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جزئیات جدید از نحوه 
جایگزینى

 آیت ا...هاشمى
 رفسنجانى

سد زاینده رود
 فردا باز مى شـود

راز حاالت چهره ترامپدرآمد نفتى ایران، امسال به 41 میلیارد دالر مى رسدحسرت 15 ماهه 800 کارگر کاشى نیلوچرا زنان ایرانى به سزارین گرایش دارند؟7 رویداد نظامى بین ایران و آمریکا بین المللاقتصاداستاناجتماعجهان نما

      

در صفحه فناورى بخوانید

زندگى در حباب
 پیش بینى مى شود سه چهار ســال آینده، 
هوش مصنوعى و یادگیرى ماشــین به طور 
گسترده اى در سرورها و مراکز داده استفاده 
شود. بدین ترتیب همه اطالعاتى که روزانه 
تولید مى شود چه آنهایى که ما به عنوان افراد 
عادى تولید مى کنیم و چه آنهایى که توسط 

شرکت هاى بزرگ و   ... 5
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بحران پرتقالى در اصفهان!
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پاسخ ایران به 
دعوتنامه وزارت 

حج عربستان
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راه براى بازنشستگى
 زنان کارگر باز شد

عالقه شجاع
 به حضور

 در پرسپولیس 
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وضعیت وخیم بازار پرتقال در گفتگوى رئیس اتحادیه صنف میوه وسبزى با رسانه ها 

چشم امید زنان کارگر به مصوبه مجلس

دور جدید حذف 
یارانه ها آغاز شد

جارى شدن آب در رودخانه به تأخیر افتاد

کشف دیوار 20 کیلومترى 
هخامنشى با شناسایى
 300 گور تاریخى

باالخره ماسک
 بزنیم یا نزنیم!

یک کاوش به کشــف دیوار هخامنشى به طول 
بیش از 20 کیلومتر و شناسایى 300 گور تاریخى، 
شناســایى و مطالعه ســاختارهاى آبــى دوران 

هخامنشى انجامید.
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 سرقت براى خوشگذرانى و مصرف شیشه
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نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: شــاید ریزپرنده وارد شــده به منطقه 
ممنوعه وابسته به خارج از کشور باشد و هدفشان تست 

سیستم پدافندى کشور باشد.
ابوالفضل حســن بیگى در گفتگو با خبرآنالین با اشاره 
به حادثه روز دوشــنبه و شــلیک هاى ممتد در آسمان 
تهران که بخاطر ورود یک فروند کوادکوپتر به منطقه 
ممنوعه صورت گرفته بود، گفت: قطعات این ریز پرنده 
هنوز پیدا نشده است، از برد پدافند هوایى دور بوده و به 
احتمال قوي شلیک هاي سیستم پدافندي به آن اصابت 

نکرده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: شــاید ایــن ریزپرنده 
وابسته به خارج از کشور باشد و هدفشان تست سیستم 

پدافندي کشور باشد.
حسن بیگى افزود: برخى از افراد به قوانین بى توجهى 

مى کنند که باید مورد تنبیه قرار بگیرند.
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملــى در خاتمه با بیان

 اینکه در مقطعی این حادثه اتفــاق افتاده که مردم در 
خیابان ها حضور داشتند و اگر سقوط می کرد قطعًا مردم 
آن را می دیدند، خاطرنشــان کرد: شاید آنها (صاحبان 
شیء ناشناس) در نقطه اي آن را به سرعت نشانده اند 

که آن را کسی ندیده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبرى گفت: اجالسیه 
مجلس خبرگان رهبرى روزهاى 17 و 18 اســفندماه در 
محل سابق مجلس شــوراى اسالمى در تهران تشکیل 
مى شود و 19 اســفند عالوه بر زیارت مرقد مطهر امام 

راحل(ره) با مقام معظم رهبرى دیدارى خواهیم داشت.
 به گزارش تسنیم، آیت ا... ســید احمد خاتمى انتخابات 
میان دوره اى براى جایگزینى آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
را موردتوجه قــرار داد و افــزود: طبق قانــون هرگونه 
مصلحت اندیشــى براى مجلس خبرگان بر عهده این 
مجلس بوده و در جلسه آینده هیئت رئیسه که 14 بهمن ماه 
تشکیل خواهد شــد در این رابطه تصمیم گیرى خواهد 

شد.وى با تأکید بر اینکه در این دوره از مجلس خبرگان 
رهبرى فعالیت ها بیشتر شده است، افزود: هیئت رئیسه 
هفت جلسه در رابطه با مسائل مختلف مجلس و مسائل 
جارى کشور تاکنون داشته که این تعداد جلسات قابل توجه 
است.عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: 
کمیسیون تحقیق در راســتاى اصل 111 قانون اساسى 
به ریاســت آیت ا... جنتى تاکنون پنج جلسه به بررسى 
شــاخص هاى رهبرى نظام اســالمى که همانا وظیفه 
مراقبت از واجدالشرایط بودن رهبرى است تشکیل شده 
که در آخرین جلسه نقشه راه این کمیسیون ترسیم شده 

است.

شاید ریز پرنده متعلق به 
خارجى ها بوده است

جزئیات جدید از نحوه جایگزینى 
آیت ا...هاشمى رفسنجانى

شایعه بمب گذارى 
در بازار تبریز

فرماندار تبریز خبر بمب گـذارى در بازار    ایسنا |
تبریز را شایعه دانست.

رحیم شهرتى فر با بیان اینکه بعدازظهر دوشنبه یک نفر با 
تلفن عمومى خبر بمب گذارى در بازار را به نیروى انتظامى 
خبر داده بود، اظهار داشـت: بالفاصله نیروهاى انتظامى 
در محل حاضر شده و محیط را بررسى کردند. وى افزود: 
مأموران نیروى انتظامـى پس از بررسـى محل به کذب 

بودن ماجرا پى بردند.
وى تأکید کـرد: خبرهاى پخش شـده در فضاى مجازى 
مبنى بر بمب گذارى در بازار و یا حتى انفجار بمب در بازار 
کذب محض اسـت و از مردم مى خواهیم به این شایعات 

توجه نکنند.

هاشمى مجمع اضداد بود
مسـیح مهاجـرى مدیرمسـئول     خبر آنالین |
روزنامه جمهورى اسالمى گفت: آیت ا... هاشمى مجمع 
اضداد بود یعنـى از یک طرف مجاهدى بى نظیـر بود و از 
طرف دیگر قلب بسیار مهربان و رئوفى داشت. من بارها 
خودم شـاهد بودم که ایشـان توهین کنندگان بـه خود را 
بخشید و با آغوش باز از آنها استقبال کرد. عده اى تالش 
کردند با ظلم و آزار و اذیتى که به ایشـان روا مى داشـتند، 
آیت ا... هاشمى را از انقالب جدا کنند ولى برجستگى وجود 

ایشان این بود که انقالب را از جان خودش مى دانست. 

آخرین وضعیت پرونده تخلف 
در بنیاد مسکن

حجـت االسـالم و المسـلمین صادقى    میزان |
نیارکى دادسـتان عمومى و انقـالب قزویـن در ارتباط با 
آخرین وضعیت پرونده تخلف دو نفر از کارمندان اداره کل 
بنیاد مسکن اسـتان قزوین گفت: با توجه به اینکه میزان 
دقیق اختالس و خسـارت به بیت المال هنوز مشـخص 

نشده پرونده در مرحله کارشناسى است.
وى خاطرنشـان کرد: پس از اینکه مشـخص شـد مقدار 
وجوهى که این افراد از طریق غیرقانونى و با سوءاستفاده از 
اموال دولتى به دست آورده اند چه میزان بوده است، پرونده 

مراحل قانونى خود را طى خواهد کرد.
در همین زمینه دو نفر از کارمندان اداره کل بنیاد مسکن 

قزوین دستگیر شدند.

مارادونا: 8 ساعت با کاسترو 
حرف زدم 

اسـطوره فوتبال آرژانتین در جدیدترین    فارس|
اظهارات خود که تیتر اول رسانه هاى آمریکایى و اروپایى 
را رقم زد، دو مقام سـابق فوتبال جهان را دزد بین المللى 
توصیف کرد و درباره دیدارش با «فیدل کاسـترو» گفت: 

«هشت ساعت با او حرف زدم و خسته نشدم.»
«دیگو آرماندو مارادونا» وقتى یک خبرنگار درباره حضور 
بالتر و پالتینى سئوال کرد، گفت: «بالتر و پالتینى؟ اینجا؟ 
ما اینجا دزد نداریم، آن دو نفر دو دزد بین المللى هستند، اگر 
این طرف ها هسـتند بگویید مراقب وسایل خود باشیم.» 
مارادونا درباره دیدار خود با فیدل کاسـترو فقید گفت: من 
هشت سـاعت با او صحبت کردم و دوست نداشتم حتى 
یک بار هم پلک بزنم اما اگر یک دقیقه بخواهید با هیالرى 
یا ترامپ حرف بزنم، قبول نخواهم کرد. تماشاى آنها برایم 
خسته کننده و بیهوده اسـت. من با چاوز نیز هم صحبت 
شـدم و این براى من افتخارى بزرگ اسـت.» اسـطوره 
فوتبال آرژانتین مثل همیشـه کنایه هایى به پله اسطوره 
فوتبال جهان زد و خود را برتر از او توصیف کرد. مارادونا در 
بخش دیگرى از سخنان خود نیز درباره دیدارش با رهبر 
کاتولیک هاى جهان سخن گفت و البته کنایه هایى درباره 
ذخایر طال و پول واتیکان، فقر مردم جهان و شعارهایى که 

هرگز عملیاتى نمى شوند، بر زبان آورد.

ستار هم به تلویزیون آمد!
در ادامه غافلگیرى هاى سـریال     خبر آنالین |
«معماى شـاه» این بار نوبت پخش یکـى از آهنگ هاى 
«ستار» از تلویزیون رسید. در این قسمت از سریال «معماى 
شاه» عبدالحسین ستارپور مشهور به ستار  آهنگ «شازده 
خانم» را براى درباریان پهلوى اجرا کرد.  سریال «معماى 
شـاه» پیش از این ابراهیم حامدى (ابى) را در حال اجراى 

یکى از آهنگ هاى خود در کاباره میامى نشان داده بود.

توئیتر

برخى رسانه ها خبرهایى مبنى بر پلمب دفتر آیت ا... هاشمى رفسنجانى در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر یاسر هاشمى و مشاوران در مرکز 

تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده اند.
پیگیرى هاى خبرنگار تسنیم از مســئوالن مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و مرکز تحقیقات استراتژیک حاکى است که پلمب دفتر آن مرحوم 
در مجمع تشــخیص بر مبناى یک قاعده قانونى و روال معمول صورت 
گرفته و پس از رحلت آیات مهدوى کنى و مشــکینى و برخى مسئوالن 
دیگر که رحلت کرده اند نیز همین روال براى مدت کوتاهى درباره دفاتر 

آنان انجام شده است.
منابع مطلع درباره پلمب برخى دفاتر در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز گفتند که افرادى مانند مرتضى الویرى که 
از پلمب دفاترشان صحبت کرده اند هیچ ارتباط استخدامى و یا مقامى در 

مرکز تحقیقات استراتژیک ندارند.
اطالعات دریافتى خبرنگار تســنیم حاکى است که تاکنون یک طبقه از 
ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
اختیار یاسر هاشمى رفســنجانى بوده و با توجه به اینکه در این دفاتر نیز 
اسنادى از آیت ا... هاشمى نگهدارى مى شود طبق قاعده و روال معمول 
براى مدتى به منظور ساماندهى امور پلمب مى شــوند، کما اینکه دفاتر 
آقاى هاشمى در دانشــگاه آزاد و مجمع تشــخیص نیز به همین قاعده 

پلمب شده است.
منابع مطلع مى گویند با توجه به اینکه افرادى همچون مرتضى الویرى 
در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع هیچ مسئولیت و وظیفه اى به عهده 
ندارند، ادعاى تعلق این دفاتر پلمب شــده به آنان هیچ وجه و نســبتى با 

واقعیت ندارد.

در حالى کــه کمتــر از یک هفتــه از عرضه فیلم ســینمایى 
«فروشــنده» در شــبکه نمایش خانگى مى گذرد، این فیلم در 
بسیارى از شبکه هاى ماهواره اى فارســى زبان به شکل غیر 

قانونى به روى آنتن رفت.
به گزارش جام جــم آنالین، به نظر مى رســد تهیه کنندگان و 
ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیر مجاز آثار سینمایى، 
همچنان راه حلى براى جلوگیرى از پخش غیر قانونى فیلم هاى 
سینمایى ایران از شــبکه هاى ماهواره اى ندارند و اقدام قضائى 

خاصى هم در این زمینه انجام نشده است.
«ابد و یک روز» و «فروشــنده» دو فیلم اجتماعى هستند که 
امسال با فروش بسیار باالیى مواجه شدند. «ابد و یک روز» سعید 
روستایى که به عنوان یکى از فیلم هاى اکران نوروز به روى پرده 
رفت، در نهایت بیش از 11 میلیارد و 500 میلیون تومان فروش 
کرد و تا اوایل پاییز امسال، لقب پرفروش ترین فیلم اجتماعى 

امسال را به خود اختصاص داده بود.
اما با آغاز اکران فیلم «فروشنده» اصغر فرهادى از دهم شهریور 
ماه، این فیلم بعد از گذشت نزدیک به 11 هفته اکران گسترده، 

توانست به پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى ایران تبدیل شود 
و میزان درآمد خود از گیشه را به 16 میلیارد تومان برساند.

این دو فیلم در حالى به اکران گسترده خود پایان دادند که پخش 

کننده ویدئویى آنها امید بسیارى به فروش این دو فیلم در شبکه 
نمایش خانگى داشــت اما با ورود «ابد و یک روز» به شــبکه 
ویدئویى، بالفاصله بسیارى از سایت هاى غیر مجاز، این فیلم 
را براى دانلود عرضه کردند و اولین فیلم سعید روستایى به طور 

گسترده از شبکه هاى ماهواره اى به روى آنتن رفت.
اما گویا بعد از «ابد و یک روز»، گردانندگان شبکه هاى ماهواره اى 
حساب ویژه اى روى «فروشــنده» اصغر فرهادى باز کرده اند 
و در کمتر از یک هفته بعد از ورود این فیلم در شــبکه نمایش 
خانگى، شــبکه هاى ماهواره اى به پخش غیر قانونى این فیلم 

روى آورده اند.
این ســئوال بار دیگر مطرح اســت که وقتى پخش تیزرهاى 
فیلم هاى ایرانى در شــبکه هاى ماهواره اى باعث برخورد قاطع 
قوه قضائیه و مسئوالن سینمایى مى شــود، چرا در برابر ضایع 
شدن حق سازندگان فیلم هاى ایرانى در شبکه هاى ماهواره اى 
عمالً  هیچ اقدامى صورت نمى گیردو فیلم هاى ایرانى بعد از ورود 
به شبکه نمایش خانگى بالفاصله از شــبکه هاى فارسى زبان 

ماهواره اى پخش مى شوند؟

  تسنیم| دوران هشت ساله ریاست جمهورى 
«باراك اوباما» رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 1 بهمن 
ماه(20 ژانویه 2017) به پایان مى رسد. ایران و آمریکا 
در این دوره هشت ساله، تنش ها، مراودات، مذاکرات و 
تقابالت زیادى داشــته اند اما در حوزه نظامى،  اتفاقات 
مهمى بین ایران و آمریکا رخ داده است که برخى از این 
اتفاقات آنقدر مهم هستند که مى توان از آنها به عنوان 

اتفاقى تاریخى نام برد.

1- جانور قندهار در تور 
 13 آذر ماه ســال 90؛ سپاه پاســداران انقالب 
اســالمى در اقدامى بزرگ موفق شــد که یک فروند 
پهپاد پیشــرفته RQ170  متعلق به ارتــش آمریکا را 
سالم به زمین بنشاند. این خبر بالفاصله پس از انتشار 
توسط سپاه، به خبر اول تمام رسانه هاى مطرح جهان 

تبدیل شد.
RQ170 که به جانور قندهار نیز مشــهور است، پهپاد 
جاسوسى و پیشــرفته با هدایت چندگانه است که سپاه 
با اقدامى به موقع، این پهپاد را در حوالى طبس در تور 
اطالعاتى و جنگ الکترونیک خود گرفتار کرده و سالم 

به زمین نشاند.
مقامات آمریکایى ابتــدا اصل موضــوع را تکذیب و 
اعالم کردند که ایاالت متحده چنیــن پهپادى را گم 
نکرده است. ســاعتى بعد اما، نیروى هوایى آمریکا از 
گم شدن یک فروند پرنده بى سرنشین خود از اسکادران 
پهپادهاى RQ170 خبر داد و اعالم کرد که این پهپاد 
دچار نقص فنى در سیستم موقعیت یابى خود شده و در 
جایى سقوط کرده است اما نیروى هوایى قادر به یافتن 

آن نیست.
با اثبات آمریکایى بودن ایــن پهپاد و موفقیت بى نظیر 
ایران در شــکار آن، باراك اوباما رسمًا اعالم کرد که از 
ایران خواسته که آن را به آمریکا بازگرداند اما مقامات 
ایران در پاسخ به این درخواست، صراحتاً گفتند که هرگز 

این پهپاد متجاوز را به آمریکا پس نمى دهند.

2- شکار نیروى دریایى سپاه
 RQ170 14 آذر سال 91؛ یکســال از شکار پهپاد 
گذشته بود و همچنان تحلیل ها درباره این شکار بزرگ 
در ســطح دنیا ادامه داشــت که نیروى دریایى ســپاه 
اطالعیه مهمى صادر و رسمًا اعالم کرد که یک فروند 

پهپاد جاسوسى آمریکا را شکار کرده است.
طبق اعالم نیــروى دریایى ســپاه در آن زمان، «یک 
فروند هواپیماى بدون سرنشــین آمریکایى که در چند 
روز گذشته با هدف شناســایى و جمع آورى اطالعات 
در حال گشتزنى در منطقه عمومى خلیج فارس بود، به 

محض ورود به حریم فضاى جمهورى اسالمى ایران 
در تور یگان هاى پدافندى و سامانه هاى کنترلى نیروى 
دریایى ســپاه پاسداران انقالب اســالمى گرفتار و در 

اختیار گرفته شده است.»

3- فرود اجبارى هواپیماى ایساف 
 شهریور ماه سال 93؛ قرارگاه پدافند هوایى خاتم 
االنبیا(ص) با اخطار به یک فرونــد هواپیماى ایرباس 
A300 متعلــق بــه هواپیمایى فالى دبــى که حامل 
نظامیان ناتو بود را به علت ارائه اطالعات غلط، مجبور 

به فرود اضطرارى در فرودگاه بندرعباس کرد.
این هواپیما در کشور افغانســتان خودش را ایساف 04 
اعالم کرده بود و ایساف یعنى هواپیماى نظامى ناتو و 
این هواپیما هرچند عملیات نظامى در کشور افغانستان 
نداشــته بود اما حامل نفرات نظامى اى بود که عملیات 
نظامى در آن کشور داشته اند. خلبان هم اعالم کرده بود 
که من هواپیماى مسافربرى هستم و نظامى نیستم و با 

این عنوان وارد فضاى ایران مى شود.
وقتى هواپیما به داخل فضاى ایران وارد مى شود،  قرارگاه 
پدافند هوایى با همکارى سازمان هواپیمایى کشور وارد 
عمل مى شود و اعالم مى کند که این هواپیما از نظر ما 

قطعًا نظامى است و سپس به خلبان اعالم مى شود که 
باید در فرودگاه بندرعباس فرود بیاید. خلبان هواپیماى 
فالى دبى اعالم مى کند که ارتفاع من 35 هزار پاست و 
طرح پروازى دارم و به هیچ وجه در فرودگاه بندرعباس 

فرود نخواهم آمد.
دوباره با خلبان هواپیماى مسافربرى از فرودگاه تماس 
گرفته مى شود و خلبان جنگنده اف 4 اعالم مى کند که 
«ظرف پنج دقیقه مثل عقاب باالى ســرت هستم»؛ 
ســپس با پرواز جنگنده هاى ارتــش و دادن اخطار به 
هواپیماى مســافربرى، این هواپیما مجبور به فرود در 

بندرعباس مى شود.

