ملـی و درك نارس از محیط ، اسـباب 
اتالف سرمایه شـده است چند قسـمت را من حیث 
کنجکاوي دیـدم کاش می شـد غرامـت وقت تلف 

شده را گرفت.»

هیچکدام نباید 
جا تنگ کن باشند

رئیس فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـى مى گوید: 
معتقدیم هم باید به زبان هاى قومى و محلى و مادرى 
توجه کرد و هم به زبان فارسى و هیچکدام نباید جاى 

همدیگر را تنگ کنند.
غالمعلى حدادعادل با بیان اینکه عدالت مطلوب هر 
انسـانى اسـت گفت: عدالت آرمان انقالب اسالمى 
بوده و هسـت. ما در هر کارى مشـکل داشته باشیم 
ممکن اسـت عذرمان پذیرفته شـود اما هیچ عذرى 
نداریم اگر ظلم کنیم و بـراى رعایت نکردن عدالت، 

هیچکس هیچ عذرى نمى تواند بیاورد! 

چرك نویس

روزنامه آمریکایــى «لس آنجلس تایمز» با انتشــار 
گزارشى به معضل اعتیاد در ایران پرداخته است.

به گزارش آفتــاب این روزنامه مى نویســد:«زیر پل 
عابر پیاده، البه الى درختــان و چمباتمه زدن هاى 
معتادان اینها تصاویر آشنایى براى شهروندان ایرانى 
هســتند. بغرنج تر آنکه حتى پزشــکان و پرستاران 
نیز مصرف کننده هســتند. مشــکل مــواد مخدر در 
ایران به یــک بیمارى همــه گیر ملى تبدیل شــده 

است. 
مقام هاى وزارت بهداشت و پزشکان محلى مى گویند 
که فقرا به عالوه ثروتمندان، ســکوالرها و همچنین 
برخى  از افراد مؤمن هم اســیر مواد مخدر هســتند 
از جمله شیشــه و مواد توهــم زاى مصنوعى تا مواد 
مخدر ســنتى از جمله هروئین و تریاك، این روزنامه 
آمریکایى اشــاره مى کند که دفتر سازمان ملل متحد 
مى گوید که ایران از نظــر جرائم مرتبط با مواد مخدر 
یکى از بزرگ ترین کشورهاى داراى بحران اعتیاد در 

دنیاست.
 لس آنجلــس تایمز مى نویســد:«مقام هاى وزارت 
بهداشت تخمین مى زنند که 2/2میلیون معتاد به مواد 
مخدر در سرتاســر ایران 80 میلیونى وجود دارند که 
2/75درصد از جمعیت را تشکیل مى دهند اما پزشکان 
مى گویند آمار و ارقام واقعى بیش از این میزان است. 
مقایسه اى میان تعداد معتادان در ایران با آمریکا جالب 
توجه است. در آمریکا حدود 21/6 میلیون نفر با مشکل 
سوء مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم مى کنند که 
6/8درصد از جمعیت چند صد میلیونى آن کشــور را 

تشکیل مى دهند.» 
لس آنجلس تایمز اشــاره مى کندکه یک دلیل عمده 
براى معضل مواد مخدر در ایران در دســترس بودن 
آن اســت. این روزنامه مى نویســد:«ایران در مسیر 
نقل و انتقال خشــخاش که منبع اصلى تهیه تریاك 
و هروئین است از افغانستان به اروپا قرار دارد. عالوه 
بر آن پزشــکان معتقدند که رکود اقتصادى به دنبال 

تحریم هاى بین المللى باعث ایجاد حس سرخوردگى 
اجتماعى در ســالیان اخیر شده اســت که خود باعث 
گرایش بیشــتر جمعیت به ســوء مصرف مواد مخدر 

شده است. 
این روزنامه اشــاره مى کنــد که در میــان جوانان 
ثروتمندتــر ایرانــى اســتفاده از آمفتامیــن هــا 
بــراى مثال شیشــه یکــى از روش هاى از دســت 
دادن وزن، تمرکــز بــر روى امتحانــات  یــا شــاد 
شــدن در پارتى هــا قلمداد مــى شــود و مصرف 

مى شود. 
رضوى در ادامه این گزارش اشاره مى کند که بیکارى 
حتى در میان طبقات تحصیلکرده جامعه و احســاس 

عدم رضایت از زندگى در کنار تحریم ها و انزواى بین 
المللى همگى از جمله عوامــل تأثیرگذار در افزایش 
میزان گرایش جوانــان ایرانى به ســوى اعتیاد بوده 
اند. لس آنجلس تایمز مى  نویســد:«در مرکز شــهر 
تهران خرده فروشان از کلمه دارو براى مواد استفاده 
مى کنند. عرضه یک روز تریــاك در روز کمتر از یک 
دالر هزینه دارد آن هــم در جایى که میانگین پول در 
اخیتار یک فارغ التحصیل دبیرستانى در ایران در حدود 
ده دالر در روز است. هر چند بســیارى از معتادان در 
ایران داراى شــغل و زندگى هستند اما پدیده معتادان 
بى سرپناه با وضعى ژولیده نیز در شهرهاى ایران رایج 

شده است.»

ایــن روزنامه در ادامه اشــاره مى کند که متأســفانه 
عرضه داروى متادون براى ترك اعتیاد در بازار سیاه و 
قیمت باالتر آن از قیمت تعیین شده وزارت بهداشت 
نیز یــک علــت دیگــر در تحریــک معتــادان و  
قاچاقچیــان به خرید و فروش متادون در بازار ســیاه 
اســت. رضوى مى گوید کــه بیمارانــش را مدیران 
شــرکت هاى دولتى، معلمان، کارگران حقوق بگیر، 
هنرمندان و بازیگران تشکیل مى دهند.  این روزنامه 
همچنین اشــاره  مى کند که برخى نیز باور دارند که 
یک علت رشــد معضل اعتیاد به مواد مخدر در ایران 
به دلیــل دسترســى محدودتر به مشــروبات الکلى 

است. 

گزارش تکان دهنده «لس آنجلس تایمز» از 
معضل اعتیاد در ایران

 هیچکس از
 گزند مواد فروشان
 در امان نیست

این روزها دیگر بازى «کلش آف کلنز»، خریداران سابق 
خود را ندارد و تب بازى «ساکر استار» جایگزین آن شده 
اســت. بازى که به ســرعت در حال فراگیرى است و در 
کنار آن عده اى در قهوه خانه ها بــا این بازى براى خود 

درآمدهاى میلیونى به راه انداخته اند.
به گزارش میزان، قهوه خانه هــا که تا چندى قبل محل 
اســتراحت افراد سن و ســال دار و پیرمردها بود تا با هم 
صحبت کرده و هر از چندگاهى به قلیان خوانســار پکى 
بزنند، امروزه با افزایش تعداد قهوه خانه ها و حضور جوانان 
کم سن و سال به گیم نتى همراه با قلیان تبدیل شده است. 
تا چندى قبل یکى از بازى هاى مورد عالقه ایرانى ها بازى 
«کلش اف کلنز» بود اما کم کم با فروکش کردن تب این 
بازى، جوانان حاضر در قهوه خانه ها و گیم نت ها به سراغ 
بازى هاى جدیدترى مانند «کش رویال» و «ساکر استار» 
رفتند، بازى هایى که خیلى زود با کنار زدن بازى قدیمى، 
جاى خود را باز کردند. در این میان اما بازى «ساکر استار» 
از محبوبیت بیشــترى برخوردار شــده و در محل تجمع 
جوانان مانند قهوه خانه ها، گیــم نت ها و کالس درس 
تعداد زیادى از افرادى در حال بازى و گل زدن هســتند.   
در این میان اما برخى که همیشه پاى ثابت قلیان و بازى با 
گوشى تلفن همراه هستند، خیلى زود در این بازى پیشرفت 
کرده و به سکه هاى بسیارى دست یافتند. میزان سکه هاى 
برخى از این افراد که خود را بهترین بازیکن ایرانى این بازى 
مى دانند به 900 میلیون تا یک میلیارد مى رسد. بازى که 
با 25 ســکه نیز مى توان آن را بازى کرد و امکان بازى 

تا2/5میلیون سکه در هر دست بازى وجود دارد.  
خبرگان این بازى اما خیلى زود همانند بازى «کلش آف 
کلنز» به فکر در آمدزایى از این بــازى افتادند و اقدام به  

فروش سکه هاى برده شده در بازى کردند. 
یکى از خبرگان این بازى «رسول» است. این جوان 29 
ساله که بیش از 500 میلیون سکه دارد، مى گوید: «ابتدا 
که من این بازى را انجام مى دادم شــاید به زور هزار نفر 
"ساکر استار" بازى مى کردند، اما االن به جرأت مى گویم 
تعداد کاربران این بازى در تهران میلیونى شده است. هر 
قهوه خانــه اى بروى حداقل پنج نفر همزمان مشــغول 
بازى هستند. من هم چون تمام زیر و زبر این بازى را بلد 
هستم و روزى هشت ســاعت بازى مى کنم، سکه هاى 

زیادى دارم.» 
 این پسر جوان در مورد شغلش مى گوید: «شغل من بازى 
"ساکر استار" اســت. من هر روز بعد از بردن میلیون ها 
سکه از داخل بازى هر یک میلیون سکه را 30 هزار تومان 
مى فروشم. مشــترى بعد از اینکه پول را به حسابم واریز 
کرد، شناسه بازى را گرفته، او را اد کرده و هر میزان پول 

که بخواهد را در بازى مى بازم تا او به دست آورد.»

«ساکر استار»،  شغل جدید جوانان
قهوه خانه ها محل فروش میلیونى «سکه» شده اند

وزیر ارتباطات گفت: با گرفتن شناسنامه براى کانال هاى 
داراى بیش از پنج هزار عضو مشخص شود کانال متعلق 
به چه کسى اســت. مانند روزنامه  که همه مطلع  هستند 

کجا مستقر است.
به گزارش  ایلنا، محمود واعظــى در جمع خبرنگاران در 
حاشیه نشست هم اندیشــى صمیمانه جوانان با دولت 
درباره  این مسئله که ممکن است  سرنوشت کانال هاى 
تلگرامى به روزنامه هایى که توقیف مى شوند تبدیل شود، 
گفت:  بحث محتوا نیســت، بلکه این است که با گرفتن 
شناسنامه براى کانال هاى داراى بیش از پنج هزار عضو 
مشخص شود کانال متعلق به چه کسى است. مانند فردى 
که روزنامه اى تأسیس کرده و همه مطلع هستند که این 

روزنامه کجا مستقر است.
وى ادامه داد: باالخره وقتى مردم شکایتى داشته باشند، 
باید معلوم شــود کانال ها متعلق به چه کســانى است. 
موضوع این اســت که مى خواهند احترام به حقوق افراد 
بگذارند. در حال حاضر فضاى مجازى گسترش پیدا کرده 
و زمانى که یک خبر انعکاس پیدا مى کند، غلط نباشد و 
آبروى مردم نرود. اکنون دســت هیچکس به جایى بند 
نیســت اما با انجام این کار معلوم است کدام کانال و چه 
کسى خبر را منتشــر کرده و مى توان از آن شکایت کرد 

وگرنه اصًال بحث بازرسى محتوا و ... نیست.
وى اظهار داشت: این مسئله تصمیم شورایعالى فضاى 

مجازى است و مجرى آن نیز وزیر فرهنگ است.

صاحبان کانال  هاى تلگرامى باید مشخص باشند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعى از اجراى طرح افزایش پلکانى 
حقوق بازنشستگان دولت در ســال 96 خبر داد و گفت: بر 
اساس اجراى این طرح همچون ســال 95 حداقل حقوق 

بازنشستگان تا سقف 20 درصد افزایش خواهد یافت.
 على ربیعى در حاشیه مراسم قرعه کشى پرداخت وام قرض 
الحسنه بازنشســتگان صندوق بازنشســتگى کشورى در 
مصاحبه با خبرنگاران بودجه پیش بینى شــده براى ترمیم 
حقوق بازنشستگان را در سال گذشــته 700 میلیارد تومان 
ذکر کرد و گفت: این میزان در سال 96 به هزار میلیارد تومان 
افزایش خواهد یافت . وى با بیان اینکه در سال 95 حداقل 
حقوق بازنشســتگان به صورت پلکانى تا سقف 20 درصد 
افزایش یافت افزود : پیش بینى مى شود این میزان در سال 96 

هم حداقل تا 20 درصد افزایش یابد .
ربیعى به افزایش تعداد بازنشستگان در سال 95 که مهمترین 
علت تعیین حداقل افزایش حقوق بازنشستگان است اشاره 
کرد و گفت: فرض دولت بر این بود که به تعداد بازنشستگان 
40 هزار نفر افزوده شــود حال آنکه تاکنون این تعداد به 56 

هزار نفر رسیده است .
وى با بیان اینکه سهام بیمه ملت را اخیراً صندوق بازنشستگى 
کشــورى خریدارى کرده اســت از واگذارى این سهام به 

بازنشستگان خبر داد و از بازنشســتگان دولت خواست به 
این فرآیند بپیوندند . ربیعى درباره نحوه واگذارى سهام بیمه 
ملت به بازنشستگان گفت: صندوق بازنشستگى کشورى از 
هم اکنون آمادگى دارد ســهام بیمه ملت را به بازنشستگان 
متقاضى واگذار کند و پول آن را از محل حقوق بازنشستگى به 
صورت اقساط کسر کند و  آنها را در سود این بیمه شریک کند .

وى واگذارى ســهام ســایر شــرکت هاى ســودده را به 
بازنشستگان و همچنین افرادى که در آستانه بازنشستگى قرار 

دارند از دیگر برنامه هاى پیش بینى شده صندوق بازنشستگى 
کشورى اعالم کرد و افزود : البته براى بازنشستگان سازمان 
تأمین اجتماعى نیز در این خصوص برنامه هاى ویژه اى اجرا 
خواهد شــد . وى مجموع اعتبار پیش بینى شده براى این 
نوع تسهیالت بانکى را 750 میلیارد تومان دانست و افزود :

دولــت درنظــر دارد ســقف وام پیــش بینى شــده را در 
ســال هــاى آینــده بــه  پنــج میلیــون تومــان

 برساند .

افزایش حقوق بازنشستگان در سال 96

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت  گفت: 
سیگارها و قلیان هاى الکترونیکى و به اصطالح مدرن 
که اخیراً مصرف آن بین جوانان بسیار باب شده است به 
هیچ وجه مجوز ندارد و غیر قانونى وارد کشور شده اند .

خسرو صادق نیت در گفتگو با جام جم آنالین بیان کرد: 
نظارت اولیه روى سیگارها و قلیان هاى الکترونیکى بر 
عهده وزارت صنعت است البته از نظر وزارت بهداشت و 
وزارت صنعت سیگار و قلیان الکترونیک مجاز نیست و 
از وزارت بهداشــت به هیچ وجه به آن مجوز داده نشده 
الزم به ذکر است این ســیگارها و قلیان ها غیر قانونى 
وارد کشور شده اند و غیر مجاز در حال توزیع و فروش 

هستند .
وى در ادامــه افزود : دخانیات یــک محصول خاص و 
انحصارى اســت که مدیریت، قوانیــن و برنامه هاى 
کنترلى مربوط به آن متعلق به وزارت صنعت است و هر 
ماده دخانى که قرار است به کشور وارد یا تولید شود زیر 
نظر مســتقیم وزارت صنعت مجوز هاى مربوطه صادر 
مى شود بنابراین ســیگارها و قلیان هاى الکترونیکى 
بخواهند مجوز بگیرند ابتدا باید از وزارت صنعت مجوز 

بگیرند.
صادق نیــت متذکر شــد: تأکید مى کنم ســیگارها و 

قلیان هاى الکترونیکى که امروزه بسیار شاهد مصرف 
روز افزون آن توسط قشــر جوان کشور هستیم به هیچ 
عنوان مجوز ندارند حتى با داروخانه هایى که سیگارهاى 
الکترونیکى براى فروش گذاشــته اند به شدت برخورد 
قانونى مى شــود اما تاکنون گزارشــى از داروخانه اى 
که این نوع از دخانیات را به مردم عرضه کند به وزارت 
بهداشت اطالع داده نشده اســت . اگر مردم با اینگونه 
از تخلفات مواجه شــدند با گزارش کــردن آن، وزارت 
صنعت، اداره اماکن و وزارت بهداشت باید با این مسئله 

برخورد قاطعى کنند .
خبرنگار جام جــم آنالین از ســرطان زا بــودن این 
ســیگارها و قلیــان هــاى الکترونیکى پرســید و او 
پاســخ داد: این، موضوع نگران کننده اى اســت چرا 
که اخیــراً جوانان بســیار از این وســیله ها اســتفاده 
مى کنند و ناگفته نماند سرطان زا نبودن این وسیله ها 
هنوز ثابت نشــده چــرا که این نــوع از ســیگارها و 
قلیان هاى الکترونیکى جزو اتفاقاتى است که اخیراً رخ 
داده است و پى بردن به سرطان زا بودن و نبودن کمى 

زمان مى برد .
وى در پایان اظهار داشت :تمام کشورهایى که در رابطه 
با محدودیت دخانیات اقداماتى انجام داده اند سیگارها 
و قلیان هاى الکترونیک را ممنوع اعالم کرده اند و آنها 
را به عنوان یک وسیله پرخطر و غیر مجاز براى استفاده 
افراد دانسته اند و عمًال توسط سازمان بهداشت جهانى 
نیز استفاده از این نوع سیگارها وقلیان ها منع شده است 
و حتى جایگزین مناســبى براى ســیگارهاى معمولى 
محسوب نمى شــود و به جوانان توصیه مى شود اکیداً 
از مصرف آنها خوددارى کنند و در آخر وزارت بهداشت 
طى بازرسى هایى که انجام مى دهد اگر با این تخلفات 

مواجه شود برخورد جدى با آنها مى کنند .

یک مقام مسئول وزارت بهداشت پاسخ مى دهد 

سیگارها و قلیان هاى الکترونیکى سرطان زا هستند ؟
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خبر

یک طرح عمران شهرى در 
اردستان اجرا شد

شهردار اردستان از اجراى یک طرح عمران شهرى در 
این شهرستان خبر داد.

محمد هادى موسـوى افزود: زیر سـازى و آسـفالت 
مسیر دسترسـى به دانشـگاه پیام نور مرکز اردستان 

توسط شهردارى اجرا شده است.
وى گفـت: ایـن طـرح شـامل چهارهـزار مترمربـع 
زیرسازى و دوهزار متر مربع آسفالت با هزینه اى بالغ 
بر یک میلیارد و 800 میلیـون ریال از محل اعتبارات 

داخلى شهردارى اجرایى شده است.
موسـوى هدف از اجـراى این طـرح را ایمن سـازى 
عبور و مرور، اتصال دانشـگاه به مرکز شهر، سهولت 
در رفت و آمد و پایین آوردن هزینه سـفر دانشجویان 

اعالم کرد. 

اصفهان پنجمین استان 
ُپرتصادف کشور است

مدیـرکل حمل و نقـل و پایانه هاى اسـتان اصفهان 
گفت: این اسـتان در رنکینگ (رده بندى) کشـور، به 

پنجمین استان ُپرتصادف کشور تبدیل شده است.
داریـوش امانى با بیـان اینکه وضعیـت تصادفات در 
اسـتان اسـفبار و نگران کننده اسـت، اظهار داشـت: 
اسـتان اصفهـان از نظـر اعتبـارات و برخـوردارى از 
راه هاى همسـنگ، در رتبه اول تا سـوم کشـور قرار 

دارد. 
وى با بیـان اینکـه 70 درصد عامـل بـروز تصادف، 
عامـل انسـانى و 30 درصـد بـه راه و سـایر مـوارد 
بسـتگى دارد، افـزود: بـا توجـه بـه کویـرى بـودن 
اصفهان، بیشـترین آمـار تصادفات در این اسـتان بر 
اثـر خـواب آلودگـى راننـده و واژگونى خـودرو روى 

مى دهد. 
مدیـرکل حمل و نقـل و پایانه هاى اسـتان اصفهان 
با بیـان اینکـه تاکنـون خسـارات و مسـائل معنوى 
وقوع تصادفات برآورد نشـده اسـت، گفت: بیشترین 
تعداد کشـته شـدگان در حوادث جـاده اى را جوانان 
و افـراد طبقـه متوسـط و پاییـن جامعـه تشـکیل 

مى دهند.  

نیمى از ناوگان اتوبوسرانى 
برخوار فرسوده است

مدیر عامل سـازمان حمل و نقل شهرسـتان برخوار 
گفت : حدود نیمى از اتوبوس هاى درون شهرى این 

منطقه فرسوده و از رده خارج است.
محمدعلـى تبریزیـان اظهـار داشـت: 42 دسـتگاه 
اتوبوس در این شهرستان وجود دارد که 20 دستگاه از 
اتوبوس هاى درون شهرى با عمرى بیش از ده سال 

در شمار ناوگان فرسوده است.
وى افـزود: از سـال 1390 تاکنـون اتوبـوس بـه 
شهرسـتان واگـذار نشـده اسـت و تنها با مسـاعدت 
شهردارى اتوبوس هاى خورزوق و دستگرد نوسازى 

مى شود. 

شناسایى کله پاچه هاى 
غیربهداشتى در کاشان

سرپرست شبکه دامپزشکى شهرستان کاشان گفت: 
سه هزار و 200 دست کله پاچه که به صورت صورت 
غیربهداشـتى نگهدارى مى شـد، شناسـایى و جمع 

آورى شد.
عباس شـاه میرزایـى اظهـار داشـت: 400 کیلوگرم 
گوشت قرمز نیز که به صورت غیربهداشتى نگهدارى 

مى شد دراین شهرستان کشف شد.
وى افـزود: محمولـه کشـف شـده بـراى بررسـى 
بهداشـتى، نمونه بردارى و بـه آزمایشـگاه اداره کل 

دامپزشکى استان اصفهان ارسال شده است.
سرپرست شـبکه دامپزشکى کاشـان در ادامه گفت: 
درراسـتاى تأمین سـالمت فرآورده هاى خـام دامى 
گروه هاى نظارت بهداشـتى شـبکه دامپزشکى این 
شهرستان، بیش از هفت تن فرآورده خام دامى شامل 
گوشت مرغ، گوشـت قرمز و ماهى غیرقابل مصرف 
کشف و پس از مراحل قانونى از چرخه مصرف خارج 

کرده اند.  

استاندار اصفهان در دیدار با رئیس مجلس سناى بوسنى 
و هرزگوین، انجام ســرمایه گذارى هاى مشترك با این 

کشور در استان اصفهان را خواستار شد.
رسول زرگرپور در دیدار با «صفت سوفتیچ»رئیس مجلس 
سناى بوسنى و هرزگوین اظهار داشت: بوسنى و هرزگوین 
مى تواند در زمینه انجام سرمایه گذارى هاى مشترك با 

اصفهان همکارى کند.
وى افــزود: در راســتاى همــکارى و انجــام

 ســرمایه گذارى هاى مشترك با بوســنى و هرزگوین 
مذاکراتى نیز بــا «باقر عزت بگوویچ» رئیس شــوراى 

مشورتى بوسنى و هرزگوین انجام شده است. 

استاندار اصفهان افزود: اگر این مذاکرات اجرایى شود، به 
سود مردم بوسنى و هرزگوین و اصفهان است. 

وى با اشاره به اینکه این مذاکرات دو ماه قبل در جریان 
سفر باقر عزت بگوویچ به این استان انجام شد، اضافه کرد: 
در این مذاکرات همچنین مقرر شــد یکى از شهرهاى 
بوسنى و هرزگوین، خواهرخوانده اصفهان شود تا از این 
طریق مناسبات اصفهان با بوسنى و هرزگوین توسعه یابد. 
زرگرپور گفت: ســفیران دو کشــور نیــز در جریان این 
مذاکرات هستند و باتوجه به عالقه اى که مردم اصفهان 
به بوســنى و هرزگوین دارند امیدواریم هرچه سریع تر 

قرارداد خواهرخواندگى بین این دو شهر منعقد شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از تدوین 
برنامه مقابله با پدیده ریزگرد و گرد و غبار براى شهرستان 

هاى استان اصفهان خبر داد.
حمید ظهرابى افزود: این برنامه ها شامل رصد و شناسایى 
کانون هاى بحرانى در شهرستان هاى استان، شناسایى 
کارخانه هاى غیر استاندارد تولید آجر و گچ و راهکارهاى 
اصالح و یا تعطیلى آنها و همچنین هماهنگى با دستگاه 

هاى مرتبط با ریزگردهاست.
وى اضافه کرد: بررسى روش هاى مهار ریزگردها، اجراى 
طرح هاى بیابان زدایى و بررسى کارشناسانه فرسایش 

خاك از دیگر بخش هاى این برنامه است .

مدیرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان 
تصریح کــرد: این برنامه تــا حد زیادى مــى تواند در 
راســتاى مقابله با پدیده مضر ریزگردها مفید باشد، زیرا 
کالنشهر اصفهان به شدت در معرض تهدیدات زیست 
محیطى از جمله آلودگى هوا، آالینــده هاى صنعتى و 

ریزگردهاست. 
ظهرابى همچنین با اشاره به تاالب گاوخونى، شناسایى 
حوضه آبریز، رصد مشــکالت در بخش هاى گوناگون، 
بررسى راهکارهاى حل مشــکل، تدوین چشم انداز و 
مشــخص کردن اهداف را از جمله اقدامات انجام شده 

براى احیاى تاالب گاوخونى برشمرد.

 لزوم سرمایه گذارى 
اصفهان با بوسنى

تدوین برنامه مقابله 
با گرد و غبار 

رئیــس اداره میراث فرهنگى کاشــان گفــت: بقایاى 
اســتخوانى باقیمانده در کاوش هاى محوطه باســتانى 
جوشقان – استرك نشــان مى دهد که این افراد به عمد 

سوزانده شده اند.
به گزارش ایســنا محســن جاورى در نشست خبرى با 
اصحاب رســانه اظهار داشــت: مطالعات روى بقایاى 
اســتخوانى باقیمانده در کاوش هاى محوطه باســتانى 
جوشــقان – اســترك نشــان مى دهد که این افراد به 
عمد ســوزانده شــده اند زیرا زمانى در فرآیند سوزاندن
 استخوان ها ســفید مى شــود و کربن خود را از دست
 مى دهد که حرارت باالى 600 درجه ســانتیگراد فراهم 

شده باشد.
وى افزود: در کاوش و گمانه زنى ها اولیه محوطه تدفینى 
جوشقان– استرك متعلق به عصر آهن با قدمت دوهزار 
و800 سال کشف شــد که در آن یک گور پیدا شده که 
اطالعاتى بسیار مهمى در زمینه وضعیت تاریخى باستان 

شناختى در این منطقه مى دهد.
رئیس اداره میراث فرهنگى کاشان افزود: این گور کشف 
شــده در طول یک دوره 200 ســاله به صورت مکرر به 
عنوان محل دفن افراد استفاده مى شــده است و داراى 
معمارى ساده به شــکل مدور چهار گوش، فاقد سقف، 
داراى یک ورودى و یک پى چین با ســنگ هاى الشه 

و مالت گل است.
جاورى تصریح کرد: در این گور شاهد چندین گونه تدفین 
هستیم که دو تدفین به شیوه عادى و 13 تدفین به شیوه 
مرده سوزى شامل مرد، زن و بچه است که بقایاى آن از 
مکان دیگرى به این گور منتقل و هدایایى شامل ظروف 
سفالین و مهره هاى ســنگى  نیز در داخل گور گذاشته 

شده است.
وى افزود: مرده سوزى در دوره آهن ناشناخته است و تنها 
گزارش هاى محدودى وجود دارد ولى هیچگاه مثل این 
گور اطالعات در این زمینه نمى هد هرچند در ســیلک 
کاشان در چهار هزار ســال قبل از میالد مواردى ازمرده 

سوزى گزارش شده است.
سرپرست هیئت گمانه زنى و ساماندهى محوطه باستانى 
جوشقان- استرك کاشــان گفت: عصر آهن متعلق به 

دوره اى است که با نظریات ورود آریایى ها همراه است 
و با تغییرات تکنولوژیک در این دوره ســفال خاکسترى 
وجود آمده که در فرم، رنگ و نوع پخت و کوره داراى یک 

نوآورى و تکنیک جدید است.
جاورى ادامــه داد: با توجه به اهمیت محوطه باســتانى 
جوشقان– استرك و در راستاى نجات بخشى و ساماندهى 
این محوطه، اولین فصل کاوش با اعتبار 40 میلیون تومان 
را در 27 مهر ماه آغاز شد و تا اوایل آذرماه ادامه داشت که 

دستاوردهاى خوبى در زمینه باستان شناسى حاصل شد.
وى افزود: فصل اول کاوش ها در مســاحت حدود یک 
هکتار انجام شد و در صورت اختصاص اعتبار 120 میلیون 
تومانى کاوش هاى فصل دوم در بهار سال آینده  و در کل 

محدوده انجام خواهد شد.
رئیس اداره میراث فرهنگى کاشــان با بیــان اینکه به 
منطقه باستانى جوشقان- اســترك با وجود داشتن یک 

محدوده وسیع، به شکل یک مجموعه واحد نگاه مى کنیم، 
افزود: فصل دوم کاوش بررسى یک باستان شناختى در 
محدوده پیرامونى روستاهاى اســترك و جوشقان و دره 
بین آنها مانند یک محوطه ساسانى است که داده هایى از

 دوره هاى دیگر به دست خواهد داد.
جاورى گفت: نتایج این کاوش در چندین مقاله و اطالعات 
آن در قالب کتاب محوطه تدفینى جوشــقان و استرك 
منتشر خواهد شد و همچنین کشفیات حاصل از کاوش 
فصل اول نیز در آینده نزدیک در قالب نمایشــگاهى در 

معرض دید همگان قرار خواهد گرفت.
رئیس میراث فرهنگى کاشــان گفت: کاوش درمحوطه 
هاى پارینه ســنگى این شهرســتان تاریخ و قدمت این 
منطقه را به 50 هزار سال مى رســاند.جاورى افزود: در 
کاشــان چهارمحوطه پارینه ســنگى درین، خزاق، فین 
کوچک و محوطه آب ســفید توســط فریدون بیگلرى 

شناسایى شده که اطالعات این محوطه ها براى بخش 
فالت مرکزى ایران و همچنین ســابقه و قدمت کاشان 
بسیار حائز اهمیت اســت.وى افزود: ابزارهاى متعلق به 
این دوران تاکنون کشف شده و همچنین با امانت گرفتن 
نمونه هاى دیگر موجود در مــوزه ملى ایران در ماه هاى 
آینده این کشفیات در موزه ملى باغ فین کاشان رونمایى 
خواهد شد. رئیس میراث فرهنگى کاشان با اشاره به اینکه 
اعتبار 60 میلیون تومانى بــراى کاوش هاى در محوطه 
هاى پارینه ســنگى کاشان نیاز اســت، گفت: با تأمین 
اعتبارات الزم در بودجه هاى استانى این کاوش ها ادامه 
خواهد یافت.جاورى گفت: کاشان منطقه فرهنگى بزرگى 
دارد که نراق، آران وبیدگل و نطنز و اردستان و زواره را در 
بر مى گیرد که تداوم فرهنگى این مناطق را از دوره هاى 
پیش از تاریخ مى بینم هرچند این منطقه فرهنگى واحد در 

تقسیمات جغرافیایى کشور مجزا شده است.