4- آتش بازى با مدل ناو هواپیمابر 
 6 اسفند سال 93؛ در روز نخست رزمایش بزرگ 
پیامبر اعظم(ص) 9  یگان نیروى دریایى ســپاه که در 
تنگه هرمز و خلیج فــارس در حال برگزارى بود، یگان 
موشکى ندســا، چهار فروند موشــک کروز ساحل به 
دریاى نصر را به ســوى مدل ناو هواپیمابــر نیمیتز در 
تنگه هرمز شلیک کرد و آن را با موفقیت هدف قرار داد.
غیر از شــلیک موشک کروز ســاحل پایه و هواپایه به 
ســوى مدل ناو هواپیمابر، نیروى دریایى سپاه با یک 

فروند موشک بالستیک نیز این شناور را از فاصله 270 
کیلومترى هدف قرار داد تا ثابت کند موشک هاى سپاه 

از دقت باالى برخوردار هستند.
در ادامه ایــن تمرین نظامــى، قایق هــاى تندروى 
ســپاه موفق شــدند که با تهاجم به مدل ناو هواپیمابر 
آمریکایى، با شــلیک 400 فروند راکت 107میلیمترى 
و همچنین شلیک  موشک هاى نصر از روى قایق هاى 
تندرو، این ناو را زیر آتش ســنگین خود قرار دهند. غیر 
از این، یک فروند قایق تندرو و انتحارى یامهدى (عج) 
نیز، خود را به شناور رسانده و در یک عملیات انتحارى، 
خود را به بدنه شناور کوبید. این تمرینات نیروى دریایى 
سپاه بازتاب بسیار زیادى در رسانه هاى جهان پیدا کرد.

 
5- اخطارهاى پدافندى بــه هواپیماى 

جاسوسى 
17 آذر ماه سال 93؛ امیر فرزاد اسماعیلى فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایى ارتش از اخطار این قرارگاه به یک 
فروند هواپیماى جاسوسى خبر داد. وى مدل این هواپیما 
را U2و متعلق به نیروى هوایى ارتش آمریکا اعالم کرد.

وى آن زمان گفته بود: هفته گذشته در نقطه اى از کشور 
به این هواپیما اخطار داده شــد و ســامانه موشکى نیز 

براى هدف قرار دادن آن آماده شد اما هواپیما به محض 
دریافت اخطار، بازگشت. 

2 مهر ماه سال 95؛ تقریبًا دو سال بعد از آن ماجرا، 
امیر اســماعیلى مجــدداً از یک اخطار بــه هواپیماى 
جاسوســى U2 خبر داد و گفت کــه، «رزمندگان ما در 
قــرارگاه پدافند هنگامــى که در روزهاى گذشــته به 
هواپیماى جاسوســى یو 2 آمریکا که قصــد تجاوز به 
مرزهاى هوایى کشورمان را داشت، اخطار دادند، هواپیما 

مجبور به تغییر مسیر خود شد.»
هواپیماى U2 یــک هواپیماى جاسوســى و دوربرد، 
ساخت شرکت الکهید مارتین آمریکاست. این هواپیما 
سال هاســت که در نیروى هوایى آمریکا به کار گرفته 
شده و فقط ارتش آمریکا از این هواپیما استفاده مى کند. 

6- بازداشت 10 تفنگدار آمریکایى 
 22 دى سال 94؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمى در 
اطالعیه اى مهم اعالم مى کند که دو فروند قایق نظامى 
متعلق به نیروى دریایى ارتش آمریکا را در داخل آب هاى 

سرزمینى کشورمان در خلیج فارس توقیف کرده است.
در این قایق ها، ده نظامى آمریکایى شامل 9 مرد و یک 
زن حضور داشته اند که همگى بازداشت شدند. این خبر 
درست زمانى منتشر شــد که باراك اوباما در حال آماده 
شدن براى انجام سخنرانى ساالنه اش و بیان اقدامات 
مهم آمریکا در داخل و خارج از کشــورش بود. ســپاه 
پاسداران پس از بازداشت این نظامیان در حوالى جزیره 
فارسى، آنها را خلع سالح کرده و به داخل کشور منتقل 
مى کند و پس از بازجویى و بررسى ادعاى آمریکایى ها، 

آنها را در روز بعد آزاد مى کند.
از این ماجرا، تصاویرى منتشر شد که حتى آمریکایى ها 
هم مى گویند که ایران، آمریــکا را با این اقدام (توقیف 
شناورها و بازداشــت نظامیان آمریکایى) تحقیر کرده 

است.

7- جاسوس پیشرفته آمریکایى در دام
 10 مهر سال 95؛ براى اولین بار نیروى هوافضاى 
سپاه پاســداران یک فروند پهپاد پیشــرفته و غنیمتى 
MQ-1C متعلق بــه آمریکا را در یک نمایشــگاه، به 
نمایش گذاشــت. این پهپاد به همراه تعدادى دیگر از 
پهپادهاى غنیمتى و نمونه هاى بومى سازى شده آنها در 
نمایشگاه توانمندى هاى پهپادى نیروى هوافضاى سپاه 

پاسداران رونمایى شد.
هم اکنون ارتش آمریکا و سازمان جاسوسى این کشور، 
در حال استفاده از این پهپاد هســتند و هنوز مشخص 
نیست که ســپاه این پهپاد را چگونه به غنیمت گرفته 

است.

گاردین نوشت: حضور مردم باشکوه بود. اکبر هاشمى رفسنجانى 
رئیس جمهور اسبق ایران روز سه شنبه(هفته گذشته) در جنوب 
تهران تشییع شد و صدها هزار نفر در دانشگاه تهران براى وداع 

با پیکر او دور هم جمع شدند.
به گزارش انتخاب، این روزنامه ادامه داد درگذشــت ناگهانى 
آیت ا... هاشمى تأثیر قابل توجهى برمیانه روها خواهد گذاشت 
چراکه آنها یکى از شخصیت هاى کلیدى و صاحب نفوذشان را 
از دست دادند. او علیرغم دیدگاه هاى متفاوتش همچنان مورد 

وثوق اصولگراها بود.
حسن روحانى یکى از نزدیکان هاشــمى بود و بعد از مراسم در 

توئیتر خود نوشت بیایید پل بسازیم نه دیوار. 
بسیارى از عزاداران تنها براى اداى احترام به رفسنجانى در مراسم 
شرکت کرده بودند. یکى از شاهدان این مراسم گفته محبوبیت 

هاشمى نشان مى دهد که مردم هنوز خواستار اعتدال هستند.
غالمحسین کرباسچى شهردار اسبق تهران گفته او مى توانست 
بسیارى از معضالت را حل کند اما رحلت او تأثیرگذار خواهد بود. 

این یک شوك روحى بود و اصالح طلبان مى توانند از این شوك 
براى تقویت موقعیتشان استفاده کنند.

اما صادق خرازى وزیر امور خارجه زمان اصالحات گفته بود که 
اصالح طلبان دو شخصیت کلیدى شــان را در ماه هاى اخیر از 
دست دادند یکى آیت ا... هاشــمى ودیگرى آیت ا... عبدلکریم 
موسوى اردبیلى. با این حال او اضافه کرد من فکر مى کنم مرگ 
هاشمى تأ ثیر مثبتى بر اصالحات خواهد گذاشت. ما جامعه اى 

عالقه مند به نوستالژى هستیم.

7 رویداد نظامى بین ایران و آمریکا
تنش هایى که در دوران ریاست جمهورى اوباما اتفاق افتاد

جزئیاتى از پلمب برخى دفاتر 
در مجمع تشخیص 

پاى «فروشنده» هم به شبکه هاى ماهواره  اى باز شد!

روایت گاردین از شوك روحى به اعتدالگرایان 
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جمهورى اســالمى ایران با هدف مطلع شــدن طرف 
سعودى از محورهاى مورد نظر کشورمان، به دعوتنامه 

وزارت حج عربستان پاسخ داد.
نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت گفت: در صورت 
فراهم شدن مقدمات و شرایط الزم همه مصمم هستند 

که حج آینده برگزارشود.
حجت االسالم والمسلمین ســید على قاضى عسکر با 
اشاره به دعوتنامه عربســتان براى برگزارى دیدارها و 
مذاکرات دو جانبه درخصوص حج 96 ، اظهار داشــت: 
نامه توسط صالحى امیرى وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اسالمى خطاب به وزیر حج عربستان ارسال و محورهاى 

مورد نظر جمهورى اســالمى ایران به طرف ســعودى 
منعکس شده است.

وى اضافه کرد: امیدواریم گفتگوها به نتیجه رســیده و 
زمینه براى برگزارى فریضه معنوى حج فراهم شود.

وى همچنین با اشاره به اینکه عربستان اعالم کرده است 
سهمیه کشورها نسبت به ســال گذشته افزایش خواهد 
یافت، از مسئوالن سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم 
رهبرى خواســت که براى تمامى امور مرتبط با حج در 
کمیته هاى کارشناســى راهکار مناسب طراحى شود و 
همه حوزه ها براى اعزام حدود 80 هزار زائر آمادگى الزم 

را داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به اجراى برخى 
طرح ها با مشارکت مردم گفت: قرار است همه خانه هاى 
مســکونى مردم در سطح کشــور در برابر همه حوادث 

بیمه شوند.
اسماعیل نجار با اشاره به اینکه بیمه یکى از راهکارهاى 
جبران خسارات مردم در هنگام بروز حوادث است اظهار 
داشت: کل خانه هاى مسکونى مردم در برابر همه حوادث 
بیمه مى شوند اما این طرح با مشارکت مردم و به صورت 

پلکانى اجرا مى شود.
وى بیان کرد: اکنون این طرح در برخى اســتان ها آغاز 
شده و در برخى استان ها، ساختمان هایى که توسط بنیاد 

مسکن بازسازى مى شود، تا ده سال در برابر همه حوادث 
بیمه هستند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه این طرح براى اقشار 
آسیب پذیر جامعه نیز اجرایى مى شود، عنوان کرد: سال 
گذشته شش میلیارد تومان و امسال هفت  میلیارد تومان 
به کمیته امداد پرداخت شد تا همه خانه هاى مددجویان 
را زیر پوشش بیمه قرار دهند.وى در پاسخ به سئوالى در 
مورد تدابیر ســتاد مدیریت بحران در زمینه آلودگى هوا 
افزود: متولى اصلى در این بخش محیط زیســت است 
اما در مواردى که الزم است تصمیمات مقطعى از سوى 

استان ها گرفته شود، ما نیز حمایت مى کنیم.

منازل مسکونى در برابر 
حوادث بیمه مى شوند

پاسخ ایران به دعوتنامه 
وزارت حج عربستان

پنج شنبه، اوج آلودگى هوا 
در کالنشهرها

کارشناس ســازمان هواشناســى اظهار داشت: در 
شهرهاى صنعتى و بزرگ به دلیل سکون هوا شاهد 
افزایش غلظت آالینده ها هستیم. معصومه احمدى 
افزود: از روز سه شــنبه (دیروز) براى تهران، اراك، 
تبریز، اصفهان و کرج افزایش آلودگى را پیش بینى 

مى کنیم. 
وى ادامه داد: آلودگى در این شهرها پنج شنبه به اوج 
خود رسیده و هوا براى تمامى گروه ها ناسالم مى شود.

علیرضا افتخارى بال درآورد!
علیرضا افتخارى پس از ســال ها غیبت، بار دیگر با 
ارکستر ملى به رهبرى فریدون شهبازیان به صحنه 
بازگشت و قطعاتى از آلبوم هاى «نیلوفرانه» و «شور 
عشق» را خواند. به گزارش خبرآنالین، چهارمین شب 
از سى و دومین جشنواره موسیقى فجر با اجراى ارکستر 
ملى ایران به رهبرى فریدون شهبازیان و خوانندگى 

علیرضا افتخارى در تاالر وحدت برگزار شد.
علیرضا افتخارى که پــس از مدت ها غیبت، در یک 
اجراى زنده حضور پیدا کرده بود، با شعف و خوشحالى 
در سخنانى کوتاه گفت: «نمى دانم در مقابل شما باید 
چه کار کنم؛ من بال و پــر درآورده ام، نمى دانم پرواز 

کنم یا بخوانم.»

بیمارى سالک 
گریبان گیر خوزستانى ها

رئیس مرکز بهداشت خوزستان  با اشاره به رتبه دوم 
خوزستان در شیوع سالک در ســطح کشور، اظهار 
داشــت: از آغاز ســال جارى تا پایان آذر ماه حدود 
650 نفر در استان خوزستان به بیمارى سالک مبتال 

شده اند.
شکرا... سلمان زاده افزود:  بیشــترین موارد ابتال به 
بیمارى سالک در دشــت آزادگان،  هویزه، شوشتر، 
شوش و اهواز مشاهده شده است. وى وجود پسماند 
و زباله ها و نخاله هاى ســاختمانى در نزدیکى محل 
زندگى مــردم را علت شــیوع بیمارى ســالک در 

خوزستان دانست.

نظر بازیگر معروف 
درباره جراحى چهره

بازیگر سریال «ترش و شــیرین» با اشاره به عمل 
جراحى بینى خود گفت: ســال ها پیش غوز بینى ام 
را برداشتم، چون فارغ از شکســتگى بینى، اعتماد 
به نفس مرا پایین مى آورد. بعــد از آن اتفاق دو بار 
دیگر بینى ام دچار شکســتگى شد، اما عمل مجدد 

انجام ندادم.
شهره ســلطانى در خصوص موج عمل جراحى که 
مخصوصًا در جوامع هنرى تبدیــل به یک چالش 
شده است، گفت: اگر نظر شخصى ام را بخواهید، با 
برطرف کردن عیب صورت مخالف نیستم ولى با این 
موضوع که کاراکتر و شخصیت شما عوض شود و ما 

شخص دیگرى را ببینیم کامًال مخالفم.

طنز پرداز معروف تلویزیون 
عزادار شد 

رضا رفیع طنزپرداز مشهور نوشت: «گاهى بغض گلو، 
راه را بر گریه نیز مى بندد. امروز[دوشنبه] صبح پس 
از اجراى برنامه ام در "حاال خورشــید"، که لبخند را 
تقدیم مردم عزیز کردم؛ تلفنم زنگ خورد. برادرم بود 
از مشهد. صدایش از بغضى سنگین خبر مى داد. و مثل 
همیشــه، خبر لعنتى، کوتاه و کوبنده بود: "رضاجان، 
داداش جوادمان صبح امروز[دوشنبه] به هنگام اذان 
صبح مشهد، به جوار حق رفت..." خانواده ام صبر کرده 
بودند تا من برنامه ام را در تلویزیون اجرا کنم و بعد زنگ 
زده بودند. چنان بهت و بغض، آنى بود که مات مانده 
بودم و راه بر گریه بسته شده بود... برادرعزیز و مظلوم 
و فقط56 ساله ام مهندس محمدجوادرفیع(رفیع زاده)
پس از دوسال جنگیدن طاقت فرسا بابیمارى سرطان، 

امروز[دوشنبه] صبح پروازکردورفت...»

چرك نویس

هواى کالنشهرهاى کشورمان چند سالى است که ُمخل 
حیات شده و ساکنان این مناطق به دلیل وجود آالینده ها 
روزهاى نفسگیرى را تجربه مى کند؛ درکنار تصمیماتى 
که در سطح کالن کشور براى مقابله با این مشکل اتخاذ 
مى شــود عده اى نیز توصیه هایى از جمله اســتفاده از 

ماسک دارند.
آلودگى هوا عبارت است از وجود هر نوع آالینده اعم از 
جامد، مایع و گاز در هوا به طــورى که کیفیت زندگى را 
براى انسان و دیگر جانداران به خطر اندازد. آلودگى هوا 
معضلى است که با صنعتى شدن جوامع ظهوریافته تقریبًا 
در تمام فصول ســال شاهد آن هســتیم اما این مقوله 
درفصل ســرما و کاهش نزوالت جوى و نبود وزش باد، 

بیشتر نمایان مى شود.
با افزایش آلودگى هوا درشهرها و به ویژه شهرهاى بزرگ، 
اولین راه حلى که به ذهن هر فرد براى تردد درمحیط هاى 
بازمى افتد استفاده از ماسک است اما این روزها دیده شده 
که افراد علیرغم اســتفاده از ماسک، باز احساس تنگى 

نفس، سردرد و حالت تهوع مى کنند.
دکتر مصطفى قانعى فوق تخصص ریه درباره استفاده از 
ماسک هاى معمولى در شرایطى که هواى کالنشهرها 
برپاشــنه آلودگى مى چرخد، گفت: این ماسک ها فقط 
ذرات باالى ده میکرون را به دام مى اندازد که خوِد بینى 
هم این کار را مى کند. وى در گفتگو بــا ایرنا افزود: اما 
گازهاى آالینده از ماســک ها معمولى عبور مى کند و 
تأثیرى براى جلوگیرى از ورود هــواى آلوده به ریه ها 

ندارند.
دبیرستاد ویژه توسعه زیســت فناورى معاونت علمى و 
فناورى ریاست جمهورى افزود: وقتى که حرف از آلودگى 
هوا مى شود منظورمان از آلودگى ها شامل ذرات معلق و 
گازهاست؛ ذرات معلق شامل ذرات باالى ده میکرون، 

زیر ده میکرون، زیر پنج میکرون و سه میکرون است.
وى بیان کرد: بخش دوم از آالینده هاى هوا مربوط به 
آالینده هایى گازى شکل مانند ازون، منواکسیدکربن، 
کربن دى اکسید، سولفوردى اکسید است؛ وقتى از ماسک 
استفاده مى کنیم گازهایى که آالینده و مضر هستند از 
ماسک عبور مى کنند اما بعضى از ذرات معلق بستگى به 

قدرت نفوذناپذیرى ماسک ازآنها عبور نمى کنند.
قانعى اظهارداشت: ماســک هاى معمولى که مردم در 
شرایط آلودگى استفاده مى کنند، ذرات باالى ده میکرون 
را فقط مى تواند به دام بیاندازند که معموًال خود بینى هم 
این کار را مى کند و فقط گرد وغبار وارد ریه نمى شود ولى 

گازهاى آالینده از این ماسک ها عبور مى کنند.
وى با اشــاره به اینکه براى جلوگیرى از ورود گازهاى 
آالینده به ریه نیاز به ماســک هاى خاص که از «کربن 
اکتیو» درست شده مى باشــد، گفت: این ماسک ها در 
زمان جنگ براى جلوگیرى از ورود گازهاى شیمیایى به 
ریه استفاده مى شد و اکنون در برخى ازمحیط هاى خاص 

وصنعتى استفاده مى شود.
قانعى ادامه داد: هنگام استفاده ازماسک نباید راهى براى 
نفوذ یا ورود مستقیم هواى آلوده به ریه وجود داشته باشد 
و باید هوا ازطریق ماســک فیلتر شده و به درون ریه راه 
یابد؛ اما ماسک هاى موجود دربازار برروى صورت به طور 
کامل قرار نمى گیرد و راه عبور هوا از باال وکناربینى باز و 

فقط جلوى دهان بسته است.
فوق تخصص ریه درخصوص عملکرد ماســک هاى 
نانویى و فیلتردار نیز گفت: فیلترکردن ذرات معلق بسته 
به قدرت نفوذناپذیرى ماسک دارد؛ در حال حاضر برروى 
ماسک ها مشــخصات قدرت نفوذ ناپذیرى ماسک ها 

مشخص شده است، آنچه به عنوان ماسک هاى معمولى 
مردم استفاده مى کنند فقط ذرات معلق بزرگ و گردو غبار 
از آنها رد نمى شود اما ماسک هاى نانویى در مقیاس با 
ماسک هاى معمولى مى توانند بعضى از ذرات کوچک 

را نیز فیلتر کند.
دبیرستاد ویژه توسعه زیســت فناورى یادآورشد: حتى 
ماســک هاى نانویى و فیلتردار نیز قادر به تصفیه گازها 

نیستند و فقط مى توانند ذرات معلق هوا را تصفیه کنند.
قانعى تأکید کرد: تنها راه حفظ ســالمتى در شــرایط 
آلودگى هوا، کم کردن مواجهه  با آلودگى اســت یعنى 
فرد از خانه بیرون نیاید واگر براساس شرایطى مجبور به 

بیرون آمدن از خانه است، درمناطقى که اعالم مى شود 
باالترین آلودگى را دارد وارد نشود و اگر وارد شد تالش 
کند تعداد نفسى که مى کشد کمتر باشد و حرکت سریع 

نداشته باشد.