رئیس اتحادیه صنایع دســتى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
صادرات در حوزه صنایع دستى بســیار ضعیف است، گفت: 
از زمانى کــه تحریم ها در ایران شــکل گرفــت صادرات 

صنایع دستى به کشورهاى دیگر ضعیف شده است.
عباس شیردل با بیان اینکه صنایع دستى نسبت به دیگر حوزه ها 
از وضعیت مطلوبى برخوردار است، اظهار داشت: ازآنجایى که 
رکود، اقتصاد کشــور را در برگرفته است مى توان گفت حوزه 

صنایع دستى نیز همچون دیگر حوزه ها با رکود مواجه است.
وى افزود: با این حال مى توان گفت با توجه به رکود شدیدى 
که در برخى دیگر از حوزه ها وجود دارد، صنایع دستى با وضعیت 

مطلوب ترى روبه رو است.
رئیس اتحادیه صنایع دســتى اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکه آسیب پذیرترین مسئله در بحث صنایع دستى، فروش 

محصوالت اســت، تصریح کرد: باید بســترهاى الزم براى 
فروش صنایع دستى آماده شــود، همچنین صادرات در حوزه 

صنایع دستى بسیار ضعیف است.

شــیردل با بیان اینکه یکى از عمده ترین مشکالت در حوزه 
صنایع دستى، توزیع محصوالت اســت، خاطرنشان کرد: به 
حراجى هاى مزایده اى در صنایع دســتى و آثار هنرى محتاج 
هستیم، ازاین رو شهر اصفهان نیازمند احداث چندین گالرى و 
موزه است که متأسفانه هیچیک از مسئوالن اقدامات الزم را 

در این حوزه ها انجام نمى دهند.
وى با بیان اینکه مسئوالن و دولت باید بسترهاى الزم را براى 
ورود توریست به ایران و نیز اصفهان مهیا کنند، خاطرنشان 
کرد: توریست باید بتواند به آسانى با اخذ ویزا وارد کشور شود و 
صنایع دستى ایرانى را تهیه و به بازارهاى جهانى عرضه کند، 
همچنین باید فضاهایى براى برپایى جشنواره هاى هنرى و 
بودجه کافى داده شود تا دوستداران هنر از اقصى نقاط ایران به 

اصفهان آمده و کاالها را به آنها عرضه کنیم.

رئیس اداره میراث فرهنگى کاشان، جزئیات کشف محوطه 2800 ساله را اعالم کرد

مرده سوزى عمدى در «جوشقان- استرك»

اصفهان نیازمند 
احداث گالرى 
و موزه است 

فراخــوان ســومین جشــنواره «بهشــت در قاب 
تصویر» از ســوى دفتر تخصصى ســینما سازمان 
فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهان اعالم شد.

به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى-تفریحى 
شــهردارى اصفهان، رئیس دفتر تخصصى سینما با 
بیان این مطلب گفت: دفتر تخصصى سینما سازمان 
فرهنگى-تفریحى شــهردارى اصفهان با همکارى 
مجمع فیلمسازان انقالب اسالمى اصفهان سومین 
جشــنواره تولیدات رســانه اى هیئت هاى مذهبى و 
مراکز فرهنگى اســتان اصفهان را برگزار مى کنند.
مصطفى حیدرى اظهار داشت: ایجاد بسترى مناسب 
جهت شناســایى، معرفى و حمایت از اســتعدادهاى 
جوانان مراکز فرهنگى در عرصه فیلمســازى شامل 
مستند، داســتانى، انیمیشــن، اینفوموشن و کلیپ/
نماهنگ تصویــرى و صوتى از جملــه اهداف این 

جشنواره است.
رییس دفتر تخصصى سینما ادامه داد: عالقه مندان 
به شرکت در این جشنواره تا 24 دى ماه مهلت دارند 
تا آثار خــود را به محل دبیرخانه جشــنواره اصفهان، 
خیابان کاوه ، بعد از ترمینال بابلدشــت، کوچه شهید 
مقارزاده ،پالك 9، ســراى هنر و اندیشه ارسال کنند.
حیدرى خاطرنشــان کرد: آثار برگزیده این جشنواره 
4 و 5 اســفندماه اکران مى شــود و مراسم اختتامیه 
این جشنواره 6 اسفندماه در کتابخانه مرکزى برگزار 

خواهد شد. 

یازدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت (تجهیزات 
صنعتى و کارگاهى) و دومین نمایشــگاه تخصصى 
ابزار آالت و نظافت صنعتى از 1 تا 4 دى ماه در محل 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در پل 

شهرستان دایر مى شود.
به گزارش واحد رسانه شــرکت نمایشگاه هاى بین 
المللى اســتان اصفهان، در این دوره 141 مشارکت 
کننده از استان هاى تهران، اصفهان، خراسان رضوى، 
قزوین و آذربایجان شــرقى و نمایندگى هاى فروش 
کشــورهاى ترکیه، آلمان و تایوان در 9200 مترمربع 
فضاى نمایشگاهى گرد هم مى آیند تا آخرین نمونه 
محصوالت و خدمــات خود در زمینه انواع ماشــین 
آالت خط تولید، صنایع و تجهیزات خدمات صنعتى و 
کارگاهى، ابزار آالت صنعتى، صنایع و خدمات وابسته 
کارگاهى، نظافت صنعتى و خدمــات صنعتى را ارائه 
دهند. در این نمایشگاه همچنین نشریات تخصصى 

نیز حضور دارند.
این نمایشگاه در ساعات 15 الى 21 تاریخ مذکور آماده 
بازدید عالقه مندان است. همچنین روز پنج شنبه 2 دى 
ماه به بازدید متخصصین اختصاص دارد. مطابق برنامه 
ریزى هاى انجام شده، این نمایشگاه همچنین پذیراى 
هیئت تجارى 52 نفره از کشور مالزى و بازدیدکنندگانى 

از شهرك هاى صنعتى استان اصفهان خواهد بود.

اعالم فراخوان جشنواره 
«بهشت در قاب تصویر» 

نمایشگاه صنعت 
به دور یازدهم رسید 

ساسان اکبرزاده
هشتمین یادواره شهید محمدجواد تندگویان و شهداى صنعت نفت با پیام 
وزیر نفت که مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران آن را قرائت کرد آغاز شد. 
بیژن نامدار زنگنه از جمله در این پیام آورده است: سالروز بازگشت پیکر پاك 
شهید مهندس محمدجواد تندگویان و گرامیداشت شهداى گرانقدر صنعت 
نفت، تداعیگر دورانى است که تجسم همه شگفتى ها، فداکارى ها و جهاد 
در راه خدا بود. روزهایى که از خودگذشتگى، راز و رمز همه حماسه ها بود و 
شریف ترین انسان ها، جان و هستى خویش را فدا کردند تا شکوه و عظمت 

این ملت را بر پیشانى تاریخ ثبت کنند.
رها شــدن از تعلقات فردى و وابســتگى ها، چنان قدرتى را پدید آورد که 
حفظ شــریان هاى حیاتى صنعت عظیم نفت در عین مبــارزه و مقابله با 
دشمن متجاوز، حکایت حماسه هایى شد که براى همیشه، مایه مباهات 

و سرافرازى خواهد بود.
ناصر خالقى پس از قرائت پیام وزیر نفت با قدردانى از برگزارکنندگان این 
یادواره اذعان داشت: هرسال 29 آذرماه مصادف با بازگشت پیکر پاك شهید 
واالمقام شهید محمدجواد تندگویان به میهن اسالمى این یادواره در یکى 
از استان هاى کشور برگزار مى شود که امسال میزبانى یادواره به شرکت 

گاز استان اصفهان رسید. 
مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران با بیان اینکه صنعت نفت کشور هزار و 55 
شهید تقدیم انقالب و اسالم کرده است گفت: امید است برگزارى اینگونه 

یادواره ها، به اهداف متعالى خود دست یابد. 

■■■
نماینــده ولى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان هم بــا قدردانى از 
برگزارکنندگان این یادواره گفت: از هزار و 55 شــهید صنعت نفت کشور، 
150 شهید از استان اصفهان است. این در حالى است که بسیارى از شهداى 

صنعت نفت، در حین انجام وظیفه 
کارى، به شهادت رسیدند.

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد 
اظهار داشت :کسانى که در راه خدا 

به شهادت مى رسند زنده اند. 
وى با بیان اینکه انسان ها دو گونه 
حیات دارند که دو بعد انســانى و 
حیوانى اســت، افزود: هر یک از 
دو بعد انســانى و حیوانى، داراى 
آثار خاص بوده، که تمام حرکات 
شهیدان، الهى و براى رضاى خدا 
بوده و اینکه موجب شــده اند تا 

دیگران هم به سوى خدا حرکت کنند و همواره یاد و خاطره آنان همچون 
شهید محمدجواد تندگویان برقرار است نشان از زنده بودن آنان مى دهد. 

بنابراین شهیدان همواره زنده اند.
امام جمعه اصفهان در ادامه با گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان به ویژه 
شهیدان صنعت نفت و شهید محمدجواد تندگویان گفت: شهداى دوران 

دفاع مقدس و شهداى مدافع حرم راه درست را انتخاب کرده و زنده هستند 
و افتخار ما به شمار مى روند و ما باید قدردان خون شهیدان باشیم و راه آنها 

را ادامه داده و استمرار بخشیم.
■■■

محمدمهدى تندگویــان فرزند 
شهید محمدجواد تندگویان وزیر 
نفت در دولت شــهید رجایى هم 
گفت: افتخار مى کنم مســلمان 
هستم و پیامبر اسالم (ص) به ما 
زندگى با افتخار، عزت، رشادت، 
شــجاعت و در نهایــت توفیق 
شــهادت یاد داد و خدا را شاکرم 
که در خانواده اى که لیاقت شهید 

شدن داشت هستم.
وى صنعت نفت کشور را در بخش 
معنوى و تقدیم شهدا به انقالب 
پرافتخار دانست و گفت: ما باید با برگزارى اینگونه یادواره ها، تقواى خود را 
بیش از پیش نشان دهیم و برگزارى آن نباید صرفاً نوعى رفع تکلیف باشد. 

محمدمهدى تندگویان افزود: همه خاطرات شــهدا براى ما افتخار بوده 
و مسئوالن باید بدانند که زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهیدان باید در 
وجودشان باشد. وى که عضو شــوراى شــهر تهران نیز هست در بیان 

خاطره اى از بازدید جمعى از اعضاى شــوراى شهر از نقاط مختلف تهران 
گفت: سه سال پیش با عده اى از اعضاى شــوراى شهر تهران از مناطق 
مختلف بازدید داشتم و متوجه شدم که در تهران جمعى از فرزندان عمدتًا 
ایثارگران شب ها را در خیابان ها تا صبح سپرى مى کنند و این درد بزرگى 
است و بنیاد شهید و امور ایثارگران باید وارد عمل شده و آنها را شناسایى کرده 

و امکانات در اختیارشان بگذارد.
محمدمهدى تندگویان معتقد است پیام این یادواره آن است که به دنبال 
جایگاه نباشیم و به جاى مصلحت اندیشى به سوى دیندارى و رشادت برویم. 
فرزند شــهید تندگویان با بیان خاطراتى از پدر گفت: شــهید محمدجواد 
تندگویان در سن 30 سالگى به وزارت رسید و جوان ترین وزیر در دوران بعد 
از انقالب به شمار مى رفت و تنهاترین آزاده در دوران دفاع مقدس بود که 11 

سال در سلول انفرادى با شکنجه هاى مختلف به سر برد.
■■■

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس اســتان اصفهان هم در 
سخنان کوتاهى گفت: راه شهداى دفاع مقدس و شهداى مدافع حرم براى 

همه درس بوده و باید الگوگیرى کنیم.
سردار مجتبى شیروانیان در ادامه افزود: شهیدان مدافع حرم با بصیرت از 
منویات رهبر معظم انقالب تبعیت کرده و با جریان شناسى و دشمن شناسى 

به تکلیف خود عمل کردند.
در پایان این مراســم از خانواده شــهید واالمقام محمدجواد تندگویان و 

خانواده هاى شهداى صنعت نفت استان اصفهان تجلیل شد. 

 یادواره شهید تندگویان و شهداى صنعت نفت برگزار شد
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هواى امروز، نیمه ابرى 
همراه با وزش باد  شدید

رئیـس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان در خصوص وضعیت دمایى اسـتان اصفهان 
گفت: تحلیل نقشه هاى هواشناسى بیانگر گذر موجى 
ناپایدار  از روى اسـتان تا اوایل روز چهارشنبه(امروز) 

است.
وى با بیان اینکه بررسى نقشه ها بیانگر بارش برف و 
باران در نواحى غربى و جنوبى اسـتان اصفهان است، 
افزود: بر این اسـاس تا اوایل روز چهارشنبه(امروز) در 
همه نقاط استان بارش هاى ضعیفى را خواهیم داشت.

رئیـس اداره پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان بـا بیان اینکـه با خروج این سـامانه بارشـى 
از اسـتان اصفهـان وزش بـاد نسـبتًا شـدید بـراى 
اسـتان پیش بینى مى شـود، تصریـح کرد: بـراى روز 
چهارشـنبه(امروز) شـهر اصفهان نیز وضعیت جوى 
نیمه ابرى، اوایل وقت احتمال بارش خفیف و وزش باد 
نسبتاً شدید و به تدریج هواى صاف پیش بینى مى شود.

یادواره شهیدان اطالعات 
فردا برگزار مى شود  

یادواره شهیدان اطالعات وعملیات یگان هاى نیروى 
زمینى سـپاه پاسـداران اسـتان هاى یزد،چهارمحال 

وبختیارى واصفهان برگزار مى شود .
سرهنگ پاسدارسـیف ا...رشـید زاده فرمانده لشکر8 
نجف اشـرف، زمان برگزارى این یـادواره را دوم دى 
امسـال(فردا) دراصفهـان اعـالم کرد و گفت: شـمار 
شهداى اطالعات وعملیات یگان هاى نیروى زمینى 
سپاه پاسداران استان هاى یزد،چهارمحال و بختیارى 
و اصفهان 450 شهید اسـت که 132 نفر از این شهدا 
از یگان هاى اطالعات وعملیات رزمى لشکر 8 نجف 

اشرف هستند.
وى افـزود : همزمـان بـا برگزارى یـادواره شـهداى 
اطالعات وعملیات یـگان هاى نیروى زمینى سـپاه 
پاسـداران ، براى 132 شـهید این لشـکر کتاب جامع 
«فانوس معابر» در خصوص زندگینامـه، خاطرات، و 

ایثاراین عزیزان منتشرمى شود.
سرهنگ رشـید زاده افزود: همچنین براى هر یک از 
12سردارشهید این یگان نیز کتاب جداگانه «فانوس 
معابر» شامل خاطرات، زندگینامه، شجاعت و ایثارآنها 

منتشر مى شود.
وى همچنین شمار شهداى لشـکر8 نجف اشرف در 
سال هاى دفاع مقدس را هشت هزار و 732 نفراعالم 
کرد وگفت: دو هـزار و 500 نفرازاین شـهدا متعلق به 
شهرسـتان نجـف آبـاد، دو هـزارو300 نفرمتعلق به 
خمینى شهرو یکهزار و 900 نفر از فالورجان وبقیه از 

سایر نقاط کشور هستند.

توزیع 10 هزار نسخه کتاب 
در تاکسى هاى شهر 

مدیر عامل سـازمان تاکسیرانى شـهردارى اصفهان 
با اشاره به اینکه تاکسـیرانان، سفیران فرهنگى شهر 
هستند، گفت: براى ارتقاى سـرانه مطالعه تاکنون ده 
هزار نسخه کتاب توسط تاکسـیرانان بین شهروندان 

توزیع شد.
حسـین جعفرى  اظهارداشت: تاکسـیرانان، سفیران 
فرهنگـى شـهر هسـتند و در همین راسـتا سـازمان 
تاکسیرانى با هدف افزایش سرانه مطالعه در جامعه با 
همکارى بخش خصوصى اقدام به توزیع بسـته هاى 

فرهنگى کرده است.
وى با اشاره به اینکه این بسته ها شـامل سه کتاب با 
محتواى فرهنگى،   اخالقى و سبک زندگى است، افزود: 
همچنین یک سیمکارت هدیه نیز براى افراد تعبیه شده 
است که پس از ارائه مدارك شناسایى به مرکز توزیع 

بسته ها فعال خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانى شـهردارى اصفهان با 
بیان اینکه بسـته ها ابتدا در خطوط ویژه توزیع شـده 
تا شهروندان در سفرهاى درون شهرى خود بتوانند از 
مطالب مفید کتاب ها بهره مند شوند، ادامه داد: تاکنون 
ده هزار نسخه کتاب توسط تاکسیرانان بین شهروندان 
توزیع شده است. جعفرى خاطرنشان کرد: تاکسیرانانى 
که متقاضى شرکت در این طرح هستند، مى توانند با 
مراجعه به روابط عمومى سازمان در این طرح ثبت نام و 
از خدمات ویژه اى که براى آنان پیش بینى شده است، 

بهره مند شوند. 

خبر

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 
اشــاره به اینکه رنسانس فکرى در اســتفاده از حمل و 
نقل ایجاد شــده اســت، گفت: براى این شــهر100 
کیلومتر مسیر دوچرخه ســوارى تصویب و اجرایى شده

 است.
علیرضا صلواتى با بیان اینکه براى حل مشکالت زیست 
محیطى در شهر اصفهان جهت گیرى منطقى و علمى 
در پیش گرفته شده اســت، اظهار داشت: از این رو همه 
دستگاه ها دست در دســت هم داده تا به این مهم دست 

یابند.
وى در ادامــه با بیان اینکــه اصفهان ما روزى شــهر 

دوچرخه ها بوده و سهم این وسیله در حمل و نقل 15 تا 
17 درصد بوده است، اضافه کرد: این در حالى است که 
سه خط مترو اصفهان که در حال بهره بردارى هستند در 
صورت اســتفاده مى تواند 15 درصد از حمل و نقل را به 

خود اختصاص دهد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه رنســانس فکرى و تغییر نگرش در اســتفاده 
از وســایل حمل و نقلى در شــهر اصفهان ایجاد شده 
است، افزود: براى شــهر اصفهان 100 کیلومتر مسیر 
دوچرخه سوارى تصویب شده که در حال اجرایى شدن 

است.

رئیس امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
میزان اســتقبال مردم از فیلم ها در ســینماهاى استان 
اصفهان از ابتداى سال جارى نسبت به سال قبل حدود 9 

برابر افزایش داشته است.
مصطفى حسینى در خصوص وضعیت اخیر سینماهاى 
اصفهان اظهار داشت: استقبال از فیلم هاى سینمایى در 

اصفهان بسیار خوب بوده و فروش باالیى داشته است.
وى افزود: در حال حاضر فیلم «یتیم خانه ایران» در سینما 
سپاهان، فیلم «نفس» در سینما فلسطین و فیلم «سالم 
بمبئى» در سینما ساحل به روى پرده سینماهاى حوزه 

هنرى مى رود.

رئیس امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
فروش فیلم «سالم بمبئى» در صدر جدول فروش  فیلم ها 
قرار دارد و بعد از آن فیلم هاى «آس و پاس»، «یتیم خانه 

ایران» و «نفس» بیشترین میزان فروش را داشته اند.
حسینى در رابطه با راه اندازى چهار سالن پردیس سینما 
چهارباغ تأکید کرد: بازســازى و افزایش تعداد ســالن 
پردیس هاى سینما چهارباغ در حال انجام بوده و پیشرفت 

خوبى داشته است.
وى اضافه کرد: تمام تالش حوزه هنرى استان اصفهان 
این است که چهار پردیس ســینماى چهارباغ تا پایان 

بهمن 95 به بهره بردارى برسد.

افزایش 9 برابرى استقبال از 
فیلم هاى سینمایى

تصویب راه اندازى
100کیلومتر مسیر دوچرخه

ساسان اکبرزاده

برنامه تحول ادارى بحث جدى دولت تدبیر و امید اســت و در این راستا، 
تدوین برنامه هاى اصالح نظام ادارى در قالب برنامه هاى کّمى و کیفى 
ابالغ شده و در دست اجراست. اســتاندار اصفهان در نوزدهمین جشنواره 
شهید رجایى استان اصفهان که در تاالر اجتماعات راه و شهرسازى برگزار 
شد با تجلیل از برگزیدگان خدمت و دستگاه هاى اجرایى برتر سال 94 و 
بیان مطلب فوق گفت: یاد شــهیدان رجایى و باهنر را گرامى داشته و این 
شهیدان را باید نماینده دولتمردانى دانســت که بیش از هر چیز با هویت 
انقالبى جمهورى اسالمى تطابق داشتند تا جایى که در کلمات مکرر امام 
خمینى (ره) و رهبر معظم انقالب به منزله الگوى حاکم انقالبى و ارزشمدار 
مطرح شدند. رسول زرگرپور افزود: نظام جمهورى اسالمى براى استمرار، 
حفظ بنیان ها و دیدگاه هاى اساسى و حرکت در مسیر دستیابى به آرمان ها و 
اهداف بلند خود، نیازمند پرورش نخبگان و مدیران شایسته، توانمند، صالح، 
مدبر و متعهد به سیاست ها و اندیشه هاى بنیادین انقالب اسالمى است. وى 
ادامه داد: اگر دولت و مسئوالن به شاخصه هاى دولت شهید رجایى و باهنر 
توجه کرده و در گره گشایى و حل مشکالت مردم مجدانه گام بردارند به 
طور قطع در قلب مردم بیشتر جاى مى گیرند. استاندار اصفهان با بیان اینکه 
دو هدف اطالع رسانى ادارى و الگوسازى را مى توان به عنوان مهمترین 
دســتاوردهاى جشــنواره ارزیابى نمود و نتیجه آن براى ارتقاى کارکرد 
دستگاه ها در ارائه خدمات جامعه مورد بررسى قرار گرفته و اعالن عمومى 
شــود گفت: در نظام جمهورى اســالمى ایران که شــاید بتوان آن را از

مردمى ترین نظام ها دانست شــفافیت عملکرد و اطالع رسانى الزم در 
زمینه عملکردها به مردم باید مورد توجه قرار گیرد، شفاف عمل کنیم و آمار 
روشن و واضح ارائه بدهیم. زرگرپور گفت: یکى از اصلى ترین دستاوردها 
و محورهایى که باید در این جشــنواره بر آن تأکید شــود اطالع رسانى 
ادارى و پاســخگویى به مردم و ایجاد روحیه انتقادپذیرى در مســئوالن 
دســتگاه ها و نظام مدیریتى کشور اســت. اطالع رســانى از اقدامات و

فعالیت هاى هر سازمان نقش مهمى در توسعه و ارتقاى آن سازمان و ایجاد 
انگیزه و امید بین مردم و افزایش اعتماد و جلب مشارکت آنان در توسعه همه 

جانبه کشور ایفا مى کند. 
وى ادامه داد: برنامه تحول ادارى بحث جدى دولت تدبیر و امید است و یکى 

از اقدامات انجام شده در این دولت، تدوین برنامه هاى اصالح نظام ادارى در 
قالب برنامه کّمى و ابالغ آن به وزراست که برخوردارى از برنامه راهبردى 
و یا برنامه عملیاتى نخستین گامى است که تکلیف هر دستگاه اجرایى در 
آن مشخص مى شود. سپس باید این برنامه ها مورد ارزیابى قرار بگیرد و 
علت عدم تحقق آنها آسیب شناسى شود تا مبنایى براى برنامه ریزى هاى 
بهتر باشــد. اجراى نظام و فرآیند اجراى بهینه برنامه هاى تدوین شده به 
عنوان گام دیگرى در نظام عملکرد مدیریت اســت. همزمان با ارزیابى و 
شناسایى مشکالت باید نگاه به آینده نیز داشته باشیم تا سطح توانمندسازى 
دستگاه هاى اجرایى فراهم شود. باید بدون توجه به حاصل نتیجه ارزیابى، 
توجه به اصالح امور داشت و ساختارهاى مزاحم و موازى را شناسایى و براى 

رفع آن تالش کرد. 
■■■

رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان اصفهان هم به عنــوان میزبان 

نوزدهمین جشنواره شهید رجایى با خیرمقدم به حضار گفت: تقدیر مدیران و 
دستگاه هاى اجرایى اســتان، هرســاله با نام دو مدیر الیق در جمهورى 
اسالمى ایران همچون شهیدان رجایى و باهنر همراه است و ما از این فرصت 

استفاده کرده و از مدیران و دستگاه هاى برتر تجلیل مى کنیم.
نعمت ا... اکبرى افزود: دستگاه هاى برتر اجرایى استان، براساس معیارها و 
آیین نامه که از شرایط خدمتگزارى بهترى برخوردار بودند انتخاب و تجلیل 
شــدند. این در حالى بود که ما کارمندان شایسته دستگاه ها را معرفى و از 

آنان تجلیل کردیم.
وى اظهار امیدوارى کرد جشنواره شهید رجایى در استان اصفهان در سال 
آینده در موعد مقرر خود برگزار شود و بتواند تأثیرات مثبت براى ایجاد انگیزه 

بیشتر دستگاه هاى اجرایى و کارمندان داشته باشد.
■■■

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانى سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 

نیز با اشاره به معیارها و شرایط دستگاه هاى برتر در نوزدهمین جشنواره شهید 
رجایى استان اصفهان گفت: فراخوان نوزدهمین جشنواره شهید رجایى استان 
اصفهان با ابالغ بخشنامه ارزیابى عملکرد از سوى سازمان برنامه و بودجه از 

بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و مراحل الزم را طى نمود.
سیروس نیک اقبالى افزود: ارزیابى عملکرد فرآیند و سنجش و اندازه گیرى 
و مقایسه میزان نحوه دستیابى به وضعیت مطلوب با معیارها و شاخص هاى 
معینى در دوره زمانى مشخص با هدف بازنگرى، اصالح و بهبود مستمر 

عملکرد انجام شد.
وى ادامه داد: نظام ارزیابى عملکرد به سه رکن ارزیابى عملکرد کارکنان، 
مدیریت و سازمان استوار اســت که در ارزیابى عملکرد ما شاخص هاى 

عمومى و اختصاصى داریم.
نیک اقبالى مى گوید: 18 کارشناس زبده با صرف هزار و 500 ساعت کار 
مستمر شاخص ها را مورد بررسى قرار دادند. این در حالى بود که در سال 94 
براى اولین بار از سامانه مدیریت به صورت تمام مکانیزه استفاده شده و براى 

اولین بار هم اکثر دستگاه هاى اجرایى داراى تفاهمنامه بودند.
■■■

مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان نیز در این جشنواره گزارش 
کوتاهــى از فعالیت هاى انجام شــده در بخش مدیریــت درمان تأمین 

اجتماعى ارائه داد.
على اعتصام پور با برشــمردن امکانات جدید درمانى در ســه بیمارستان 
شریعتى، حضرت فاطمه الزهرا (س) نجف آباد و بیمارستان غرضى اصفهان 
گفت: براى توسعه باید فرهنگ گفتگو و کار جمعى را تمرین کنیم و هدف 
مشترك همه ما توسعه استان و به تبع آن کشور باشد اما نه با شعار بلکه با 

عمل از همین امروز اقدام کنیم.
وى با پیشنهاد ایجاد کمپین توسعه استان اصفهان گفت: پیشنهاد مى کنم 
کمپین توسعه استان اصفهان فراتر از حزب، جناح، باند و دور از شعار و تعارف 
با محوریت علم تشکیل شود تا یک گام به جلو رفته و این حرکت کوچک 

را به جریان تبدیل سازیم.
در پایان از برگزیدگان دســتگاه هاى اجرایى برتر سال 94 در نوزدهمین 
جشنواره شهید رجایى استان اصفهان با حضور استاندار و دیگر مسئوالن 

تجلیل شد. 

استاندار در جشنواره شهید رجایى استان اصفهان:  

در جمهورى اسالمى باید شفاف عمل کرد

معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
ساماندهى فروشــگاه هاى موتورسیکلت و دوچرخه و 
عمده فروشان خشــکبار، ریخته گرى ها و موزاییک 

سازان در اولویت قرار دارد.
احمدرضا مصــور اظهارداشــت: یکــى از مطالبات 
شهروندان، از مسئوالن ســاماندهى مشاغل و ایجاد 
فضاى شــهرى آرام و ایمن اســت و در همین راستا 
برخورد قانونى با مشــاغل مزاحم طبق ماده 55 قانون 

شهردارى ها در حال پیگیرى است.
وى با بیان اینکه به دنبال ایجاد شــهرك هاى صنعتى 
در حاشیه شهر و ایجاد مجتمع هاى ساماندهى، مشاغل 
مزاحم به تدریج به آنجا منتقل مى شوند، گفت: تعدادى 
از رسته هاى مشــاغل آالینده و مزاحم مشخص شده 
که در بین آنها فروشــندگان دوچرخه و موتورسیکلت، 
عمده فروشــان خشــکبار و خواروبــار، ریخته گرى و 
موزاییک سازى در اولویت ساماندهى مشاغل آالینده 

قرار دارند.
وى با تأکید بر اینکه پروانه کسب براى مشاغل آالینده 
نباید صادر شــود، ادامه داد: در همین راستا الیحه اى 
تنظیم و به شوراى اسالمى شهر ارائه شده و روند قانونى 

آن در حال انجام است.
مصــور یکــى از اولویت هــاى ارائــه خدمــات در 
شهر را ســاماندهى مشاغل شهرى دانســت و ادامه 
داد: ســاختار اجتماعى شــهر اصفهان توریســتى و 
فرهنگى اســت که باید در هدفگذارى و برنامه ریزى 
براى ســاماندهى صنــوف، بــه این ویژگــى توجه 

شود.
معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان عنوان 
کرد: مشــاغل تولیدى، صنعتى، خدماتى با فعالیت در 
موقعیت مکانى نامناســب و ســازمان نیافته عالوه بر 
تهدید سالمت شــهروندان، به صورت مستقیم اثرات 
ســوء و نامطلوبى بر آلودگى هوا مى گذارند؛ متأسفانه 
این معضل در مناطق مسکونى اثرات حادترى به دنبال 

دارد.
وى با بیان اینکه سازمان میادین و ساماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان اقدامات گســترده اى  را 
برنامه ریزى کرده است، خاطرنشان کرد: از سال جارى 
سیاســتگذارى هاى کالن براى ســاماندهى مشاغل 
شــهرى در حوزه خدمات شهرى شــهردارى صورت 

گرفته است.

مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان با اشــاره به افزایش 1/5 میلیون تنى تولید سیمان 
در کشور، گفت: سالیانه8/5میلیون تن از ســیمان کشور که معادل با 10 درصد است در 

اصفهان تولید شده است.
محمد اسعدى ظهر با اشاره به اینکه شرکت سیمان ســپاهان سومین کارخانه بزرگ 

سیمان کشور است، اظهار داشت: این شــرکت نه تنها یکى 
از ســرمایه هاى ارزشــمند اســتان اصفهان که با توجه به 
توانمندى هایى که دارد یکى از سرمایه هاى کشورى است، 
اما متأســفانه این شرکت در استان شــناخته شده نیست و 

اطالعات از توانمندى هاى سیمان سپاهان کم است. 
مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان عنوان کرد: کشور چین 
با 2/35 میلیارد تن 57 درصد تولید ســیمان جهان را به خود 

اختصاص مى دهد.
اسعدى ادامه داد: ایران برغم ظرفیت حدود 80 میلیون تن و 
دارا بودن رتبه چهارم از لحاظ ظرفیت تولیدى در سال 2015 

از نظر میزان تولید رده هفتم را دارد.
وى با اشاره به افزایش 1/5 میلیون تنى تولید سیمان در کشور، 
اذعان داشت: ســالیانه8/5میلیون تن از سیمان کشور که 
معادل با 10 درصد است در اصفهان تولید شده و 3/2 درصد از 

این میزان متعلق به کارخانه سیمان سپاهان است.
اسعدى به بررسى وضعیت سیمان کشور پرداخت و مطرح کرد: تعداد کارخانه هاى موجود 
در کشور 72 واحد و کوره هاى فعال نیز 96 عدد هستند و تعداد بیشتر کوره ها به دلیل این 

است که بعضًا در کارخانه ها تعداد کوره ها بیشتر است و در کارخانه سیمان سپاهان نیز 
بیش از یک کوره داریم.

وى ظرفیت اســمى تولید کلینکر را 79 میلیون تن اعالم و اضافه کرد: ظرفیت اسمى 
تولید سیمان نیز 80 میلیون تن اســت؛ همچنین تولید سیمان در سال 1394 به میزان 
59 میلیون تن بوده و مصرف داخلى سیمان هم در این سال 48 

میلیون تن بوده است.
اســعدى ویژگى دیگر منحصر به فرد این کارخانه را تولید 
سیمان سربارى دانست و ابراز داشت: سیمان سرباره ارزش 
باالیى دارد و هر میزان سرباره به ســیمان اضافه کنیم گاز 
گلخانه اى کمتر تولید شده و کیفیت سیمان باالتر مى شود، 
این در حالى است که در اکثر دنیا نیز سیمان سرباره اى تولید 

مى شود.
وى در بیان ویژگى هاى این کارخانه ادامه داد: در ســیمان 
سپاهان سه خط تولید کامًال مستقل داریم که خط یک و 2 
کامًال قرینه هستند و در هر سه خط از برترین تکنولوژى روز 

دنیا استفاده شده است.
مدیرعامل سیمان سپاهان با اشاره به  دارا بودن شش آسیاب 
سیمان، گفت: در این کارخانه همچنین 12 سیلوى سیمان، 
12 خط بارگیرى سیمان کیسه اى، ده خط بارگیرى سیمان فله اى داشته و امکان تولید 
همزمان ده نوع سیمان را نیز داریم که اتفاق منحصر به فردى در کشور است، البته در حال 

حاضر پنج نوع سیمان تولید مى کنیم.

ساماندهى فروشگاه  هاى موتورسیکلت 
و دوچرخه در اولویت است

10 درصد سیمان کشور در اصفهان تولید مى شود

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان با بیان اینکه این شرکت براى 
سومین سال متوالى در ارزیابى مدیران ارشــد وزارت نیرو رتبه برتر را 
کسب کرد و نیز براى دومین سال پیاپى موفق به کسب دو رتبه برتر در 
نوزدهمین جشنواره شهید رجایى دستگاه هاى اجرایى استان در ارزیابى 
عملکرد سال 94 شده، گفت: این موفقیت ها درحالى حاصل شدند که 
شرکت آبفا استان اصفهان با چالش هاى متعددى از جمله محدودیت 

منابع مالى-آبى روبه رو بوده است. اما با این همه عالوه بر پرداخت هاى 
به موقع کارکنان، طرح هاى توسعه اى آب و فاضالب با استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصى در دستور کار قرار گرفت همچنین با وجود بحران کم آبى 
و چالش بزرگ محدودیت شدید منابع آبى، آب شرب همه مشترکین طرح 

آبرسانى اصفهان بزرگ در تمام روزهاى سال تأمین شد .
وى با اشاره به قدمت شــرکت آبفاى استان اصفهان گفت: شرکت آبفا 
استان اصفهان قدیمى ترین شرکت آب و فاضالب محسوب مى شود 
که بنیانگذار صنعت آب و فاضالب در کشور به حساب مى آید و دانش 
این صنعت از اصفهان به دیگر نقاط کشور اشاعه یافته است بنابراین هم 
اکنون از فعاالن صنعت آبفا در اصفهان انتظار مى رود با ارائه ظرفیت و 
ابتکار این مهم را حفظ نمایند این درحالى است که اجراى بازسازى شبکه 
فاضالب شهر اصفهان با استفاده از دانش روز دنیا اجرایى شده و بر این 
اساس از کارشناسان آبفا استان اصفهان خواسته مى شود با این دانش 
نوین به خوبى آشنا شوند سپس آن را در اختیار دیگر فعاالن صنعت در 
نقاط دیگر کشور قرار دهند به نوعى بومى سازى تکنولوژى نوین بازسازى 

شبکه فاضالب در اصفهان صورت مى گیرد.

رئیس اتحادیه میوه و ســبزى در اصفهان گفت: کاشــت و برداشت 
گوجه فرنگى کشاورزان باید به صنعت تبدیل شود.

نوروزعلى اســماعیلى با بیان اینکه میزان کاهش قیمت گوجه فرنگى 
در بازار به بیش از 50 درصد رسیده است، اظهار داشت: عرضه زیاد این 

محصول به بازار، تعادل قیمتى را برهم زده است.
وى عرضه بــاالى گوجــه فرنگى به بــازار را دلیــل کاهش قیمت 

گوجه فرنگى اعالم کرد و افزود: ورود همزمان محصول چابهار، بوشهر، 
کنگان و بندرعباس به بازار باعث شد قیمت این محصول افت کند.

رئیس اتحادیه میوه و ســبزى در اصفهان تصریح کرد: امســال آب و 
هواى جنوب کشور براى کشت گوجه فرنگى بسیار مناسب بود و کاشت 
بى رویه این محصول ســبب کاهش 50 درصدى آن در بازار اصفهان 

شده است.
وى بیان داشت: در ده استان کشورمان امکان کشت گوجه فرنگى وجود 
دارد اما هواى سرد گاهى باعث نابودى محصول مى شود ولى مناطق 
گرم هم که گوجه مرغوب پرورش مى یابد محصوالت کشاورزان به پول 

تبدیل نشده و کشاورز را متضرر مى کند.
اسماعیلى با تأکید بر اینکه گوجه فرنگى کشــاورزان در داخل باید به 
صنعت تبدیل شود، گفت: تا زمانى که صادرات براى این محصول نداشته 

باشیم وضعیت کشاورزان در تنگنا قرار دارد.
وى افزود: سازمان جهادکشاورزى باید با برنامه ریزى و اقدامات اساسى 
محصول گوجه فرنگى کشاورزان را 80 درصد به سمت صنعتى شدن 

پیش ببرد و فقط 20 درصد آن در بازار عرضه شود.

تعادل قیمتى گوجه به هم خورده استمبدأ دانش صنعت آب و فاضالب، اصفهان  است
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نیاز 140 هزار میلیاردى 
براى تکمیل پروژه ها

مدیـر عامـل ش ـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهاى 
حمل ونقل کشـور با بیان اینکـه برآوردهـاى انجام 
شـده از پروژه هـاى نیمـه تمـام متفـاوت اسـت، 
اظهارداشـت: حـدود 140 هـزار میلیـارد تومـان 
بـراى تکمیـل پروژه هـاى نیمه تمـام نیـاز خواهـد 

بود.
خیرا... خادمى تصریح کرد: اگر بنا باشـد در پروژه ها 
تنها به اعتبارات دولتى بسـنده کنیم 35 سـال زمان 
خواهد برد تا پروژه ها تکمیل شوند. از این رو طرح ها 
اولویت بندى شـده اند تا از حدود 600 پروژه  که 450 
پروژه آن فعال اسـت آنچه اصلى ترین نیاز کشور به 

حساب مى آید تمام شود.

واحد پول کشور 
رسماً «تومان» شد

در حالـى کـه جایگزینـى تومـان بـه جـاى ریـال 
فعـًال در حد پیشـنهاد دولـت اسـت و هنـوز قانونى 
ً در  نشـده، مرکـز پژوهـش هـاى مجلـس اخیـرا
گزارش هـاى خـود واژه ریال را رسـمًا حـذف کرده 
و بـراى ارائـه ارقـام پولـى از واژه تومـان اسـتفاده 

مى کند.
دو هفته پیش هیئت دولت تصمیم گرفت در جریان 
بررسى الیحه بانک مرکزى، واحد پول کشور از ریال 

به تومان تبدیل شود. 

بیشــترین تعداد حادثه دیدگان ناشــى از کار در سال 
گذشته مربوط به جوانان 25 تا 29 ساله و 30 تا 34 ساله 
بوده و بیشترین میزان حادثه نیز در داخل کارگاه ها اتفاق 

افتاده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردى وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــى از مجموع کل تعداد حادثه 
دیدگان 108 مورد منجر به فوت و 185 مورد منجر به 
از کار افتادگى کلى شده اســت و بیشترین تعداد حادثه 
دیدگان ناشى از کار نیز در گروه هاى سنى 25 تا 29 ساله 

و 30 تا 34 ساله رخ داده است.
حدود 66 درصد حــوادث در صبــح، 27 درصد در بعد 

از ظهر و 7 درصد در شــب اتفاق افتاده است. حوادث 
در 96 درصــد داخل کارگاه، 3/9 درصــد خارج کارگاه 
و 1/2 درصد هنــگام رفت وآمد به محــل کار رخ داده 

است.
برابر بررســى ها 95 درصد حوادث ناشى از کار به دلیل 
نبود آموزش هاى الزم رخ  مى دهد این در حالى اســت 
که 50 درصد حوادث ناشــى از کار مربــوط به بخش 
ساختمان اســت. به گفته مدیرکل بازرسى کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى بیــش از 60 درصد حوادث 
ناشى از کار منجر به فوت نیز مربوط به بخش ساختمان 

است.

نایب رئیس شورایعالى زعفران گفت: با از دست دادن 
بازار عربستان،تاجرهاى افغانى زعفران ایران را به نام 

خود به عربستان صادر مى کنند.
غالمرضا میرى درپاســخ به این پرســش که عمده 
مقاصد صادرات زعفران آیا دســتخوش تغییر شــده 
است، اظهار داشت: امارات،  اســترالیا و چین به ترتیب 
کشــورهاى مقصد صادراتى بــراى محصول زعفران 
هستند و در گذشته چهارمین کشــورمقصد صادرات 
زعفران عربستان بود که از ســال 1348 به این کشور 
صادرات داشــتیم اما متأســفانه به دلیل شرایط پیش 
آمده درمنطقه، عربســتان دیگر از ایران زعفران وارد 

نمى کند.
وى با اشــاره به اینکه در گذشته عربستان سالى حدود 
30 تن زعفران از ایران خریــدارى مى کرد، افزود: در 
حال حاضر تاجران افغانى با خرید زعفران از ایران این 
محصول را به نام خود به عربســتان صادر مى کنند و 

عمًال بازار عربستان را از دست داده ایم.
نایب رئیس شــورایعالى زعفران در ادامه تصریح کرد: 
نباید به هیچ کشوردیگرى اجازه دهیم تا محصولى را 
که تولید عمده اش در انحصار ماست ازدستمان خارج 
کند، همانطور که خیلى از کشــورها نیــز اجازه چنین 

کارى را نمى دهند.

جوانان 25 تا 34 ساله 
بیشترین قربانیان حوادث کار

افغانستان زعفران ایران را به 
عربستان صادر مى کند!

طبق قانون سند اهداف توسعه صنعت خودرو ، خودروهایى 
که ده سال از تولید آنها مى گذرد باید از خط تولید خارج شوند. 
 به گزارش جام جم آنالین ، بر همین اساس رئیس سازمان 
اســتاندارد هم در تاریخ 27 مهرماه ســال جارى از خروج 
خودروهاى پژو 405 و پراید خبر داده و گفته بود: «در جریان 
هستم که خودروســازان در حال انجام مقدمات کار براى 
حذف خودروهاى قدیمى و اصالح خط تولید خود هستند، 
ولى اینکه زمانى در این خصوص داده شــود باید از طریق 

خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.»
پیش تر نیز مدیرعامل فعلى ایران خودرو از خروج پژو 405 
در پایان سال 95 و سپس با یک عقب نشینى یکساله پایان 
سال 96 از خط تولید خبر داده بود و مدیرعامل سایپا نیز اعالم 
کرده بود که هیچ خودرویى توان رقابت با خودروى پراید را از 
نظر قیمت و کیفیت ندارد و اگر کشورى خودرویى را با قیمت 
و کیفیت پراید تولید کند ، او از این محصول براى عرضه به 

بازار داخل حمایت خواهد کرد.
مدیرعامل سایپا همچنین خاطرنشان کرده بود: تا زمانى که 
تقاضا در پراید وجود داشته باشد، سایپا با ارتقاى کیفیت به 

تولید پراید ادامه خواهد داد.
در حالى کــه خودروهاى پــژو 405 و پراید بــه ترتیب 
از ســال هاى 69 و 72 وارد خط تولید شــده اند و امروز در 
کانون توجهات قرار دارند، مى توان به خودروهایى اشــاره 
داشت که قدیمى هســتند اما به فراموشى سپرده شده اند. 
برهمین اساس مى توان در سبد محصوالت ایران خودرو 
به خودروهاى پژو پارس ، 206 و ســمند اشاره کرد که به 
ترتیب از سال هاى 79 ، 80 و 81 در کشورمان تردد مى کنند. 
همچنین به تولید دو وانت مزدا از سال 63 و وانت باستانى 
نیسان جونیور از سال 1349مى توان اشاره کرد که البته وانت 

نیسان اخیراً داد وزیر نفت را هم درآورده است!
بیژن زنگنه وزیر نفت، با اشاره به ضرورت خرید کل وانت 
نیسان هاى کشور براى مدیریت مصرف سوخت، گفته بود: 
«وانت نیسان ها را باید پس از خرید در ذوب آهن بسوزانیم!»

اما چه شده است که با وجود قانونى با این روشنى و صراحت 
و نارضایتى شدید مردم ، خودروسازان و مسئوالن دولتى از 

عمل به آن طفره مى روند.
در بحث قطعه سازى که به نوعى مادر صنعت خودروسازى 

نیز به شــمار مى آید ، قدیمى بودن فنــاورى قطعات و نیز 
شیوه هاى تولید این خودروها سبب شده تا کیفیت شان نیز 
پایین باشد به صورتى که گزارش هاى بسیارى از نارضایتى 
مصرف کنندگان از کیفیت خودروهــاى داخلى به گوش 

مى رسد. این نارضایتى ها انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت 
را هم به عنوان سیاستگذار ارشــد صنعت خودرو به دنبال 
داشته است و وى خواستار تدوین برنامه زمانبندى شده براى 
از رده خارج کردن خودروهاى قدیمى از سوى خودروسازان 

را خواستار شده است.
قدیمى بودن فناورى هاى مرتبط با قطعه سازى همچنین 
سبب مى شود تا خودروســازان در بحث تولید خودروهاى 
روز دنیا هم دچار مشکل باشند و این مسئله یکى از موانع 

همکارى با خودروسازان بین المللى به شمار مى رود.
همچنیــن رویکرد ســودجویانه خودروســازان وطنى و 
سوءاستفاده بازار و مردم است. آنها به درستى مى دانند که 
مصرف کنندگان ایرانى در این بازار انحصارى و بى رقیب 
همواره تابع آنها هســتند و چاره اى جز خرید خودروهاى 

قدیمى و بى کیفیت با بهایى گزاف ندارند.
بى تردید کاهش تعرفــه واردات خودروهاى ارزان قیمت، 
ایجاد قطب ســوم و چهارم خودروسازى و سرمایه گذارى 
اقتصادى و بهره گیرى از فناورى دانشگاهى در قطعه سازى 
مى تواند اهرم فشارى باشد تا بازار انحصارى خودروسازان 
داخلى دچار لرزش شود و شاهد نتایج چشمگیرى در کاهش 

قیمت ها و افزایش کیفیت و روزآمدى محصوالت باشیم.
اما در همین باره رئیس سازمان حمایت از  مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: وزارتخانه هیچ تصمیمى براى اینکه 
خودروى پراید و پژو تا آخر ســال از خط تولید خارج شوند 

نگرفته است.
سید محمود نوابى در اراك با اشاره به اینکه گفته شده 
برخى از خودروها از خط تولید خارج مى شــود اظهار 
داشت: وزارتخانه هیچ تصمیمى براى اینکه پراید و پژو 
تا آخر سال از خط تولید خارج شوند نگرفته اما طبیعى 
است که هر خودرویى عمرى دارد ولى هنوز تصمیمى 
نگرفته شده و نشر این خبر در رسانه ها مورد تأیید نبوده 
اســت. وى افزود: اینکه بگوییم هیچگاه از خط تولید 
خارج نمى شوند درست نیست زیرا باالخره هر خودرویى 
یک دوره اى دارد و زمانى که مدل هاى جدید وارد بازار 
شــوند وزارتخانه در ارتباط با اینکه خودروهاى قبلى 
در چه تاریخى از خط تولید خارج شــوند تصمیم گیرى 

مى کند.

این خودروها 
قصد خداحافظى ندارند!

طبق قانون خودروهایى که 10 سال از تولید آنها مى گذرد باید از خط تولید خارج شوند

مزایده
اجراى احکام شعبه 5 حقوقى اصفهان در پرونده کالســه 950182 خواهان مریم مومنى ولدانى علیه آقایان و 
خانم ها 1- مریم 2- مهناز 3- اصغر 4- حسن 5- اله مراد ســهرابى به نشانى اصفهان خیابان میرزا طاهر بن 
بست مهر پالك 192 در نظر دارد حســب مزایده اى در خصوص فروش پالك ثبتى 4/94 بخش 14 اصفهان 
در تاریخ 95/10/12 ســاعت 9 الى 10 صبح در اجراى احکام شعبه 5 حقوقى اصفهان واقع در خیابان نیکبخت 
مجتمع اجراى احکام حقوقى طبقه چهارم برگزار نماید طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک واقع در 
اصفهان خیابان میرزاطاهر بن بست مهر (شماره 8) پالك 194 بازدید و با واریز ده درصد از قیمت پایه کارشناسى 
به حساب سپرده دادگسترى به مشاوره 2172190210008 و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت 
نمایند و فرد یا افرادى برنده مزایده مى باشند که باالترین قیمت کارشناسى را پیشنهاد نمایند.مشخصات ملک: 
ساختمان مسکونى دو طبقه قدیمى که عرصه آن قسمتى از زمین پالك 4/94 واقع در بخش ثبتى 14 بوده که 
قبل از ســال 1358 در آن احداث بنا گردید و هیچ گونه مدارکى دال بر پروانه ساختمان یا سند بابت شش دانگ 
مربوط به عرصه و ارائه نشد ه و با مابقى بیش از 40 سال به عرصه حدود 210 متر مربع در طبقه ساختمان ترکیبى 
از اسکلت فلزى و دیوارى باربر با سقف تیر آهن و آجر که هر طبقه بصورت واحد مسکونى مجزا مى باشد که داراى 
اتاق و سالن پذیرایى که داراى آشپزخانه و سرویس هاى بهداشتى و نیز داراى پاسیو با پوشش بدنه از سنگ چینى 
بلورى حدود 15 الى 20 سانتیمتر، اطاقها با کف پوش موزائیک و قسمتى سیمان، دیوارها و سقف عمدتاً گچ و رنگ 
و نقاشى سرویس هاى بهداشتى با کفپوش موزائیک و بدنه کاشى قدیمى، چهار چوب دربهاى واقع فلزى و از درب 
ها چوبى، آشپزخانه طبقه اول که بازسازى گردیده و بصورت اپن مى باشد با سرامیک کفپوش با ابعاد 40*40 و 
بدنه کاشى این خانه در طبقه اول داراى تراس و در طبقه هم کف داراى ایوان، حیاط با کفپوش موزائیک اجراى 
طوپى، نماى جنوب ساختمان (مشرف به حیاط) بانضمام حیاط ترکیبى از آجر فشارى و نماى سیمانى و نماى 
شرقى( مشرف به بن بست) از نوع آجر فشارى، دربهاى ورودى به حیاط داخلى ساختمان فلزى آهنى، راه پله به 
طبقه فوقانى از نوع سنگ صیقل سیاه قدیمى، این ساختمان داراى اشتراکات برق( یک کنتور تکفاز) و گاز و آب و 
فاضالب مى باشد سیستم حرارتى بخارى گازى و سیستم برودتى مشاهده نگردیده مساحت ساختمان تمامى دو 
طبقه و زیرزمین و حدود حیاط و حدود 310 متر مربع که با توجه به ابعاد و مساحت عرصه موقعیت محلى، مصالح 
بکار رفته، عمربنا، نوع کاربردى، در گرو  موارد اشاره شده ارزش کل مشاعى عرصه و بنا اشتراکات و دیگر عوامل 
موثر در قضیه برابر 7/300/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 28541 شعبه 5 اجراى احکام دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /9/846
اجراییه

شــماره: 348/92- 93/11/15 به موجب راي شــماره 802 تاریــخ 92/7/3 حوزه 19 شــوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- مجتبى مرادى 2- صدیقه رضایى هر دو به نشانى: 
مجهول المکان محکوم اند به پرداخت تضامنى مبلغ سى و یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام سى هزار ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 89/11/26 تا 
زمان وصول. مشخصات محکوم له: بانک اقتصاد نوین به وکالت حمید خرمیان اصفهانى به نشانى: چهارباغ باال 
خ سید علیخان طبقه فوقانى کتابفروشى. 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: 28434 شعبه 19 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/9/849
اجراییه

شماره: 1269/94ش ح/24 به موجب راي شماره 291 تاریخ 95/3/17 حوزه 24 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: اسدا... عبادى محمودآبادى به نشانی: تالش خ امام روبروى بانک 
صادرات اسدا... عبادى محمودآبادى محکوم اســت به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
دویست هزار ریال هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک شماره 951909 ى/56- 94/4/10 
تا زمان اجراى حکم در حق خواهان: عبدالرضا یزدان پناه به نشانى: نجف آباد خ امام نرسیده به فلکه آزادگان کوى 
شهید یزدان پناه بن بست انتشارى و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 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: 28436 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/851
ابالغ راي

کالسه پرونده: 897/95 شماره دادنامه: 1275- 95/07/28 مرجع رسیدگى: شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: مجید امینى صبور به نشانى: اصفهان خ کاوه خ 15 خرداد کوى سادات پالك 7 وکیل حسین محمدیان – 
الهام خدارحمى به نشانى اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18 خوانده: 
محسن اشعرى فرد به نشانى مجهول المکان، خواسته: محکومیت خوانده و پرداخت 120/000/000 ریال وجه سه 
فقره چک به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شوراء 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى  قاضى شورا: در خصوص دعوى مجید 
امینى صبور با وکالت حسین محمدیان – الهام خدارحمى به طرفیت محسن اشعرى فرد به خواسته مطالبه مبلغ 
120/000/000 ریال بابت سفته به شماره هاى 079346- 079344- 079345  به عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارت قانونى باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده على رغم قانونى در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
که مستندا به مواد 213 و 214 قانون تجارت و 198و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ جمعاً 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 40/135/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف 079346- 94/11/30 
و 079344-94/12/29 و 079345- 94/12/25 (هرکدام به مبلغ 40/000/000 ریال) تا تایخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف: 28437 شعبه 

45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/853
ابالغ راي

کالسه پرونده: 998/95 شماره دادنامه: 1415- 95/08/25 مرجع رسیدگى: شعبه شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: ولى اله قادرى زفره ئى به نشانى: اصفهان خ زینبیه خیابان شهید دستغیب کوى نوید 33 منزل دوم سمت 
چپ وکیل حسین محمدیان به نشانى اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 
واحد 18 خوانده: داود مشکى اصل به نشانى مجهول المکان، خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء محترم شوراء ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 

نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى ولى اله قادرى زفره ئى با وکالت حسین محمدیان به طرفیت داود 
مشکى اصل به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه 5 فقره چک به شماره هاى 397970- 95/4/31 
 (10/000/000 R) 94/12/30 – 397968 ، (20/000/۰۰۰ R) 94/12/05 - 397972 ،(10/000/000 R)
، 95/4/5 -397973 ، (10/000/000 R) 94/10/30 – 397967 (R 20/000/000) به عهده بانک سپه به 
انضمام مطلق خسارت قانونى باتوجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى 
هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى نشرآگهى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 213 و 214 قانون تجارت و 198و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ R 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و R 2/725/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف 
 94/12/30 – 397968 ، (20/000/000 R) 94/12/05 - 397972 ،(10/000/۰۰۰ R) 95/4/31 -397970
95/4/5 -397973 ،(10/000/000 R) 94/10/30 – 397967 ، (10/000/000 R) (R 20/000/000)  تا 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد.  م الف: 28438شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/855
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 935/95 خواهان آقاى محسن رحمانى دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به انتقال 
سند رسمى خودرو پژو 405 به شماره انتظامى ایران 339/21 د 36 به طرفیت خانم زلیخا ملکیان تقدیم نموده 
و وقت رسیدگی براي مورخ 95/11/4 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن 
خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
خواهد شد.  م الف: 28439 شعبه 18 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/857

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 779/95 خواهان منوچهر نصراصفهانى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
مجید معیرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/11/17 ساعت 11/00 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شــعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 28442 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/9/860
مزایده