رئیس انجمــن علمى مامایى ایران گفت: بســیارى از 
زنان ما به علت ترس از درد زایمان، متقاضى ســزارین 
هستند ولى مى توانیم با روش هاى کم تهاجمى تر، درد 

را مدیریت کنیم.
ناهید خداکرمى افزود: در بــاردارى و زایمان ما گاهى 
با مســائل غیرطبیعى روبه رو مى شــویم و با توجه به 
بیمارى هاى زمینه اى مادر حکم مى کند مداخالتى براى 
تولد و زایمان انجام شود که از جمله سزارین و زایمان به 
روش جراحى یکى از مداخالت مفیدى است که بسیار 

نجات بخش است.
مسئول بخش مامایى دومین کنگره بین المللى روش 
هاى کم تهاجمى زنان و مامایى و ســیزدهمین کنگره 
بین المللى زنان و مامایى ایــران، ادامه داد: در کنار آن 
روش هاى کم تهاجمى مفیدترى داریم که باید تقویت 
شود تا مادر بخاطر درد، خود را در معرض خطرات ناشى 
از جراحى قرار ندهد. بــا روش هایى مانند زایمان هاى 
کم درد غیر دارویى و دارویى مى توانیم زایمان طبیعى 

را ترویج دهیم.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، 
افزود: روش هاى کم تهاجمى مانند استفاده از واکیوم یا 
وانتوز در زمان اختالالت قرارگیرى جنین در داخل کانال 

واژن بسیار کاربردى اســت و در مواقعى که در انتهاى 
پروسه زایمان نیاز به مداخله بیشتر است، مى توانیم از 

این روش استفاده کنیم.
خداکرمى تأکید کرد: یکى از بحث هایى که در زایمان 
داریم به نام درد زایمان اســت که به عنوان شدیدترین 
درد تلقى مى شود و بسیارى از زنان ما به دلیل ترس از 
درد زایمان متقاضى سزارین هستند ولى ما مى توانیم با 

روش هاى کم تهاجمى تر درد را مدیریت کنیم.
وى افزود: بسیارى از افراد به دلیل ترس از درد، خودشان 
را در معرض سزارین قرار مى دهند که هم بیهوشى دارد 
و هم عــوارض جراحى دارد اما مى توان با اســتفاده از 
زایمان هاى بى درد دارویى پروسه درد را مدیریت کرد و 

مادر بدون درد زایمان کند.
خداکرمى بــه روش هاى زایمان کــم درد غیردارویى 
اشــاره کرد و گفت: در این روش ما بدون اینکه دارویى 
استفاده کنیم مى توانیم با استفاده از روش هاى حمایتى 
و استفاده از تکنیک هاى دستى و بدون نیاز به دارو، که 
توسط ماماها به کار مى رود، درد مادر را در حین زایمان 
کم کنیم. وى افزود: روش هاى کاهش درد غیر دارویى 
مثل ماســاژ درمانى و زایمان در آب، کم تهاجمى و بى 

ضرر است و تا حد زیادى درد مادر را کاهش مى دهد.  

یک کاوش به کشف دیوار هخامنشى به طول بیش از 20 
کیلومتر و شناسایى 300 گور تاریخى، شناسایى و مطالعه 

ساختارهاى آبى دوران هخامنشى انجامید.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا کرمى سرپرست 
هیئت بررســى و شناســایى باستان شناختى 
بخش «مشهد مرغاب»  شهرستان خرمبید با 
اعالم این خبر گفت: عالوه بر دشت «کمین» 
و دشت  «سر پنیران»، دشت «مرغاب» نیز که 
در شهرستان خرمبید قرار دارد ازلحاظ طبیعى 
و موقعیت جغرافیایى در پیوند با «پاســارگاد» 

است.
وى افزود: این مناطق را مى توان از مهمترین 
قسمت هایى دانست که همواره در دوره هاى 
مختلف موردتوجه انسان ها بوده و در جریان 
فعالیت هاى پایگاه میراث جهانى پاســارگاد 

موردمطالعه قرار گرفته است.

ترسیم نقشــه پراکنش آثار 
تاریخى

کرمى افزود: جمع آورى داده ها ازجمله 
برداشــت پالن، موقعیت یابى جهانى 
مکان، برداشت ســفال، دوره بندى، 
مستندنگارى آثار معمارى، مشخص 
کــردن وضعیت مالکیــت و... طى 
برنامه اى هدفمند براى ترسیم نقشه 
پراکنش آثار تاریخى این منطقه به 
تفکیک دوره بندى پیش ازتاریخ، 
تاریخى و اســالمى و نقشــه 

ارتباطى مکانى آثار تاریخى مهم 
دوره ها، بخش هایى از این پروژه است.

وى تصریح کرد: تاکنون از شهر هخامنشى پاسارگاد تنها 
بخش هایى از محوطه حکومتى کشف شده و در دوره هاى 
گذشته بیشتر به آن پرداخته شــده و از زیرساخت هاى 
حکومتى و زندگى مردم عادى پیرامون بخش شاه  نشین 

اطالعات کمى در اختیار است.
سرپرست هیئت بررسى و شناســایى باستان شناختى 

بخش مشــهد مرغاب گفت: پراکندگى آثار هخامنشى 
نظیر سدها، کانال ها و معادن هخامنشى که داراى ارتباط 
مستقیم با شهر پاسارگاد است و گســتره آن از چمیان 

(شهیدآباد) در شهرستان 
خرمبید آغاز شــده و تا دره ســیوند در جنوب دشت 

پاسارگاد و دشت کمین ادامه یافته است.
به گفته این باستان شــناس، در گســتره مورد مطالعه، 
قطعًا آثار مهم دیگــرى نیز از ایــن دوران و دوره هاى 
پیش و پس ازآن وجود دارد کــه بخش هایى از این آثار 

و محوطه هاى تاریخــى فرهنگى ارزشــمند تاکنون 
شناسایى شده است.

کشــف دیوار به طــول 20 
کیلومتر

وى، کشــف دیوار هخامنشى به طول 
بیش از 20 کیلومتــر میان تنگ بالغى 
و کوه هاى جنوبى سر پنیران، شناسایى 
نزدیک به 300 گــور دوران تاریخى در 
مناطق مورد مطالعه، شناسایى و مطالعه 
ساختارهاى آبى دوران هخامنشى شامل 
چندین سد و نزدیک به 80 کیلومتر کانال 
آبرسانى در منطقه تنگ حنا، دشت علفى 
قادرآباد، پا کوه پاســارگاد، سر پنیران و 
دشت کمین را از موارد شناسایى شده در 

این طرح اعالم کرد.
کرمى اظهار داشــت: شناســایى آثارى 
از دوران میان ســنگى و نوســنگى و 
محوطه هاى اســتقرارى مربــوط به دوران 
پیش  از تاریخ، دوران تاریخى، دوران اسالمى، 
کشف معادن تاریخى سنگ در ارتباط با بناهاى 
محوطه پاسارگاد، تنها بخشى از آثار و نشانه هاى 
فرهنگى اســت که تاکنون در جریان انجام این 

پژوهش شناسایى شده است.

ادامه کاوش ها
سرپرست هیئت بررسى و شناسایى باستان شناختى 
بخش مشــهد مرغاب افزود: با توجه به گســتردگى 
مناطق موردمطالعه پیش بینى مى شود این برنامه تا پایان 

زمستان سال جارى ادامه یابد.
وى با بیان اینکه شهرستان پاســارگاد و بخش مشهد 
مرغاب در شمال استان فارس، در منطقه کوهستانى قرار 
گرفته، این منطقه را شــامل چندین دشت میان کوهى 
دانست که از راه چند دره و تنگه کوهستانى به یکدیگر 
مرتبط مى شوند و میانگین ارتفاع این مناطق 1850 متر 

از سطح دریاست.

دبیر ستاد مرکزى اطالع رسانى دارو و سموم سازمان 
غذا و دارو، گفت: با شــماره گیــرى 1490 یا 190، 
مى توان به مرکز اطالع رسانى داروها و سموم متصل 

شد و از مشاوره دارویى بهره برد.
یسنا بهمنش اظهار داشت: مراکز اطالع رسانى دارو و 
سموم ارائه دهنده خدمات مشاوره اى در مورد داروها و 
سموم هستند که مخاطبان مى توانند از طریق یک خط 

تلفن با آن تماس بگیرند.
وى افزود: بیش از 40 مرکز اطالع رســانى داروها و 
سموم دانشگاهى در کشور مشغول به فعالیت هستند. 
تمامى این مراکز در حال حاضر با دو شــماره 1490 و 

190 و برخى از آنها عالوه بر شــماره هاى یاد شــده 
با شماره اى مستقل، پاســخگوى تماس هاى مردم 
و گروه پزشــکى هســتند.بهمنش گفت: هموطنان 
در سراسر کشور با شــماره گیرى 1490 یا 190، مى 
توان به مرکز اطالع رســانى داروها و ســموم همان 
منطقه دانشگاهى متصل شــد و از مشاوره دارویى از 
طریق تلفن بهره برد. عالوه بر تهران، چند دانشــگاه 
سطح یک هم فعالیت شبانه روزى دارند و بقیه مراکز 
از هشت ساعت تا 12 ساعت در روز ارائه خدمت مى 
نمایند.وى افزود: مرکز اطالع رسانى داروها و سموم، 

آماده پاسخگویى به پرسش هاى شهروندان است.

وقتى هوا ُمخل حیات مى شود؛

باالخره ماسک بزنیم یا نزنیم!

چرا زنان ایرانى به سزارین گرایش دارند؟کشف دیوار 20 کیلومترى هخامنشى با شناسایى 300 گور تاریخى

مشاوره دارویى با شماره گیرى 1490 و 190

,,

ماسک هاى معمولى 
که مردم در شرایط 
آلودگى استفاده 
مى کنند، ذرات 
باالى ده میکرون را 
فقط مى تواند به 
دام بیاندازند که 
معموالً خود بینى هم 
این کار را مى کند و 
فقط گرد وغبار وارد 
ریه نمى شود ولى 
گازهاى آالینده از 
این ماسک ها عبور 
مى کنند
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نمایشگاه خوشنویسى 
هنرمند بادرودى در فرانسه  

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان نطنز 
گفت: نمایشگاه فعالیت فرهنگى- هنرى هنرمندان 

بادرود نطنز در شهر نیس فرانسه بر پا شد.
علـى مشـربى اظهـار داشـت: نمایشـگاهى از آثـار 
خوشنویسى سعید یزدانمهر مدیر انجمن خوشنویسى 
بادرود و همچنین عروسـک  هـاى بومى سـرا موزه 
رهگشـاى بادرود از 25 دى ماه تا 2 بهمن ماه سـال 
جـارى بـه مـدت 9 روز در گالـرى هنـرى ونسـان 
کاالسکى هنرمند نقاش فرانسـوى افتتاح و به روى 

عالقه مندان باز شده است.
وى گفت: در این نمایشـگاه بیش از 40 اثر شکسـته  
نسـتعلیق از اشـعار شـعراى بزرگ ایران مثل حافظ، 
موالنا، سـعدى، خیام و در سبک چلیپا توسط هنرمند 

بادرودى سعید یزدانمهر تحریر شده است.

افتتاح سالن سنجش 
الکترونیکى در اردستان 

رئیـس اداره سـنجش و ارزشـیابی مهـارت اسـتان 
اصفهان از افتتاح سـالن سـنجش الکترونیکى مرکز 

آموزش فنی و حرفه اي شهرستان اردستان خبر داد.
مسـعود دانشـمند گفت: از محاسـن و مزایاي مرکز 
سـنجش الکترونیکی مـى تـوان به کاهـش هزینه 
چـاپ، تکثیـر سـئوال و پاسـخنامه ها، حـق الزحمه 
عوامل اجرایی، تسـریع فرآیندهـاي آزمون، افزایش 
امنیـت آزمـون هـا، صرفـه جویـی در هزینـه هاي 
جاري وهمچنین ارتقـاى تکریم ارباب رجوع اشـاره 

کرد.
وى افـزود: ایـن سـالن داراي 40 مترمربـع فضـاي 
کارگاهی و هشـت ایسـتگاه کاري اسـت که امکان 
برگـزاري ماهیانـه 700 نفر آزمـون کتبـی در چهار 
شیفت را دارد که هزینه راه اندازى و تجهیز سالن فوق 
از محل کمک هاي خیرین و  اعتبارات این  شهرستان 

تأمین گردید.

 گرامیداشت هفته شوراهاى 
آموزش و پرورش در زواره 

بـه مناسـبت 24 الـى 30 دى مـاه، هفته شـوراهاى 
آموزش و پرورش جلسـه شـوراى آموزش و پرورش 

منطقه زواره برگزار شد.
در این جلسـه حیدرى دبیر ایـن شـورا پیرامون اهم 
فعالیت هاى شـورا در سـال گذشـته اعـالم کرد 33 
دسـتور در این جلسـات مطرح شـده که در قالب 26 
مصوبه بحث شده که 22 مورد آن عملیاتى شده است. 
وى در ادامه از همکارى کلیه دسـتگاه ها در برطرف 
کردن مشکالت آموزشى- پرورشى عمرانى منطقه 
تقدیر و تشـکر به عمل آورد. در این جلسـه پیرامون 
استفاده از ظرفیت خیرین، گرامیداشـت ایام ا... دهه 
مبارك فجر، بازارچـه کار و فـن آورى دانش آموزان 
برگزار و جشـن سـتارگان بحـث و تبادل نظر شـد و 

تصمیماتى اتخاذ شد.
در این جلسه از کلیه اعضا با لوح تقدیر و هدیه، تقدیر 

و تشکر به عمل آمد.

اجراى «سمفونى انقالب» در 
ایام ا... دهه فجر

دومین ارکستر فیالرمونیک جوانان نخست اصفهان 
با نام «سـمفونى انقالب» در ایام ا... دهه فجر انقالب 

اسالمى برگزار مى شود.
مدیـر ارکسـتر فیالرمونیـک جوانان اصفهـان گفت: 
سـمفونى انقالب که به اجراى قطعاتى بـا مضمون و 
حال و هواى سال هاى پیروزى انقالب اسالمى ایران 

مى پردازد.
حمید باقرى افـزود: در این ارکسـتر قطعاتى همچون 
فریاد آخر، ا... ا...، سپیده، واالپیامدار، وطنم، خوشه چین 
و اى ایران توسط نوازندگان و به رهبرى فرشاد امینى 

اجرا خواهد شد.
وى یادآور شد: ارکستر فیالرمونیک جوانان اصفهان از 
یک گروه 60 نفره از هنرمندان و نوازندگان جوان عرصه 
موسیقى تشـکیل شـده که این روزها در حال تمرین 
بوده اسـت تا از 12 تا 22 بهمـن ماه به اجـراى برنامه 

بپردازند. 

معاون ســرمایه گذارى و طرح هاى میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى اســتان اصفهان گفت: 
فرصت هاى سرمایه گذارى حوزه گردشگرى استان به 
بیش از 20 گروه سرمایه گذار خارجى معرفى شده است.

حمید امینى با بیــان اینکه سیاســت اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى بر این است که از 
تمام ظرفیت ها و توانمندى هاى شهرستان هاى استان 

در زمینه توسعه گردشگرى استفاده کنند.
وى افزود: یکى از این ظرفیت ها اقامتگاه هاى سنتى و 
بومگردى در بافت هاى تاریخى با رعایت ضوابط و حفظ 

کاربرد جهت پذیرایى از گردشگران است.

وى با بیــان اینکه در حال حاضر بیــش از صد اقامتگاه 
بومگردى در اســتان اصفهــان پروانه بهــره بردارى 
دریافت کرده و یا در حال اخذ مجوز هستند، گفت: دولت 
بسته هاى حمایتى خوبى از جمله پرداخت یک میلیارد 
ریال تسهیالت با کارمزد پایین در اختیار سرمایه گذاران 

قرار مى دهد.
امینى افــزود: گروه هــاى خارجى متقاضى ســرمایه 
گذارى در صنعت گردشگرى استان در قالب بازدیدها و 
نشست هاى کارشناسى با زیر ســاخت ها، فرصت ها، 
توانمندى ها و ظرفیت هاى مختلف اصفهان در صنعت 

گردشگرى آشنا شده اند.

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان اعالم کرد: 
طراحى و نصب پالك هاى جدید توسط سازمان زیباسازى 

شهردارى اصفهان در حال اجراست.
مهدى بقایى اظهارداشت: سال گذشته در مناطق یک، 3 و 
5 برداشت پالك ها انجام شده و نیمى از پالك هاى جدید 

در حال نصب است.
وى با اشاره به اینکه برداشت پالك هاى قدیمى در شش 
منطقه شهردارى اصفهان انجام شده است، افزود: در این 
شش منطقه بالغ بر یک میلیون و صد هزار پالك وجود دارد 
که 800 هزار پالك آپارتمانى و 300 هزار پالك مربوط به 
منازل ویالیى است که اکنون در حال مناقصه براى اجراى 

پالك هاى جدید هستیم.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان خاطرنشان 
کرد: در شش منطقه دیگر شهر اصفهان نیز تا پایان امسال 
برداشت پالك ها به اتمام مى رســد و ابتداى سال آینده 

مناقصه براى نصب پالك هاى فلزى انجام مى شود.
وى یادآور شد: عملیات نصب پالك ها تا چهار ماه آینده در 

مناطق مرکزى شهر به اتمام مى رسد.
به گفته بقایى، پالك هاى جدیــد مربوط به منازل، داراى 
کدپستى جدید و شــماره پالك مشــخص شده توسط 
شهردارى است تا شکل و نماى همه پالك هاى منازل شهر 

اصفهان یکسان سازى شود.

معرفى فرصت هاى 
سرمایه گذارى استان

نصب پالك هاى جدید اصفهان 
در حال اجراست

اجراى طرح مراقبت از پرندگان وحشـى و مهاجر در دو حوضه آبگیر و حاشـیه رودخانه 
زاینده رود در شهرسـتان لنجان بـراى جلوگیـرى از بیمارهـاى طیور به ویـژه بیمارى 

آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان آغاز شد.
رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان لنجان گفت: براساس اعالم سازمان محیط زیست 
این شهرستان، بیش از 500 قطعه پرنده وحشى آبزى به دو منطقه آبگیر شهرستان لنجان 

(سد چم آسمان و آبگیر باشگاه قایقرانى ذوب آهن) مهاجرت کرده اند. 
فرهاد طاهرى با اشاره به اینکه هرساله در فصل سرما، هزاران قطعه پرنده از انواع قوى 
وحشى، حواص یل، اردك و سایر گونه ها به این آبگیرها مهاجرت مى کنند، اظهار داشت: 
امکان اینکه این پرندگان مهاجر حامل بیمارى باشند و محل اقامت خود را به منشأ شیوع 

برخى بیمارى ها تبدیل کنند، وجود دارد. 

وى افزود: شهرسـتان لنجان بخاطر قرار گرفتن در حاشـیه رودخانه زاینده رود، در تمام 
فصول سـال میزبان پرندگان وحشى و مهاجر اسـت و به همین دلیل اجراى طرح هاى 

مراقبتى براى پیشگیرى از بیمارى هاى طیور در این شهرستان ضرورى است. 
طاهرى گفت: براساس این طرح، شبکه دامپزشکى شهرستان لنجان پرندگان وحشى و 
مهاجر در حاشیه زاینده رود به طور مرتب زیر نظر قرار دارند و درصورت مشاهده عالئم 
بیمارى یا الشـه پرندگان وحشـى اقدامات الزم براى شناسـایى و حذف پرندگان بیمار 

اعمال خواهد شد.
وى تأکید کرد: تاکنون هیچ مورد مرگ مشکوك یا بیمارى تنفسى از این مناطق یا حاشیه 
رودخانه زاینده رود به شـبکه دامپزشکى شهرسـتان لنجان گزارش نشده و سعى براین 

است تا این روند با مراقبت فعال و مدوام و نظارت کامل تا پایان فصل سرما ادامه یابد.

آب ســد زاینده رود، بامداد پنج شنبه ســى ام دى ماه 
براى کشت کشاورزان شرق اصفهان به مدت 22 روز 

رهاسازى مى شود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان درباره زمان دقیق رهاســازى سد زاینده رود 
براى کشت پاییزه کشاورزان شرق، اظهار داشت: مطابق 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته، قرار است سد زاینده 
رود 30 دى ماه براى کشــت کشاورزان شرق اصفهان 

رهاسازى شود.
على بصیرپور افزود: براین اساس قرار است، آب با ِدبى 

حدود 60 متر مکعب بر ثانیه از سد زاینده رود رها شود.
به گفته معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه 
اى اصفهان، معموًال حدود دو ســه روز زمان مى برد تا 
زاینده رود در شهر اصفهان جارى شود و آب براى 22 روز 

در رودخانه جارى است.
وى تأکید کرد: در حال حاضر حجم سد زاینده رود 260 

میلیون متر مکعب است.
بصیرپور با اشــاره به اینکه طى چند روز گذشته صنف 

کشاورزان با هماهنگى و همکارى شرکت آب منطقه 
اى براى تسهیل جریان آب، کار ساماندهى و پاکسازى 

مسیر زاینده رود را انجام دادند.
در این راستا شرکت آب منطقه اى اصفهان خطاب به 
کشاورزان، بهره برداران، پیمانکاران و مجاورین رودخانه 

زاینده رود اطالعیه اى صادر کرد.
در این اطالعیه آمده است؛ با توجه به رهاسازى آب در 
رودخانه زاینده رود از اواخر دي ماه سال جارى مقتضى 
اســت تمام ضوابط ایمنى در خصوص حریم رودخانه 
را به طور کامل رعایت کنند و شــرکت آب منطقه اى 
هیچگونه مســئولیتى در خصوص حــوادث احتمالى 
ناشى از عدم توجه به ضوابط ایمنى در حریم رودخانه را 

نخواهد داشت.
گفتنى است؛ در یازدهمین جلســه شوراي هماهنگی 
حوضه آبریز زاینده رود با حضور وزیر نیرو رهاسازي آب 
سد زاینده رود از 28 دى ماه و مدیریت مصرف 5 درصدي 
آب در مصارف شــرب و کشــاورزي اصفهان مصوب 

شد.

مدیر کل دفتــر مدیریت بــه هم پیوســته منابع آب 
حوضه هاى آبریز فالت مرکزى، با بیــان اینکه یکی 
از مهمترین موارد مطرح شــده در این جلسه مربوط به 
امکان رهاسازي آب از سد زاینده رود بوده است، گفت: 
کشــاورزان منطقه از مدت ها قبل منتظر خبر خوشی 
بودند که با توجه به وضعیت بارش ها آیا امکان رهاسازي 
آب وجود دارد یا خیر، که بــا توجه به بارش هاي خوبی 
که در منطقه اتفاق افتاد، می توانیم خبر مسرت بخش 
رهاسازي آب از ســد زاینده رود را به کشاورزان حوضه 

آبریز زاینده رود بدهیم.
مهرزاد احسانى با اشــاره به اینکه امکان رهاسازي آب 
براي کشت دوم پاییزه فراهم است، افزود: براي مدت 22 
روز براي اراضی کشاورزي، رهاسازي آب انجام خواهد 
شد تا کشاورزان به نسبت حجم آبی که رها سازي خواهد 

شد کشت و کار خود را انجام دهند.
به گفته وى، میزان رهاسازي آب براي کشاورزان از سد 
زاینده رود 46 متر مکعب در ثانیه است که به مدت 22 

روز انجام خواهد شد.

تحقیقات پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا در زمینه بهبود خواص احتراقى سوخت دیزل و 
کاهش آالینده هاى ناشى از آن نشان داد که با استفاده از افزودنى هاى مختلف از جمله نانوذرات مى توان 

از انتشار قابل توجهى از دوده و هیدروکربن جلوگیرى کرد.
محمدصالح سمیع عادل دانش آموخته دانشگاه آزاد واحد شهرضا و مجرى طرح، در این تحقیق تالش 
کرده است تا شــاخص هاى کیفیت سوخت دیزل شامل شاخص ســتان، فراریت، نقطه  اشتعال، نقطه  
ریزش، چگالى و ویسکوزیته را به وســیله  افزودنى هاى بهبود دهنده  عدد ستان از جمله نانو افزودنى ها 

(نانو اکسید سریم) بهبود دهد.
وى با اشاره به اهمیت افزایش عدد ستان در سوخت هاى دیزلى با تأکید بر اینکه پاالیشگاه اصفهان و 
سایر پاالیشگاه هاى کشور از مشکل پایین بودن عدد ستان محصول سوخت دیزل و مشکالت ناشى از آن 
رنج مى برند، خاطرنشان کرد: در واقع افزایش عدد ستان باعث زود روشن شدن موتور و سهولت راه اندازى 
موتور در هواى سرد مى شود، ضمن آنکه صرفه جویى در مصرف سوخت، افزایش عمر موتور، کاهش 
هزینه هاى تعمیر و نگهدارى، کاهش سر و صداى موتور و نیز کاهش آالینده هاى خروجى را در پى دارد.
این محقق یادآور شــد: بــر اســاس نتایج به دســت آمده، نانــوذرات اکســید ســریم در ترکیب 
با ســوخت دیزل، به صــورت کاتالیــزور دهنده اکســیژن عمــل مى کند کــه اکســیژن را براى 
اکسیداســیون مونواکســید کربن فراهم کــرده و آن را براى کاهش اکســیدهاى نیتــروژن جذب

 مى کند.

نوازنده موسیقى سنتى اصفهان گفت: جشنواره موسیقى فجر تأثیرات زیادى در موسیقى استان ها به ویژه 
در اصفهان داشته است، این جشنواره باعث شده هنرمندان اصفهانى به روزتر باشند و از نزدیک شاهد 

تحوالت موسیقى تهران و دنیا باشند.
فریــدون فراهانى گفــت: حضور اهالى موســیقى اصفهان در جشــنواره موســیقى فجر همیشــه 
پررنگ بوده اســت و تا جایى که اطالع دارم بچه هاى هنرســتان موســیقى مقام اول گروه نوازى را

 آوردند.
اصفهانــى  نوازنــده  ایــن 
خاطــر نشــان کــرد: حضور 
موســیقیدان هاى اصفهانــى 
در این جشــنواره و آشنا شدن 
با فرهنگ رفتــارى که در بین 
بزرگان موســیقى وجود دارد 
باعــث مى شــود تــا مقدارى 
رقابت هــا زیباتــر شــود و از 
بدرفتارى هایى که چند ســال 
اخیر در بعضى مجامع موسیقى 
اصفهان شــاهد بودیم کاسته 

شود.
وى عنوان کرد: یکى از دالیل 
کنار ایستادن من در این سال ها 
همین رفتارهاى ناشایست در 
بین این هنرمندان است؛ بعضى 
از این افراد فکر مى کنند تا یک 

نفر در موسیقى جایگاهى پیدا مى کند دارد حق آنها را مى خورد در حالى که باید در دیدگاه ها برکت وجود 
داشته باشد و این نکته را در نظر گرفت که هر کسى سبک و ســیاق خود را دارد و به قول قدیمى ها هر 

گلى یک بویى دارد.
وى بیان کرد: پیشنهاد مى کنم مثل جشــنواره کودك  که در ســال هاى قبل برگزار مى شد جشنواره 
موسیقى با عنوان تکمیلى در اصفهان برگزار شــود؛ به طور مثال با توجه به اینکه موسیقى اصفهان در 
تک نوازى حرفى براى گفتن دارد جشنواره موســیقى با رویکرد تک  نوازى در اصفهان برگزار گردد تا 

هنرمندان تهران و سایر استان ها نیز به اصفهان بیایند.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان با بیان اینکه پروژه ملى خط دوم بافق- زرین شهر 400 کیلومتر 
است، گفت: 270 کیلومتر از این پروژه در اصفهان تعریف شده و این پروژه 80 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است.
حجت ا...غالمى درباره آخرین وضعیت راه آهن استان اصفهان بیان داشت: در بخش راه آهن، وضعیت 
خوبى در استان جارى است که به دلیل اقدامات مناسب وزارت راه و شهرسازى شکل گرفته و از همین رو 
ما پروژه ملى خط دوم بافق- زرین شهر را در دست احداث داریم که طول آن در حدود 400 کیلومتر است.

وى تأکید کرد: اداره کل راه آهن اســتان قراردادى به اعتبار 570 میلیارد تومان منعقد کرده و این پروژه 
80 درصد پیشرفت فیزیکى داشته اســت و امیدواریم تا پایان سال 100 درصد عملیات زیرسازى آن را 

به انجام برسانیم .
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان به بازسازى 96 کیلومتر از خط هاى راه آهن قدیمى استان اشاره 
کرد و گفت: این پروژه به منظور افزایش ایمنى، سرعت و کاهش هزینه حمل و نقل با اعتبارى حدود 79 

میلیارد تومان در حال انجام است.
وى از همکارى فوالد مبارکه در انجام یک پروژه ریلى خبر داد و افزود: این پروژه راه آهنى به طول 12 
کیلومتر است که از ایستگاه ریز به فوالد سبا متصل مى شــود که اعتبار الزم براى انجام این پروژه 53 

میلیارد تومان است و در دهه فجر امسال به بهره بردارى خواهد رسید.
مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان اظهار داشــت: این پروژه به منظوره انتقــال بار جاده اى 
به ریــل طراحى شــده و نزدیک به یــک میلیون تن بــار فوالد را در ســال به شــبکه ریلى متصل 

مى کند .

سد زاینده رود، فردا باز مى شود
ابتکار  محقق دانشگاه آزاد شهرضا جارى شدن آب در رودخانه به تأخیر افتاد

حضور پررنگ اصفهان 
در جشنواره موسیقى فجر 

پیشرفت فیزیکى 80 درصدى 
پروژه ریلى خط دوم بافق- زرین شهر 

اجراى طرح مراقبت از پرندگان مهاجر در لنجان 

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در صورتى که مشترکین خانگى در 
مصرف گاز صرفه جویى کنند مى توان در گازرسانى بیشتر به صنعت کمک کرد.

سید مصطفى علوى اظهار داشـت: مصرف گاز عمدتًا در بخش خانگى است در 
صورتى که با صرفه جویى مى توان حجـم قابل مالحظه اى را به بخش صنعت 

اختصاص داد.
وى افزود: برغم تالش هاى صورت گرفته در خصوص فرهنگسازى مصرف بهینه 
و ایمن گاز طبیعى، مصرف گاز در کشـور در مقایسـه با میانگین مصرف جهانى 
بسیار زیاد است و ما با داشتن یک درصد از جمعیت جهان، سومین مصرف کننده 

انرژى به شمار مى رویم.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: با هدف نهادینه کردن فرهنگ 
مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعى از 51 مشترك که با رعایت اصول ایمنى و الگوى 

صحیح مصرف به عنوان مشترك نمونه گاز انتخاب شده بودند، تقدیر مى شود.

معاون منابع انسانى شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان با اشاره به وضعیت 
بحرانى آب در استان اصفهان، اظهار داشت: در حال حاضر 85درصد از آب مورد 
نیاز مشترکان استان اصفهان از زاینده رود تأمین مى شود که وضعیت را به خوبى 

بیان مى کند.
مجتبى قبادى بیان داشـت: باید همه در این وضعیت بى آبـى همکارى کنند تا 
شاهد بحران هاى سخت نباشیم که در صورت عدم همکارى مشترکان با قطع 

آب و مشکالت آبرسانى روبه رو مى شویم.
وى در ادامه افزود: همکارى مردم در وضعیت بحرانى آب ضرورى است و در این 

راستا باید مصرف بهینه و صحیح مدنظر باشد.
معاون منابع انسانى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: شهرهاى زیادى 
متقاضى پروژه فاضالب هستند که با اعتبارات دولتى این کار شدنى نیست و باید 

بخش خصوصى و مردم به میدان بیایند. 

تأمین آب 85 درصد مردم از زاینده رود مشترکین خانگى به صنعت کمک کنند
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افزایش اعزام زائران 
اصفهانى به عتبات عالیات 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: در سال 
جارى نسـبت به سـال گذشـته افزایش اعزام زائر از 

استان اصفهان به عتبات عالیات را داشته ایم.
غالمعلى زاهدى اظهار داشت: اعزام زائران از استان 
اصفهان به عتبات عالیات طبـق روال در حال انجام 

است.
وى بـا بیـان اینکـه در مجمـوع در سـال جـارى 
نسـبت به سـال گذشـته افزایش اعزام زائر از استان 
اصفهـان بـه عتبـات عالیـات را داشـته ایم، افـزود: 
بـا توجه بـه مشـکالت در خصـوص اعزام بـه حج، 
بـراى اعزام زائـران بـه حج تمتـع، هیئتـى از طرف 
ایـران بـه عربسـتان اعـزام خواهـد شـد  وهیئـت 
مذاکره کننـده در رابطـه بـا حج تمتـع ، 5 اسـفند به 
عربسـتان اعزام خواهند شـد کـه پـس از مذاکرات 
اخبار دقیق به اطـالع مردم اسـتان اصفهان خواهد 

رسید.

4 خانه تاریخى در کاشان 
بازسازى شد

مدیر میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى 
خانـه  چهـار  بازسـازى  و  مرمـت  از  کاشـان 
تاریخـى در سـال جـارى در ایـن شهرسـتان خبـر

 داد.
محسـن جاورى این خانه ها را مربوط به دوره هاى 
قاجاریـه و صفویـه بیـان کرد و افـزود: بـراى تعمیر 
اضطرارى و اسـتحکام بخشـى این آثـار به صورت 
مشـارکتى، یک میلیـارد ریـال اعتبار ملـى و بخش 

خصوصى هزینه شده است.
وى اظهار داشت: یکى از این آثار در شهر نیاسر و بقیه 

در کاشان قرار دارند.
 خانه هـاى طباطبایى ها، بروجردى هـا و عامرى ها 
از جمله خانه هاى تاریخى و منحصر به فرد کاشـان 

هستند.

برگزارى دومین دوره 
مسابقات «نون و پنیر وبازى» 
دومین دوره مسابقات «نون و پنیر و بازى» از 23 دى 
ماه آغاز شـده و تا پنجم اسـفندماه در سطح مناطق 

شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، رئیس خانه خالقیت و بازى هاى 
فکرى با بیـان این مطلـب اظهار داشـت: برگزارى 
مسـابقه خانوادگى شـامل سـه بـازى جنـگا، لیوان 
چینـى و نبرد تخته و سـنگ، رسـتوران بـازى هاى 
فکرى با تعداد 30 بازى، اتاق اختصاصى روباتیک با 
موضوع آموزش سـاخت و بازى روبات ها و ایستگاه 
بازى کتان از جمله بخش هاى اجرایـى این دوره از 

مسابقات مى باشد.
صفیه سادات موسـویان افزود: این دوره از مسابقات 
در دومیـن هفتـه خـود در محـل سـالن مطالعـه 
محمودآباد در منطقه 12 شـهردارى روز پنج شـنبه 
30 دى مـاه از سـاعت 15 تا 19 میزبان شـهروندان 

است.
 

بررسى الگوهاى پایدار 
باغ ایرانى 

سـومین برنامه از سلسله نشسـت هاى ماهانه «باغ 
ایرانى» بـا محوریت الگوهـاى پایدار بـاغ ایرانى در 

موزه حمام علیقلى آقا برگزار مى شود.
بـه گـزارش روابـط عمومـى سـازمان فرهنگـى- 
تفریحـى شـهردارى اصفهـان، مدیـر مـوزه حمام 
علیقلـى آقـا گفـت: سـومین برنامـه بـاغ ایرانـى 
بـا محوریـت «الگوهـاى پایـدار بـاغ ایرانـى» بـا 
حضـور بهـروز مرباغـى کارشـناس برنامـه برگزار 

مى شود.
سید رضا منجمى اظهار داشت: سومین نشست این 
برنامه روز پنج شنبه 30 دى ماه ساعت 16 در محل 
موزه حمام علیقلى آقا واقع در خیابان مسـجد سـید، 
خیابان آیت ا... بیـد آبادى برگزار مى شـود که ورود 
براى اساتید، دانشـجویان و دیگر عالقه مندان آزاد 

و رایگان است.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: 26 کلینیک در نواحى صنعتــى اصفهان تاکنون 

راه اندازى شده است.
محمدجواد بگى اظهار داشــت: بیش از هزار و 145 نفر 
از مدیران واحدهاى مختلــف صنعتى به این کلینیک ها 
مراجعه و بیش از چهار هزار و 200 نفر خدمات مشاوره اى 

گوناگون دریافت کردند.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اعالم کرد: با برگزارى کلینیک هاى کسب و کار، ارتباط 
بین صنعتگران و مشــاوران برقرار که موجب توســعه 
فرهنگ مشــاوره و کاهش هزینه هــا و افزایش تولید و 

بهبود کیفیت شد.
وى در ادامه گفت: تاکنون بیش از 45 شــرکت مشــاور 
صنعتى در رشــته هاى گوناگونى نظیر سرمایه گذارى، 
بازاریابى و بازرگانى، طراحى و نظارت ساختار ساخت و ساز، 
مالى و حسابدارى ، مالیاتى، صادرات و واردات، صندوق 

ضمانت سرمایه گذارى و صادرات راه اندازى شده است.
بگى افزود: همچنین در امور حقوقى، بیمه، اســتاندارد، 
مدیریت کیفیت، عارضه یابى و بهینه ســازى سیستم ها 
و خطوط تولید و... طى اجراى دستورالعمل هاى سازمان 
تشــکیل و با انعقاد قرارداد 28 دفتر به مشاورین واگذار و 

تجهیز شد.