شماره نامه: 9510110372400119 شماره پرونده: 9109980351400043 شماره بایگانى شعبه: 930098  
مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام شعبه 14 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 930098 ج 
ح 14 له خانم زهره لنجانیان و علیه 1- رسول لنجانیان به نشانى: اصفهان خ کاوه خ ابوریحان ك مهرانگیز پالك 
124، 2- زینب لنجانیان به نشانى: اصفهان خ عالمه مجلسى اول بازارچه مجلسى پ 176، 3- مرضیه لنجانیان به 
نشانى: اصفهان خ کاوه خ ابوریحان ك مهرانگیز پ 126، 4- مریم لنجانیان به نشانى: اصفهان خ پروین خ صباحى 
چهارراه اول خ سپیده کاشانى انتهاى کوچه سپنتا دوم بن بست گل یاس پ 63، 5- فخرى لنجانیان به نشانى: 
اصفهان خ پروین ابتداى خ عسگریه مجتمع مسکونى گلها پ 109، 6- فاطمه لنجانیان به نشانى: اصفهان خ کاوه 
خ آل محمد ك 17 خورشید پ 246، 7- ناهید لنجانیان به نشانى: اصفهان خ باغ دریاچه ك باغ رستگار پ 64 به 
خواسته تقسیم ترکه جلسه مزایده اى در روز یکشنبه مورخ 95/10/19 ساعت 10/30-10 در محل اجراى شعبه 
14 حقوقى اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت – 200 متر بعد از ساختمان مرکزى (به طرف شیخ صدوق) ساختمان 
اجراى احکام حقوقى- طبقه سوم- واحد 6 برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از اموال 
واقع در آدرس اعالمى بازدید نمایند. کسانى حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد از مبلغ فروش 
را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردى است که باالترین قیمت را ارائه دهد. اموال طبق نظر کارشناس عبارتند 
از: 1- پالك ثبتى 15177/2639 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانى: اصفهان خ کاوه خ ابوریحان بیرونى نهر شاه 
پسند جنب تاکسى تلفنى سالم که طبق کارشناسى پالك فوق به صورت یک قطعه زمین به مساحت 192/81 متر 
مربع که پالك فوق واقع در بافت مسکونى و فاقد آثار ساخت و ساز و بدون انشعابات که از حد جنوبى به خیابان نهر 
شاه پسند به طول 9/80 متر و از حد شمالى به طول 9/80 متر و شرقى به طول 19/70 متر و غربى به طول 19/50 
متر به ملک ساخته شده مجاور محدود گردیده است و کاربرى آن باید از شهردارى منطقه استعالم گردد لیکن در 
طرح بازنگرى کاربرى مسکونى تجارى پیشنهاد شده است. که باتوجه به موارد فوق و موقعیت و کلیه عوامل ارزش 
ششدانگ پالك فوق مبلغ 5/700/000/000 ری ال برآورد گردیده است. م الف: 28441  اجراى احکام شعبه 14 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/863
اجراییه

شماره: 1063/94 به موجب راي شماره 197 تاریخ 95/2/27 حوزه 24 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه: حجت سندى  فروشان به نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان بابت خسارت وارده و یکصد و شصت و پنج (165/000 ریال) بابت هزینه 
دادرسى و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسى و هزینه نشر آگهى در حق خواهان: حسن احدى 
به نشانى: اصفهان کوى سپاهان خ سوم پالك 12 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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: 28444 شعبه 24 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/865
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951165 خواهان مرتضى صدیقى مورنانى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
میالد على زاده فالح نهجیرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/11/17 ساعت 10 تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 28445 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/9/866
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951166 خواهان مرتضى صدیقى مورنانى دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
فاطمه خزایى- سیدشفیع موسوى طارسى تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي مورخ 95/11/17 ساعت 
10/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 32 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 28446 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/867
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951245 خواهان امیرحسین امیدوار دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال به طرفیت ابوالفضل جبارى تقدیم نموده اســت. وقت رســیدگی براي مورخ 95/11/17 ساعت 8 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 28447 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/9/868
 ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 95-382 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حسین 
نظیفى به نشانی: اصفهان جى معراج کوچه شریعتى نبش کوچه شقایق پ 202 خوانده: امیر صابرى به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 239599- 94/11/20 و 777150- 94/9/30 عهده 
بانک سپه بانضمام مطلق خسارات قانونى میردادمادگردشکار: به تاریخ 95/8/9 شعبه 15 با عنایت به محتویات 
پرونده کالسه 95-382 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعوي حسین نظیفى به طرفیت امیر 
صابرى به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره هاى فوق الذکر جمعا به مبلغ 42/000/000 به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوي مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده شورا دعوي مطورحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515 - 519 -522 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/530/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (موصوف) تا زمان وصول 
براساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی محسوب و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف20روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 28448 شعبه 15 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/870
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 95-386 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 15 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حسین 
نظیفى به نشانی: اصفهان خ معراج کوچه شریعتى نبش کوچه شقایق پ 202 خوانده: زهرا اسکندرى به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 20/000/000ریال به شماره 484325- 95/02/22 
عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونى گردشکار: به تاریخ 95/8/9 شعبه 15 با عنایت به محتویات 
پرونده کالسه 95-386 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي شورا: در خصوص دعوي حسین نظیفى به طرفیت زهرا 
اسکندرى به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 484325 – 95/02/22 عهده بانک تجارت جمعا به مبلغ 
20/000/000  ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوي مطروحه 
مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوي مطورحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 
198- 515 - 519 -522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/185/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
(95/2/22) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي 
صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت 
مذکور، ظرف20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 

28450 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/872
اجراییه

شماره: 1300/94-20- 95/9/17 به موجب راي شــماره 362 تاریخ 95/4/27 حوزه 20 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: آقاى علیرضا اسماعیلى کرکوندى فرزند ابوالقاسم شغل: 
آزاد به نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت ششصد و هفتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 94/10/25 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان: آقاى مهران 
ذاکرى فرزند مظفر شغل: آزاد به نشانى: اصفهان خیابان پروین ابتداى 7 تیر مجتمع تجارى ادارى سایروس طبقه 2 
واحد 5 کدپستى: 81999430928 و پرداخت نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 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: 28451 شعبه 20 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/9/873
اجراییه

شماره: 382/95- 95/9/17 به موجب راي شماره 596 تاریخ 95/6/23 حوزه 20 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدى کارگران طالخونچه به نشانی: مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ هشتصد و پانزده هزار ریال هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 93/7/15 (سررسید) طبق آخرین شاخص اعالمى از سوى 
بانک مرکزى و نیم عشر اجرا. مشخصات محکوم له: مهدى محمدى نجف آبادى به نشانى: اصفهان خ حکیم 
بازارچه نو شرقى پ 215 با وکالت سیدهادى حسینى به نشانى: اصفهان خیابان آمادگاه ساختمان گلدیس ورودى 
3 طبقه سوم. 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: 28452 

شعبه 20 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/9/875
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 968/95 خواهان امیرحسین احدیان اصفهان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت  
عفت کهنگى – على کیانیان تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روزشنبه مورخه 1395/11/23ساعت 5/30 
عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان 
صبا،پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 28532 شعبه 28  حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع 

شماره یک)/ 9/878
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 768/95 خواهان روح اله بریانیان اصفهان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت  
لیال نصیرى فر تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روزشنبه مورخه 1395/11/16ساعت 16 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر،  خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 57 کدپستی 
8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى 

شود.  م الف: 28536 شعبه 41 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 9/880
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951109 خواهان زهرا پهلوانزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقاى کاظم 
فرزادمنش تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز  شنبه مورخ 95/11/2 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 28538 شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/882
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 966/95 خواهان امیرحسین احدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- جواد 
بیاتى 2- على غالمى تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روزشنبه مورخه 1395/11/23ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 
57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه  و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مى شود.  م الف: 28519 شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 

9/884
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951247 خواهان اکبر شهبازى دستگرد دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 
به طرفیت  علیرضا نجیمى تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روز مورخ 95/11/17 ساعت 8/30 تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در ارباب روبروى مدرسه نیلى پور مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مى شود.  م الف: 28539 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 

9/ 886
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 782/95 خواهان حسین بهرامى دادخواستی مبنی بر تقاضاى الزام سند به طرفیت 
طاهره پورحیدر شیرازى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخه 95/11/4 ساعت 17 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 28544 شعبه 41 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/9/889
مزایده

در پرونده 1793/94 و به موجب نیابت ارسالى از اجراى احکام حقوقى شوراهاى حل اختالف اصفهان محکوم علیه  
اکبر محمدى به پرداخت چهارده عدد سکه تمام بهار آزادى و هشت میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز و هزینه هاى 
دادرسى در حق محکوم لها خانم پروانه سیاوشى فرد و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده 
است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به شرح زیر توسط کارشناس خبره 
کارشناسى نموده است. شرح نظر کارشناسى یک قطعه زمین با مساحت 600 متر مربع فاقد هرگونه مستحدثات 
بوده و بر اساس اعالم واحد شهرسازى شهردارى شاهین شهر در طرح جامع جدید این ملک بهینه مسکونى قرار 
دارد و فاقد خدمات زیر بنایى و انشعابات شهرى مى باشد شماره ملک 301/15277 شماره ثبت 54065 صفحه 
480 بخش 16 ثبت اصفهان برابر نظر هیات پنج نفره کارشناسى که مصون از اعتراض باقى مانده یکصد و دوازده 
میلیون تومان ارزیابى شده است این اجرا قصد فروش ملک از طریق مزایده را دارد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده 
را دارد.زمان برگزارى مزایده:95/10/12 از ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده:اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر.مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته 
خواهد شد.برنده مزایده میبایست10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به 
حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال 
مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد.کسانى که مایل به شرکت در 
مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود ودر روز انجام مزایده درخواست کتبى به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1496 شکل آبادى  مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان

 شاهین شهر و میمه /9/1260
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  محل میزبانى االهلى از 
ذوب آهن

  «محمد شـلیه» مدیر تیم فوتبال االهلى عربسـتان 
اظهار داشـت: پس از پایان جلسه مشـورتى با کمیته 
مسابقات فدراسیون فوتبال عربستان در ریاض تصمیم 
گرفتیم تا دوحه پایتخت قطر را به عنوان محل میزبانى 
خـود از تیم ذوب آهـن ایـران در بازى برگشـت لیگ 

قهرمانان آسیا انتخاب کنیم.
دیدار برگشت تیم هاى االهلى عربستان و ذوب آهن در 
گروه C لیگ قهرمانان آسیا با توجه به انتخاب قطعى 
این تیم عربستانى هشتم اردیبهشت ماه سال 1395 در 
قطر برگزار خواهد شـد. دیدار رفت این دو تیم نیز 10 
اسفند ماه سال جارى باید برگزار شود که هنوز باشگاه 
ذوب آهن محل میزبانى خود از تیم الهالل عربستان را 

مشخص نکرده است.

سردار در بین برترین ها
ملى پـوش ایرانـى تیم روسـتوف بـه عنـوان یکى از 

بازیکنان سال فوتبال روسیه برگزیده شد. 
یک روزنامه ورزشـى روسـیه با همکارى فدراسـیون 
فوتبـال و سـازمان لیـگ برتـر ایـن کشـور  و 
همچنین مشـارکت 16 مربـى سرشـناس، 16 مدیر
 باشـگاه هاى فوتبال و 16 روزنامه نگار ارشـد ورزشى 
از روزهاى قبل اقدام به انتخاب 11 بازیکن برتر سـال 
2016 روسیه کرد. این روزنامه روسى هر روز بازیکن 
برگزیده از سوى شـرکت کنندگان در این نظرسنجى 

را معرفى مى کند.
سردار آزمون ملى پوش ایرانى تیم روستوف توانست 
در جایگاه چهارم برترین بازیکنان سال 2016 فوتبال 

روسیه قرار بگیرد. 
 

رایان به تهران مى آید؟
مدافع ایرانى و جـوان تیم پیتربروکس انگلیس گزینه 

مورد توجه سرمربى پرتغالى تیم ملى ایران است.
روزنامه دیلى میل در گزارشـى کوتاه عنوان کرد رایان 
تفضلى که در ساتن انگلیس متولد شده و بخاطر پدرش، 
ملیت ایرانى دارد، از جمله بازیکنان دورگه اى است که 

مد نظر کارلوس کى روش است.
این نشریه در مورد مدافع ایرانى توضیح بیشترى داده 
و عنوان کرده وى قامتى 6 فوت و 5 اینچى داشته و در 
آکادمى سـاوتهمپتون در کنار بازیکنان صاحب نامى 
همچون «الکس اوکسالد چمبرلن» پرورش یافته و در 

تابستان از تیم مانسفیلد نقل مکان کرده است.
دیلى میل همچنین افزوده کى روش که در اواخر دوران 
مربیگرى «سرالکس فرگوسـن» در منچستریونایتد 
به عنوان مرد شـماره 2 کادر فنى محسـوب مى شـد، 
بازى بازیکن 25 ساله ایرانى را در برد 2 بر صفر مقابل 

چارلتون زیرنظر گرفته است.

براى صدرنشینى مى جنگیم
سرمربى تیم والیبال بانوان ذوب آهن مى گوید رقابت 

این تیم با بانک سرمایه براى صدرنشینى است.
فریبا صادقى در گفتگویى، دربـاره دیدار مهم تیمش 
مقابل بانک سرمایه در هفته چهارم لیگ برتر والیبال 
بانوان گفت: من در بازى بانک سرمایه و دانشگاه آزاد 
حضور پیدا کـردم تا نقاط ضعف و قـوت حریف مان را 

ببینم و بر اساس آن تمرینات را برگزار کنم.
وى افزود: این هفته همه تمرینات ما صبح برگزار شد 
چرا که مسـابقه هفته چهارم قرار اسـت صبـح برگزار 
شود. ما این هفته بازى مهمى داریم و هر دو تیم براى 
صدرنشـینى باهم رقابت مى کنند. امیدوارم که بازى 
خوب و بدون حاشـیه اى را در اصفهان شاهد 

باشیم.

حسن زاده را نمى خواهیم 
سرمربى پرسـپولیس در پایان نشسـت خود با هیئت 
مدیره در واکنش به سـئوال خبرنگارى درباره احتمال 
جذب و حضور مسعود حسن زاده گفت: از این موضوع 
اطالعى ندارم. اگر به درد سـایپا نخـورده چطور براى 

پرسپولیس عالى خواهد بود.
 با فرا رسـیدن نقـل و انتقـاالت نیم فصل شـایعاتى 
زیـادى در خصـوص لیسـت مدنظـر پرسـپولیس و 
برانکو ایوانکوویچ منتشر شده است که البته بیشتر

 آنها از سوى مسئوالن این تیم بازارگرمى ارزیابى 
شده اند.

تایم اوت

فدراســیون فوتبال در نامه اى به چهار نماینده ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا به آنها هشدار داد تنها تا 25 دى ماه 
فرصت دارند تا مدارك الزم را به کنفدراســیون فوتبال 

آسیا ارائه دهند. 
در پى قرعه کشى رقابت هاى این فصل لیگ قهرمانان 
آسیا و مشخص شــدن گروهبندى مسابقات مسئوالن 
برگزارى به تیم هاى حاضــر اعالم کردند مدارك مورد 
نیاز براى حضور در این تورنمنت را باید در زمانى خاصى 
به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا ارســال کنند که پیرو 
این اعالم فدراسیون فوتبال در بخشــنامه اى به چهار 
نماینده ایران آخرین فرصت ارســال مدارك را 25 دى 

ماه اعالم کرد.
علیرضا اسدى دبیر کل فدراسیون، با ارسال نامه اى به 
باشگاه هاى حاضر در رقابت هاى  لیگ قهرمانان آسیا 
مدارك الزم جهت ثبت نام بازیکنان و اعضاى کادر فنى 
را اعالم کرد. چهار باشگاه پرسپولیس، استقالل، استقالل 
خوزستان و ذوب آهن اصفهان باید مدارك مورد نیاز را 
جهت ثبت نام بازیکنان و کادر فنى باشگاه با توجه به مواد 
25/7 و 28 دستورالعمل اجرایى مسابقات AFC جهت 
ثبت نام به صورت آنالین در سایت بازیکنان و کادر فنى 
AFC  قبل از تاریخ 25 دى 1395 بــه دپارتمان روابط 

بین الملل فدراسیون فوتبال ارسال کنند.

نمایندگان تیم هاى عربستانى لیگ قهرمانان آسیا با رئیس 
کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال این کشور در ریاض دیدار 
کردند.   نمایندگان تیم هاى الهالل، االهلى، التعاون و الفتح 
با حضور در ریاض و برگزارى جلسه اى با «خالد المقرن» 
رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال عربستان به بحث 
و تبادل نظر درباره حضورى قدرتمند در فصل جدید لیگ 

قهرمانان آسیا پرداختند.
در این جلسه مقارن با خوشامدگویى به نمایندگان عربستان 
در لیگ قهرمانان آسیا و اهمیت پیکارهاى آسیایى براى 
فدراسیون فوتبال این کشور به تشریح تقویم این رقابت ها 
و حضور تیم ملى عربستان در مرحله نهایى انتخابى جام 

جهانى پرداخته شــد. خالد المقرن سپس پیشنهادهاى 
باشگاه هاى عربستانى را شنید و قرار شد تا سرمربیان این 
تیم ها نیز نظرات خود را جهت هماهنگى هر چه بیشتر و 
نحوه برنامه ریزى دیدارهاى لیگ عربســتان ارائه دهند.

تیم هاى الهالل و  االهلى به ترتیب حریفان پرسپولیس و 
ذوب آهن در گروه هاى D و C لیگ قهرمانان آسیا هستند. 
تیم التعاون نیز در صورت پیروزى استقالل برابر السد قطر 
در مرحله پلى آف با شاگردان منصوریان در گروه A روبه رو 
خواهد شد. تیم الفاتح نیز در صورت صعود از مرحله پلى آف 
حریف استقالل خوزستان در گروه B لیگ قهرمانان آسیا 

مى شود.

جلسه مشترك 
تیم هاى عربستانى  

25 دى 
آخرین فرصت ارسال مدارك   

صداى هواداران

 یادى از نیما و 
فیلم ناصرحجازى

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صــداى هــواداران، به بررســى دیــدگاه ها و 
نظرات دوســتداران ورزش اصفهــان و ایران

 مى پــردازد. شــما مــى توانیــد دیــدگاه ها 
و تحلیــل هــاى خــود در رابطــه با مســائل 
مختلــف ورزش را بــه پســت الکترونیــک 
info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن 

در صفحات مجازى دارد.

■  فوت نیمــا طباطبایى کارگــردان فیلم زیبا 
و مانــدگار «من ناصــر حجازى هســتم» را به

 همه اهالــى فوتبال تســلیت مى گویــم. یادم 
نمى رود در اولین روزى که این فیلم در ســینما 
ســوره اصفهان به اکران در آمد و پیشکســوتان 
ســپاهان هم براى تماشاى آن به ســینما آمده 
بودند، نیما هم به اصفهان آمده بــود و در پایان 
اکران فیلم هم به سئواالت حضار جواب مى داد.

 نیما فوق العــاده جوان رعنــا و هنرمندى بود و 
با ســاخت مســتند «من ناصر حجازى هستم» 
که پر فــروش ترین مســتند تاریخ ســینماى 
ایران لقب گرفت، نشــان داد که مــى تواند آثار

بزرگى را در ادامه در ســینماى ایران کارگردانى 
کند. حیف که ســرطان لعنتى این مجال را از او 
گرفت. روحت شــاد باشــد نیما جان. سالم ما را 
به ناصرخان حجازى و همه عزیزان ســفر کرده 

برسان.

■ از کانــون هواداران دو باشــگاه ســپاهان و
 ذوب  آهن در خواســت دارم تا براى دیدارهاى 
ســایر تیم هاى مختلــف این دو باشــگاه هم 
ســازماندهى هــا و برنامــه ریزى هــاى الزم 
را انجام دهنــد. براى مثــال مى تــوان با یک 
برنامــه ریزى خــوب شــرایط حضــور بانوان 
عالقه مند اصفهانى در دیدارهاى تیم هاى فوتبال 
بانوان ذوب آهن و یا تیم فوتسال بانوان سپاهان 
را مهیا کرد. یا براى حضور هواداران در دیدارهاى 
تیم هندبال سپاهان اطالع رســانى ها و برنامه 
ریزى هایى صورت داد. به ویژه اینکه در اینگونه

 دیدارهــا حضــور بانوان هــم مجاز اســت و 
مى توان شــرایط خوبى را براى بانــوان هوادار 
در ایــن رقابت ها و مســابقات فراهــم کرد. به 
نظر مــن  کانــون هــواداران دو باشــگاه نگاه

 همه جانبــه اى بر روى همه تیم هاى ورزشــى 
شان ندارند و صرفًا تمرکز خود را بر روى فوتبال 

گذاشته اند.

■ دو باشــگاه ســپاهان و ذوب آهــن در ایام 
کریسمس در یک برنامه مشــترك از بازیکنان 
خارجى خــود و ارامنه اى که در طــول تاریخ دو 
باشگاه عضو ســپاهان و ذوب آهن بودند تجلیل 
کنند. اگر ایــن کار را بکنند واقعــًا برنامه زیبایى 

خواهد شد.

■ تیم هاى ورزشــى غیر فوتبالى دو باشــگاه 
ســپاهان و ذوب آهن توانســته انــد پویایى و 
سرزندگى بیشــترى به این دو باشــگاه بدهند. 
اقــدام دو باشــگاه در تیمــدارى رشــته هاى 
جدیــد و  همینطــور احیــاى رشــته هایى که 
فعالیت هاى آنها متوقف شده بود بسیار قابل تقدیر 
اســت. شــما االن نگاه کنیــد. دو باشــگاه در 
رشــته هاى متعددى حضور دارنــد و این باعث 
مى شود که ورزش اصفهان توانسته باشد در عمده 
رقابت هاى ورزشى سراسرى ایران خودى نشان
 دهد. به نظر مــن در گام اول نباید نتیجه گرایى 
در این تیم هاى غیــر فوتبالى باشــگاه مد نظر 
باشــد. همین که ورزشــکاران بومــى اصفهان 
در قالب رشــته هــاى مختلــف در بخش هاى 
آقایــان و بانوان بتواننــد در دو باشــگاه بزرگ 
سپاهان و ذوب آهن ساماندهى شوند کار بزرگى 
است. البته قهرمانى هم مى تواند در درجه هاى 
بعدى مد نظر باشــد، اما در گام اول باید توجه به 
ورزشکاران بومى این خطه مورد توجه قرار بگیرد 
که خدا را شــکر این کار تقریبًا در حــال انجام

 است.

سبزپوشان اصفهان براى راهیابى به جمع چهار تیم پایانى 
جام حذفى باید از سد آبى هاى تبریز بگذرند.

ذوب آهن در کســوت مدافع عنوان قهرمانى دو دوره 
اخیر جام حذفــى در فکــر ادامه پیشــروى در فصل 
جارى این رقابت هاســت. این مهم مستلزم آن است 
تا شــاگردان مجتبى حسینى امروز گســترش فوالد 
تبریــز را در خانــه ایــن تیــم از پیــش رو بردارند.
ذوب آهن براى رســیدن به این مرحله در اولین گام در 
بوشهر به مصاف شاهین رفت و این تیم ُپرطرفدار دسته 
دومى و ســابقاً لیگ برترى را با نام جدید شهردارى به 
سختى و در ضربات پنالتى شکست داد. در یک شانزدهم 
نهایى اکسین البرز را در ورزشــگاه انقالب کرج برد و 
باالخره در یک دیدار خانگى ماشین ســازى تبریز را در 
وقت هاى اضافه شکست داد و به جمع هشت تیم پایانى 
رسید. با این اوصاف، گسترش فوالد پس از ماشین سازى 
دومین حریــف تبریــزى و لیگ برتــرى ذوب آهن 
در رقابت هاى امســال جام حذفى به حســاب مى آید.

گســترش فوالد اما براى راهیابى به یک چهارم نهایى 
مسیر کوتاه تر و به مراتب بسیار کم دردسرى را پشت سر 
گذاشته است به این ترتیب که تیم آبى پوش تبریزى در 
گام اول امید شهردارى اراك را با پنج گل در هم کوبید اما 
پس از این پیروزى قاطع خارج از خانه، گسترش فوالد 
بدون آنکه در هیچ مسابقه دیگرى شرکت کند به جمع 
هشت تیم پایانى رسید. دلیل این صعود عجیب آن بود که 
مس رفسنجان و شهردارى ماهشهر که حریفان گسترش 
فوالد در مراحل یک شانزدهم و یک هشتم بودند برابر 
این تیم حاضر نشــدند، با این تفاوت که مس انصراف 
داد اما شــهردارى در اعتراض به تغییر مکان برگزارى 
مسابقه به ورزشگاه نرفت تا نماینده تبریز بدون برگزارى 
بازى میزبان ذوب آهــن در یک چهارم نهایى شــود.
باشگاه اصفهانى با استناد به بندى از آیین نامه مسابقات 
اصرار داشــت که به دلیل حاضر نشدن دو حریف قبلى 
گسترش فوالد در زمین بازى بعدى این تیم با ذوب آهن 
نباید در تبریز برگزار شــود اما این استدالل مورد قبول 

ســازمان لیگ 
قــرار نگرفــت.

مبارزه ســبزهاى 
اصفهانى و آبى هاى تبریزى در این مرحله 
از رقابت هاى جام حذفى باشگاه هاى ایران، 
امروز(چهارشنبه) از ساعت 13و 30 دقیقه در 
ورزشگاه بنیان دیزل آغاز خواهد شد و مجتبى 
حسینى براى رسیدن به سومین قهرمانى پیاپى 
همراه با ذوب آهن و ادامه قدرت نمایى خود در 

این تیم در کسوت سرمربى، مصمم 
اس ت تا هر طور شده فراز کمالوند 

را شکست دهد و همچنان از 
خود چهره یک مربى پیروز و 
موفق را به نمایش بگذارد.

بابک باقرى

در جام اول تخت جمشید عدم حضور سپاهان نکته اى قابل 
تأمل، بهت آور و ناراحت کننده در مسابقات بود. در جام اول 
تخت جمشید، تیم فوتبال ذوب آهن به علت برخوردارى از 
امکانات بهتر نسبت به تیم فوتبال سپاهان به عنوان نماینده 
اصفهان مجوز الزم را کسب کرد و گام به مسابقات گذاشت. 
ذوب آهنى ها با استفاده از سه بازیکن کمکى از سپاهان، نتایج 
قابل قبولى در این جام کسب کردند. در جام دوم تخت جمشید 
سپاهانى ها با وجود همه مشکالت مالى که داشتند عزم خود 
را جزم کردند و خود تصمیم به حضور در سطح اول مسابقات 
گرفتند تا با حضور در مسابقات انتخابى، در نهایت در دیدارى 
ماراتن گونه و نفسگیر دربرابر گمرك اهواز مجوز صعود به 
رقابت هاى جام تخت جمشــید به عنوان باالترین سطح از 
رقابت هاى فوتبال ایران در آن زمان را کسب کنند. سپاهان 
با این صعود دورى جدید از تاریخ سازى و  مبارزه  در فوتبال 
کشور را آغاز کرد. درخشش محمد برزمهرى گلر افسانه اى 
سپاهان در دیدار مرگ و زندگى با گمرك اهواز  یکى از دالیل 
صعود طالیى سپاهانى ها بود. سپاهان با صعود به جام تخت 

جمشید جایگزین ماشین سازى در این رقابت ها شد...
...محبوبیت ســپاهان در اصفهان و فوتبال ایران  به ریشه 
شاهینى آن برمى گردد. باشگاهى که توسط  زنده یاد محمود 
حریرى ابتدا به نام شاهین اصفهان تأسیس شد و سپس با لغو 
فعالیت باشگاه شاهین در سال 1346، با توافق بزرگان تیم، نام 
آن به سپاهان تغییر یافت. از آن شاهین اصفهان در جام دوم 
تخت جمشید تنها محمد برزمهرى کاپیتان محبوب زردها که 
سابقه حضور در شاهین تهران را نیز داشت حاضر بود. سپاهانى 
که دو سال پیش در مسابقات قهرمانى ایران درخشیده بود، 
در جام دوم تخت جمشــید دیگر آن تیم قبلى نبود و داراى 
ضعف ها و مشکالتى شده بود، زیرا سه نفر از بهترین هاى 
سپاهان به ذوب آهن پیوســته بودند و طبق قرارداد، قادر به 
بازگشت به تیم خود نبودند. این سه بازیکن  منوچهر کبیریان، 
ســیاوش حیدرى و مهدى چلنگریان بودند. البته منوچهر 
کبیریان توانست با تالش زیاد به جمع یاران سپاهان و خانه 

خود برگردد. 
در جام دوم تخت جمشــید،پیروزى سپاهان بر تاج در هفته 
نوزدهم( با درخشش فوق العاده مسعود تابش مدافع متعصب 
ســپاهان و با گل مصطفى حیدرى) و همچنین پیروزى بر 
ملوان قدرتمند در هر دو دیدار رفت و برگشت (مهار پنالتى 
اسپندار آقاى گل مسابقات توسط برزمهرى در دیدار برگشت 
از نکات ویژه این دیدار بود) از نتایج درخشان  شاگردان یاورى 
در این رقابت ها بود. همچنین شکســت بد برابر آب و برق 
خوزستان و راه آهن ته جدولى از نتایج ضعیف یاران  یاورى به 
حساب مى آمد.  یکى از ویژگى هاى سپاهان در این دوره از 
مسابقات احترام ویژه به رقبا و البته به تیم داورى هر مسابقه 
بود. هر تیمى که به اصفهان سفر مى کرد به بهترین شکل 

توسط زردپوشان مورد اســتقبال قرار مى گرفت. هواداران 
اصفهانى در استادیوم با شعارهایى زیبا و متحد، در ابتداى 
مســابقه به رقیب خوش آمد مى گفتند. یــا در مورد بحث 
احترام به تصمیمات داورى، در دیدار برگشت سپاهان برابر 
پرســپولیس در تهران،ضعف داورى در روند بازى بســیار 
تأثیرگذار بود و به نوعى مى توان گفت که سپاهان قربانى 
بزرگ اشتباهات داورى در این دیدار مهم و حساس بود، اما 
سپاهانى ها و به خصوص مربى آنها با  اخالق مدارى وبزرگى 

به رأى داور گردن مى نهادند.