 رئیس انجمن انبوه ســازان مســکن اصفهــان گفت: 
مسکن در اصفهان چهار سال و نیم به حالت رکود رفته و 
احتمال دارد تا روى کار آمدن دولت بعدى هم این رکود 

ادامه دار باشد.
احمد توال اظهار داشت: پیش بینى کرده بودیم که نیمه 
دوم امسال مســکن از حالت رکود خارج شــود اما این 

پیش بینى محقق نشد.
وى بیان داشــت: با باالرفتن نرخ ارز و دالر شاهد کمى 
تحرك در خرید و فروش مســکن شــدیم اما به اندازه 

کافى نبود.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان تصریح کرد: دو 

احتمال در این راستا مى دادیم که دولت با افزایش اشتغال، 
رکود را کاهش دهد یا اینکه تورم را همچنان کنترل کند 

اما متأسفانه احتمال دوم غالب شد.
توال با اشاره به اینکه پیشنهاد انجمن انبوه سازان مسکن، 
مبنى بر اعطاى وام براى خانــه دار کردن مردم نه مورد 
موافقت مردم و نه دولت قرار گرفت، افزود: بخشــى از 
قیمت تمام شده قابل عرضه مسکن را به صورت اقساطى 
دریافت مى کنیم به شرطى که یکى از بانک ها بازپرداخت 
آن را قبول کند اما این در حالى اســت که بانک مسکن 
اعالم کرد با کارمزد 4 درصد این پیشنهاد را قبول مى کند 

اما درخواست ما با کارمزد 2 تا 2/5 درصد بود.

رکود 4/5 ساله مسکن 
در اصفهان

26 کلینیک در نواحى صنعتى 
اصفهان راه اندازى شد

یادواره سردار شـهید محمدعلى شـاهمرادى قائم مقام تیپ 44 قمر بنى هاشم (ع) در 
گلستان شهداى شهر ورنامخواست برگزار شد.

در این مراسم بعد از تالوت آیاتى از کالم ا... مجید، خان احمدى فرمانده دانشکده مجتمع 
دانشگاهى حضرت على (ع) (بیسیم چى شهید شاهمرادى) در مورد شهید شاهمرادى 
گفت: سردار شهید همیشه مى گفت ببینیم و بشناسیم دشـمن کجا آتش دارد و با چه 
تاکتیکى وارد عمل مى شـود ما هم قوى شـویم تا بتوانیم با دشـمن مقابله کنیم. وى 
افزود: در عملیات والفجر 8 که دشمن رخنه کرده بود، شهید شاهمرادى رخنه را شناخت 
و جلویش را گرفت. اگر االن شهید شـاهمرادى زنده بودند مى گفت ببینیم دشمن در 
سیاست و در اجتماع چطور وارد مى شود. ما هم باید قوى شویم و جلوى دشمن بایستیم. 
در ادامه امام جمعه شهر ورنامخواست حجت االسالم والمسلمین زارعى هم گفت همه 

ما باید جزو کسانى باشیم که چشم به راه اهداف بلند و آرمان دولت مهدوى است و نباید 
جزو کسانى باشیم که راه و رسم زندگى شـهیدان را عوض مى کنند. راه را نفروشیم و 
به عهدمان بمانیم. همچنین در ادامه فرمانده نیروى انتظامى سـردار سـرتیپ پاسدار 
اشترى گفت: حفظ جمهورى اسـالمى براى همه ما واجب است. اگر امنیت باالیى در 
کشور است به علت جانفشانى ها در دوران دفاع مقدس است. ما امنیت را مدیون خون 
شهدا و هدایت مقام معظم رهبرى هستیم. وى افزود: امروزه در سیستم هاى مختلف 
دفاعى پیشرفت خوبى داشته ایم تهدیدات به سوى ما نمى آید یا اگر مى آید کم است. 
توانمندى رزمندگان سپاه پاسداران، بسیج، ارتش جمهورى اسالمى، نیروى انتظامى 
و همه نیروهاى مسـلح زیر نظر رهبرى آماده دفاع از سرزمین هسـتند و این به برکت 

خون شهداست. 

 یادواره 
شهید محمدعلى شاهمرادى 

در ورنامخواست
 برگزار شد

معـاون وزیـر راه و شهرسـازى و مدیرعامـل شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـاى حمـل و 
نقل، ابـراز امیـدوارى کـرد کـه آزادراه شـیراز-اصفهان هفتـه دولت سـال 97 آمـاده بهره بـردارى 

باشد.
خیرا... خادمى در آیین آغاز عملیات اجرایى قطعه هفتم آزادراه شیراز به اصفهان، گفت: در پروژه هاى 
آزادراهى کشور، 15هزار نفر به شکل مسـتقیم و حدود دو برابر این رقم به شکل غیرمستقیم مشغول 

به فعالیت هستند.
وى گفت: هم اینک دو هزار و 200 کیلومتر آزادراه در کشور داریم و اجرایى شدن هزار و 350 کیلومتر 

آزادراه در مقابل آن، عدد بسیار بزرگى است.
معاون وزیر راه و شهرسازى افزود: این آزادراه ها در قالب شش پروژه آزادراه شیراز به اصفهان، آزادراه 
کنارگذر جنوبى تهران، آزادراه شمال، آزادراه منجیل، آزادراه خرم آباد به اراك و آزادراه تبریز به ارومیه 
به شکل ویژه و خاص با عملیات اجرایى مناسبى در حال اجراسـت که تحولى را در راه هاى دسترسى 

کشور ایجاد مى کند.
وى، پروژه آزاد راه شیراز- اصفهان را یکى از اصلى ترین پروژه هاى آزاده راهى کشور دانست و تصریح 
کرد: حدود 50 کیلومتر از این پروژه در قالب روسازى بتنى چهار خطه انجام مى شود که این اتفاق براى 

نخستین بار در کشور روى خواهد.
خادمى افزود: براى این منظور، اولین دستگاه کامًال پیشرفته پخش روسازى بتنى نیز وارد کشور و در 

کارگاه مستقر شده است.

تحمیل مالیات هاى سـنگین بر طالسـازان باعث شـده که طالهاى خارجـى جایگزین طالى 
داخل شود.

مالیات هاى سنگین باعث شده که براى طالسازان صرفه اقتصادى نداشته باشد که طال بسازند 
و با طرحى نو ، طال را وارد بازار کند.

طالى سـاخته دسـت هنرمندان اصفهانى که کمتر در سـطح بازار مى توان یافت باعث شده که 
بیشتر طالهاى موجود در بازار از خارج وارد شود.

رئیس اتحادیه کشـورى طـال و جواهر گفـت: کاهـش تولیدات داخلـى به دلیل ورشکسـتگى 
کارگاه هاى طالسـازى موجب شـده تـا بازار داخلـى دسـتخوش ورود طالهاى سـاخت خارج 

شود.
 محمد کشتى آراى بیان داشت: طالسازان ایرانى توانایى تولید محصوالت با کیفیت و قابل رقابت 
در بازارهاى جهانى را دارند اما به دلیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باال و به صرفه نبودن تولید 

کارگاه ها یکى پس از دیگرى تعطیل مى شود.
وى گفـت: مالیات هاى بـر ارزش افزوده باال، طالسـازى ها را بـه تعطیلى کشـانده که تعطیلى 

طالسازى ها ورود مصنوعات غیر ایرانى را به کشور در پى داشته است.
همچنین سـخنگوى سـتاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز از کشـف 59 کیلوگرم شـمش در 
اصفهان خبـر داده و عالوه بر ایـن 20 کیلوگـرم مصنوعات طـالى خارجى قاچـاق اصفهان و 

کردستان توقیف شده است.

سرپرسـت فرماندارى چادگان از انبار 46 هزار 
تن سیب زمینى مرغوب در انبارهاى شهرستان 
چادگان خبـر داد و گفت: امسـال بیـش از 60 

هزار تن سیب زمینى در 
دو هزار هکتـار از مزارع 
چادگان کشت و برداشت 
شده که تا کنون فقط 35 
درصد ایـن محصول به 

فروش رسیده است.
مهدى اسدپور ادامه داد: 
سـیب زمینـى چـادگان 
ماده خشک باالیى دارد 
و کامًال بى رگ اسـت و 

از مرغوب تریـن سـیب زمینى هاى کشـور به 
شمار مى رود اما متأسـفانه کارخانه هاى استان 
اصفهان به جاى اینکه سـیب زمینـى خود را از 
شهرستان هاى استان تهیه کنند از استان هاى 

همجوار خریدارى مى کنند.
وى از قیمت پایین این محصول هم گالیه کرد 
و گفت: قیمت سیب زمینى سـورت نشده450 
تـا 500 تومـان و قیمت 
سـیب زمینى مرغوب و 
سورت شده فقط 550 تا 
600 تومان است که این 
مبلغ حتى هزینه کشـت 
ایـن محصـول را هم به 
کشاورزان برنمى گرداند.

سرپرسـت فرمانـدارى 
در  گفـت:  چـادگان 
شهرسـتان چادگان سه 
انبار کوچک غیر اسـتاندارد با ظرفیت هرکدام 
25هزارتن قرار دارد که شـرایط مناسـب براى 

نگهدارى محصوالت کشاورزى را ندارند. 

آزادراه شیراز-اصفهان شهریور 97 
به بهره بردارى مى رسد

 طالسازان اصفهان 
انگیزه اى براى ساخت ندارند!

46 هزار تن سیب زمینى مرغوب
 انبار شده اند

سریال بالتکلیفى کارگران کاشى نیلو به قسمت پانزدهم 
رسید و با وجود گذشـت 15 ماه از تعویق حقوق کارگران 
این کارخانه ریشه دار استان، هنوز خبرى از بهبود شرایط 

نیست.
شـرکت کاشـى نیلو که سـال گذشـته از سـوى تأمین 
اجتماعى به چهـار نفر از فعـاالن بزرگ صنعت کاشـى 
منتقل شـده بود به دلیل عدم رسـیدگى مالکان جدید به 
وضعیت شرکت و ترمیم خطوط تولید، با مشکالت متعدد 
مواجه شده و در حال حاضر در تعطیلى کامل به سر مى برد 
و حقوق کارگران این شـرکت 15 ماه اسـت که پرداخت 

نشده است.
در همین رابطه کارگران کاشى نیلو چندین مرتبه دست 
به تجمع و اعتراض زده اند و این اعتراض روزهاى گذشته 

نیز در نجف آباد ادامه داشت.
یکى از کارگران شـرکت در رابطه با مشـکالت شرکت 
گفت: کاشـى نیلو تا سـال گذشـته در وضعیت مناسبى 
از تولید و فروش قرار داشـت اما مشـکالت از پاییز سال 

گذشته و چند ماه پس از تغییر مالکیت شروع شد.
وى افزود: مدیران شرکت توضیح مشخصى به ما نداده اند 
اما برخى مى گویند مشکالت ناشى از اختالف شرکا بوده 
و حتى مبالغى نیز از حساب هاى شرکت خارج شده است.

به گزارش فارس، معضالت نقدینگى کاشى نیلو از آذر 94 
و با عدم پرداخت بیمه کارگران علنى شـد و 800 کارگر 

شرکت تا کنون بالتکلیف مانده اند.
از دیگر سو سـهامداران این شـرکت نیز ماه هاست که از 
نقد کردن اصل سرمایه خود عاجز شده اند و دلیل آن نیز 
توقف نماد «کنیلو» از دى ماه سال گذشته به دلیل عدم 

ارائه اطالعات از سوى شرکت است.
 در سامانه نظارت بر ناشـران بورسى نیز آخرین اطالعیه 
شرکت مربوط اسفند سال گذشته و پیش بینى زیان 11 
میلیارد تومانى براى سال جارى است و همچنین مجمع 
عمومى شرکت نیز تا کنون به دلیل به حد نصاب نرسیدن 

اعضا در سال جارى تشکیل نشده است.

رئیـس اتحادیه صنـف میوه وسـبزى اصفهـان گفت: بیشـترین دلیل 
شکایات مردمى به اتحادیه بر سر قیمت باالى مرکبات از جمله پرتقال 

است.
به گزارش مهر، نوروز على اسماعیلى دوشنبه شب، در نشست مطبوعاتى 
با اصحاب رسانه با هشدار به نبود پرتقال در ایام عید، اظهار داشت: امسال 
به دلیل سرمازدگى، پرتقال شمال نداشتیم و پرتقال هایى که هم اکنون 
در سطح بازار موجود است، پرتقال جنوب است که تا یک ماه دیگر این 

پرتقال ها تمام مى شود.
وى با بیان اینکه به دلیل کمبود شـدید پرتقال احتمال گران شدن این 
میوه در ایام عید وجود دارد به طورى کـه حتى به کیلویى بیش از هفت 
هزار تومان هم مى رسد، ادامه داد: تنها راه حل تأمین پرتقال شب عید، 

واردات پرتقال از ترکیه است.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سـبزى اصفهان تصریح کرد: پرتقال هایى 
که هم اکنون وجود دارد کیفیت باالیى ندارد و این در حالى اسـت که با 

قیمت باال به دست مردم مى رسد.
وى اعالم کرد: پرتقال هاى والنسیاى وارداتى بسیار بى کیفیت است و 
این در حالى است که این وضعیت به دلیل نبود پرتقال شمال و جنوب در 

بازار به وجود آمده است.
اسماعیلى گفت: پرتقال هاى والنسیا بسیار خشک و تلخ است و با قیمت 

باال به دست مردم مى رسد.
وى با اشـاره به اینکه در حال حاضر هیچ ذخیره اى از پرتقال براى شب 
عید نداریم، ادامه داد: در جنوب کشور، پرتقال ها را انبار کردند که با قیمت 

گزاف در شب عید به سطح بازار برسانند.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سـبزى اصفهان با اشـاره بـه اینکه از پس 
دالل هـا بر نمى آییـم، ادامـه داد: قیمت پرتقـال را هم  اکنـون دالل ها 

معین مى کنند.
اسماعیلى با اشـاره به دو کانون اصلى کشـت و تولید پرتقال در شمال 
و جنـوب ایـران، ادامـه داد: 70 درصد پرتقـال مصرفـى در اصفهان از

 باغ هاى شمال کشور تأمین مى شود و 30 درصد این میزان مربوط به 
جنوب است.

وى تأکید کرد: پرتقال جنوب از شـهرهاى همچون شیراز، فسا، داراب، 
جهرم و کازرون تأمین مى شود.

اسماعیلى به بسته بندى میوه و به ویژه پرتقال اشاره کرد و گفت: بسته 
بندى میوه باعـث دوام و عدم دور ریز آن مى شـود و صرفـه اقتصادى 

بیشترى را از تولید کننده تا مصرف کننده رقم خواهد زد.
وى با اشاره به دیگر میوه هاى پرمصرف در عید نوروز گفت: قیمت موز 

بیشتر بر مبناى تحوالت اقتصادى بین المللى است.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سـبزى اصفهان پیش بینى کرد که تأمین 

این میوه در ایام نوروز با مشکلى مواجه نشود.
وى همچنین دربـاره نارنگى به عنـوان دیگر میوه پرمصـرف در نوروز 
تصریح کرد: قیمت این میوه نیز در نوروز نسـبت به االن تغییر چندانى 

نخواهد داشت و این میوه به حد کافى در بازار عرضه خواهد شد.
اسماعیلى با بیان اینکه بیشـترین حجم خیار توزیع شده در اصفهان در 
شـهرهاى یزد و بندرعباس و همچنین دهاقـان (85 کیلومترى جنوب 
اصفهان) کشت مى شود، اظهار داشت: پیش بینى مى کنیم که این میوه 

نیز شرایط مطلوبى براى ایام نوروز داشته باشد.
وى اعالم کرد: 700 واحد عرضه میوه و سبزى فعال و 300 واحد نیز در 

حال دریافت مجوزهاى الزم هستند.

توزیع روزانه حدود 100 تن سبزى در اصفهان
عضو هیئت رئیسـه اتحادیـه صنف میوه و سـبزى فروش شهرسـتان 
اصفهان نیز با اشاره به اینکه سـبزى خوردن مورد نیاز بازار اصفهان در 
داخل استان تأمین مى شود، اظهار داشت: حجم توزیع روزانه و ورودى 

سبزى به بازار اصفهان در حدود 100 تن است.
محمدجواد رضوانى با بیان اینکه از شهریور تا پایان فروردین ماه اصفهان 
از لحاظ تأمین سبزى مشـکلى ندارد، تأکید کرد: اغلب این سبزى ها از 

نظر بهداشتى از سالمت کامل برخوردارند اما در اردیبهشت ماه تا زمان 
به ثمر رسیدن سبزیجات خود استان، این محصوالت از دیگر استان ها 

وارد اصفهان مى شوند.
وى در ادامه با اشاره به اینکه واحدهاى سبزى ُخردُکنى زیرمجموعه این 
صنف قرار دارند، بیان داشت: 120 واحد سبزى ُخردُکنى در شهرستان 

اصفهان موجود است.

عضو هیئت رئیسـه اتحادیـه صنف میوه و سـبزى فروش شهرسـتان 
اصفهـان با بیـان اینکـه 12 کارخانـه شستشـوى سـبزى در اصفهان 
وجـود دارد، گفـت: هیچیـک از واحدهـاى سـبزى ُخردُکنـى اجـازه 
ندارنـد سـبزى هـا را در منـازل شـخصى و مسـکونى شستشـو دهند 
و در صـورت مشـاهده ایـن موضـوع بـا آنهـا برخـورد و  پلمـب 

مى شوند.

وضعیت وخیم بازار پرتقال در گفتگوى رئیس اتحادیه صنف میوه وسبزى با رسانه ها

بحران پرتقالى در اصفهان!

تعویق حقوق پرسنل همچنان ادامه دارد

حسرت 15 ماهه 800 کارگر کاشى نیلو
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97درصد موبایل ها در بازار 
قاچاق هستند

رئیس فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه 97درصد 
موبایل هـاى موجـود در بـازار قاچاق هسـتند، گفت: 
ارزش این بازار 1/5 برابر بـازار خودروهاى وارداتى در 

کشور است.
فرهاد احتشام زاد ا بیان اینکه یکى از مشکالت بخش 
واردات مربوط به انجمن موبایل ایران است، افزود: 97 
درصد واردات موبایل در کشور به صورت قاچاق انجام 
مى شود و 3 درصد رسمى است؛ در حالى که ارزش این 

واردات 2/5 تا سه میلیارد دالر در سال است.
رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه در واقع 
1/5 برابر واردات، ارزش این بازار است، اظهار داشت: 
موضوع رجیسـترى موبایل ها از مدت هاپیش مطرح 
شده و متأسـفانه برغم اینکه یکسـال از این موضوع 

گذشته اما هنوز اجرایى نشده است.

 ایران خودرو و پژو 
خودروى جدید مى سازند 

یکى از برنامه هاى مشترك ایران خودرو با پژو،  تولید 
خودروى جدید خواهد بود.

مدیر مرکز تحقیقات ایـران خودرو در مـورد جزئیات 
خودروى جدیدى که بناست تا از سـوى ایران خودرو 
و پژوى فرانسه براى اولین بار در دنیا تولید شود گفت: 
یکى از برنامه هایى که ایران خودرو و پژوى فرانسـه 
دنبال مى کند طراحى خودروى مشترك است که در 

این زمینه در حال کار هستیم.
کیوان وزیرى در مورد جزئیات خودروى جدید گفت: به 
لحاظ کاهش زمان بناست تا از پلت فرم هاى مختلف 
پژو قطعاتى را بـه صورت مشـترك اسـتفاده کرده و 

خودروى جدیدى را طراحى و به بازار عرضه کنیم.
وى در پاسخ به پرسشـى مبنى بر اینکه این خودروى 
مشترك چه زمانى به بازار عرضه مى شود گفت: پیش 
بینى مى کنیم تا 21 ماه آینده محصول مشترك  ایران 

خودرو و پژوى فرانسه رونمایى شود.