سپاهان با برزمهرى در دروازه خیالى آسوده داشت. در خط 
دفاع منوچهر کبیریان، مســعود تابش، غالمرضا دوکچى 
و بهروز مردانــى را قرار مى داد و در خــط هافبک که غالبًا 
مشکالت از آنجا آغاز مى شــد به جز محسن یزدخواستى 
و رســول خوروش، یارانى در سطح مســابقات جام تخت 
جمشید را در اختیار نداشت، به شــکلى که محمود یاورى 

را یــک خــط مجبور مى شد رضا دهقان 
هافبــک به به عقب آورد و در خط 

نیز بازى بگیرد. در خط  حملــه 

حمید ندیمیان و مصطفى حیدرى بیشــترین مسئولیت را 
بر دوش داشــتند. اما باید این نکته را نیز یادآورى کرد که 
حضور در رقابت هاى ســال 1353  اولین حضور سپاهان 
در چارچوب جام تخت جمشــید بود و عده اى از یاران این 

رســیدن به پختگى تیم چندان با تجربه نبودند وبراى 
طورى که الزم نیاز به زمان داشتند. به 
بازى هاى گاهى عنصر کم تجربگى در 
یاران سپاهان در جام دوم 

دیده مى شد.

  بررسى وضعیت زردپوشان در سال 1353

آغاز مبارزه و تجربه اندوزى سپاهان 
در جام تخت جمشید

پرواز با عبور از فراز!
ذوب آهن- گسترش فوالد در مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى باشگاه هاى ایران
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ســازمان لیگ 
نگرفــت. قــرار

مبارزه ســبزهاى 
اصفهانى و آبى هاى تبریزى در این مرحله 
از رقابت هاى جام حذفى باشگاه هاى ایران، 
0و30 دقیقه در  3امروز(چهارشنبه) از ساعت 13
ورزشگاه بنیان دیزل آغاز خواهد شد و مجتبى 
حسینى براى رسیدن به سومین قهرمانى پیاپى

همراه با ذوب آهن و ادامه قدرت نمایى خود در 

این تیم در کسوت سرمربى، مصمم 
اس ت تا هر طور شده فراز کمالوند 

را شکست دهد و همچنان از 
خود چهره یک مربى پیروز و 
موفق را به نمایش بگذارد.

هان برابر 
ى بســیار 
ن قربانى 
س بود، اما 
ى وبزرگى 

مشکالت از آنجا آغاز مى شــد به جز محسن یزدخواستى 
و رســول خوروش، یارانى در سطح مســابقات جام تخت 
نداشت، به شــکلى که محمود یاورى  جمشید را در اختیار

را یــک خــط مجبور مى شد رضا دهقان 
هافبــک به به عقب آورد و در خط 

نیز بازى بگیرد. در خط  حملــه 

در چارچوب جام تخت جمشــید بود و عده اى از یاران این 
رســیدن به پختگى تیم چندان با تجربه نبودند وبراى 

نیاز به زمان داشتند. به  طورى که الزم
بازى هاى گاهى عنصر کم تجربگى در 
یاران سپاهان در جام دوم 

دیده مى شد.



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

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

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

اصحاب و یاران حضرت محمد (ص) که حافظان اسرار او مى باشند، 
مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان خدا و رســول 
او نبودم، بلکه با جان خود پیامبر (ص) را یارى کردم. در جاهایى 
که شجاعان قدم هایشــان مى لرزید و فرار مى کردند، آن دلیرى و 

موال على (ع)مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 

شهردارى جوشقان قالى در نظر دارد با اســتناد به یکصد و نهمین جلسه رسمى 
شوراى محترم اسالمى شهر جوشقان قالى به شماره 107/215- 95/4/15 تعداد 15 
طبقه زمین با کاربرى مسکونى متعلق به خود را واقع در شهرك وحدت جوشقان قالى 
(فاز 2 بلوك E) از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از متقاضیان شرکت در 
مزایده دعوت به عمل مى آید که از تاریخ چهارشنبه 95/10/01  الى یکشنبه 95/10/12 
همه روزه تا پایان وقت ادارى جهت دریافت اســناد و مدارك مزایده به شهردارى 

جوشقان قالى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: تلفن تماس: 5835408158354081- - 5566210255662102    

نشانى: استان نشانى: استان اصفهان- جوشقان قالى- میدان فاطمیه (س)اصفهان- جوشقان قالى- میدان فاطمیه (س)

آگهى تجدید مزایده  

على پیراینده- شهردار جوشقان قالى

نوبت سوم

شهردارى خورزوق به اســتناد مصوبه شــماره 95/924/ش/4 مورخ 
95/09/21 شوراى اسالمى شــهر خورزوق در نظر دارد نسبت به احداث 
کمربندى شرق خورزوق حدفاصل بلوار آزادگان تا خیابان گلزار شهداى 
دلیگان به طول حدود 1700 متر- شــامل احداث ســیفون کانال آب، 
زیرسازى و جدولگذارى  با اعتبار بالغ بر 11/000/000/000 ریال اقدام نماید. 
لذا متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنجشــنبه مورخ 95/10/16 به امور مالى 
شــهردارى مراجعه نمایند ضمنًا مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 

ادارى روز شنبه مورخ 95/10/18 مى باشد. 

آگهى مناقصه

سیدحسین حجازى- شهردار خورزوق 

نوبت  اول 

بدون شرح
طرح: ایران کارتون

پیرو آگهى مزایده شــماره 19285 مورخ 95/9/9 شهردارى آران و بیدگل به استناد مصوبه 
شماره 2161 تاریخ 95/8/23 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به فروش 
سه قطعه زمین واقع در صنایع کارگاهى نیمه مزاحم، ضلع جنوبى بلوار یک شهرك صنعتى 
سلیمان صباحى طبق کارشناسى پیوست با کاربرى خدماتى- کارگاهى از طریق مزایده عمومى 
اقدام نماید، لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید تا حداکثر ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به شهردارى 

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

مختار مى باشد. 
قطعه 15  از بلوك B به مساحت 231/48 م.م. 

قطعه 22  از بلوك B به مساحت 200 م.م. 
قطعه 8  از بلوك D به مساحت 180 م.م. 

آگهى مزایده (مرحله دوم)

حسن ستارى- شهردار آران و بی دگل

نوبت دوم
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چهل تکه

راننــده شاســى بلند    باشگاه خبرنگاران جوان |
مسیرش را اشتباه انتخاب کرد و ماشین دیگرى را زیرگرفت.

تصویرى که مى بینید توسط دوربین کارگذارى شده روى داشبورد 
خودرویى ثبت شده که زیر چرخ هاى یک شاسى بلند زیر گرفته 
شد. این تصویر که در فیسبوك بارگذارى شده  لحظه اى را نشان 
مى دهد که یک راننده خودروى شاسى بلند زمانى که قصد داشت 
به سمت راست بپیچد، مسیر خود را اشــتباه رفت و خودروى 
کوچک ترى را که در مســیرش بود، زیر گرفت و باعث خرابى 
کامل بدنه آن ماشین شد؛ به گونه اى که سپر آن کامًال از بدنه جدا 
شده بود.گفتنى است؛ این تصویر توجه بیش از 200 هزار نفر را 
در فضاى مجازى به خود جلب کرد و باعث شد که صدها نفر به 

راننده شاسى بلند در کامنت هاى تصاویر توهین کنند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | عکاسى از سگ خود که 
لبخند گشاده اى دارد، عکس هاى جالبى به اشتراك گذاشت.

یک سگ از نژاد باکسر در زمانى که مى دوید و لبخند گشوده بود، 
شکار دوربین صاحبش شد.

این سگ که «استرابرى» نام دارد، شش ساله است و همراه صاحب 
خود در بوداپست مجارســتان زندگى مى کند که در عکس هاى 
منتشر شده از او به نظر مى رسد که از یک پیاده روى معمولى همراه 

با صاحبش در حال لذت بردن است.
گفتنى اســت؛ صاحب اســترابرى به این عالقه دارد که زمانى 
که ســگش مى دود و یا در چهره احساســاتى خود فــرو مى رود 
از آن عکــس بگیــرد و آن را در فضــاى مجازى به اشــتراك

 بگذارد.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک خانم اهل فرانکستون 
استرالیا که کریسمس را با تزئین زود هنگام درختش، زودتر به 
خانه آورده است، هدیه اى را در ال به الى شاخه هاى این درخت 

پیدا کرد که براى آن آرزو نکرده بود.
این زن اســترالیایى پس از اینکه مشــاهده مار پلنگى که راه 
راه هاى زرد و قهوه اى داشت و درست شبیه به آویز هاى روى 
درخت کریسمس بود، خونسردى خود را حفظ کرد و با مأموران 

آتش نشانى تماس گرفت تا به خانه او بیایند و مار را بگیرند.
پس از حاضر شدن مأموران حیات وحش در صحنه که از طریق 
آتش نشانى با خبر شده بودند، آنها مار را از روى درخت گرفتند 
و دوباره به جایى که تعلق داشــت، بازگرداندند. گفتنى است؛ 

مارهاى پلنگى از جمله مارهاى خطرناك در طبیعت هستند.

خودرویى 
یک خودروى دیگر را زیر گرفت!

احساسى ترین سگ دنیا 
را ببینید

هدیه مرگبار 
در درخت کریسمس 030201

24 ســاله است و دو ســال بعد از مرگ    میزان |
برادرش بــراى فراموش کردن این غم و بازگشــت به 
زندگى با پیدا کردن کار مناســب به تهــران آمد، اما در 
این مدت نه تنها کار بهترى به دست نیاورد، بلکه براى 
فراموشى غم از دست دادن برادرش اسیر مواد مخدر شد. 
خودش مى گوید دوستان ناباب بالیى سر او آوردند که 
مجبور شده براى سیرکردن خودش دست به سرقت پنیر، 
نوشــابه و نان بزند. در ادامه گفتگویى را با سارقى انجام 
مى دهیم که عاشق نوشابه اســت و از سوپر مارکت ها 

نوشابه هم سرقت مى کرد. 

چرا تهران آمدى؟ 
من ســاکن یکى از اســتان هاى غربى و محروم کشور 
هستم. دو سال است که به تهران آمدم تا زندگى بهترى 
داشته باشم اما نشد و هرآنچه داشتم را هم از دست دادم. 

مگر در تهران زندگى بهتر 
وجود دارد؟ 

من مجبور شــدم به تهران بیایم. بعد از فــوت برادرم 
«رحیم» ضربه روحى بدى خوردم. او تمام زندگى من بود 
و وقتى فوت کرد براى رها شدن از آن فضاى غم تصمیم 
گرفتم به تهران بیایم و کارى دست و پا کنم اما افسوس 
که تهران براى من سرابى بیش نبود و تازه فهمیدم که 

این شهر براى ساکنان خودش هم کار ندارد. 
در شهر خودتان کار مى کردى؟ 

من چرخکار ماهرى هستم و درشهر خودمان درآمد خوبى 
داشتم. همه شهر من را مى شناختند. وقتى به تهران آمدم 
به خانه یکى از دوستانم رفتم و در یک خیاطى با روزى 
20 هزار تومان دستمزد مشغول کار شدم. نمى خواستم 
بیکار بمانم به همین خاطر حاضر شدم با یک سوم دستمزد 

واقعى کار کنم ولى حیف که دوستان ناباب سراغم آمدند. 
دوست ناباب؟ 

ســه نفر از همشــهرى هایم که با آنها زندگى مى کردم 
سراغم آمدند و مدعى شــدند چرا این همه غصه مرگ 
برادرم را مى خورم. آنها براى اینکه من را شاد کنند مدعى 
شدند یک ماده سفیدرنگى را مصرف کنم. من هم آن را 
مصرف کردم و دو روز تمام درد و غصه ام را فراموش کردم 
و در دنیاى دیگرى بودم. وقتى دوبــاره به حالت عادى 
برگشتم از آنها خواســتم از آن ماده دوباره به من بدهند. 
بعد از چندبار مصرف متوجه شدم که آن ماده شیشه است 

و من در دام اعتیاد گرفتار شده ام. 
بعد چه شد؟ 

هر روز مجبور بودم نصف درآمدم را براى خرید شیشه به 
آنها بدهم. بعد از سه ماه دیگر توان کار کردن نداشتم و 
بدبختى هاى بیشترى به سراغم آمد. کارم را از دست دادم 
و با هربار مصرف شیشه به جاى فراموشى غم از دست 
دادن برادرم تمام غم هاى عالم روى سرم خراب مى شد. 
کم کم دچار توهم شدم و فکر مى کردم مردم مى خواهند 

تمام خانواده ام را بکشند تا من تنها بمانم. 
نمى توانستى ترك کنى؟ 

چندبار خوددرمانى کردم اما فایده اى نداشت و بعد از یک 
هفته دوباره سراغ مواد مى رفتم. اراده ام را از دست داده 

بودم و بنده مواد شده بودم. 
دوستانت کمکى به تو نکردند؟ 

آنها فقط من را معتاد کردند. از دو ماه قبل من حتى پولى 
براى خرید غذا نداشتم و دوستانم هم دیگر سراغم نیامدند 
و من را از خانه بیرون کردند و مدعى شدند قیافه ام تابلو 
است و آبرویشان در محل مى رود. بعد از آن بود که من 
از چرخکارى و یک زندگى خوب به معتاد کارتن خواب 

تبدیل شدم. 
به چه جرمى دستگیر شدى؟ 

سرقت از سوپرمارکت ها. 
از گاوصندوق سرقت مى کردى؟ 

گاوصندوق مغــازه؟ من جورى در لجــن زار اعتیاد فرو 
رفته ام که اگر بینى ام را بگیرند مى میرم. من بتوانم پول 

سرقت کنم؟ من فقط مواد غذایى سرقت مى کردم. 
 چرا مواد غذایى؟ 

 نقشه سرقت مواد غذایى را یکى از معتادان خیابانى کشید 
و قرار شد با هم به سوپر مارکت هاى بزرگ شمال شهر 
برویم و در یک فرصت مناســب به دور از چشم صاحب 

مغازه مواد غذایى سرقت کنیم. 
چند بار موفق شدى؟ 

من در هشت سرقت شرکت کردم. 
چه مــوادى را بیشــتر ســرقت 

مى کردید؟ 
نان، پنیر، سوسیس و کالباس و نوشابه. 

نوشابه؟ 
آره. من عاشق نوشابه هســتم و اگر نوشابه نخورم فکر 
مى کنم مى میرم. سر همین نوشابه دزدیدن هم باالخره 

لو رفتم و دستگیر شدم. 
چگونه دستگیر شدى؟ 

آخرین بار در یک ســوپر مارکت در حوالى تجریش در 

حال پرســه بودم تا در فرصت مناسب از داخل یخچال 
آن سرقت کنم. ابتدا یک پنیر و نان برداشتم اما چشمم به 
نوشابه ها که در انتهاى یخچال بود افتاد. خواستم نوشابه 
را هم بردارم که مرد فروشنده متوجه شد من دزد هستم و 

دستگیرم کرد و تحویل پلیس داد. 
فکر مى کردى دستگیر شوى؟ 

آره. باالخره راه کــج مقصدش آنجایى نیســت که تو 
مى خواهى اما این بار هم رودست خوردم و همدستم من را 
تنها گذاشت و خودش فرار کرد. حاال باید به اتهام سرقت 

نوشابه و پنیر به زندان بیافتم. 
ارزشش را داشت؟

 نــه. مــن همــه چیــزم را در تهــران از دســت 
دادم و هیــچ چیــز به دســت نیــاوردم. حــاال باید 
انــگ ســابقه دارى را هــم تا آخــر عمر بــه دوش 

بکشم. 
 این خالکوبى دور گردنت چیست؟ 

گردنبند عشق را خالکوبى کردم. اسم برادر مرحومم رحیم 
را داخل آن نوشتم. این را به یاد برادرم روى بدنم زده ام. 

حرف آخر... 
آزاد شــوم از تهــران مــى روم و در شــهر خودمان به 
همان چرخــکارى لبــاس مشــغول مى شــوم. این 
شــهر هرچه دارى از تو مى گیــرد و هیچ چیــز به تو

 نمى دهد. 

براى خرید هروئین، نوزادش را براى فروش گذاشته 
و بابت هر ماه حمل او، 111 هزار تومان را از خریداران 

طلب کرده است.
به گزارش میزان، اعتیاد به مــاده مخدر، مهر مادرى 
را از او گرفته و وزن نامهربانى هایش اکنون سنگینى 

مى کند.
مصرف هروئین او را سنگدل کرده است. آنقدر سنگدل 
که تصمیم مى گیرد نــوزاد تازه متولد شــده اش را 
بفروشد. او سه فرزند دیگر نیز دارد و فرزند آخرى که 

قرار است بدون پدر بزرگ شود را نمى خواهد.
همســر او، از همــان ماه هــاى ابتدایى بــاردارى 
اش او را تــرك کــرده و از خانــه متــوارى شــده

 است.
ناچار، براى فــروش «نیال» قیمت مى گــذارد. پایه 
را یک میلیون تومــان اعالم مى کنــد. براى هرماه 
از آن 9 ماهى کــه نیال را بــاردار بــوده، 111 هزار 
تومــان طلب مى کنــد و به دنبال فــردى مى گردد 
که حاضر شــود رقمى بیش از این را بــه او بپردازد. 
فارغ از اینکــه، کوچک ترین عالقــه اى به نوزادى 
که کمتــر از یک ماه اســت بــه دنیا آمده، داشــته

 باشد.
براى او فرقى نمى کند که خریدار چه کســى است، 
تنها بــه پول هایــى فکر مــى کند که قرار اســت 
نصیش شود. تمام تالشــش را مى کند اما در نهایت 
موفق نمى شــود که نــوزاد یک ماهــه را به فروش 

برساند. 
در رابطه با وضعیت مــادر و نوزاد یــک ماهه که در 
آستانه فروش قرار داشته است با مریم دهنوى مددکار 
اجتماعى مؤسسه خیریه مهرآفرین گفتگویى داشته 

ایم.
وى در این رابطه مى گوید: «"منیژه" 42 ساله است و 
بیش از ده سال است که ماده مخدر هروئین مصرف مى 
کند. او عالوه بر مصرف مواد مخدر، کار توزیع و فروش 
مواد را نیز انجام مى دهد و به همین خاطر تاکنون دو 

بار راهى زندان شده است.»
این مددکار اجتماعى مــى افزاید: «منیژه چهار فرزند 
دارد. بزرگ ترین فرزند او "سهراب" است که 15 سال 
دارد. پسر دیگر او "ســپهر" 12 ساله است و "نگین" 
نخستین دختر اوست که اکنون ده سال دارد. نیال نیز 
یک ماه است که متولد شده اما از زمان تولد او، پدرش 

متوارى بوده است.»
دهنوى با اشــاره به اعتیاد پدر نیال مى گوید: «همسر 
منیژه نیز معتاد است اما او ماده مخدر تریاك مصرف 
مى کند و نــوع مصرف مواد مخدرش با همســرش 
متفاوت است. او به غیر از منیژه، همسر دیگرى نیز دارد 
و از زمانى که منیژه باردار بــوده، خانه را ترك کرده و 

متوارى شده است.»
وى در رابطه با دالیل مطرح شده از سوى مادر براى 
فروش نوزادش مى گوید: «منیژه مدعى اســت که 
همسرش فرزندش را نمى خواهد و او نیز به تنهایى قادر 
نیســت از این نوزاد نگهدارى کند. ضمن اینکه براى 

خرید مواد مخدر نیاز به پول دارد.»
این مددکار اجتماعى مى افزاید: «او مدعى اســت که 
هیچ منبع درآمدى ندارد و براى سیر کردن خود نسبت به 

فروش مواد مخدر اقدام مى کند.»
دهنوى در خصوص وضعیت فرزندان منیژه مى گوید: 
«او به هیچ وجه وضعیت خوبى ندارد. خانه آنها اکنون به 
محلى براى مصرف مواد مخدر معتادان محل تبدیل شده 

و دائم افراد معتاد در خانه او تردد دارند.»
وى با اشــاره به اقدامات صورت گرفته از ســوى مادر 
براى فروش نوزادش مى گوید: «منیــژه از زمانى که 
در بیمارستان حضور داشــته، اقداماتى را براى فروش 
نوازدش داشته اســت. او به دنبال این بود که با فروش 
نیال، پولى به دســت بیاورد و به همیــن خاطر نیز به 
دنبال واســطه اى بود که نوازد تازه متولد شده را به او

 بفروشد.»
این مددکار اجتماعى مى افزاید: «رقمى که از ســوى 
مادر براى فروش نوزاد یک ماهه اعالم شده بود، یک 
میلیون تومان بود و او تالش مى کرد خریدارى را پیدا 
کند که حاضر باشــد بابت خرید نوزاد، مبلغ بیشترى را 

بپردازد.» 
دهنوى در رابطه با اقدامات صــورت گرفته به منظور 
تحویل نوزاد تازه متولد شــده به بهزیستى مى گوید: 
«براى جلوگیرى از فروش نوزاد، اقداماتى را در دستور 
کار قرار دادیم و در نهایت با دریافت نامه از دادسرا، موفق 
شــدیم نوزاد یک ماهه را به بهزیستى مشهد تحویل

 دهیم.» وى مى گوید: «به دلیل اینکه در شهر نیشابور، 
شــیرخوارگاهى وجود ندارد، نوزاد براى نگهدارى به 

بهزیستى مشهد واگذار شد.»

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهان از کشــف 
دو هــزار و 523 کیلــو گــرم تریاك و حشــیش 
در چندیــن نقطــه از ورودي هــاي اســتان 
اصفهــان طــی پنــج عملیــات جداگانــه خبر 

داد.
ســردار عبدالرضــا آقاخانــی اظهار داشــت: در 
راســتاي اجراي طرح هاي مبارزه بــا قاچاقچیان 
مواد مخــدر و ســوداگران مرگ، پنــج عملیات 
جداگانه توســط مأموران یگان تــکاوري و پلیس 
مبارزه با مــواد مخدر اصفهــان در چندین نقطه از 
ورودي هاي استان اصفهان طی هفته گذشته انجام

 شد.
وي افزود: در این پنج عملیات مقدار یک تن و 286 
کیلو حشیش و یک تن و 237 کیلو تریاك در بازرسی 
از هفت دستگاه خودروي سبک و سنگین کشف شد.

این مقــام انتظامی بیان داشــت : در این خصوص 
تعــداد 9 ســوداگر مــرگ دســتگیر و جهــت 
ســیر مراحــل قانونی تحویــل مراجــع قضائی

 شدند. 
سردار آقاخانی در پایان با اشاره به کشف بیش از 25 
تن انواع مواد مخدر توسط پلیس اصفهان در 9 ماهه 
امسال خاطر نشان کرد: پلیس با شبکه هاي مافیاي 
مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و اجازه 
جوالن به قاچاقچیان مواد مخدر وسوداگران مرگ 

نخواهد داد.

بى احتیاطى کارگــر جوان هنگام کار با چرخ گوشــت 
صنعتى غیر استاندارد باعث آسیب دیدگى چهار انگشت 

دست وى شد.
به گزارش میزان، در پى تماس شــهروندان با ســامانه 
125 و اعــالم رخــداد این حادثــه، ســتاد فرماندهى 
آتــش نشــانى تهــران بالفاصلــه آتــش نشــانان 
ایســتگاه102 به همراه گروه نجات یــک را به محل 
حادثه در یــک مغازه کبابــى در بلوار فــردوس غربى 

فرستاد. 
واحد کیانى مدیر منطقــه 5 عملیات آتش نشــانى در 
این باره اظهار داشــت: کارگر 18 ساله اى در داخل یک 
مغازه کبابى با دســتگاه چرخ گوشــت صنعتى سرگرم 
کار بود که ناگهان دست راســت وى بر اثر بى احتیاطى 
و رعایت نکــردن اصــول ایمنــى درون ایــن چرخ 
گوشــت گیر کرد و انگشتان دســتش به شدت آسیب

دید.
وى اضافه کرد: آتش نشــانان بالفاصلــه با همکارى 
امدادگــران اورژانس، فــرد مصدوم را به بیمارســتان 
ســینا منتقل کردند و در حضور پزشــکان در اتاق عمل 
با اســتفاده از تجهیزات امدادو نجات قســمتى از بدنه 
چرخ گوشت را برش داده و دســت کارگر مصدوم را از 
داخل چرخ گوشــت آزاد کرده و وى را تحویل پزشکان 

دادند. 
این مدیرآتش نشانى تصریح کرد: خوشبختانه واکنش به 
موقع این کارگردر خاموش کردن دستگاه چرخ گوشت 
موجب شد از قطع شدن کامل انگشتان دست جلوگیرى 

شود البته چهار انگشت دست راست او دچار آسیب دیدگى 
و له شدگى شد که بالفاصله از سوى پزشکان متخصص 

بیمارستان تحت درمان قرار گرفت. 
کارشناسان ســازمان آتش نشــانى همواره با خانواده 
ها و کسانى که با چرخ گوشــت هاى خانگى و صنعتى 
ســر و کار دارند توصیه مى کننــد هنــگام کار با این 
وســیله جانب احتیاط را رعایت کرده و دســت خود را 
بیــش از حــد مجــاز درون گلویى چرخ گوشــت فرو

 نبرند. 
در صورتى که دســت افراد یا کودکان در چرخ گوشت 
گیر کرده و خــروج آن امکانپذیر نیســت کوچک ترین 
حرکتى به دســت یا چرخ گوشــت ندهند و بالفاصله 
در تماس با ســامانه 125 از گروه امــداد و نجات کمک

 بخواهند.

پیرمرد آتش افروز که 20 سال قبل در تبریز دو مستأجر 
کارگاهش را به آتش کشیده بود، ســرانجام در تهران 

دستگیر شد.
به گزارش میزان، 23 آذر سال جارى پرونده اى با دستور 
نیابت قضائى از شعبه 1101 دادگاه 2 کیفرى تهران در 
اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
محتویات پرونده حکایت از آن داشت که در شهریور ماه 
1375،یک فقره حریق عمدى منجر به مرگ دو نفر در 
یک کارگاه نجارى در شهرستان تبریز به وقوع پیوسته و 
از سوى شعبه 117 کیفرى دادگاه کیفرى 2 تبریز براى 
متهم پرونده به نام «علیرضا» 73 ساله ، محکومیت در 
خصوص  ارتــکاب دو فقره قتل عمد صــادر و در ادامه 
پرونده جهت دســتگیرى متهم به مرجع قضائى تهران 

ارسال شده است. 
وکیل خانواده شکات پرونده پس از حضور در اداره دهم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: «حدود 20 سال پیش علیرضا مؤجر یک زیرزمین 
در شهرستان تبریز، خیابان خیام بود و مقتولین به اسامى 
"صمد"  35 ســاله  و "حسین" 25 ســاله شاگرد صمد  
مستأجرش بودند . مقتولین از قاتل براى تخلیه زیرزمین 
درخواست مهلت کرده بودند اما صاحبخانه  آنها را تهدید 
کرده بود که اگر زیرزمین استیجارى را تخلیه نکنند ، آنجا 
را آتش خواهد زد. صبح روز حادثه ، متهم پرونده به کارگاه 
آمده و با پاشیدن بنزین در کارگاه و همچنین صورت صمد 
آنجا را به آتش مى کشد و درب زیرزمین را بسته و اجازه 

کمک را نیز به دیگران نداده است.» 
با آغاز رســیدگى به پرونده و با انجام اقدامات پلیسى، 
کارآگاهان اقدام به شناســایى محل سکونت علیرضا 
در منطقه شــهرآرا کرده و روز دوشنبه 29آذر 95موفق 
به دستگیرى این شخص شدند. علیرضا پس از انتقال به 
اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ به حضور در صحنه 
آتش سوزى اعتراف کرد اما در ادامه مدعى مى شود که  
صمد یکى  از قربانیان حادثه آتش سوزى کارگاه اقدام به 
ایجاد حریق عمدى در داخل کارگاه نجارى کرده است.  
پیرمرد 73 ساله در اظهاراتش عنوان داشت: «سال 1375 
در شهرستان تبریز یک کارگاه 200 مترى داشتم که آن 

را به صمد اجاره داده بودم و آنجا از ســوى او به کارگاه 
نجارى و رنگرزى مبلمان تبدیل شده بود، قرار بود در آن 
سال او کارگاه را تخلیه کند روز حادثه من براى مذاکره 
به کارگاه رفته بودم که با آغاز درگیرى لفظى بین بنده و  
صمد، ناگهان وى در حضور شاگردش با پاشیدن موادى 
که چند حلبى از آنها در کف کارگاه قرار داشــت اقدام به 
آتش زدن کارگاه کرد و همــه جا آتش گرفت و من تنها 
موفق شدم از کارگاه خارج شوم.»  سرهنگ کارآگاه حمید 
مکرم معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران 
بزرگ، در این باره گفت : « متهم با قرار بازداشت موقت 

در اختیار دستگاه قضائى تبریز قرار گرفت.»