سالى 1500 کارگر 
کشته مى شوند

معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه از حذف افراد 
فاقد صالحیت در فرآیند ساخت وساز خبر داد و گفت: 
ساالنه هزار و 500 نفر در حوادث ناشى از کار جان خود 

را از دست مى دهند.
حامد مظاهریان اظهار داشت:  درصدى از این حادثه ها 
در فرآیندهاى تولید ساختمان است و این آمار غیرقابل 
قبول است و تالش هاى مضاعفى باید صورت گیرد تا 

این آمار کاهش پیدا کند.
وى با بیان اینکـه یکى از مسـائلى کـه در زمینه باید 
مدنظر قرار بگیرد عدم به کارگیرى افراد فاقدصالحیت 
در فرآیند ساختمانى اسـت، افزود: مطابق قانون نظام 
مهندسى ساختمان، تنها افراد باصالحیت حق دخالت 

در ساخت وساز را دارند.

اعالم 100 اقدام برجسته 
اقتصادى دولت

وزیر اقتصاد با اشـاره به اقدامـات انجام شـده در این 
وزارتخانه در خصوص ایجاد شـفافیت، بهبود محیط 
کسب و کار و تأمین منابع پایدار مالى گفت: در صد روز 
آینده صد عملکرد برجسـته دولت بـراى مردم اعالم 
خواهد شد. على طیب نیا گفت: معرفى اقدامات صورت 
گرفته در گمرك ایران اولین گام در این حوزه مى باشد.

زندگى زیر نور چینى!
یـک تولید کننـده گفـت: وارد کننـدگان بـا دور زدن 
قانون، به جاى تعرفه 70 درصدى، تعرفه 12 درصدى 

پرداخت مى کنند.
اکبر نمکى در گفتگو با فارس با بیان اینکه بین 80 تا 90 
درصد لوسترهاى موجود در بازار چینى هستند، گفت: 
اجزاى این لوسترها به کشـور وارد مى شوند که برخى 
از آنهـا کپى محصوالت بـا کیفیت خارجى اسـت که 
گاهى با قیمت باالتر از محصول اصلى نیز به فروش 

مى رسند.

وزیر نفت با بیان اینکه برآورد مى شــود فروش نفت و 
میعانات گازى تا پایان ســال به 41 میلیارد دالر برسد، 
اظهار داشت: البته به این معنى نیســت که 41 میلیارد 
دالر وصولى داریــم، زیرا وصولى ها با چنــد ماه تأخیر 

حاصل مى شود.
بیژن زنگنه با اشاره به تولید نفت ایران، گفت: در بخش 
افزایش تولید نفت از میدان هاى مشترك، بخشى را انجام 
داده ایم که مربوط به میادین غرب کارون مى شــود و تا 
آخر امســال نیز ظرفیت تولید ما از میادین غرب کارون 

اضافه مى شود.
وى با تأکید بر اینکه پول نفت ایران بلوکه نمى شــود، 

افزود: ما همه پول را دریافت مى کنیم.
وزیر نفت در ادامه در مــورد اقدامــات وزارت نفت در 
راستاى بهینه سازى مصرف ســوخت توضیح داد: یکى 
از اقدامات وزارت نفت جایگزینــى گاز با فرآورده هاى 
دیگر در بخش هاى مختلف از جمله اتوبوس ها، راه آهن 

و تاکسى هاست.
زنگنه با اشاره به قرارداد هفت میلیارد دالرى بین وزارت 
نفت و راه آهن، گفت: با راه آهن یک قرارداد هفت میلیارد 
دالرى امضا کردیم که طبق آن راه آهن باید بار و مسافر 
را از روى جاده به راه آهن انتقال دهد که به ازاى هر تن 

کیلومتر مبلغى به آنها پرداخت مى کنیم. 

در حالى که بیش از یک ماه از برداشــت زعفران از مزارع 
کشور مى گذرد، عضو شوراى ملى زعفران از کاهش تولید 
زعفران به دلیل موج ســرما در اواخر فصل برداشت این 
محصول خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشــاورزى براى 
اطالع مردم و افزایش آگاهى خریداران و صادرکنندگان 
براى برنامه ریزى در بازار، بهتر اســت هرچه سریع تر آمار 

دقیق تولیدى را اعالم کند. 
على حسینى اظهار داشــت: 24 استان کشور درگیر تولید 
زعفران هستند که حدود 96 درصد آن در دو استان خراسان 
رضوى و خراسان جنوبى تولید مى شود و سطح زیر کشت 
این محصول در این دو اســتان به بیش از 90 هزار هکتار 

در سال جارى رســیده اســت. وى افزود: با توجه به موج 
ســرمایى که در اواخر فصل برداشت زعفران رسید، تولید 
این محصول کاهش یافته اما همچنان هیچ آمار دقیقى از 

میزان برداشت و تولید زعفران وجود ندارد. 
وى تصریح کرد: طرح بهبود کیفیت و شناسنامه دار کردن 
زعفران باید هر چه سریع تر در کشور اجرایى شود چراکه 
اجراى این طرح در ســطحى کوچک تر طى ســال هاى 
گذشته نشان داد که ایران تنها کشورى است که مى تواند 
زعفران را با این سطح کیفى در جهان تولید و عرضه کند 
و ملى شدن این طرح، ایران را از رقباى خود یک پله دیگر 

جلوتر مى اندازد.

درآمد نفتى ایران، امسال 
به 41 میلیارد دالر مى رسد

کاهش تولید زعفران 
به دلیل سرما

دور جدید حذف یارانه ها از دى ماه آغاز شد تا تصمیم 
جدید دولت براى حذف یارانه سه میلیون نفر دیگر از 

ُپردرآمدها عملیاتى شود.
به گزارش تسنیم، حذف یارانه سه میلیون نفر دیگر از 
پردرآمدها تصمیم جدید دولت اســت که على ربیعى 
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعى اخیراً خبر داده و گفته 
بود: براى سه گروه پیامک داده ایم و گام بعدى دولت 

حذف یارانه سه میلیون نفر دیگر است.
تنها چند روز پس از این اظهارنظــر آقاى وزیر، على 
ربیعى درباره ارسال پیامک حذف یارانه به سه میلیون 
نفر دیگر از پردرآمدها گفت که حذف یارانه سه میلیون 

نفر برنامه االن دولت نیست و در آینده اجرا مى شود.
آخرین یارانه 26 دى ماه واریز شــد کــه طى دو روز 
گذشــته شــهروندان زیادى در تماس با خبرگزارى 
تسنیم از حذف یارانه خودشان در ماه جارى خبر دادند. 
پیگیرى هاى خبرنگار تســنیم حاکى اســت، طى 
هفته هاى اخیر بســیارى از شهروندان پیامک حذف 
یارانه را دریافت کردند.به تازگى هم اعالم شد، آن دسته 
از سرپرستان خانوارى که طى هفته هاى گذشته پیامک 
حذف یارانه را دریافت کرده اند باید براى اعتراض خود 
به سامانه هدفندى یارانه ها مراجعه و اعتراض خود را 
اعالم کنند. نتایج بررسى اعتراض آنها طى 45روز از 
طریق تماس به اطالع سرپرستان خانوار خواهد رسید. 
گروه هایى که پیامک حذف یارانه در ماه هاى آینده را 
دریافت کرده  اند، باید مستندات و مدارك الزم خود را 
براى اثبات نیازمندى خود براى دریافت یارانه را اعالم 
کنند. مستندات باید به گونه اى باشد که ثابت کند در 
آینده با توجه به دارایى ها و میزان درآمد آنها به یارانه 

نقدى نیاز دارند.

با وجود حذف ماده 62 از الیحه برنامه ششــم توسعه، 
کارکنان قراردادى پســت هاى فوق توزیع برق نگران 
احیاى این ماده و واگذارى پســت هاى فوق توزیع به 

بخش خصوصى و اخراج از دولت هستند.
به گزارش تسنیم، در ماده 62 الیحه برنامه ششم توسعه 
ذکر شده بود که وزارت نیرو موظف است تا پایان سال 
1396 تمام امور برق (تولید، انتقال) هر استان را در یک 
مجموعه (اداره کل یا شرکت) تجمیع نماید و تا پایان 
برنامه بخش تصدیگرى این امــور را در قالب قانون 
اجراى اصل 44 قانون اساسى به بخش خصوصى واگذار 
کند. این ماده از الیحه برنامه ششم توسعه دوازدهم دى 
ماه سال جارى در جریان بررسى این الیحه در صحن 
علنى مجلس شوراى اسالمى با 152 رأى موافق، 42 
رأى مخالــف و دو رأى ممتنع از مجموع 238 نماینده 
حاضر در صحن علنى حذف شــد. طبق بررسى هاى 
میدانى ، کارکنان قراردادى پست هاى  توزیع برق که 
نگران تصویب این بند از الیحه برنامه ششم توسعه و 
واگذارى پست هاى فوق توزیع به شرکت هاى خصوصى 
بودند، از حذف این ماده اعالم رضایت داشتند تا اینکه 
ظرف روزهاى اخیر، جابه جایى هاى متعدد در پست هاى 
63 کیلوولت و 230 کیلوولت، موج جدید نگرانى را بین 
نیروهاى قراردادى پســت هاى فوق توزیع برق کشور 

به دنبال داشته است.
و این شــایعه بین کارکنان قراردادى پست هاى برق 
وجود دارد که قرار است آنهایى را که مى خواهند بمانند 
در پست هاى 230 کیلوولت نگه  دارند و کسانى را که 
مى خواهند رد کنند به پست هاى 63 کیلوولت انتقال 
مى دهند چرا که به نظر مى رســد دولــت مى خواهد  
پست هاى 63 کیلوولت را به بخش خصوصى واگذار 

کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه پایانى بررسى 
الیحه برنامه ششــم توسعه، همه سازمان ها و دســتگاه هاى زیر مجموعه 
صندوق بازنشستگى کشورى و تأمین اجتماعى را موظف کردند تا با درخواست 
بازنشستگى کارمندان زن شاغل در دســتگاه هاى دولتى و بیمه شدگان زن 
تأمین اجتماعى در صورت داشتن 20 سال سابقه کار بدون محدودیت سنى 

موافقت کنند.
در جوامع مختلف سن بازنشستگى به تناسب شرایط اقتصادى و اجتماعى و با 
در نظر گرفتن مؤلفه هایى همچون ترکیب جمعیتى، وضع بهداشت و سالمت، 
هزینه ها و امید به زندگى از 55 سال تا 70 سال متفاوت باشد. مهمترین دلیل 
بازنشستگى، کهولت سن، فرسودگى جسمى، اشتغال به کارهاى سخت و زیان 

آور و شرایط اقتصادى و اجتماعى عنوان مى شود.
بسیارى از کارگران و بیمه شدگان پس از سال ها کار و تالش به دلیل رسیدن 
به شرایط و سنى که قانون، فرد را بازنشسته مى داند بازنشسته مى شوند. برخى 
دیگر به دلیل اشتغال در کارهایى که عمدتاً سخت و زیان آور است نظیر کار در 
معادن و یا اشتغال در مناطق بد آب و هوا دچار فرسودگى و پیرى زودرس شده 
و قبل از رسیدن به سن مورد نظر یا داشتن سابقه کامل بازنشسته مى شوند و 
دسته اى دیگر از بیمه شدگان به دلیل شرایط اقتصادى، اجتماعى و سیاسى مثل 
بحران بیکارى یا تورم نیروى کار در بنگاه ها از سوى دولت به شکل زودهنگام 
بازنشسته مى شوند.احراز بازنشستگى در قانون تأمین اجتماعى بر اساس دو معیار 
مهم رسیدن به سن مقرر در قانون و داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان 

مقرر در قانون تأمین اجتماعى صورت مى پذیرد.
تعریف بازنشستگى در قانون تأمین اجتماعى عدم اشتغال بیمه شده به کار به 
سبب رسیدن به سن بازنشستگى عنوان شده است؛ به تعبیر دیگر بازنشستگى 
رسیدن به شرایطى است که بر اساس آن توان کارى فرد کاهش یافته و قدرت 

و توانایى سابق را براى ادامه کار و فعالیت ندارد.
در مجموعه قوانین و مقررات امور بازنشستگى ایران، اشکال متفاوتى براى 
بازنشستگى پیش بینى شده که یکى از آنها بازنشستگى پیش از موعد است 
و امکان بازنشســتگى پیش از موعد براى زنان داراى 20 سال خدمت در آن 

دیده شده است.
به موجب ماده 2 قانون بازنشستگى پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 
1386 کلیه کارکنان رسمى، پیمانى و قراردادى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى 
در صورت دارا بودن حداقل 25 سال ســابقه خدمت قابل قبول بدون رعایت 
شرط سنى مى توانند با ارائه درخواست کتبى مبنى بر بازنشستگى پیش از موعد 
و موافقت دستگاه متبوع از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقى تا سقف 30 سال 
بازنشسته شوند؛ همچنین بر اساس تبصره یک همین ماده، بانوان شاغل که 
فاقد شرط سابقه خدمت مقرر در ماده 2 این قانون هستند به شرط داشتن حداقل 
20 سال سنوات قابل قبول مى توانند با ارائه درخواست کتبى و موافقت دستگاه 

متبوع با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقى بازنشسته شوند. این قانون در 
سال 1390 به پیشنهاد نمایندگان مجلس شوراى اسالمى به مدت پنج سال، 

بدون احتساب سنوات ارفاقى تمدید شد.
بر اساس ماده 121 قانون بودجه سال 1392 کشور، بازنشستگى پیش از موعد 
کلیه مشمولین قانون بازنشستگى پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید 
آن با موافقت باالترین مقام اجرایى دستگاه و بدون سنوات ارفاقى مجاز است 
و دستگاه هاى اجرایى مجاز هستند کارکنان مرد را با داشتن حداقل 25 سال 
سابقه خدمت با 25 روز حقوق و کارکنان زن را با داشتن حداقل 20 سال سابقه 
خدمت با 20 روز حقوق بدون شرط سنى و سنوات ارفاقى با درخواست کتبى 

مبنى بر بازنشستگى پیش از موعد بازنشسته کنند.
بر اساس قانون بازنشستگى پیش از موعد تأمین اجتماعى، بیمه شدگان مشمول 
قانون کار در صورت داشتن حداقل 55 سال تمام سن و سابقه پرداخت 20  سال 
یا بیشتر حق بیمه مى توانند با اطالع کتبى به کارفرما درخواست بازنشستگى 
خود را به سازمان تأمین اجتماعى حوزه محل کار خود تسلیم تا طبق  مقررات این 
قانون مستمرى بازنشستگى جهت آنان برقرار شود.طبق تبصره 4 بند 2 ماده 76 
قانون تأمین اجتماعى نیز، زنان بیمه شده شاغل در کارگاه هاى مشمول قانون 
کار مى توانند با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق 

بیمه در طول مدت اشتغال خود با 20 روز حقوق بازنشسته شوند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر سن بازنشســتگى زنان در ایران همانند اکثر 
کشــورهاى جهان کمتر از سن بازنشســتگى مردان است. تحقیقات نشان 
مى دهد زنان با 20 درصد متوســط عمر کارى و حدود 40 درصد بلوغ زودتر، 
در شرایط برابرى با مردان کار مى کنند که این امر سبب مى شود هزینه هاى 
جسمى و روحى شدیدترى را تحمل کرده و به همان نسبت و با توجه به فشار 
کارى از طول عمرشان کاسته شود.مجلس شوراى اسالمى در آخرین جلسه 
بررسى الیحه برنامه ششم و در جریان بررسى پیشنهاد الحاقى نمایندگان به 
کل الیحه برنامه ششم توسعه با الحاق ماده اى درمورد بازنشستگى زنان شاغل 
موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، دستگاه ها، سازمان ها و شرکت هاى دولتى 
و عمومى غیردولتى تابع صندوق هاى بازنشستگى اعم از کشورى یا تأمین 
اجتماعى موظفند با درخواست بازنشستگى بانوان شاغلى که داراى حداقل 20 

سال سابقه خدمت هستند بدون لحاظ کردن محدودیت سنى موافقت کنند.
به این ترتیب شرط سنى داشتن 42 سال براى بازنشستگى پیش از موعد از 
پیش روى بیمه شدگان زن تأمین اجتماعى برداشته شد تا یکى از مطالبات 
جدى جامعه زنان کارگر محقق شود. بر اســاس این مصوبه میزان محاسبه 
مستمرى بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگى پیش از موعد بر مبناى تعداد 
سال هاى کارکرد و پرداخت حق بیمه  آنها خواهد بود. حاال زنان کارگر چشم 
انتظار اجراى این مصوبه هستند؛ مصوبه اى که اجرایى شدن آن به تأیید شوراى 

نگهبان نیاز دارد.

راه براى بازنشستگى زنان کارگر باز شد

دور جدید حذف یارانه ها 
آغاز شد

بابابرقى ها
 اخراج مى شوند؟!

دبیرکل کانون سراســرى مــرغ تخمگذار کشــور از 
گسترش شــیوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به استان 
اصفهان خبر داد و گفت: در حال حاضر، 12استان کشور 

به این بیمارى آلوده شده اند. 
سیدفرزاد طالکش از ســرایت بیمارى آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان به استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت: 
تاکنون 12 استان کشور درگیر این بیمارى شده اند، البته 
در اســتان هایى که به تازگى بیمارى در آنجا مشاهده 
شده، آلودگى مربوط به طیور بومى بوده و خوشبختانه 
گزارشى از شیوع بیمارى در واحدهاى صنعتى ارائه نشده 

است.
وى اضافه کرد: روند گســترش بیمارى در واحدهاى 

صنعتى کند شــده اما همچنان گزارشات پراکنده اى از 
مشــاهده آلودگى در جمعیت پرندگان بومى و وحشى 
ارائه مى شــود.دبیرکل کانون سراسرى مرغ تخمگذار 
کشور تصریح کرد: اگرچه شیوع بیمارى در استان هاى 
جدید فقط در میان پرندگان بومى بوده اســت اما باید 

نگران باشیم.
طالکش همچنین درباره وضعیت بــازار تخم مرغ نیز 
افزود: خوشبختانه ترســى که مردم از شیوع آنفلوآنزا و 
مصرف مرغ و تخم مرغ پیدا کرده بودند، فروکش کرده 
و در حال حاضر بازار این محصول شرایط نسبتًا خوبى 
دارد؛ هرچند که ما امیدوار هستیم این ترس به طور کلى 

در میان مصرف کنندگان از بین برود.

باید نگران باشیم!

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

آگهى آگهى 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد به استناد آیین نامه انتخابات 
رؤساى هیأت هاى ورزشى استان ها، نسبت به تشکیل مجمع هیأت هاى ورزشى:

پهلوانى و زورخانه اى- قایقرانى
به منظور انتخاب رییس هیأت در استان اصفهان اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط 
عالقمند به احراز پست ریاست هیئت دعوت بعمل مى آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك 
مورد نیاز از تاریخ 95/10/29 لغایت 95/11/6 به مدت 7 روز کارى از ساعت 8  الى 14 به دبیرخانه مجمع 

واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه و با تحویل مدارك، رسید دریافت نمایند. 
این اداره کل به استناد بخشنامه شماره 126831 مورخ 1390/7/19 سازمان بازرسى کل کشور، مبنى 
بر عدم به کارگیرى افراد بازنشسته، از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیداى 
ریاست هیأت هاى ورزشى معذور است. ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70 ٪) و 
باالتر، نیروهاى مسلح، وزارت اطالعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبرى از شمول این 
قانون مستثنى مى باشند. ضمناً طبق نامه شماره 32/9715/ص مورخ 94/4/30 وزارت ورزش و جوانان 
مقرر گردیده است افراد معترض به فرایند انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات 
شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگى به امور مجامع وزارتخانه ارسال نمایند. 