گفتگو با سارق سوپر مارکت هاى تهران

عشق به نوشابه 
کار دستم داد

خرید هروئین، انگیزه فروش نوزاد یک ماهه

4 انگشت شاگرد کبابى چرخ شد با اعتراف به قتل 2 مستأجر؛

پیرمرد آتش افروز پس از 20 سال دستگیر شد
بیش از 2 تن مواد افیونی 
در اصفهان کشف شد
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امروزه رویکرد شرکت هاى بزرگ دنیاى فناورى به ویژه 
آن هایى که در زمینه طراحى تراشــه هاى کامپیوترى یا 
فناورى هاى نوین پیشتاز هســتند، به آرامى در حال تغییر 
است. شرکت هاى فعال در حوزه تولید تراشه هاى دسکتاپ 
و همراه، در نظر دارند به تدریج خط مونتاژ تراشه هاى خود 
را به تراشه هاى هوشمند متمایل سازند. این تغییر رویکرد 
به وضوح نشان مى دهد دنیاى دیجیتالى پیرامون ما در حال 
ورود به عصر جدیدى است که دیگر جایى براى تراشه هاى 
غیرهوشمند وجود نخواهد داشــت و آن ها کم کم اریکه 
قدرت را به تراشه هاى هوشــمندى خواهند سپرد که به 

قابلیت خودیادگیرى مجهز شده اند.
آى بى ام بر مبناى همان سیاست اولیه خود، قصد دارد در 
حوزه طراحى تراشه هاى هوشمند و پیشرفته پیشتاز باشد. 
گزارش هایى که این شرکت به تازگى منتشر کرده است، 
نشان مى دهد که تراشه فوق سریع و خودیادگیر آى بى ام 
موســوم به TrueNorth، دنیاى فناورى را دســتخوش 
تغییرات اساسى خواهد کرد. معیارهایى که آى بى ام براى 
این تراشــه ارائه کرده است، نشــان مى دهد که قابلیت 
یادگیرى عمیق موجود در TrueNorth که الگویى شبیه 
به مغز انسان دارد، مى تواند بســیار سریع تر، قدرتمندتر و 
کارآمدتر از هر پردازنده مرکزى و گرافیکى که امروزه در 
سراسر جهان استفاده مى شود، اطالعات را پردازش کند.  

طراحى سامانه اى کامپیوترى که بتواند همانند انسان ها 
کارهاى خود را هوشمندانه انجام دهد و بر اساس مستنداتى 
که در اختیار دارد، تصمیماتى مشابه با انسان ها بگیرد، یکى 
از اهداف مهم و بلندمدت آى بى ام است. به نظر مى رسد در 
حال حاضر آى بى ام در این زمینه به پیشرفت هاى مهمى 

دست پیدا کرده است.
تراشــه کامپیوترى آى بى ام موســوم به TrueNorth به 
گونه اى طراحى شده است که همانند مغز انسان مى تواند 
فرایند پردازش اطالعات را مدیریت کند. بر همین اساس، 
این شــرکت در حال انجام آزمایش ها و تعیین معیارهایى 
براى TrueNorth است تا نشــان دهد که این تراشه در 
مقایسه با تراشه هایى که این روزها در کامپیوترها استفاده 
مى شوند، تا چه اندازه سریع تر و پر قدرت تر است. به گفته 
آى بى ام، نتایج به دست آمده از این تراشه در نوع خود جالب 
توجه است. این شــرکت در توصیف محصول جدید خود 
گفته است: «تراشه TrueNorth با اتکا بر یادگیرى عمیق، 
مى تواند تصمیمات خود را بر مبناى احتماالت و نتایجى که 
از موارد مختلف به دست مى آورد، اتخاذ  کند. این رویکرد 
شباهت زیادى به الگویى دارد که مغز انسان بر مبناى آن به 

تحلیل رخدادها مى پردازد و تصمیم گیرى مى کند.» 
نکته مهم دیگر درباره TrueNorth، به مصرف انرژى آن 
بازمى گردد که در مقایســه با تراشه هاى کنونى به انرژى 
کمى براى محاسبات خود نیاز دارد. ویژگى یادگیرى و توان 
محاسباتى تراشه TrueNorth فرصت ها و توانمندى هاى 
تازه اى را در اختیار صاحبان صنایع و فناورى هاى نوین قرار 
خواهد داد. تجهیزاتى که محاسبات هوشمند در آن ها حرف 
اول را مى زند. اینترنت اشیا، گوشى هاى هوشمند، روباتیک، 
ماشین هاى خودران، رایانش ابرى و حتى ابرکامپیوترها، از 
جمله تجهیزاتى هستند که این تراشه مى تواند انقالبى در 
آ ن ها به وجود آورد. اوایل سال جارى میالدى، آى بى ام از 
کامپیوتر جدیدى به نام NS16e که مجهز به این تراشه  
بود، رونمایى کــرد. این کامپیوتر به کمک یک شــبکه   

عصبى از واحدهاى 
پردازشى، قادر به تشخیص 

الگوها، زبان  طبیعى و تصاویر است.
در کامپیوتر NS16e همه مؤلفه هاى اساسى و زیرساختى 
یک سامانه کامپیوترى همچون حافظه، محاسبات و ارتباط 
بین زیرسامانه ها از نو طراحى شده است تا این سیستم نه 
تنها به لحاظ مصــرف انرژى و کاهــش مصرف انرژى 
عملکرد قابل قبولى را به دست آورد، بلکه فرایند پردازش 

داده ها در آن ساده تر و کارآمدتر از گذشته شود. 
تراشــه TrueNorth به مراتب قدرتمندتر و کارآمدتر از 
سرورهاى امروزى، داده ها را پردازش مى کند. سرورهاى 
امروزى با اتکا بر پردازنده هــاى گرافیکى، پردازنده هاى 
مرکزى و مدارهاى مجتمع دیجیتالى برنامه پذیر وظایفى 
همچون شناسایى تصاویر یا تشخیص گفتار را مدیریت 
مى کنند. امروزه شرکت هاى بزرگى همچون فیسبوك، 
گوگل، مایکروســافت و بایدو، از فناورى یادگیرى عمیق 
براى ارائه پاســخ هاى تخمینى در خصــوص تصاویر و 
تشخیص گفتار استفاده مى کنند. در حال حاضر بسیارى 
از سرورها براى انجام این گونه محاسبات از پردازنده هاى 
گرافیکى استفاده مى کنند؛ پردازنده هایى که میزان مصرف 

انرژى آن ها 150 وات است. 
تراشــه TrueNorth از مدل هــاى یادگیــرى عمیق و 
الگوریتم هاى ویژه اى اســتفاده مى کند که به این تراشه 
اجازه مى دهد به راحتى فرایند پردازش بر مبناى داده هاى 
قدیمى در کنار داده هاى جدید را انجام دهد. در حالى که 
پژوهشگران هنوز هم براى مدل هاى مختلف یادگیرى 
عمیق الگوریتم هایى را تولید مى کنند، در مقابل تراشــه 
TrueNorth آى بى ام مى تواند به خوبى از الگوریتم هایى 

MatCon- همچون
vNet اســتفاده کند. در 

حالــت کلى توســعه دهندگان 
 MatConvNet مى توانند مدل هاى یادگیرى مبتنى بر
را تولید کنند و آن ها را توســعه دهند. با وجود این، تراشه 
TrueNorth در پشت صحنه از   MatConvNet پشتیبانى 

کرده و براى انجام پردازش ها از آن اســتفاده مى کند؛ در 
نتیجه طراحان نیازى ندارند MatConvNet را براى این 
تراشه تعریف کنند.  MatConvNet الگوریتم قدرتمندى 
 (CNNs) است که ویژه شــبکه هاى عصبى کانولوشن
طراحى شــده و در برنامه هاى بینایى ماشــینى استفاده 
مى شــود. این الگوریتم ســاده و کارآمد است و به راحتى 

اجرا مى شود. 
TrueNorth براى انجام پردازش هاى رایج از تعداد کمى 

از سلول هاى عصبى دیجیتالى استفاده مى کند، اما زمانى 
که به پردازش ســنگینى همچون تشخیص یک شى در 
تصویر یا شناسایى صوتى نیاز باشد، از ترکیب سلول هاى 
عصبى دیجیتالى زیادى اســتفاده مى کنــد. این همان 
تکنیکى است که شرکت هایى همچون اینتل و انودیا از 
آن استفاده مى کنند. با این حال، تراشه هاى تولیدى این دو 
شرکت در مقایسه با TrueNorth انرژى بیشترى مصرف 

مى کنند.

هدف آ ى بــى ام از تولید این تراشــه ها 
چیست؟

آى بى ام با تراشه TrueNorth راه درازى در پیش دارد و در 
بلندمدت در نظر دارد این تراشه را به گونه اى توسعه دهد 
تا سامانه اى هم طراز با قدرت پردازشى مغز انسان به وجود 

آورد. بزرگ ترین مانع ایــن کار به طراحى الگوریتم هایى 
مربوط مى شود که بتوانند از قدرت باالى چنین تراشه هایى 
به شکل مؤثرى استفاده کنند. آى بى ام سال 2004، پروژه 
طراحى تراشه هایى را که ســاختارى مشابه با مغز انسان 
دارند، آغاز کرد. این شرکت در سال 2009 موفق شد یک 
سامانه کامپیوترى را با الگوبردارى از مغز گربه طراحى کند. 
نمونه اولیه از این تراشه در سال 2011 ارائه شد که به 256 

سلول عصبى دیجیتالى مجهز شده بود. 

رایانش کوانتومى آى بى ام را نیز هدف قرار 
داده است

در کنار برنامه هایى که آى بــى ام در زمینه طراحى چنین 
تراشه هایى در دست اقدام دارد، در حال طراحى و ساخت 
کامپیوترهاى کوانتومى نیز هست؛ کامپیوترهایى که قرار 
است به عنوان جایگزینى براى کامپیوترهاى شخصى و 
سرورهایى که امروزه استفاده مى شوند و اساس و ساختار 
طراحى آن ها بــه چند دهه قبل باز مى گردد، اســتفاده 

شوند. 
آى بى ام تنها شــرکتى نیســت که در زمینــه طراحى 
تراشه هایى که شبیه به مغز انسان ها است، فعالیت مى کند؛ 
هیولت پاکارد، دانشگاه استنفورد، دانشگاه هایدلبرگ آلمان 
و دانشگاه منچستر نیز در تالش هستند تا چنین تراشه هایى 
را طراحى کنند. به هر ترتیب، در آینده اى نزدیک شــاهد 
حضور این تراشــه ها در مقیاس هاى کاربردى و عمومى 
خواهیم بود؛ تراشــه هایى که از طریق تجهیزات همراه 
همچون گوشى هاى هوشمند یا ابزارهاى ثابت همچون 
کامپیوترهاى شــخصى، تحلیل هاى جالبى در خصوص 
کسب وکار یا سرگرمى هاى مورد عالقه ما، ارائه خواهند 

کرد.
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

انویدیا بهتر است یا اى ام دى؟
نصف جهان  بدون تردید، شــرکت اى ام دى در ســه 
سال اخیر و در حوزه کارت هاى گرافیکى ارزان قیمت 
دسکتاپ، موفق تر از انویدیا عمل کرده است. چند ماه 
پیش، عرضه کارت گرافیک RX480 توانست تحرکات 
انویدیا را تحت تأثیر قرار دهد. انویدیا عالوه بر تســال 
P100، پرچم دار دسکتاپ خود یعنى GTX1080 را در 

ماه هاى پیش به دوستدارانش عرضه کرد. این در حالى 
است که انویدیا تحقیقات زیادى در خصوص گرافیک  
سوپرکامپیوترها انجام داده و قرار است تا چند ماه دیگر، 

قدرتمند ترین کارت گرافیک جهان را نیز معرفى کند.
گرافیک GTX1080 نقطه تقابل RX480 اى ام دى 
است که با تراشه گرافیکى GP104 و قیمتى مناسب، 
بازدهى به مراتب بهترى از تایتان ایکس ارائه مى کند. 

کارشناســان معتقدنــد شــرکت اى ام دى با عرضه 
تکنیک  هایى چــون TressFX، تعهد بیشــترى به 
اســتانداردهاى متن باز نشــان داده است. همچنین 
ارائه فناورى هاى «جى ســینک» و «فرى سینک»، 
بیانگر عزم هر دو سازنده براى رفع مشکالت ایستایى 
فریم ها در حین اجراى بازى هاى ویدیویى اســت. با 
در نظر گرفتن مجموع شــاخص هایى چون بازدهى 
بیشــتر در اجراى بازى هاى گرافیکى، عرضه منظم 
به روزرســانى هاى نرم افــزارى، بهره ورى بیشــتر 
تکنولوژى چند گرافیکى SLI نســبت به کراس فایر و 
بازدهى بیشتر سخت افزار تکمیلى جى سینک، موجب 
شده تا کارت هاى گرافیک شرکت انویدیا پیروز میدان 

رقابت باشند. 

مدیریت حرفه اى رمز عبور 
اندروید

  Enpass Password Manager  نصــف جهــان
برنامه اى کاربردى و امنیتى براى سیستم عامل اندروید 
است که مى توان به وسیله آن از رمزهاى عبور خود در 
محیطى امن محافظت کــرد. دیگر نیازى به، به خاطر 
سپردن تعداد زیادى از رمز هاى عبور اکانت هاى مختلف 
ندارید و مى توانید از پسورد ها و دیگر اطالعات خود در 
محیطى واحد با رمز عبورى یکسان محافظت نمایید. 
این اپلیکیشن با گســترش در فضاى مجازى و کسب 
محبوبیت داراى نسخه هاى مک، ویندوز و لینوکس بوده 
که مى توانید نسخه اندرویدى آن را با نسخه هاى ویندوز 
همسان سازى کرد و در هر جا و مکانى و با هر سیستم 
عاملى به تمامى پسورد هاى خود دسترسى داشت. براى 
استفاده از آن نیاز به هیچ گونه ثبت نامى نداشته و مى 
توان به راحتى اطالعات مهم مربوط به خود را وارد نمود. 
با استفاده Enpass Password Manager در هنگام 
ورود به سایت هایى که نام کاربرى و رمز عبور آن ها را 
ذخیره کرده اید فیلد هاى مربوط به اطالعات به صورت 
کامال خودکار تکمیل شده و تنها نیاز است دکمه ورود را 
لمس کرده و به حساب کاربرى خود وارد شوید. عالوه 
بر این یک سیستم هوشمند براى ساخت رمز هاى عبور 
قوى با کاراکتر هاى مختلف وجود دارد که با بهره گیرى 

از آن امنیت رمز هاى خود را چند برابر خواهید کرد.

فیسبوك تماس صوتى 
گروهى راه  مى اندازد

   آى تى ایران| به نظر مى رســد فیسبوك 
به دنبال راه اندازى تمــاس صوتى گروهى براى ورژن 
دسکتاپ این شبکه اجتماعى اســت.  اگر مى خواهید 
بدانید که شما نیز جزو این دسته از کاربران هستید، یکى از 
چت هاى گروهى را باز کنید و در قسمت باال سمت راست 
صفحه  چت به دنبال یک آیکــون تلفن بگردید. براى 
دعوت دیگر دوستانتان به تماس صوتى گروهى کافى 
است روى این آیکون کلیک کنید. فیسبوك در ماه آوریل 
این ویژگى را به طور رسمى براى مسنجر خود دراختیار 
کاربران قرار داد، اما با راه اندازى این ویژگى روى ورژن 
کامپیوتر احتمال اینکه دوستان بیشترى در تماس ها و 
مکالمات کاربران شرکت کنند بیشتر خواهد بود. از آنجا 
که این ویژگى فعًال به صورت آزمایشى اجرا مى شود، 
همگانى شــدن آن براى کاربران کامًال قطعى نشده 

است.

نصف جهــان  امروزه برند تبدیل به یکى از با ارزش ترین دارایى هاى شرکتها شده است، بطوریکه در برآورد ارزش ویژه 
شرکتها، ارزش برند به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته مى شود. این درجه اهمیت به موجب نقش بسیار حیاتى برند 

در انتخاب هاى خرید مشتریان از گروههاى کاالیى مختلف مى باشد.
مرجع برند به عنوان یک وب سایت تخصصى در زمینه معرفى برندهاى محصوالت مصرفى، قصد دارد تا زمینه خریدهاى 
مبتنى بر برند را براى مشتریان فراهم آورد. این وب سایت با ایجاد محیطى جذاب، با کاربرى بسیار آسان و سریع سعى دارد 
تا با یادآورى ذهنى اطالعات برندهاى معتبر در گروههاى محصوالت مصرفى، زمینه را براى انتخاب و خرید مشتریان 

از میان برندهاى معتبر فراهم آورد. 
آنچه در مرجع برند بر آن تاکید شده است ایجاد نمایشگاهى لوکس براى ارائه برندهاى معتبر بازار، گروهبندى مناسب از 
کاالها، تاکید بر حضور برندهاى معتبر در هر گروه کاالیى و اطمینان از ارائه اطالعات صحیح در مورد نمایندگان فروش 

برندها بوده است تا زمینه را براى پیوند بسیار سریع و دقیق مشتریان با برندهاى محبوب شان فراهم آورد.
http://www.topbrands.ir :وب آدرس

نصف جهان   PES2017 -PRO EVOLUTION SOCCER  نسخه 2017 از بازى خارق العاده و بى نظیر فوتبال 
پى اِس (PES) از استودیوى KONAMI براى دستگاه هاى اندرویدى است. چند سالى بود که کونامى بازى محبوبش 
را براى اندروید عرضه نمیکرد که این دفعه با دیدن این بازى واقعا به وجد آمدیم و واقعا نمیدانیم در توصیف بازى از 

چه کلماتى استفاده کنیم!
در این بازى شما مى توانید تیم مورد عالقه خود از باشــگاه هاى مختلف را انتخاب کنید و تجربه یکى از زیباترین و 
فوق العاده ترین بازى هاى ورزشى فوتبال را در دیوایس اندرویدیتان به ارمغان بیاورید! هم اکنون که چند سالى است 
فیفا در دستگاه هاى اندرویدى جوالن مى دهد نوبت به پى اس رسیده که ببینیم با طراحى و ساخت فوق العاده اش 

آیا میتواند نظر کاربران را به سمت خودش جلب کند و فیفا را به کلى کنار بزند؟!
طراحى فوق العــاده بازیکن ها، ترکیب واقعى و به روز تیم ها، حضور ســتاره هاى معــروف، گرافیک خیره کننده، 
کنترلرهاى لمسى عالى، صداگذارى فوق العاده، طراحى بى نظیر و … همگى ویژگیهایى هستند که باعث میشوند 

شما نتوانید این بازى فوق العاده را پس بزنید! 

راهنماى خرید

نصف جهان  گوشى سامسونگ گلکسى S7 ِاج در مقابل 
آب تا عمق یک ونیم متر به  مدت سى دقیقه مقاومت دارد. 
همچنین با بدنه  کامال فلزى اش که در پشــت و جلو با 
نسخه  چهارم از محافظ هاى گوریال گلس محافظت شده 
است.مثل نسل هاى قبلى حسگر اثرانگشت با کلید خانه 
یکپارچه سازى شده که امنیت باال را هم براى این گوشى 
به ارمغان آورده است. این گوشى تمام فلزى، چیزى در 
حدود 157 گرم وزن و 7.7 میلى متر ضخامت دارد. این 
گوشى در دو مدل و با دو سخت افزار متفاوت که بر پایه  دو 

تراشه  مختلف بنا شده اند، راهى بازار شده است.
 یکى با تراشــه  اختصاصــى سامســونگ و دیگرى با 
تراشه  قدرتمند شــرکت کوالکام. هر دو مدل از قدرت 
سخت افزارى فوق العاده  تراشه  اصلى شان و 4 گیگابایت 

رم سود مى برند.
 گلکســى S7 Edge دو ظرفیــت 32 و 64 گیگابایتى 
دارد که هــر دو مى توانند کارت حافظــه  جانبى تا 200 

گیگابایت را پشتیبانى کنند. همچنین جدیدترین گلکسى 
سامسونگ، دو نسخه  یک و دو ســیم کارته دارد که هر 
دو از شبکه   4G پشتیبانى مى کنند که مى توان با آن ها 
از اینترنت نسل چهارم اســتفاده کرد. طبق روال تمام 
گوشى هاى هوشمند امکان استفاده از فناورى هایى مثل 
 S7 براى کاربران OTG و البته Wi-Fi، NFC ،بلوتوث

Edge هم فراهم شده است. 

براى بخشى از S7 Edge که مى توان آن را مهم ترین 
عامل خریدش دانست، نمایشگرى 5.5 اینچى با تراکم 

534 پیکسل بر اینچ انتخاب شده است. 
همانند نسل هاى قبلى این نمایشگر هم لبه هاى منحنى 
در چپ و راست دارد. نمایشگر S7 Edge از نوع اولد با 
فناورى سوپر امولد است که رزولوشن 1440 در 2560 
پیکسل دارد و از قابلیت روشن ماندن همیشگى با مصرف 

انرژى بسیار کم ، بهره مى برد. 
شاید دوربین اصلى S7 Edge در عدد مگاپیکسل دوربین 

در مقایسه با نسل هاى قبلى اش کم فروغ تر باشد، اما با 
توجه به دریچه  دیافراگم و سایز سنسورش حرف هاى 
بسیارى براى گفتن دارد. دوربینى 12 مگاپیکسلى که 
به فلشى از نوع LED با دو رنگ سفید و زرد مجهز شده 
است. این دوربین به لرزشگیر اپتیکال تصویر هم مجهز 
شده تا هیچ چیز، ازجمله لرزش دســت نتوانند کیفیت 

تصاویر شما را تحت تاثیر قرار دهند. 
دوربین ســلفى گلکســى S7 Edge، سنسورى 
5 مگاپیکســلى با دریچه  دیافراگــم باز تر دارد که 

مى تواند نور بیشــترى جذب کنــد و درنتیجه 
تصاویر بهترى هم ثبت مى کند. این گوشــى با 

قابلیت هاى دیگرى مثل نســخه  ششم از اندروید، 
باترى 3600 میلى آمپر ســاعتى، قابلیت شــارژ سریع 
و مجموعه  کاملى از حســگر ها در چهــار رنگ زیبا و 
با قیمتى در حــدود 2400000 تومان در بــازار داخلى 

Saموجود است. 
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کنترل صفحه نمایش دستگاه 
اندرویدى بر روى کامپیوتر

 ApowerMirror نصف جهان  با استفاده از اپلیکیشن
مى توانید صفحه نمایش گوشى خود را بر روى کامپیوتر 

منعکس کرده و به راحتى آن را کنترل نمایید. 
 پیش نیازها :یک سیستم ویندوزى- دستگاه اندرویدى 
با نسخه آب نبات چوبى یا باالتر - کابل دیتا یو اس بى

USB Debugging 1) فعال کردن گزینه 
 Developer اول از همه چیز نیاز است که منوى مخفى
options را ظاهر کنید تا در ادامه قادر به فعال کردن 

گزینه USB Debugging باشید.
 2) نصب اپلیکیشن ApowerMirror بر روى دستگاه 

اندرویدى خود
3) نصب نرم افزار ApowerMirror بر روى کامپیوتر 

خود
بعد از نصب برنامه، کافیست بر روى دکمه Trial ضربه 
بزنید تا به ادامه کار با نسخه رایگان بپردازید. در آخر نیاز 
است که اسمارت فون خود را با اســتفاده از کابل دیتا 

USB به کامپیوتر متصل نمایید.

 4) فعالسازى منعکس کردن نوتیفیکیشن ها (اختیارى)
شــما همچنین مــى توانید قابلیــت منعکس کردن 
نوتیفیکیشن هاى گوشى بر روى کامپیوتر را نیز فعال 
نمایید. اگر موافق هستید کافیســت در پنجره اى که 
ظاهر مى شــود بر روى دکمه Enable now کلیک 

کنید.
جهت تکمیل فعالسازى این قابلیت، یک پنجره تایید 
دیگر بر روى گوشى شما ظاهر مى شود. اینبار نیاز است 
که بر روى دکمه Allow کلیک کنید. از آنجایى که هم 
اکنون به محیط گوشى خود دسترسى دارید مى توانید 

همین کار را با استفاده از کامپیوتر نیز انجام دهید.

ویژگى منحصر به فرد 
فیلم هاى 360 درجه فیسبوك

نصف جهــان همان گونه که اطالع دارید فیســبوك 
اخیر ویژگــى فیلم هاى 360 درجه را رســما معرفى 
کرد. این ویژگى پیشــرفته و کاربــردى به کاربر این 
توانایى را مى دهد تا بــه راحتى با حرکت دادن ماوس 
در کامپیوترهاى شــخصى یا با حرکت انگشــت در 
دستگاه هاى همراه این توانایى را داشته باشد تا یک 

صحنه را از زوایاى مختلفى مشاهده کند.
اگر تجربه مشــاهده این چنین فیلم هایى را دارید به 
خوبى مى دانید که این ویژگى یک سفر مجازى را در 
اختیار شــما قرار مى دهد. درست به همان شکلى که 
وارد یک موزه مى شوید و قادر هستید به اطراف حرکت 
کرده و محیط را مشاهده کنید در فیلم هاى 360 درجه 

نیز چنین قابلیت کاربردى و جذابى را در اختیار دارید.
بدون شک این رویکرد فیسبوك در ارتباط با فیلم هاى 
360 درجه باعث به وجود آمــدن انقالبى در ارتباط با 
واقعیت مجازى خواهد شــد. ویژگى فوق در آینده به 
فیسبوك اجازه خواهد داد تا قدرت بیشترى به هدست 

واقعیت مجازى خود بیافزاید. 