بدیهى است به شکایات دریافتى پس از مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
آدرس: اصفهان- آبشار سوم- بعد از پل غدیر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

شرایط: شرایط: 
1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران 

2- تابعیت جمهورى اسالمى ایران 
3- معتقد به یک ى از ادیان رسمى کشور 

4- نداشتن سوء سابقه کیفرى 
5- دارا بودن حداقل 30 سال تمام 

6- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى فوق دیپلم 
مدارك مورد نیاز: مدارك مورد نیاز: 

1. تصویر کارت ملى 
2. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمى در نیروهاى مسلح (فقط آقایان) 

3. دو قطعه عکس جدید- ابعاد 4*3 
4. تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر یا معادل آن (حداقل فوق دیپلم) 

5. تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمانها و ارگان هاى دولتى و یا 
سایر مدارك مربوط به اشتغال غیردولتى 

6. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد با دریافت تایید از حراست اداره کل (پس از 
ثبت نام) 

7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز 
م الف:  818235. ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد. 
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 مهمترین تجارب زندگى
 سـپاهان در اولین هفته از دور برگشـت لیگ شـانزدهم 
در مشـهد به مصاف پدیده رفت. طبیعتاً بازیکنان و کادر 
فنى سپاهان از این فرصت براى زیارت مرقد امام هشتم 
شـیعیان(ع) اسـتفاده کردند.در همیـن راسـتا، «رافائل 
فوگاگیرو» تصویرى در صفحه اجتماعى خود منتشر نمود 
که این بدنساز برزیلى را همراه با جالل الدین على محمدى، 
احسان حاج صفى و حسین پاپى در حرم امام رضا (ع) نشان 
مى دهد.فوگاگیرو از حضور خود در حـرم امام رضا (ع) به 
عنوان «یکى از مهمترین تجارب زندگـى اش» نام برد.
پیش از این موسى کولى بالى از حس عجیب و جالب خود 

در این مکان  سخن گفته بود.

گالیه آذرى از على منصور
مدیرعامل باشـگاه ذوب آهن گفـت: از منصوریان بیش 
از اینها انتظار داشـتم چرا که همواره ازمقـررات و اصول 
حرفه اى دم مى زند و از این کار وى به شدت تعجب کردم.

سـعید آذرى بـا گالیـه از رفتـار غیرحرفـه اى علیرضـا 
منصوریـان سـرمربى تیـم فوتبـال اسـتقالل تهـران، 
گفـت: از علیرضـا منصوریـان سـرمربى اسـتقالل 
تهـران گالیه منـد و دلخورم. او کـه همواره از دوسـتان 
من بـوده و چه در زمان بـازى و چه اکنون کـه در عرصه 
مربیگرى فعالیـت مى کند بـه او عالقه داشـته و احترام 
خاصـى برایـش قائلـم، متأسـفانه بـر خـالف عـرف 
حرفـه اى، با دو نفـر از بازیکنـان تیم فوتبـال ذوب آهن 
به طـور شـخصى تمـاس گرفتـه و بـراى پیوسـتن به 
تیم اسـتقالل تهران با آنها مذاکره مسـتقیم کرده است.

وى افزود: از منصوریان بیش از اینها انتظار داشتم چرا که 
همواره ازمقررات و اصول حرفه اى دم مى زند و از این کار 
وى به شـدت تعجب کردم. با آقاى افتخارى مدیرعامل 
استقالل تهران صحبت کردم و به ایشان نیز گفتم که اى 
کاش مثل همه باشگاه هاى حرفه اى دنیا، با نامه رسمى 
از طرف باشـگاه، تقاضاى خود را در مورد بازیکنان ذوب 

آهن اعالم مى کردید.

دستمزد بازیکن لبنانى 
ذوب آهن چقدر است؟

باشگاه ذوب آهن اخبار منتشر شـده در مورد مبلغ قرارداد 
بازیکن لبنانى جدید خود را تکذیب کرد. 

روابـط عمومـى ذوب آهـن در اطالعیـه کوتاهـى، نقل 
قول هایى که از منابع خبرى مختلـف در ارتباط با میزان 
دسـتمزد و مفاد قرارداد «ربیع عطایا» بازیکن ملى پوش 

لبنانى منتشر شده است را تکذیب کرد.
به گزارش ایمنا، ربیع عطایا رسماً با قراردادى به مدت یک 

و نیم فصـل به ذوب آهن 
پیوست.برخى 

رسـانه ها از قول منابـع خبرى 
عربـى نوشـته بودند، عطایـا با قـراردادى 
270 هزار دالرى به ذوب آهن پیوسـته کـه 15 درصد از 
این مبلغ به مالیات اختصاص داده مى شـود و عطایا باید 
20 درصـد از این مبلغ را به باشـگاه قبلى خـود (االنصار 

لبنان) پرداخت کند.

کار سخت کریم در المپیاکوس
جذاب ترین انتقال زمسـتانى براى ایرانى هـا کوچ کریم 
انصارى فرد بـه مطرح ترین تیم یونـان، المپیاکوس بود. 
اما این تازه آغاز ماجراسـت و مبـارزه اى همه جانبه براى 
شماره 10 تیم ملى شروع شده است. مهاجم آسیایى براى 
اینکه نفر اول خط حمله المپیا شـود رقباى سرسختى از 
قاره هاى آفریقا و آمریکاى جنوبى دارد؛ از «براون عایده» 
نیجریـه اى تا «سباسـتیائو جونیـور» برزیلى و «اسـکار 
کاردوسـو» پاراگوئه اى. بـراون عایده کـه دومین فصل 
حضورش در یونان را مى گذراند در این فصل 12 گل زده 
و سخت ترین رقیب کریم براى رسیدن به ترکیب فیکس 
صدرنشـین یونان اسـت. این در حالى اسـت که جونیور 
و کاردوسـو در این فصل، به ترتیب سـه و دو گل به ثمر 
رسـانده اند. عملکـرد نه چندان مناسـب مهاجمـان اهل 
آمریکاى جنوبى سـران المپیا را براى خرید انصارى فرد 
مصمم تـر کـرد. به خصـوص بـا پیشـنهادات عایـده از 
بشیکتاش ترکیه و جدایى احتمالى این بازیکن نیجریه اى، 
آنها حسـاب ویژه اى روى درخشـش کریم در ادامه این 

فصل و فصل هاى بعد باز کرده اند.

تایم اوت

عالقه خلیل زاده به حضور در جمع سرخپوشـان پایتخت 
پس از انتقال سروش رفیعى به پرسـپولیس، بیشتر شده 
است. ماجراى عالقه سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس به 
شجاع خلیل زاده موضوع جدیدى نیست اما پس از گذشت 
حدود دو سال، مدیران باشگاه پرسپولیس هنوز موفق به 

جذب مدافع سپاهان نشده اند.
برانکو سرسـختانه به على اکبـر طاهرى اصـرار دارد که 
خلیـل زاده را در نقـل و انتقـاالت نیم فصل جـذب کنند. 
مدیران باشگاه پرسپولیس مذاکراتى را با همتایان خود در 
باشگاه سپاهان داشته اند. این مدافع هم عالقه زیادى به 
حضور در پرسپولیس دارد و رایزنى هایى با مدیران باشگاه 

خود داشـته اما هنوز نتوانسـته رضایتنامه خود را دریافت 
کند. شنیده مى شود عبدا... ویسى سرمربى سپاهان تنها 
در صورتى به جدایى خلیـل زاده رضایت مى دهد که یک 
مدافع میانى مسـتحکم توسـط مدیران باشگاه زردپوش 
اصفهانى جذب شود. نکته جالب اینکه عالقه خلیل زاده به 
حضور در جمع سرخپوشان پایتخت پس از انتقال سروش 
رفیعى به پرسپولیس، بیشتر شده است.این دو بازیکن که 
فصل گذشته در تراکتورسازى با یکدیگر همبازى بودند، 
رابطه بسـیار صمیمانه اى با هم دارند اما مشخص نیست 
مدیران باشگاه سپاهان به خلیل زاده اجازه مى دهند پیش 

از پایان قراردادش، از این تیم جدا شود یا خیر.

بختیار رحمانى جزو آن بازیکنانى بود که با عشق و عالقه 
به استقالل آمد. 

کارى به مبلغ میلیاردى اش نداریم امــا او حتى قبل از 
شروع فصل نقل و انتقاالت، اســتقاللى شده بود. حتى 
هواداران تراکتور بازى ضعیف او را به دلیل ِعرق بیش از 

حدش به استقالل مى دانستند. 
نظریه اى که بعداً مشخص شــد که نادرست بوده چون 
بختیار در اســتقالل هم همان کیفیت را و البته بســیار 

پایین تر ارائه کرد. 
بختیار بدون هیچ ناز و ادایى اســتقاللى شد. روزى که 
پیراهن تیم محبوبش را برتن کرد بسیار خوشحال بود. 

اما چهره اش بعد از جدایى از محبوبش بسیار جالب بود. 
آنقدر از گرفتن رضایتنامه اش از استقالل خوشحال بود 
که  عکس هاى خنده هایش پس از اخذ رضایتنامه سوژه 

شبکه هاى اجتماعى شده بود. 
چه اتفاقاتى افتاد که عاشق استقالل را به یک جداشده 
خوشحال تبدیل کرد؟کسى چه مى داند اما هر چه هست 
همه چیز را نمى شود فقط و فقط به کیفیت فنى او ارتباط 
داد. شاید این قضیه را بعداً یک مربى بهترى ثابت کند که 
بختیار خیلى هم بازیکن بدى نبوده است. گفته مى شود به 
دلیل رفاقت و رابطه خوب ویسى و بختیار، سپاهان یکى 

از مشتریان او خواهد بود.

بختیار 
به سپاهان مى آید؟

عالقه شجاع به 
حضور در پرسپولیس 

هفته هفدهم لیگ برتر امروز با دیدارهاى حساسى پیگیرى 
خواهد شد که از بین آنها مى توان به حساسیت باالى دیدار 
تیم هاى فوتبال فوالد مبارکه سپاهان و نفت تهران اشاره 

کرد. 
 هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال پر است از شور و هیجان؛ 
شــور و هیجانى که هفته هاست آغاز شــده و هر هفته 
بیشتر از قبل مى شود. با حساس تر شدن بازى ها و تقابل 
برخى تیم ها که در سرنوشــت لیگ تأثیرگذار هســتند. 
این هفته هم مســتثنى از هفته هاى قبل نیست و چه بسا 
حساسیت ها باالتر هم مى رود. کشمکش بین پرسپولیس 
و تراکتورسازى براى تصاحب صدر جدول هفته ها ادامه

 داشت. 
نگاهى داریم به دیدارهاى امروز هفته هفدهم:

سایپا – ذوب آهن اصفهان
سایپا همچنان مى تازد اما نه به باالى جدول و به تیم ها، بلکه 
به سمت سقوط و رتبه هاى انتهایى جدول. تیم تحت هدایت 
حسین فرکى در شروع نیم فصل دوم هم کارش را با شکست 
آغاز کرد تا همچنان جزو گزینه هاى سقوط باشد. این تیم در 
دیدار مقابل پرسپولیس شکست خورد و بدشانسى هایش 
ادامه دارد؛ سایپا پس از دیدار سخت مقابل پرسپولیس، این 
هفته هم دیدار سختى مقابل ذوب آهن دارد. تیمى که لیگ 
را با قدرت ادامه مى دهد و هفته گذشته هم سیاه جامگان را 
شکست داد تا بین مدعیان قهرمانى باقى بماند. ذوب آهن 
که منتظر لغزش پرسپولیس و تراکتورسازى است تا خودش 
را به صدر جدول نزدیک تر کند و با این شرایط در خانه سایپا 

به چیزى جز برد فکر نمى کند.
شاگردان مجتبى حسینى در هفته هاى اخیر نشان داده اند 
که براى پیروزى هایشان به بازى داخل و یا خارج از خانه 
فکر نمى کنند و فقط میل به برد دارند. این انگیزه ذوب آهنى ها 

مى تواند تداوم روزهاى سیاه حسین فرکى را رقم بزند.

سپاهان اصفهان - نفت تهران
بدون شــک یکى از جنجالى ترین دیدارهاى این فصل 
فوتبال ایران، مصاف سپاهان و نفت تهران در اصفهان و در 
چارچوب دیدار نیمه نهایى جام حذفى بود. یک بار دیگر این 
بازى تکرار خواهد شد و این بار در لیگ این دو تیم به مصاف 
هم خواهند رفت. حدود دو هفته پیش بود که سپاهان و نفت 
در نیمه نهایى جام حذفى به مصاف هم رفتند که شاگردان 
على دایى در روزى که او را حســابى عصبانى و جنجالى 
مى دیدند پیروز میدان شــدند و به فینال رسیدند. تبعات 
جنجال هاى على دایى در آن بازى به لیگ هم کشیده شد و 
سرمربى نفتى ها دو جلسه از همراهى تیمش محروم است. 
دایى یک جلسه از محرومیت خود را در بازى مقابل استقالل 
پشت سر گذاشت و حاال در دیدار انتقامى سپاهان هم غایب 
است. از این رو سپاهانى ها امید بیشترى براى انتقام گرفتن 
از نفت دارند و غیبت على دایى روى نیمکت که به طور حتم 
تأثیر زیادى روى موفقیت هاى تیمش دارد، فرصت را براى 
آنها فراهم کرده است. سپاهانى ها پس از آن دیدار جنجالى 
به طور مرتب در رســانه هاى خود از على دایى با عناوین 
آرســن لوپن و آقاى هوچى گر یاد کردند و حاال بار دیگر 
از آرسن لوپن در ورزشگاه نقش جهان پذیرایى مى کنند. 
سپاهان و نفت 23 امتیازى هستند و این بازى هم براى آنها 

6 امتیازى محسوب مى شود.

سیاه جامگان مشهد- پدیده خراسان
دربى مشــهد، دربــِى ندارهاســت؛ دربِى همســایه ها. 
همسایه هایى که رتبه هاى دوازدهم و سیزدهم جدول را 
در اختیار دارند و براى فرار از منطقه ســقوط در نیم فصل 

دوم دســت به هر کارى مى زنند تا بازى هاى خود را 
با موفقیت پشت سر بگذارند. سیاه جامگانى ها 

بــا ندارى هاى خــود در 
دوم  نیم فصــل 
جابه جایى زیاد 

داشتند که البته بیشتر بازیکنان از این تیم جدا شدند و 
اوضاع این تیم چندان جالب نیست اما با این 
حال خداداد عزیــزى تالش مى کند این تیم 
مشــهدى را در لیگ برتر نگه دارد. از سوى 

دیگر پدیده که پس از اتفاقات رخ داده براى این 
باشگاه با ندارى کار مى کند، تمام تالش خود را 

براى نتیجه گرفتن کرده اســت و مقابل بزرگان 
لیگ قد علم مى کند. شاگردان رضا مهاجرى هفته 
گذشته سپاهان را متوقف کردند و اگر بتوانند در 
دربى مشهد به پیروزى برسند اوضاعشان بهتر 

خواهد شد.
 

فوالد خوزستان - پرسپولیس
مصاف فوالد خوزستان و پرسپولیس 

از چند جهت حساسیت هایى دارد. 
ابتدا استرس پرسپولیسى ها براى 

از دســت دادن صدر جدول این دیدار را حســاس 
مى کند و از سوى دیگر فوالدى ها مى خواهند خود 
را به صدر جدول نزدیک کنند و چه فرصتى بهتر از 
دیدار با صدرنشین لیگ. فوالد براى این دیدار هم 
انگیزه دارد و هم قدرتش در خانه دو برابر مى شود. 
آن هم در دیدارى که مقابل پرسپولیس و پخش 
زنده است، بازیکنان فوالد انگیزه شان بیشتر هم 
مى شود. پرسپولیس براى این دیدار بازیکنى چون 
سروش رفیعى را دارد که برگ برنده اش است و 
پس از حاشیه هایى که فوالدى ها براى بازیکن 
ســابق خود ایجاد کردند، رفیعى انگیزه زیادى 
خواهد داشت تا پاسخ این حواشى 
را بدهــد. در تیم روبه رویى 
نیز ساسان انصارى این 
انگیزه را خواهد داشت؛ 

بازیکنى که ابتداى 

فصل به پرسپولیس پیوست و پس از نادیده گرفته شدن 
توسط برانکو تصمیم گرفت به فوالد بازگردد و تبدیل 
به ستاره تیمش شد. انصارى اکنون آقاى گل لیگ است 
و تالش خواهد کرد مقابل پرســپولیس هم بدرخشد تا 
توانایى هایش را بیشتر به رخ سرخپوشان تهرانى بکشد.

گســترش فوالد تبریز- ماشین سازى 
تبریز

دیگر دربى این هفته لیگ برتر، بین گســترش فوالد 
و ماشین ســازى تبریز برگزار مى شود. گسترش فوالد 
که اوضاع نسبتًا مناسبى در جدول دارد، تیمش را براى 
نیم فصل دوم تقویت کرد تا شــرایطش را بهتر از این 
کند و به رتبه هاى باالى جدول برســد و همین اتفاق 
براى ماشین سازى هم افتاده اســت. با این تفاوت که 
ماشین ســازى قعرنشــین بدون رقیب لیگ است و با 
8 امتیاز رتبه شــانزدهم را در اختیار گرفتــه اما حاال با 
فرهاد کاظمى و بازیکنانى که جذب کرده امید زیادى به 
ماندن در لیگ برتر دارد. البته کار ماشین ســازى بسیار 
سخت است و باید دید کاظمى که تخصص زیادى در 
حفظ تیم ها در لیــگ برتر دارد، در ماشین ســازى هم 
موفق مى شود یا نه. شــاید دربى تبریز بتواند بخشى از 

توانایى هاى ماشین سازى را نشان بدهد.

 در خبرها آمده بود که «سرور جباروف» بازیکن جدید استقالل پس 
از اینکه متوجه شده بود براى پیوستن به این تیم باید تست هاى 
پزشکى را پشت سر بگذارد ناراحت شده بود. حتى گفته مى شد او 
قصد نداشت تست ها را پشت سر بگذارد و از همراه خود خواسته 
بود تا بلیت بازگشــت به ازبکســتان را تهیه کند. اما سرانجام با 
توضیحات مسئوالن و البته علیرضا منصوریان متوجه شده بود که 
طبق قوانین فیفا انجام این تست ها پیش از عقد قرارداد ضرورى 
اســت. جباروف هم علیرغم ناراحتى مجبور به دادن تست شده 
بود. گفته مى شد دلیل رفتار عجیب او در جلسه با مدیران باشگاه 
و بازى کردن با گوشى، همین ناراحتى بوده است. اما واقعاً بازیکنى 
حرفه اى در حد و اندازه جباروف نمى داند که پشــت سر گذاشتن 
تست هاى پزشکى از ملزومات بستن قرارداد حرفه اى است؟ بعید 
اســت که جباروف از این موضوع اطالع نداشته باشد و به همین 

دلیل بایدعلت ناراحتى او را در جاى دیگرى جستجو کرد.
جباروف در تاریخ 8 آبان و در هفته بیست و هشتم لیگ حرفه اى 

ازبکستان در دقیقه 64 بازى مقابل نسف قارشى مصدوم شد و جاى 
خود را به «تیمور کاپادزده» داد. او در دو بازى آخر تیمش هم به 
دلیل مصدومیت غایب بود و نتوانست بازى کند. لیگ ازبکستان 
هــم در 3 آذر با قهرمانــى مقتدرانه لوکوموتیو به پایان رســید. 
مصدومیت جباروف اما بیش از اندازه طول کشید. تا جایى که او در 
بازى آخر تیم ملى ازبکستان مقابل کره جنوبى در تاریخ 25 آبان هم 
بازى نکرد اگرچه نامش در فهرست بازیکنان ازبکستان قرار گرفته 
بود. به این ترتیب از آخرین بارى که جباروف به میدان رفته نزدیک 
به 80 روز مى گذرد. به نظر مى رســد همین مصدومیت طوالنى 
مدت باعث شده تا او نگران تست هاى پزشکى شود و بخاطر انجام 
آن از دست استقاللى ها عصبانى شود. البته جباروف بنا به گفته 
کادر پزشکى استقالل تست ها را با موفقیت پشت سر گذاشته و 
مشکلى براى بازى کردن ندارد. اما تجربه تلخ استقاللى ها از موارد 
اینچنینى باعث مى شود تا کمى نسبت به سالمت کامل جباروف 

با دیده تردید نگاه شود.