ترفند

کلیک

TrueNorth جایگزین مغز انسان مى شود؟

Galaxy S7 Edge SM-G935FD گوشى موبایل سامسونگ مدل

رامین مشکاه
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تراشه کامپیوترى 
آى بى ام موسوم 
به TrueNorth به 
گونه اى طراحى شده 
است که همانند 
مغز انسان مى تواند 
فرایند پردازش 
اطالعات را مدیریت 
کند



آگهىآگهى 2832چهارشنبه  1دى  ماه 1111

احضار
شماره نامه: 9510113641700939 شــماره پرونده: 9509983641700930 شــماره بایگانى شعبه : 
951068 آگهى احضار متهم آقاى بیژن خسروى بدین وســیله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى بیژن 
شجاعى ف اله داد شکایتى علیه شما مبنى بر ضرب و جرح و توهین و فحاشى مطرح نموده که پس از ارجاع 
در شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 951068 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالن 
و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بود ن شما به استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى در امور کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از آن 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع 
شکایت بطور مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 858 شعبه 

اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/9/1004
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973640700155 شماره بایگانى شعبه: 920635 شماره پرونده: 920635 خواهان: 
بانک قوامین شعبه زرین شهر به نشانى زرین شهر خ کاشانى جنب دادگسترى خواندگان: 1- آقاى روح اله 
فتاحى فرزند على اکبر 2- آقاى على اکبر فتاحى فرزند عباس همگى به نشــانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مینماید. راى دادگاه در خصوص دادخواست بانک قوامین زرین شهر بطرفیت خواندگان 1- روح 
اله فتاحى فرزند على اکبر 2- على اکبر فتاحى فرزند عباس به خواسته ى صدور حکم مبنى بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتصد و هفتاد و چهار هزار و یکصد و شصت و هفت ریال مستند 
به قرارداد تسهیالت شماره ى 1031492 به انضمام کلیه ى خسارات دادرســى و خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به فتوکپى مصدق 58 قرار داد فروش اقساطى فى مابین خواهان و خواندگان و با توجه مفاد نظریه ى 
کارشناس رسمى دادگسترى و نظریه ى تکمیلى وى که با وصف ابالغ به طرفین مصون از اعتراض ایشان 
باقى مانده و میزان اصل بدهى وام را مبلغ 7436767 ریال و خســارا ت تاخیر تادیه وام را بر اساس قرارداد 
تا تاریخ 94/2/19 مبلغ 23199012 ریال و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ 8333 ریال تا تاریخ اجراى حکم 
اعالم نموده است و با توجه به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى حاضر نشده اند و دفاعى به عمل نیاوره اند 
و مستند دعوى از هرگونه تعرض مصون باقى مانده است لذا دادگاه خواسته ى خواهان را ثبات تشخیص 
و مستندا به مواد 198، 515 و 519 و 522   قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 10، 219، 220، 221، قانون 
مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 7436767 ریال بابت اصل بدهى وام و پرداخت 
مبلغ 23199012 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه ى وام تا تاریخ 94/2/19 و از آن تاریخ به بعد تا اجراى 
حکم روزانه مبلغ 8333 ریال  و پرداخت هزینه دادرسى وفق تمبر ابطالى قانونى و پرداخت مبلغ دو میلیون 
و پانصد هزار ریال بابت هزینه دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید ضمنًا خواسته ى 
خواهان در قسمت مطالبه ى اصلى بدهى وام مازاد به مبلغ مورد حکم  تا سقف مبلغ 7874167 ریال با توجه 
به مفاد نظریه ى کارشناس غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ى 197 قانون آیین دادرسى حکم به بى حقى 
خواهان صادر و اعالم مى گردد حکم صادره در قسمت محکومیت خواندگان غیابى و ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد و حکم صادره به بیحقى خواهان قطعى مى باشــد. م الف: 856 شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/ 9/1005 
مزایده

آگهى مزایده مرحله دوم پیرو مزایده مورخه 95/9/14 در پرونده کالسه 96-94 اجرایى و به موجب دادنامه 
00084-9 صادره از شعبه چهارم عمومى نجف آبا محکوم علیه اجرایى آقاى میثم کیوان پور فرزند محمود 
محکوم اســت به پرداخت 23/349/353/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق 
محکوم له و مبلغ ریال نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیئت کارشناسان رسمى دادگسترى منتخب آقایان محمود 
پاینده نیا – اشرفى- برزو اصفهانى- غالمى- صلواتى و تابان به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. شش دانگ 
جایگاه پمپ بنزین (پمپ بنزین میثم تمار) واقع در نجف آباد خیابان امام- پمپ بنزین میثم تمار به شماره 
پالك 878/8 قطعه 5 نجف آباد داراى سند با شــماره چاپى 550407 سرى ت و به شماره ملک 878/8 و 
شماره ثبت 91982 و دفتر جلد 380 و شماره صفحه 350 و بخش 11 ثبت اصفهان- شامل سه دانگ مشاع 
از شش دانگ قطعه ملک به شماره هشتصد و هفتاد و هشت (هشت) مجزى شده از شماره اصلى واقع در 
قطعه پنج نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان 2- سند با شماره چاپى 550406 سرى ت و به شماره ملک 
878/8 و شماره ثبت 8868/624 و دفتر جلد 5 متمم و شماره صفحه 314 و بخش 11 ثبت اصفهان شامل 
سه دانگ مشاع از شش دانگ قطعه ملک به شماره هشتصد و هفتاد و هشت (هشت) مجزى شده از شماره 
اصلى واقع در قطعه پنج نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان- مساحت کل عرصه ملک پمپ بنزین طبق 
سند و تطبیق با وضع موجود یکهزار و هشت مترمربع (1008 مترمربع) است- اعیانى هاى موجود در ملک 
جمعًا به مساحت 297/48 مترمربع، طبق استعالم انجام شده از شــهردارى نجف آباد با کاربرى تجارى و 
در همکف قرار داشته و شامل 1- دفتر جایگاه 2- اتاق هاى اســتراحت و تاسیسات جایگاه 3- نمازخانه و 
سرویس بهداشتى 4- سایه بان سکوى و سوختگیرى 5- موتورخانه مى باشد ملک داراى انشعابات آب و 
فاضالب و برق سه فاز، گاز و تلفن مى باشد- جایگاه پمپ بنزین میثم تمار با عرضه سوخت بنزین معمولى 
از 6 تلمبه نسبتاً نو در سال 1384 تاسیس و در سال 1389 بازسازى کامل و جدیداً به دستگاه هاى دیجیتال و 
کامپیوتر متصل و از هر لحاظ آماده عرضه سوخت بوده و براساس نامه شماره 800/30260 مورخ 93/10/15 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران منطقه اصفهان این جایگاه حائز درجه ممتاز شناخته شده است 
اموال و تاسیسات جایگاه شامل 1- چهار دستگاه پمپ دوقلو با دو نازل عرضه بنزین ساخت شرکت کره با 
کنتور شمارنده ژاپنى مى باشد 2- دو دستگاه پمپ یک قلو یا یک نازل عرضه بنزین ساخت شرکت تاتسو 
ژاپن با کنتور شمارنده ژاپنى و... امتیازات این جایگاه باتوجه به قدمت و رتبه بندى درجه یک و تایید هاى 
کسب شــده عبارتند از: 1- امتیاز عرضه ســوخت بنزین با درجه ممتاز 2- امتیاز تاسیسات برق و ورودى 
3- امتیاز آب ورودى با مقطع 3/4 اینچ 4- امتیاز 3 خط تلفن که عرصه و اعیان 29/373/300/000 ریال 
و تاسیسات 5/950/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردیده است. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 
95/10/20 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش مى رسد، برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقام ننماید مبلغ سپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد ضمنًا خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده 

از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 2825 اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/9/1021 
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 757/95 خواهان  مهدى ابزر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امین ادیبى 
سده تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی براي مورخه 95/11/2 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 29053 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/9/1054
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 759/95 خواهان مهدى ابزر دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسن 
قربانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخه 95/11/2 ساعت 5:30 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 
کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 29052 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/9/1056
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1505/95 ش/14 خواهان مرضیه کاظمى دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال 
ســند یک خط موبایل به طرفیت محمد زارعى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي روز  شنبه مورخ 
95/11/2 ســاعت 9/30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 29046 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/9/1057
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 609/95 خواهان امیر ا...  آدم زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت  
نرگس محمدى خواده تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روزدوشنبه مورخ 1395/11/02ساعت 18 
عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان، 
ابتداى خیابان آتشگاه ، مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مى شود.  

م الف: 29013 شعبه 41 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 9/1061
آگهى موضوع تبصره یک ذیل ماده 105 قانون ثبت

شماره: 1395/12/310173- 95/9/25 نظر به اینکه آقاى حسن احمدى نجف آبادى فرزند محمدحسین 
و خانم طاهره کافى موسوى نجف آبادى فرزند قنبر مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ باستثناء بهاى ثمنیه 
اعیانى پالك 1799/3 واقع در قطعه دو نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 427 دفتر 148 بنام 
نامبرده سابقه ثبت دارد بموجب درخواست وارده شماره 951218641102689 مورخ 1395/08/10 تقاضاى 
اصالح سند و پرداخت بهاء ثمنیه اعیانى و حذف ثمنیه اعیانى را نموده است و طبق سوابق ثمنیه اعیانى متعلق 
به خانم عصمت صنیعى جالل آبادى فرزند مهدى مى باشد و نامبرده مدعى گردیده که مالک ثمنیه اعیانى در 
دسترس نیست و هیچگونه اطالعى از محل سکونت نامبرده موجود نمیباشد، لذا در اجراى تبصره یک ماده 
105  اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشناس رسمى دادگسترى نجف آباد میزان بهاى ثمنیه اعیانى مقدار 
فوق از پالك مذکور را 18/000/000 ریال ارزیابى نمود و متقاضى مبلغ مذکور را طى یک فیش بشــماره 
9531126674816676 مورخ 1395/09/15 بحساب صندوق ثبت تودیع نموده است و چون ذینفع فاقد 
نشانى است لذا با توجه به مفاد تبصره یک ماده مذکور مراتب طى یک نوبت آگهى و اعالم میگردد تا ذینفع 
جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و در صورتى که تضییع 
حقی شده باشد میتواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهی 
طرح دعوي را به این اداره تسلیم نموده و از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى است در صورت عدم 
مراجعه ذینفع به مراجع قضائى در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوي و عدم وصول هرگونه 
اعتراض، نسبت به ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات و حذف استثناء بهاء ثمنیه اعیانى اقدام خواهد شد. م الف: 

2855 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/9/1238  
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100350609677 شــماره پرونده: 9509980350600743 شماره بایگانى شعبه: 
950895 خواهان احمد رضا  حوائى اصفهانى دادخواستى به طرفیت خوانده محبوبه واهب حسین آبادى به 
خواسته رفع ممانعت از حق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9509980350600743 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/12 و ساعت 8 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 28435 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/ 9/795
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510106837203657 شــماره پرونده: 9509986837200999 شماره بایگانى شعبه: 
951018 خواهان سلیمه خادمى فرزند محمد با وکالت آقاى اسفندیار ادیبى دادخواستى به طرفیت خوانده 
رضا نیک نهاد  فرزند حسینعلى  به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 12 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه دوم اتاق 216 ارجاع و 
به کالسه 9509986837200999 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/05 و ساعت 8:30  تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 

آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 

28453 شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/ 9/799
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420351300322 شــماره پرونده: 9409980351300322 شماره بایگانی شعبه: 
940335 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351302457 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970351301385 محکوم علیه: شرکت یکســان پژوه سپاهان به نشانى: استان اصفهان- 
شهرستان شاهین شــهر و میمه- شاهین شهر- خ شهید بهشــتى بین فرعى 7 و 8 غربى محکوم است به 
استرداد کاالهاى طبق لیست شامل لوله فوالدى 2  اینچ 0/141 به متراژ 4203 متر و لوله فوالدى 4  اینچ 
0/172 به متراژ 669 متر و شیر 2  اینچ کالس 150 دو عدد و شیر 4  اینچ کالس 150 یک عدد و سه راهى 2  
اینچ 17 عدد و ولد ولت 2 اینج × 4  اینچ چهار عدد و زانو 90- 2 اینچ یک عدد و درپوش 2 اینچ هشت عدد و 
لوله فوالدى 3/4  اینچ ششصد و هفتاد و سه عدد و لوله گالوانیزه 1/2 اینچ به متراژ هفتاد و نه متر و الکترود 
1/8 اینچ به مقدار شانزده کلیوگرم و تى سرویس 1/2  اینچ × 2 اینچ دو عدد و درپوش 4  اینچ یک عدد و سه 
راهى تخلیه 3/4  اینچ یازده عدد و سه راهى مساوى لب به لب 3/4  اینج یک عدد و سه راهى مساوى ساکت 
واد 3/4  اینج دو عدد به خواهان: شرکت گاز اســتان اصفهان به نشانى: اصفهان- خ چهارباغ باال روبروى 
مجتمع پارك به وکالت حکیمه صفر نوراله نجف آبادى فرزند محســن به نشانى: اصفهان- چهارباغ باال- 
روبروى مجتمع پارك شرکت گاز استان اصفهان و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقى در حق خواهان ضمناً حق االجرا مبلغ 2/550/000 
ریال مى باشد که بر عهده محکوم علیه است (حکم غیابى). محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 28454 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/801
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100351309112 شــماره پرونده: 9509980351300421 شماره بایگانى شعبه: 
950482 خواهان زهرا رحمانیان ازادانى و محمدرضا طالبى و نجمه ســادات مظلومى نژاد و محمدجعفر 
شعربافیون و حامد مقبل اصفهانى و ترانه عطار و عبدا... خاکسار بلداجى و عباس پاك روان لنبانى و رضوانه 
مسلمى قمشلوئى دادخواستى به طرفیت خوانده سید مهدى قائم مقامى و قاسم زارع  دستجردى  به خواسته 
اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 206 ارجاع و به کالسه 9509980351300421 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/03 
و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد.م الف: 28455 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 9/802
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970351001445 شــماره پرونده: 9409980351001226 شماره بایگانى شعبه: 
941384 خواهان: خانم فاطمه رنجبران فرزند رضا با وکالت خانم راحله مقاره عابد فرزند حسین به نشانى: 
اصفهان- خیابان شیخ صدوق جنوبى نبش کوچه 13 ســاختمان میرداماد طبقه 2 واحد 4 و آقاى سیدرضا 
طباطبائى منش فرزند سیدمجید به نشانى: اصفهان- خیابان شیخ صدوق جنوبى نبش کوچه 13 ساختمان 
میرداماد طبقه دوم واحد 4، خوانده: آقاى عمار زباندان فرزند هاشم به نشانى: اصفهان- ابتداى خ امیرکبیر- 
جنب سنگبرى- تعمیرگاه جوانان اهواز، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه خسارت. رأى 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى سیدرضا طباطبایى منش و خانم راحله مقاره عابد به وکالت از فاطمه 
رنجبران فرزند رضا به طرفیت آقاى عمار زباندان فرزند هاشم به خواسته مطالبه خسارت از دست دادن منافع 
یک دستگاه اتوبوس به علت توقیف آن در نتیجه اجراى قرار تأمین خواسته که دعوى اصلى آن منجر به قرار 
رد دعوى قطعى گردیده است، از تاریخ 93/02/10 (تاریخ توقیف) تا تاریخ 93/03/25 (تاریخ رفع توقیف) 
به انضمام خسارات دادرســى، دادگاه اوًال با توجه به صدور قرار قطعى رد دعوى خوانده در پرونده کالسه 
930182- که خالصه آن تهیه شده اســت- و توقیف اتوبوس خواهان در آن پرونده و با عنایت به نظریه 
مصون از اعتراض کارشناسى، ارکان دعوى مسؤولیت مدنى مبنى بر وجود ضرر و رابطه سببیت مستند به 
عمل خوانده را محقق مى داند؛ چرا که در نتیجه دعوى مردود خوانده، منافع اتوبوس در مدت توقیف تفویت 
گردیده و توقیف مستند به عمل خوانده است. در واقع انتساب عرفى ضرر به فعل وى است. ثانیًا با توجه به 
اینکه شــرایط رفع توقیف اتوبوس و تحویل آن به نحو مطلوب در تاریخ 93/03/25 فراهم گردیده است 
مستنداً به نظریه تکمیلى کارشناسى و مواد 1 قانون مسؤولیت مدنى، 331 و 1324 قانون مدنى و 198، 502، 
515، 520 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 119/900/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. اجراى حکم وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف 
آن در موارد معین منوط به پرداخت کسرى هزینه دادرسى و تمبر مالیاتى وکالت از سوى خواهان و وکالى 
نامبرده است. رأى صادر شده غیابى ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 

28456 غریب نواز رئیس شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/804 
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970351001235 شــماره پرونده: 9509980351000339 شماره بایگانى شعبه: 
950454 خواهان: آقاى عبدالحســین ناطقى فرزند مطهر با وکالت آقاى عزت اله الماســى فرزند حسن 
به نشانى: اصفهان- خ هشت بهشت شرقى- ط فوقانى ســوپر سالمت- ساختمان بیمه ایران، خواندگان: 
1- آقاى مرتضى خادم خراسانى به نشانى: مجهول المکان 2- خانم لیال نداف لنبانى فرزند عبدالمجید به 
نشانى: اصفهان- دروازه تهران- خ امام خمینى- ك مسجد المرتضى- ك 20 پ 13، خواسته ها: 1- مطالبه 
وجه 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسى 4- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى. رأى 
دادگاه: درخصوص دادخواست آقاى عزت ا... الماسى فرزند حســن به وکالت از آقاى عبدالحسین ناطقى 
فرزند مطهر به طرفیت 1- آقاى مرتضى خادم خراســانى 2- خانم لیال نداف لنبانى فرزند عبدالمجید به 
خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال بابت ایفاى نارواى دین به موجب قولنامه 91/7/22 و اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى به انضمام مطالبه خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه دادگاه اوًال با توجه به استشهادیه 
ضمیمه دادخواســت که واجد شرایط مقرر در ماده 506 قانون آیین دادرســى مدنى است اعسار نام برده از 
پرداخت یکجاى هزینه دادرســى را محرز تشخیص مى دهد و مســتنداً به ماده 513 قانون مذکور ضمن 
صدور حکم اعسار حکم به تقسیط هزینه دادرسى در 2 قسط ماهیانه مساوى صادر و اعالم مى نماید. ثانیًا 
از آنجایى که وکیل خواهان در اظهارات خود اذعان نموده است که خوانده ردیف دوم نقشى در واریز وجه 
مورد ادعاى خواهان به حسابش و سپس برداشت آن نداشته اســت، بنابراین اساسًا دعوى خواهان نسبت 
به خوانده ردیف دوم را وارد نمى داند و به اســتناد ماده 197 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به بى حقى 
خواهان نســبت به نام برده صادر و اعالم مى نمایــد. ثالثًا با  عنایت به مفاد دادنامه قطعى کیفرى شــماره 
9309970354400270- 93/2/25 و اظهارات خوانده ردیف دوم به عنوان صاحب حساب مبنى بر اینکه 
هیچ گونه مراوده مالى با خواهان دعوا نداشــته و اینکه خوانده ردیف اول على رغم ابالغ وقت رسیدگى از 
طریق انتشار آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ گونه دفاعى در مقابل ادعاى خواهان به عمل نیاورده 
و ادله اى ابراز نداشته است؛ بنابراین دعوى خواهان نســبت به خوانده ردیف اول را وارد مى داند و مستنداً 
به مواد 301 و 303 قانون مدنى، 502، 198، 515، 519، 520 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به 
الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 700/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسى و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(95/6/3) لغایت اجراى حکم براساس شاخص تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. اجراى حکم منوط به پرداخت کسرى تمبر مالیاتى وکالت از سوى وکیل خواهان و هزینه 
دادرسى توسط شخص خواهان است. حکم محکومیت صادر شده غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و حکم اعسار صادر شده و ظرف مهلت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 28457 غریب نواز 

رئیس شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/806 
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970351001461 شــماره پرونده: 9509986794300315 شماره بایگانى شعبه: 
950785 تجدیدنظر خواه: آقاى محمد حسین فاضل زاده حبیب آبادى فرزند عباسعلى به نشانى اصفهان- 
اصفهان خ همدانیان پشت مجتمع کوثر 5 مجموعه مسکونى ســبز کوى بنفشه غنچه مجتمع مسکونى 
اوا طبقه 3 واحد 4 تجدیدنظر خواندگان: 1- آقاى محســن صومعه به نشــانى مجهول المکان 2- آقاى 
محمدجواد قیصرى فرزند اســماعیل به نشــانى خ عالمه امینى خ بازارچه بن کشکولى پ 10 تجدیدنظر 
خواسته: تجدیدنظر خواهى نسبت به دادنامه شماره 613-95/3/8  راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى 
محمدحسین فاضل زاده فرزند عباس على به طرفیت آقایان محمدجواد قیصرى فرزند اسماعیل و محسن 
صومعه فرزند مصطفى به خواسته تجدیدنظرخواهى نسبت به دادنامه شــماره 613-95/3/8 به انضمام 
خسارات دادرسى دادگاه با عنایت به اینکه موضوع اعتراض تجدیدنظر خواه، مفاد دادنامه صادر شده از سوى 
شعب 13 شوراى حل اختالف و دادگاه عمومى حقوقى اصفهان است و اساساً اعتراض وى به اجراى منطوق 
دادنامه هاى مذکور مى باشد بنابراین استدالل صورت گرفته در دادنامه تجدیدنظر خواسته را استوار مى داند 
و به استناد ماده 27 قانون شوراهاى حل اختالف ضمن رد تجدیدنظرخواهى نامبرده حکم به تایید دادنامه 
مذکور صادر و اعالم مى نماید راى صادره قطعى اســت. م الف: 28458 غریب نواز رئیس شعبه 10 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/808
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970351001463 شــماره پرونده: 9509980351000447 شماره بایگانى شعبه: 
950574 خواهان: آقاى اسداله خســروى فرزند قنبرعلى با وکالت آقاى مرتضى قانعیان فرزند حسین به 
نشانى: اصفهان- خیابان کاوه- ابتداى پل چمران- ســاختمان ادارى آفتاب- طبقه اول- واحد 1 و آقاى 
مرتضى زارعى خوابجانى فرزند على محمد به نشانى: اصفهان- خ کاوه پل چمران ساختمان ادارى آفتاب 
ط 1 واحد 3، خواندگان: 1- سکینه بیگم طباطبایى اشنانى فرزند سیدرا 2- زهره بنى طبا خرم آبادى فرزند 
سیدجواد 3- آقاى سیدمیثم بنى طبا خرم آبادى فرزند سیدجواد 4- آقاى سید ضیاء الدین بنى طبا خرم آبادى 
فرزند سیدجواد 5- آقاى سیدعلى بنى طبا خرم آبادى فرزند ســیدجواد همگى به نشانى: مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رســمى ملک 2- مطالبه خسارت دادرســى. رأى دادگاه: در خصوص 
دادخواســت آقایان مرتضى قانعیان و مرتضى زارعى به وکالت از آقاى اسدا... خسروى فرزند قنبرعلى به 
طرفیت آقایان و خانم ها سکینه بیگم طباطبایى اشنانى فرزند ســیدرضا، زهره، سیدمیثم، سید ضیاءالدین 
و سیدعلى همگى بنى طبا خرم آبادى فرزندان سیدجواد به خواســته  الزام به تنظیم سند رسمى 6 دانگ 1 
دســتگاه آپارتمان به متراژ 104/80 مترمربع به پالك ثبتى 8207/26 مجزا شده از پالك 6095 واقع در 
بخش 14 ثبتى اصفهان به انضمام خسارات دادرسى دادگاه با عنایت به تصویر برابر با اصل قرارداد عادى 
مورخ 86/3/6 که مصون از هرگونه ادعاى جعل یا اظهار انکار و تردید مانده است، عدم حضور خواندگان در 
جلسه دادرسى على رغم ابالغ وقت رسیدگى از طریق انتشار آگهى و اینکه هیچ گونه دفاعى در مقابل ادعاى 
خواهان به عمل نیاورده اند و با توجه به سوگند خواهان در راستاى ماده 278 قانون آیین دادرسى مدنى دعوى 
وى را وارد مى داند و مستنداً به مواد 219، 220، 1284، 1301 و 1324 قانون مدنى حکم به الزام خواندگان 
به انتقال سند رسمى 6 دانگ پالك ثبتى فوق الذکر و  پرداخت مبلغ 1047362 ریال بابت هزینه دادرسى و 
مبلغ 1836000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسى بنام و در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. رأى صادر شده غیابى ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 28459 غریب نواز 

رئیس شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/9/810 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100351008728  شــماره پرونده: 9509980351000260 شماره بایگانى شعبه: 

950346 خواهان على عزیزى دادخواستى به طرفیت خوانده حســن احمدى به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسى و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به 
کالسه 9509980351000260 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/05 و ساعت 8 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 

28460 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 9/812
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970350801432 شــماره پرونده: 9509980350800400 شماره بایگانی شعبه: 
950525 خواهان: پست بانک استان اصفهان با مدیریت اقاى بهزاد امیریان بشماره ثبت 126875 با وکالت 
آقاى بهروز خدابخش فرزند مرتضى به نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان خمینى شهر- خمینى شهر- 
خیابان شــریعتى جنوبى روبروى بانک ملت ســاختمان (کابینت رضایى) طبقه اول، خواندگان: 1- آقاى 
یداله شریفى رنانى فرزند محمد 2- آقاى على شریفى رنانى فرزند محمد 3- آقاى رضا شریفى رنانى فرزند 
محمد همگى به نشانى: اصفهان- رهنان- خ مطهرى- کوچه شهید عسگرى پ 9، خواسته ها : 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه 3- مطالبه خسارت دادرســى، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده 
و با استعانت از خداوند متعال ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا راى مى نماید. 
رأى دادگاه: در این پرونده خواهان پست بانک ایران با وکالت آقاى بهروز خدابخش دادخواستى بطرفیت 
خواندگان 1- آقاى یدا... شریفى رنانى و رضا شریفى رنانى و على شــریفى رنانى به خواسته مطالبه مبلغ 
هفتاد و هشت میلیون ریال که به استناد یک فقره قرارداد اعطاى تسهیالت تقدیم، دادگاه نظر به دادخواست 
تقدیمى خواهان و تصویر مصدق مســتندات ابرازى خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به 
خواهان مى نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى 
در قبال دعوى خواهان به عمل نیاورده اند فذا دعوى خواهان را بنظر ثابت دانســته و مستنداً به مواد 198، 
515 و519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 403 و 404 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و هشــت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 4/264/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و مبلغ 2/808/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى و خسارت تاخیر اداى 
دین وفق ماده 8 قرارداد از قرار سالیانه بیست و یک درصد براى مانده بدهى شاخص اعالمى بانک مرکزى 
از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/04/30 لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 28461 شمس اژیه رئیس شعبه 8 دادگاه 

عمومی حقوقى شهرستان اصفهان/9/814 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350800365 شــماره پرونده: 9209980350800520 شماره بایگانی شعبه: 
920538 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350803003 و شماره دادنامه 
مربوطه 9209970350801442 محکوم علیهما: 1- زینب میرزایى به نشانى: مجهول المکان 2- مجید 
مکارمى به نشانى: خ حکیم شفایى ك بقایى پ 55 محکوم اند به متضامنًا به پرداخت مبلغ 62/300/000 
ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسى (هزینه دادرسى و حق الوکاله) به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان تادیه محکوم و اعالم مینماید. رأى صادره نسبت به خواندگان 
غیابى مى باشد هزینه اجرا مبلغ 3/115/000 ریال مى باشد. مشخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد حمید 
نورى به نشانى: پل آذر ابتداى خ توحید سرپرستى بانک مهر اقتصاد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) م الف: 28462 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/819
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100350808758 شــماره پرونده: 9509980350800831 شماره بایگانى شعبه: 
951037 خواهان فرماه یادگارى فر و رسول هاشــمى دادخواستى به طرفیت خواندگان حسین ناهید نیا و 
ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به خواسته اثبات مالکیت (مالى غیر منقول) تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
315 ارجاع و به کالسه 9509980350800831 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/06 و ساعت 
9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده آقاى حسین ناهیدنیا پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى حاضر گردد.م الف: 28463 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 9/821
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510420350800259 شــماره پرونده: 9009980350800970 شماره بایگانی شعبه: 
900976 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9109970350800161 
محکوم علیهم: 1- نیره عمرو 2- اکرم احمدى 3- محمدچواد شــیرى ســردار ابــادى 4- على مختارى 
ماربینى همگى به نشانى: مجهول المکان محکوم اند متضامنًا به پرداخت مبلغ 128/440/000 ریال بابت 
اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسى (هزینه دادرسى و حق الوکاله) به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید چک 1390/6/7 لغایت زمان تأدیه در حق محکوم له: موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان 
به مدیریت مرادعلى نیکوپناه به نشــانى: اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچســان سرپرســتى موسسه 
قرض الحسنه مهر بسیجیان به وکالت 1- زهره مکوند حسینى به نشانى: اصفهان چهارراه توحید ط 2 بانک 
ملت واحد 7 ،  2- سپیده لطفى فتح آبادى فرزند عبدالحسین به نشانى: اصفهان خیابان توحید میانى باالى 
بانک ملت موسسه حقوقى جم و نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت در ضمن حکم به صورت غیابى صادر 
گردیده است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 28464 شعبه 8 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان اصفهان/9/826
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100350808876 شــماره پرونده: 9509980350800564 شماره بایگانى شعبه: 
950719 خواهان حمید نورى و جواد نورى و ندا نورى لنجانى و جالل نــورى و فاطمه خیامیان پاقلعه و 
طیبه نورى لنجانى و شــهربانو نورى لنجان دادخواستى به طرفیت خوانده ها اصغر صادقى و محمدصادق 
مقدس و محمدعلى مقدس به خواسته ابطال راى داور (مالى) تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 
9509980350800564 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/10 و ساعت 9:45 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 28465 شعبه 8 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 9/828
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100350307607 شــماره پرونده: 9509980350300614 شماره بایگانى شعبه: 
950752 خواهان قاسم عظیمى دادخواستى به طرفیت خوانده فاطمه مسیبى به خواسته مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و اعسار ازپرداخت هزینه دادرســى و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه3 
اتاق 305 ارجاع و به کالسه 9509980350300614 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/25 و 
ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فاطمه مسیبى و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 28467 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 9/834

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9510420350300367 شــماره پرونــده: 9509980350300051 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950062 بموجب درخواســت اجراي حکم غیابى مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970350301142 محکوم علیهم: 1- جمشــید پارسیان مهر به نشانى: اســتان البرز- شهرستان 
کرج- مشکین دشت- بلوار دکتر حسابى- کوچه فرهنگ 3 پ 12 واحد 3 ،  2- محمود مدیر روستا فرزند 
احمد به نشانى: تهران زعفرانیه خ ا میریه پ 32 واحد 3 محکوم اند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ سیصد 
و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دوازده میلیون و چهارصد و دوازده هزار ریال بعنوان 
هزینه دادرسى بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 94/10/20 لغایت زمان تادیه در حق 
محکوم له: باقر سلطانى رنانى فرزند حیدرعلى به نشانى: اصفهنا خ کهندژ جنب مخابرات اشرفى اصفهانى 
کوى 124 پ 7 و پرداخت 19/250/000 ریال بابت حق االجرا. خواهان مکلف است زمان اجراى حکم هزینه 
دادرسى خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجراى احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت 
نماید. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهــد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 

دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 28468 شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان اصفهان/9/835
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970350300934 شــماره پرونده: 9409980350301288 شماره بایگانی شعبه: 
941456 خواهان: آقاى محمدحسین اولیائى فرزند اصغر به نشــانى: اصفهان- شهرك صنعتى- مورچه 
خورت- خ اول- شرکت آرد زاینده رود- کدپســتى 8333113494- شماره ملى 1288922817- شماره 
همراه 09131194237 ، خوانده: آقاى احســان فوالدگر فرزند على اکبر به نشانى: اصفهان- خ جى- خ 
تاالر- پ 130- کدپستى 8199949331 ، خواسته ها : 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسى 
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى محمدحسین اولیائى 
فرزند اصغر به طرفیت آقاى احسان فوالدگر فرزند على اکبر دائر بر مطالبه مبلغ 145/000/000 وجه چک 
شماره 042858 مورخ 90/11/20 عهده بانک صادرات با احتساب خسارات دادرسى و تاخیر دادگاه با مالحظه 
مستندات تقدیمى پیوست شامل رونوشــت مصدق چک و گواهى عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده داشته و بقاى اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه 
خوانده دفاع موثر و ایرادى بعمل نیامده اســت و ادعاى خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و مواد 198و 519 و522 قانون آیین دادرسى خوانده را به پرداخت مبلغ 145/000/000 ریال 
بابت اصل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ 5/300/000 
ریال بعنوان هزینه دادرســى در حق خواهان محکوم و اعالم مى نماید. خواهان مکلف است زمان اجراى 
حکم هزینه دادرسى خسارت تاخیر تادیه را که توســط اجراى احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق 
دولت پرداخت نمایند. رأى صادره نسبت به خوانده غیابى بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 28469 

موسوى رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اصفهان/9/836 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510100350307587 شــماره پرونده: 9509980350300593 شماره بایگانى شعبه: 
950725 خواهان سید حامد موسوى دادخواســتى به طرفیت خوانده هاشم انصارى طادى و زهرا یزدانى 
اراضى به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه3 اتاق 305 ارجاع و به کالسه 9509980350300593 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/11/19 و ســاعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده هاشم انصارى طادى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 28470  شعبه 3 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 9/837
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970352400954 شــماره پرونده: 9409980352400867 شماره بایگانى شعبه: 
940955 خواهان : بانک قوامین به شــماره ثبت 397957 به مدیریت سیدمحمد حســینى با نمایندگى 
آقاى سیدمحمد حســینى فرزند ســیدولى به نشــانى: اصفهان- خ ســجاد- حدفاصل چهارراه آپادانا و 
چهارراه سپهساالر- بانک قوامین- کدپســتى: 8166794361 ، خوانده: خانم اقدس مختارى به نشانى 
مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسى. 
راي دادگاه: در خصوص دعوى بانک قوامین بطرفیت خانم اقدس مختارى بخواسته مطالبه مبلغ دویست و 
دو میلیون ریال و خسارت دادرسى و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمى خواهان و مالحظه تصویر 
قرارداد شــماره 1031930 که حاوى التزام خوانده به پرداخت مبلغ تسهیالت اعطایى از سوى خواهان در 
پرداخت دین و خسارات مى  باشد، دادگاه با احراز صحت دعوى خواهان مستنداً به مواد 219 و 220 و 230 
قانون مدنى و مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده 
را به پرداخت مبلغ دویست و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و 6/440/000 ریال بابت خسارت دادرسى در 
حق خواهان محکوم مى نماید. ضمناً خوانده مکلف است خسارت تاخیر را بر مبناى 31 درصد سالیانه از تاریخ 
94/9/1 لغایت وصول محکوم به در حق خواهان پرداخت نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر 

استان مى باشد. م الف: 28472 رئیسى رئیس شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/9/839

ابالغ
شماره درخواست: 9510460358600023 شماره پرونده: 9509980358600423 
شماره بایگانى شــعبه: 950439 نظر به اینکه آقاى رهام ابوذرى فرزند قلى به اتهام 
اعمال نفوذ برخالف حق و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 36 میلیون تومان 
در پرونده کالسه 950439 ب 7 موضوع شــکایت سعید ریحان اصل فرزند ابراهیم از 
طرف این بازپرسى تحت تعقیب هســتند و ابالغ اخطاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت ایشان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه 
از تاریخ انتشار آگهى در شعبه 7 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب مجتمع شماره 
4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسراى اصفهان جهت پاسخگویى به 
اتهام خویش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهى 
اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. هزینه انتشــار بر عهده دادگسترى اصفهان مى باشد.م 
الف: 28449 شــعبه هفتم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان

 ( مجتمع 4)/9/797

ابالغ راي
شــماره دادنامه: 9509970354601288 شــماره پرونده: 9509980366100648 
شماره بایگانى شعبه: 950794 واخواه: آقاى على حســین اکبرى فرزند حسینعلى به 
نشانى: خ کهندژ ایستگاه آقا ك 42 روبروى مســجد موسى بن جعفر (ع) منزل پدرى 
نبش کوى 42، واخوانده: 1- آقاى موسى محمدى فرزند غالمعباس به نشانى: اصفهان 
خ کهندژ جوى آباد قدیم ك شهید محمد عســگرى پ 54 ،  2- على محمد یوسفى، 
اتهام ها : 1- صدمه بدنى عمدى 2- تخریب 3- توهین به اشخاص عادى، گردشکار: 
دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نمایــد. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى على محمد یوســفى اورند فرزند 
مرتضى متولد 1343 فعًال مجهول المکان که از طریق انتشار آگهى احضار قانونى شده 
است دایر به ترك انفاق موضوع شکایت همســرش بنام خانم فاطمه شیروانى نامدار 
فرزند محمدمراد با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکیه، اظهارات گواه در دادسرا 
(اظهارات فرزند متهم)، احراز وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین که رونوشت نکاحنامه 
رسمى ضمیمه پرونده حاکى از آن است، عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه دادگاه 
علیرغم ابالغ قانونى وقت جلسه دادگاه به متهم که از طریق انتشار آگهى صورت گرفته، 
بزهکارى متهم فوق الذکر محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده 
مصوب 1391/12/1 ناظر به ماده 19 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392/2/1 به 
تحمل هفت ماه حبس تعزیرى محکوم مى گردد. رأى صادره غیابى ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واخواهى در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاههاى تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 28466 موسوى خوانسارى 

رئیس شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق)/9/829

احضار
شــماره پرونده:942273  16 – 95/9/14  خانم نرگس کریمى فرزنــد بیژن و امید 
فرخى فرزند حسن در پرونده شماره 942273  16  این شعبه هر دو به اتهام مشارکت 
در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین 
دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه 
حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار 
نظر  مى شود.م الف: 28515 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/9/841

 ابالغ 
شــماره 13/351 ب 14- 1395/9/14 نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه 
95/020103/13/351 این شعبه آقاى حسین ممبینى فرزند رضا متهم است به سرقت 
و از طرف این بازپرسى تحت تعقیب مى باشــد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت ممکن نگردیده. بدین وسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه چهاردهم بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب مجتمع پنج اصفهان واقع در خیابان شریعتى جنب بانک آینده جهت پاسخگویى 
به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.م الف: 28546 شعبه 14 دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان/ 9/843 
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اتحادیه اروپا اعــالم کرد که تخلف هــاى رخ داده در 
انتخابات ریاست جمهورى گابن را مورد بررسى بیشتر 
قرار مى دهد و اقدامات الزم را در این باره اجرایى خواهد 

کرد.
به گزارش فارس، هیئتى متشکل از 73 ناظر اتحادیه اروپا 
که کار نظارت بر روند انتخابات ریاست جمهورى گابن را 
بر عهده دارند، برگزارى این انتخابات و اعالم نتایج آن 
را غیر شفاف خواندند و بر پیگیرى تخلف هاى صورت 

گرفته، تأکید کردند.
پس از اعالم نتایج انتخابات در گابن موجى از اعتراض 
و شورش در پایتخت این کشــور به راه افتاد و گروهى 

مجلس آن را به آتش کشیدند.
دولت گابن، معترضان را عامل آتش سوزى مجلس اعالم 
کرده و به مقر مخالفان حمله کرده است.پلیس لیبرویل 
براى متفرق کردن معترضان از گاز اشــک آور و ماشین 

آبپاش استفاده کرده است.
پس انتخابات، کمیسیون انتخاباتى گابن «على بونگو» 
رئیس جمهور کنونى این کشور را بار دیگر در مقام خود 

ابقا کرد.
على بونگو با کســب 49/80درصد آراء در مقابل «ژان 
پینگ» (48/23درصد آراء) رقیب خود به پیروزى رسید.

على بونگو در انتخابات ریاست جمهورى سال 2009 و 

پس از مرگ پدرش در انتخابات پیروز شد. «عمر بونگو» 
پدر على از سال 1967 تا زمان مرگ بر این کشور نفت 

خیز حکم راند. 
پیش تر بونگو رئیس جمهــورى گابن در گفتگو با هفته 
نامه «آفریقاى جوان»، احزاب مخالف دولت را به دامن 
زدن به ناآرامى هاى سیاسى در آستانه انتخابات ریاست 

جمهورى متهم کرده بود.
گابن یکى از ثروتمندترین کشــورهاى آفریقایى است، 
اما ثروت در این کشــور به طور کامًال غیرمنصفانه اى 

توزیع مى شود.

  تابناك |  رئیس جمهور روسیه با آرزوى تولدى 
خوش براى 80 ســالگى پاپ رهبرکاتولیک هاى جهان 
نسبت به دیدار حضورى با وى و گفتگو در مورد مشکالت 

معاصر ابراز تمایل کرد. 
«پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک هاى جهان روز شنبه 
وارد 80 سالگى شد. این ســن براى کاردینال ها نقطه 
عطفى محســوب مى شــود چون معموًال این مقامات 
مذهبى همزمان با 80 سالگى خود باید از سمت هایشان 
در کلیساى کاتولیک بازنشسته شوند. اکثر پاپ ها پیش 
از این، این قانون را نادیده گرفته بودند اما به نظر مى رسد 

پاپ فرانسیس تصمیم دارد که بازنشسته شود. 
در همین حال «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه 
طى نامه اى رسمى که توسط کرملین منتشر شد ضمن 
تبریک تولد 80 سالگى به پاپ عنوان کرد: «من انتظار 
دارم که بتوانیم بار دیگر در آینده نزدیک با یکدیگر دیدار 

و درباره مشکالت جهان مدرن گفتگو کنیم.»

پوتین و پاپ پیش از این در ســال 2015 در واتیکان با 
یکدیگر دیدار کرده بودند.

پوتین در نامه خود همچنین از نقش پاپ در بهبود روابط 
تاریخى مســیحیان کاتولیک و ارتدوکــس قدردانى و 
خاطرنشان کرد: «بهبود روابط میان روسیه و واتیکان نیز 

مى تواند اعتبارى دو چندان به پاپ دهد.»
در مــاه فوریه رهبر کلیســاى ارتدوکس روســیه طى 
مذاکراتى تاریخى با پاپ فرانســیس در پایتخت کوبا به 
بیانیه اى مشترك دست پیدا کرد که در آن خواهان اقدامى 

جهانى براى پایان محاکمه مسیحیان شده بود.
پوتین در ادامه نامه خود ضمن آرزوى ســالمتى، رفاه 
و موفقیت براى این رهبر کاتولیک اظهار داشت: اقدام 
پرثمر شما در ترویج روحیه معنوى، ارزش هاى اخالقى، 
بهبود روابط میان مذاهب و گفتگو میان تمدن ها شما را 
شایســته احترام صادقانه میلیون ها تن از سراسر جهان 

کرد.

  ایرنا | رئیــس جمهورى فیلیپیــن از دولت 
آمریکا خواست تا آماده فسخ قراردادهاى نظامى اش 
با فیلیپین باشد و گفت: «باى باى آمریکا! ما به پول 

شما نیازى نداریم.» 
با این حال «رودریگــو دوترته» به بهبــود روابط 
واشنگتن و مانیل در دوران ریاست جمهورى «دونالد 
ترامپ» خوشبین بود. وى خطاب به ترامپ گفت: «از 
بیان شما خوشم مى آید آقاى رئیس جمهور! مثل هم 

هستیم. کبوتر با کبوتر باز با باز!» 
دوترته که از سفر کامبوج و سنگاپور بازگشته بود در 
مورد انتقادهاى دولت فعلى آمریکا از قتل خودسرانه 
قاچاقچیان مــواد مخدر گفت: «ما به شــما نیازى 
نداریم. خودتان را براى ترك فیلیپین آماده کنید.» 
وى به آمریکا هشدار داد تا آماده فسخ قرارداد حضور 

نیروهاى نظامى خود در فیلیپین باشد.
این قرارداد در سال 1998 به تصویب دو کشور رسید 
و به موجب آن حضور هزاران نیروى نظامى آمریکا 
در فیلیپین که در شهرهاى مختلف این کشور تمرین 
هاى نظامى انجام داده و کمک هاى بشر دوستانه 

ارائه مى دهند، قانونى شد.
رئیس جمهورى فیلیپیــن همچنین وعده داد که به 
زودى یکى دیگر از قراردادهــاى نظامى آمریکا و 
فیلیپین را بازبینى کند. وى از آمریکایى ها خواست تا 
به فکر فراهم ساختن مقدمات خروج خود از فیلیپین 
باشند.وى با انتقاد از تصمیم اخیر آمریکا که به بهانه 
نقض حقوق بشر در فیلیپین از پرداخت کمک هاى 
مالى به آن کشور ســر باز زد گفت: «ما به این پول 
نیازى نداریم. چین گفته که کلى پول به ما مى دهد. 
اوضاع سیاسى منطقه آسیاى جنوب شرقى در حال 

تغییر است.»

   خبر آنالین | 7 نامزد از سوى چپگراهاى فرانسه 
از ماه آتى رقابت هاى درون حزبى را آغاز مى کنند و هر 
یک امید دارند که با شکست رقبایشان بتوانند در نهایت 

نیز در انتخابات ریاست جمهورى سال آتى پیروز شوند.
با توجه به اینکه «فرانســوا اوالنــد» رئیس جمهورى 

فرانسه ماه گذشته گفت که به دنبال حضور مجدد 
در انتخابات نیست، «مانوئل والس» که به تازگى 
از سمت نخست وزیرى فرانسه استعفا کرده است، 
اصلى تریــن گزینه بــراى نامزدى حــزب حاکم 

محسوب مى شود.
رقابت هــاى درون حزبــى که از ســوى حزب 
سوسسیالیســت ســازماندهى مى شــود، شامل 

چهار نامــزد از این حــزب و یک نامزد 
از حــزب «چــپ رادیکال» اســت. 
رقابت هــا از 22 تــا 29 ژانویه و پیش 
از انتخابات ریاســت جمهورى برگزار

 مى شود.
دو تن از رقبــاى کلیدى مانوئل والس، 
وزیر اقتصــاد و وزیر آموزش ســابق 
فرانسه هستند که در اعتراض به آنچه 

سیاســت هاى اقتصادى بســیار لیبرال اوالند توصیف 
کرده اند، از دولت او خارج شدند. یک وزیر آموزش سابق 
دیگر فرانسه هم در این رقابت ها شــرکت دارد و وزیر 

مسکن سابق فرانسه هم تنها نامزد زن است.
وزیر اقتصاد سابق فرانســه گفته است: «فرانسوى ها به 
دقت به مناظره ها در ماه ژانویه گوش مى دهند. نیاز داریم که 

رأى دهندگان را بسیج کنیم و هر چقدر مى توانیم به تعداد 
آنها بیافزاییم چرا که این تنها راه متحد کردن چپ هاست.»
هر شــهروند فرانســوى بــا پرداخــت یک یــورو و 
امضاى اعالمیه اى کــه در آن ارزش هــاى چپگرایان 
ذکــر شــده اســت، مى توانــد در رقابت ها شــرکت 

کند.
نتایج نظرسنجى ها نشان مى دهد انتخابات ریاست 
جمهورى ســال آتى فرانســه به دور دوم کشیده 
مى شود و جناح حاکم هم شــانس چندانى براى 
پیروزى ندارد. گزینه هاى احتمالى «فرانسوا فیون» 
نخست وزیر سابق فرانسه از حزب محافظه کاران یا 
«مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطى جبهه ملى 

هستند.
 برخالف ســال 2012 که اوالند 
از حمایت احــزاب چپ میانه و 
سبزها برخوردار بود، اکنون به 
دلیل سیاست هاى او اختالفاتى 
میان متحدانش و حتى در داخل 
حزب او ایجاد شده است که کار را 
براى هر نامزدى از حزبش سخت 

مى کند.

  ایسنا| رئیــس جمهــورى ونزوئــال حــذف 
بزرگ ترین واحد پولى این کشور را که باعث بروز ناآرامى 
گســترده و همچنین کاهش نقدینگى شــده است، به 
تعویق انداخت و گفت که این اقدام تا اوایل ژانویه 2017 

به تأخیر مى افتد.
مطرح شدن حذف اســکناس 100 بولیوارى که بزرگ 
ترین واحد پولى ونزوئال محســوب مى شــود به قدرى 
شگفت انگیز بود که باعث شــد تا در سراسر این کشور 
آمریکاى جنوبى درگیرى ها و ناآرامى هایى شکل بگیرد 
و تظاهرات ضد دولــت «نیکوالس مــادورو» رئیس 
جمهورى این کشــور رخ دهد که دســتکم یک تن در 

جریان این تظاهرات کشته شد.
چند روز پیش مادورو گفته بود با تغییر ســریع اسکناس 
100 بولیوارى به سکه، تبهکاران و قاچاقچیان در مناطق 

مرزى فرصت تعویض آن را نخواهند داشت.
اما منتقدان دولت مى گویند که این تصمیم هم در راستاى 
تصمیم هاى دیگرى اســت که مادورو از سر استیصال 

براى مقابله با بحران اقتصادى گرفته بود.
در چند روز گذشته هزاران ونزوئالیى ساعت ها در صف 
بانک ایستادند تا اســکناس هاى 100 بولیوارى خود را 

تعویض کنند.
مادورو در جریان ســخنرانى در کاخ ریاست جمهورى 
کمپین خرابکارى از سوى دشمنان را مسئول به تأخیر 
افتادن رسیدن ســه هواپیما حامل اسکانس هاى جدید 
500، 2000 و 20 هــزار بولیوارى دانســت و ادامه داد: 
به یکى از هواپیماها گفته شــد تا مسیرش را تغییر دهد 
و به کشــور دیگرى برود. هواپیماى دیگر طبق دستور 

پرواز نکرد.
اسکناس 100 بولیوارى و تبدیل آن به سکه که رسمًا از 
روز پنج شنبه مطرح شده  و تنها چهار سنت آمریکا در بازار 
سیاه ارز ارزش دارد، تا دوم ژانویه سال 2017 اعتبار دارد.

بســیارى از ونزوئالیى ها با اعالم این خبر که این پول 
مى خواهد حذف شود دیگر توانایى خرید غذا، سوخت و 

هدایاى کریسمس را ندارند.
حدود 40 درصــد از مردم این کشــور آمریکاى التین 
حساب بانکى ندارند و نمى توانند به صورت الکترونیکى 
این پول را تعویض کنند. عالوه بر اینهــا، نرخ تورم به 
قدرى در این کشور باالســت که باید پول زیادى براى 

خرید مایحتاج اولیه زندگى استفاده شود.
در جریان درگیرى ها در ونزوئال ناشى از اعالم خبر حذف 

100 بولیوارى یک پسر 14 ســاله در جنوب این کشور 
کشته شــد. یکى از قانونگذاران مخالف اعالم کرد که 

تعداد تلفات سه تن است.
مادورو حذف این اسکناس را راهى براى بستن راه مافیا 
و قاچاقچیان در مرز با کلمبیا دانسته و مرز را با کلمبیا و 
برزیل تا دوم ژانویه 2017 بسته است.همچنین پس از 
اعالم این خبر، بسیارى از مردم ونزوئال براى یافتن غذا 
و دارو به سمت کلمبیا رفته و از حصارهاى کشیده شده 
باال رفتند. در ایالت جنوبى نیز مردم به مغازه ها و انبارها 
هجوم بردند.مادورو در جریان حضور در میان هوادارانش 
در کاراکاس، پایتخت، اپوزیسیون را مقصر این خشونت 
دانست و گفت:  برخى از اعضاى احزاب «نخست عدالت» 

و «مردمى» به اتهام تبانى با مافیا دستگیر شدند.

«دونالد ترامپ» براى نخســتین مرتبه طى 40 ســال 
گذشته تاریخ ریاست جمهورى آمریکا، به صورت تلفنى 
با «تسائى اینگ ون» رئیس جمهورى تایوان صحبت 
کرده است. مسئله اى که مقام هاى ارشد چین به شدت 
نسبت به آن واکنش نشان داده و از آمریکا خواسته اند تا 
ضمن اداى احترام به سیاست چین واحد، از انجام چنین 

اقدامى خوددارى کند.
در این راســتا خبرگزارى مهــر گفتگویى بــا «گوتم 
ادیــکارى» انجام داده اســت کــه در ادامــه از نظر 
مى گذرد. ادیکارى عضو ارشد مرکز آمریکایى پیشرفت 
در واشنگتن، محقق و مدرس دانشگاه هاروارد و دانشگاه 
جورج واشنگتن است. وى همچنین مشاور ارشد بانک 

جهانى است.
دونالد ترامپ اخیراً تماسى با رهبر 
تایوان داشــت. در واقع این اولین 
تماس رئیس جمهــورى آمریکا با 
رهبر تایوان بعد از 37 سال بود و بر 
خالف سیاست واشنگتن در خصوص 
«چیــن واحد» به شــمار مى رفت. 
دالیل این امر از ســوى ترامپ چه 

بوده است؟
دیدار به درخواست «باب دل» سناتور جمهوریخواه سابق 
و نامزد انتخابات ریاست جمهورى سال93 میالدى که 
یک البیگر براى تایوان اســت، انجام شد. همانطور که 
بیشتر تغییرات در سیاست خارجى دونالد ترامپ رئیس 
جمهور منتخب آمریکا در این مرحله و پیش از مراســم 
تحلیف وى انجام شــده اســت و انگیزه هاى آن هم 
مشخص نیســت. این به وضوح چین را مغشوش کرده 
است و به نظر مى رسد سیاست دیرین ایاالت متحده از 
سال 1979 نسبت به چین را به طور قابل توجهى تغییر 
داده است. این سیاست، ادعاى «چین واحد» و موضوع 
واشنگتن در خصوص تایوان را به کنارى نهاده است. اما 
ترامپ با گفتگو با رهبر تایوان احتماًال به دنبال تلنگر زدن 

به پکن اســت آن هم با حفظ لحن شعارهاى انتخاباتى 
خود علیه چین، فقط براى آزمون و ســنجیدن شرایط 
موجود. از سوى دیگر، زنده نگهداشتن عدم اطمینان در 
مورد انگیزه ها نیز ممکن است سبک وى باشد. در واقع 
پى بردن به این مسئله دشوار است که آیا رئیس جمهور 
منتخب آمریکا یک جهان بینى کامــل و دقیق دارد یا 
اینکه صرفًا تمایل دارد اعالم کنــد که راه مذاکره براى 

حل تمام مسائل و روابط موجود باز است.
با توجه به وابستگى متقابل اقتصادى 
آمریکا و چین در عرصه بین المللى 
رویکرد درست واشــنگتن در قبال 

چین چگونه باید باشد؟
آمریکا و چین اشــتراکات و وابســتگى هــاى متقابل 
اقتصادى زیادى با یکدیگر دارند. از دیگر ســو چین به 
یک قدرت بزرگ و با نفوذ در آســیا تبدیل شــده است. 
و این دایره قدرتش در ســطح جهان نیز کشــیده شده 
است. افزون براین پکن یک نقش ســازنده در صحنه 
رهبرى جهانى نیز داشته اســت. بنابراین از هر دو نقطه 
نظر اقتصادى و استراتژیک داشتن یک رابطه سازنده و 
یا حتى رقابتى با چین براى آمریکا منافع حیاتى را در پى 
دارد و در واقع مى توان گفت که ثبات جهانى آینده به طور 
قابل مالحظه در این رابطه دو طرفه کلیدى نهفته است.

تماس ترامپ با رهبر تایوان در حالى 
بود که وى هنوز رئیس جمهور رسمى 
ایاالت متحده آمریکا نشــده است. 
برخى معتقد هســتند وى زمانى که 
رئیس جمهور رســمى آمریکا شود 
چنین تماس هایى را با تایوان برقرار 

نخواهد کرد. نظر شما چیست؟
ترامپ عالیق تجارى زیادى دارد که به سراســر جهان 
نیز کشیده شده است، حال باید دید که تا چه حد قادر یا 
مایل است که این منافع و عالیق را واگذار کند. پتانسیل 
منافع متضاد طى ریاســت جمهورى آینده بزرگ تر و 

نمایان تر مى شــود و ما نمى دانیم که ترامپ چگونه با 
آن برخورد خواهد کرد. مطمئنــًا، وى داراى منافعى در 
تایوان اســت که مى تواند یکى از دالیلى باشد که وى 
با رهبر تایوانى صحبت کرد. اما مشاوران امنیت ملى در 
تیم انتقالى ترامپ که در حال تکمیل است کامًال احتمال 
را به این سمت مى برند که مشکالت بسیارى در داشتن 
رابطه خصمانه آشکارا با پکن وجود دارد. بنابراین ترامپ 
به عنوان رئیس جمهور ممکن اســت مجبور به حرکت 
با احتیاط بیشترى باشــد اما باز هم این به سادگى قابل 
تشخیص نیست. تنها ویژگى سیاست خارجى ترامپ که 
ما مى توانیم در این مرحله تشخیص دهیم تمایل او به 

داشتن یک رابطه بسیار دوستانه با روسیه است.
ترامــپ در یک انتخــاب جنجالى 
«رکس تیلرسون» که روابط خوبى با 
روسیه دارد را به عنوان وزیر خارجه 
دولت خود معرفى کرده است. این 
انتخاب چه آثارى بــر روابط آمریکا 
و روسیه از یک ســو و روابط آمریکا 
با اتحادیه اروپا از سوى دیگر خواهد 

داشت؟
نامزدى رکس تیلرسون به عنوان وزیر امور خارجه باید از 
طریق فرآیند تأیید مجلس سنا انجام شود. چندین سناتور، 
از جمله رهبران جمهوریخواه برجسته مانند «جان مک 
کین» و «مارکو روبیو» در مورد مناسب بودن تیلرسون 
براى این کار مواردى مانند نزدیکــى او به «والدیمیر 
پوتین» رئیس جمهور روسیه و منافع تجارى انبوه شرکت 
وى یعنى «اکســون موبیل» در سراسر جهان، از جمله 
روسیه را ابراز کرده اند. با این حال، در دیدگاه محتاط من 
انتخاب تیلرســون تنها به دلیل داشتن عالقه به روسیه 
نیست. ترامپ خود دیدگاه بسیار مثبتى در مورد رهبرى 
پوتین و نیاز واشنگتن به توسعه روابط دوجانبه با مسکو 
دارد. افراد دیگرى نیز در حلقه نزدیک وى وجود دارند که 
داراى دیدگاه هاى مشابه هستند و این مسئله اى است 

که چند تن از رهبران اروپایى را عصبى کرده است. روسیه 
به دخالت در انتخابات اروپا، به همان طریقى که ظاهراً 
در انتخابات اخیر آمریکا مداخله کرده شناخته شده است.
همچنین اگر رابطه آمریکا و روسیه دچار یک تغییر بسیار 
شدید شود حفظ هر تحریم بین المللى علیه مسکو سخت 
خواهد شد. برخى از کشورها که هم مرز با روسیه هستند 
و بخشى از اتحاد جماهیر شوروى سابق بوده اند به طور 
ویژه نگران هستند. اگر سیاست آمریکا در قبال روسیه 
یک رویکرد متفاوت از رویکــرد خصمانه دولت حاضر 
باشــد، عواقب آن براى اروپا، ناتو و در واقع براى آینده 
اتحادیه هاى جهانى به سختى قابل پیش بینى است اما 
این سیاست به معنى یک تغییر قابل توجه از چینش بین 

المللى و مفروضات موجود است.

مش اور بانک جهانى:

ثبات آتى جهان به روابط واشنگتن و پکن وابسته است

مادورو حذف اسکناس 100 بولیوارى را به تعویق انداخت صف کشى چپگراهاى فرانسه در انتخابات ریاست جمهورى
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باى باى آمریکا! پوتین تولد پاپ را تبریک گفت

انتخابات گابن زیر تیغ اتحادیه اروپا

  تابناك | نخســت وزیر یونان اعالم کرد: 
زمان آن رسیده است که اعتبار دهندگان درك کنند 

که مردم یونان به اندازه کافى فداکارى کرده اند.
«الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان در کنگره 
احزاب چپگراى اروپا در برلین اعالم کرد، یونان را به 
کسانى که مى خواهند این کشور دائماً تحت ریاضت 

اقتصادى باشد، تسلیم نخواهد کرد.
وى ادامه داد: وام دهندگان باید به یاد داشته باشند 
که مردم یونان به انــدازه کافى فداکارى کرده اند و 
اکنون زمان آن است که آنها تعهدات خود را به طور 

کامل اجرا کنند.
وى ادامه داد: ما قاطعانــه اعالم مى کنیم که هرگز 
مردم خودمان تســلیم افراد «بلــه قربان گویى» 
نمى کنیم که مى خواهند سالیان متمادى یونان تحت 

ریاضت اقتصادى باشد.
ســیپراس گفت: یونان تعهدات خود را اجرا کرده و 
اکنون نوبت وام دهندگان است که تعهدات خود را 
اجرا کنند، من خوشبین هستم که یونان به اهداف 
خود دســت خواهد یافت اما ما نخواهیم پذیرفت 
که منطق ریاضت اقتصادى ابــدى جامعه یونان را 

خراب کند.

 مردم یونان به اندازه کافى 
فداکارى کرده اند

,,

آمریکا و چین 
اشتراکات و 
وابستگى هاى 
متقابل اقتصادى 
زیادى با یکدیگر 
دارند. از دیگر سو 
چین به یک قدرت 
بزرگ و با نفوذ در 
آسیا تبدیل شده 
است