هفته هفدهم رقابت هاى لیگ برتر باشگاه هاى ایران

بازگشت آرسن لوپن به اصفهان!   اصفهان- شهر کرد
100 کیلومتر!

گروه ورزشى روزنامه نصف جهان در بخش  صداى 
هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات دوستداران 
ورزش اصفهــان و ایــران مى پردازد. شــما مى 
توانید دیــدگاه ها و تحلیل هاى خــود در رابطه با 
مســائل مختلف ورزش را به پســت الکترونیک 
 info@nesfejahan.net ارسال نمایید.

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

صفحات مجازى دارد.

■ کامًال مشخص است که این شجاع خلیل زاده 
بدجور دلش با پرسپولیس است. او در چند عکس 
نماد 6 پرسپولیسى ها را نشــان داد و خودش را از 
چشم سپاهانى ها انداخت و کلى تالش و تقال  کرد 
که از سپاهان رضایتنامه بگیرد. حاال هم  خبر رسیده 
است که براى ســال آینده با این قرمزها به توافق 
رسیده و قرار است سرخپوش شود. برو پرسپولیس 
داداش! خالیق هر چه الیق! با این بازى ضعیف و 
اخالقى که دارى حتمًا بــه درد برانکو مى خورى! 
بزرگ تر از بنگر که نیســتى عزیز مــن! بنگر را از 
پرسپولیس انداختند بیرون. روزى که بروى آنجا و 
بعد از مدتى دیپورت بشوى مى آیى التماس سپاهان 
را مى کنى که برگردى. منتها آن روز دیگر خیلى دیر 

است. برو دیگه برنگردى!

■ واقعًا براى رســول نویدکیا متأسفم که بخاطر 
مســائل مالى در دیدار با پدیده حاضر نشده است. 
حیف تویى که برادر محرم نویدکیایى! باید محرم 
یک کالس درس فشرده تعصب برایت بگذارد. از 
سپاهان به فوتبال معرفى شدى حاال براى باشگاه 
شاخ و شونه مى کشــى؟  محرم بیا این برادرت را 

جمعش کن!

■ بازیکنان تازه وارد ســپاهان بداننــد که اینجا 
ســپاهان اســت. ذره اى کم کارى کنید. ذره اى 
بى تعصب بازى کنید و بخواهید نمادهاى مضحک 
4 و 6 استقالل و پرسپولیس را در عکس هاى خود 
نشــان دهید، ما هواداران کارى مــى کنیم که از 
کار خود حسابى پشیمان شــوید. مراقب باشید. در 
پرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران حضور دارید. باید 

براى این تیم جان بدهید.

■ امیدوارم مســعود حســن زاده که از این هفته 
مى تواند براى ســپاهان بازى کند بتواند روزهاى 
خوبى که در ذوب آهن داشــت را تکرار کند. واقعًا 
مســعود در ذوب آهن فوق العاده بود و مى تواند در 

سپاهان احیا شود.

■ آقاى سعید آذرى! یادت هست اول فصل حاضر 
نشدى پریرا را با حسن زاده معاوضه کنى و حاضر 
نشدى مسعود را به سپاهان بدهى؟ حاال مسعود به 
سپاهان آمده اســت و پریرا را هم ندارى. داداش با 
سپاهان شوخى نکن!  حسن زاده در سپاهان دوباره 

ستاره مى شود و حالتان را مى گیرد!

■ ذوب آهن در این هفته هــم باید ببرد و به صدر 
جدول نزدیک و نزدیک تر شــود. اگــر ذوب روند 
بردهایش را ادامه دهد تراکتور و پرسپولیس بیش از 
هر زمانى حساب کار دستشان مى آید. واى چقدر 
عالى مى شــود اگر مجتبى حســینى بتواند اولین 

قهرمانى لیگ برتر را براى مان هدیه بیاورد.

■ برنامه 90 این هفته تنها خوبى اى که داشــت 
این بود که ما  فهمیدیم فاصله اصفهان- شهرکرد 
100 کیلومتر است! فدراســیون فوتبال توجه کند 
در انتخاب داوران فاصله دو شــهر باید باالى 110 

کیلومتر باشد! و گرنه دایى مى آید سراغتان!

■ صدا و سیما تمام و کمال در اختیار على دایى قرار 
گرفته است. آن از برنامه «ورزش و مردم» که یک 
ساعت تریبون را به این آقاى هیاهوگر مى دهد و این 
هم از برنامه 90. آیا واقعاً عادل فردوسى پور به همه 
سرمربیان معترض اجازه مى دهد تا براى هر مشکل 

و اعتراض به داورى بر روى خط بیایند؟

صداى هواداران

مصدومیت 80 روزه

نمفکرنمىکنند و فقط میل به برد دارند. این انگیزه ذوب آهنى ها 
مى تواند تداوم روزهاى سیاه حسین فرکى را رقم بزند.

بــا ندارى هاى خــ
نیم فصــل 

جابه جایى

 در خبرهاآمده بود که «سر
از اینکه متوجه شده بود ب
پزشکى را پشت سر بگذار
پش قصد نداشت تست ها را
بود تا بلیت بازگشــت به
توضیحات مسئوالن و البت
طبق قوانین فیفا انجام این
اســت. جباروفهم علیر
بود. گفته مى شد دلیل رفت
و بازى کردن با گوشى، هم
حرفه اى در حد و اندازه جب
تست هاىپزشکى از ملزو
اســت که جباروفاز این
دلیل بایدعلت ناراحتىاور
8جباروف در تاریخ 8 آبانو

ن دوباره 

 به صدر 
ب روند 
 بیش از

ى چقدر 
د اولین 

شــت 
شهرکرد 
جه کند 
0ى 110

یى قرار 
 که یک

هد و این 
 به همه 
 مشکل

سایپا – ذوب آهن اصفهان
 ساعت  16:40 

سیاه جامگان مشهد- پدیده خراسان
 ساعت 15

سپاهان- نفت تهران
 ساعت  14:30 

فوالد خوزستان- پرسپولیس
 ساعت 16:40  

گسترش فوالد تبریز- ماشین سازى تبریز
 ساعت 15  

  برنامه دیدارهاى
 هفته هفدهم لیگ برتر 
چهارشنبه 29 دى ماه

مذاکره مسـتقیم کرده است. تیم اسـتقالل تهرانبا آنها
انتظار داشتم چرا که  وىافزود: از منصوریان بیش از اینها
همواره ازمقررات و اصول حرفه اى دم مى زند و از این کار 
وىبه شـدت تعجب کردم. با آقاى افتخارى مدیرعامل

استقالل تهران صحبت کردم و به ایشان نیز گفتم که اى 
کاش مثل همه باشگاه هاى حرفه اى دنیا، با نامه رسمى 
از طرف باشـگاه، تقاضاى خود را در مورد بازیکنان ذوب 

آهن اعالم مى کردید.

دستمزد بازیکن لبنانى
ذوب آهن چقدر است؟

باشگاه ذوب آهن اخبار منتشر شـده در مورد مبلغ قرارداد 
بازیکن لبنانى جدید خود را تکذیب کرد. 

روابـط عمومـى ذوب آهـن در اطالعیـه کوتاهـى، نقل 
قول هایى که از منابع خبرى مختلـف در ارتباط با میزان

دسـتمزد و مفاد قرارداد «ربیع عطایا» بازیکنملىپوش 
لبنانى منتشر شده است را تکذیبکرد.

به گزارش ایمنا، ربیع عطایا رسماً با قراردادى به مدت یک 
ونیم فصـل به ذوب آهن 

پیوست.برخى 

رسـانه ها از قول منابـع خبرى
عربـى نوشـته بودند، عطایـا با قـراردادى 
5 هزار دالرى به ذوب آهن پیوسـته کـه 15 درصد از  270
این مبلغ به مالیات اختصاص داده مى شـود و عطایا باید 
20 درصـد از این مبلغ را به باشـگاه قبلى خـود (االنصار 

لبنان) پرداخت کند.

کار سخت کریم در المپیاکوس
جذاب ترین انتقال زمسـتانى براىایرانى هـا کوچ کریم

تر بازیکنان از این تیم جدا شدند و 
ن جالب نیست اما با این 
ى تالش مى کند این تیم 
گ برتر نگه دارد. از سوى 
ز اتفاقات رخ داده براىاین
مى کند، تمام تالش خود را

کرده اســت و مقابل بزرگان 
. شاگردان رضا مهاجرى هفته 
توقف کردند و اگر بتوانند در 
زى برسند اوضاعشان بهتر 

تان - پرسپولیس
تان و پرسپولیس

ت هایى دارد. 
یسى ها براى 

ر جدول این دیدار را حســاس 
یگر فوالدى ها مى خواهند خود 
یک کنند و چه فرصتى بهتر از 
یگ. فوالد براى این دیدار هم 
تش در خانه دو برابرمى شود.
ه مقابل پرسپولیس و پخش 
انگیزه شان بیشتر هم  فوالد

 براى این دیدار بازیکنى چون 
رد که برگ برنده اش است و 
که فوالدى ها براى بازیکن 
کردند، رفیعى انگیزه زیادى 
ت تا پاسخ این حواشى 
ــد. در تیم روبه رویى 
این  ساسان انصارى
خواهد داشت؛  گیزه را

یکنى که ابتداى 

موفق مى شود یا نه. شــاید دربى تبریز بتواند بخشى از 
توانایى هاىماشین سازى را نشان بدهد.

ز 8 ت

قوط در نیم فصل 
ى هاى خود را 

مگانى ها 

ســابق خود ایجاد ک
خواهد د
را بد
ن

مص

ـود در 
دوم 
ى زیاد 

کردند
داشت
بدهـ
س نیز
انگ
بازی
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اگر مردم در عظمت قدرت خدا و بزرگى نعمت هاى او مى اندیشیدند، 
به راه راســت بــاز مى گشــتند و از آتش ســوزان مى ترســیدند، اما 
دل ها بیمار و چشــم ها معیوب اســت. آیا به مخلوقــات کوچک خدا 
نمى نگرند؟ که چگونه آفرینش آن را استحکام بخشید؟ و ترکیب 
اندام آن را برقرارو گوش و چشم براى آن پدید آورد  و استخوان و 

موال على (ع)پوست متناسب خلق کرد؟

شهردارى خور به استناد مصوبه شــماره 298- 95/9/13 شوراى 
محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش اراضى مسکونى 
مجموعه مسکونى مهدیه (عج) شهر خور از طریق آگهى تجدید مزایده 
کتبى و دریافت بهاى زمین بصورت نقدى اقــدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا تاریخ 95/11/5 به 
شهردارى خور مراجعه و یا با شــماره 03146323200 تماس حاصل 

نمایند.

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده

مهدى حلوانى- شهردار خورمهدى حلوانى- شهردار خور

نوبت دومنوبت دوم

شهردارى بادرود با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد ضلع شمال 
شرقى پارك شهر را جهت برپایى غرفه زمســتانه به مدت 15 روز طى تشریفات 
قانونى از طریق آگهى مزایده و به صورت اجاره اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
درخواست میگردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده 

به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 
11--  مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز 

مى باشد.
22-- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

33-- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
44-- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول

 مجید صفارى- شهردار بادرود مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ اولچاپ اول

با توجه بــه اینکه یکى از خواســته هــاى دیرینه محله 
قلعه قاســم احداث بلوار دو طرفه ورودى شهر و همچنین 
آسفالت معابر این محله بوده اما به دالیل متعدد این مهم 
طى سال هاى گذشته محقق نشده بود. مدیریت شهرى 
زرین شهر همانند 3 سال گذشته که نهضت هاى گوناگون 
همچون پیاده روسازى، احداث مجموعه هاى تفریحى و 
گردشگرى و پارك کوهستان را براى طنین اندازى آهنگ 
توسعه و عمران زرین شهر اجرا مى کرد؛ امروز با بهره بردارى 
از فاز نخست بلوار محله قلعه قاسم گامى مؤثر در افزایش 
رضایتمندى شهروندان برداشت تا مردم این محله را از دست 
اندازهاى باال و پایین خالصى دهد. از این رو شــهروندان 
محله قلعه قاسم با حضور در دفتر شهردار زرین شهر از اجراى 
پروژه هاى عمرانى و بهره بردارى از فاز نخست بلوار ورودى 
این محله که پس از سال ها مطالبه شهروندان اجرایى شد 

قدردانى کردند.
شــهروندان محله قلعه قاســم کارها و خدمات شهردار 
و شــهردارى زرین شــهر را ســتودنى خواندند و گفتند: 

تالش ها و خدمات شــهردار و همراهى و همدلى خوب 
نمایندگان شوراى اسالمى زرین شهر باعث شده که امروز 
با افتخار از این خدمات تقدیر کنیم چراکه مدیریت شهردار 
زرین شهر ثابت کرد که اگر مدیر بخواهد کارهاى بزرگى 
انجام دهند، مى تواند و تنها نشستن مدیران در پشت میز و 
منتظر ماندن، باعث عقب ماندگى هایى است که در برخى 

شهرها مشاهده مى کنیم.
جواد جمالى در این دیدار صمیمى محالت مختلف شهر را 
حلقه واسط مدیریت شهرى دانست و اظهار کرد: خوشبختانه 
شهردارى زرین شهر روش بســیار خوبى را در ارائه برخى 
خدمات خود به منظور باال بردن ســطح رضایت و آسایش 

شهروندان در پیش گرفته است.
وى افزود: باید توجه داشت که در جامعه امروز براى توسعه 
شهرى، محالت حلقه واسط مدیریت شهرى هستند و از 
سوى دیگر در بســیارى از آوردگاه هاى نظام همین مردم 
بودند که حضورى جدى و اثربخش را از خود برجاى گذاشتند 

و در واقع ولى نعمتان ما به شمار مى آیند.

شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: از این رو شــهردارى 
زرین شهر با نگاه عدالت و برقرارى توازن در تمامى نقاط 
سطح شهر و محالت مختلف شــهرى اقدامات عمرانى 
زیادى را انجام داده و در حال انجام دارد و براى اجراى هر 
طرح و پروژه در این شهر ســعى شده بعد از نیازسنجى هر 
منطقه توسط کارشناسان، سطح خدمات دهى افزایش یابد.

وى با اشاره به وضعیت اعتبارى بودجه هاى شهردارى، مردم 
را دعوت به صبر در اجرایى شدن پروژه هاى شهردارى کرد 
و گفت: آنچه بنظر مى رسد خوشبختانه توانسته ایم در حد 
توان خود، اعتماد مردم را جلب کنیم و مردم خوب زرین شهر 
و محله قلعه قاســم نیز بارها با نصب بنر و یا تقدیرنامه اى 
شهردارى را مورد لطف قرار داده اند و همچنان موج خدمات 
شــهرى در راه است و به زودى شــاهد افتتاح پروژه هاى 

شهردارى زرین شهر خواهیم بود.
جمالى تهیه آمایش محالت مختلف زرین شهر را مهم ترین 
گام به سمت محله محورى و نظام توسعه شهرى دانست 
و ادامه داد: همچنان از مردم خوب و فهمیم زرین شــهر 

درخواست مى کنیم که با صبر و شکیبایى و با علم به وضعیت 
اعتبارى، ما را در ارائه خدمات بهتر یــارى کنند چراکه ما 
معتقدیم نظام محله محورى در توسعه شهرى، حرکت براى 
بازیابى و تقویت سرمایه هاى اجتماعى، افزایش مشارکت، 
بهبود معیشت و شیوه زندگى، ساماندهى اقتصاد محالت 
شهرى و باال رفتن حس تعلق خواهد بود چراکه آنچه مورد 
تاکید صاحب نظران است تقویت و توجه به سطوح مختلف 
محالت شهرى با تاکید بر نقش شهروندان و مشارکت واقعى 

آنها در عرصه اقدامات و فعالیت هاى مختلف است.
وى با اشاره به اینکه مجموعه شهردارى زرین شهر در مسیر 
عمران و توسعه این شهر لحظه اى اجازه توقف پروژه هاى 
شــهردارى را نداده ایم، بیان کرد: ما هرچند با مشکالت 
اقتصادى متعددى روبه رو بودیم اما در ابتدا اتمام پروژه هاى 
نیمه تمام را در دستور کار قرار داده ایم و تمام برنامه  هاى 
خود را پیش برده و مى بریم و آن هم در حالى که انجام این 
برنامه ها هزینه هاى سنگینى در پى دارد از سوى دیگر با 
اجراى پروژه هاى جدید آن هم با تکیه بر اقتصاد مقاومتى 

برنامه ریزى کرده ایم و در تالش هستیم با قدرت و صالبت 
در حوزه هاى عمرانــى وفرهنگى کارهــا را پیش برده و 
لحظه اى هم اجازه توقف آنها نداده ایم تا با اجراى پروژه هاى 
مختلف درآمدهاى پایدار شهرى و در نهایت رضایتمندى 

شهروندان را رقم بزنیم.
جمالى خاطرنشان کرد: شهروندان خود خدمت صادقانه و 
خالصانه را به خوبى تشخیص مى دهند از این رو تالش و 
برنامه  ریزى فراوانى شده تا بتوانیم توزیع عادالنه خدمات، 
امکانات و همچنین اجراى پروژه هاى عمرانى و خدماتى را 
در محالت مختلف زرین شهر اجرایى کنیم تا شاهد تحقق 

خواسته هاى شهروندان و رضایتمندى آنان باشیم.
وى اذعان کرد: توانمندسازى، ایجاد زیرساخت هاى توسعه 
پایدار، ایجاد امکانات رفاهى و خدماتى در مناطق مختلف 
شــهرى و نیز توجه جدى به نیازهاى اجتماعى و شهرى 
شهروندان در دستور کار مجموعه شهردارى زرین شهر قرار 
دارد تا در سال جدید نیز توزیع عادالنه خدمات در بین همه 

مناطق شهرى با همت مضاعف و عزم راسخ انجام گیرد.

شهردار زرین شهر متذکر شد: فعالیت ها و پروژه هاى مختلفى 
در سطح محالت زرین شهر و همچنین محله قلعه قاسم در 
نظر گرفته شده است که انتظار داریم با اجراى پروژه هاى 

محله محور رضایتمندى در بین شهروندان افزایش یابد.
جمالى اضافه کرد: احداث خیابان اصلى محله قلعه قاسم 
یکى از پروژه هاى شهردارى زرین شــهر در راستاى ارائه  
خدمات هر چه بهتر به شهروندان و بهره مندى آنان از تمامى 
امکانات موجود اســت که این پروژه با اعتبارى بیش از 5 

میلیارد ریال در دست اقدام است.
وى تصریح کرد: در این پروژه بیش از 16 میلیارد ریال تملک 
و آزادسازى انجام گرفته است، همچنین مبلغ 5 میلیارد ریال 
نیز بابت هزینه هاى احداث خیابان و یک میلیارد ریال بابت 

جابجایى شبکه آب و برق هزینه  شده است.
شهردار زرین شــهر بیان کرد: بابهره بردارى از این پروژه 
شاهد بهسازى و ساماندهى خیابان قلعه قاسم خواهیم بود 
که کاهش و روان شدن ترافیک شهرى و تسهیل عبور و 

مرور وسایط نقلیه در این محله را به همراه دارد. 

اهالى محله قلعه قاسم با شهردار و اعضاى شوراى اسالمى زرین شهردیدار کردند

شهردار زرین شهر ثابت کرد مى توان کارهاى بزرگى انجام  دادشهردار زرین شهر ثابت کرد مى توان کارهاى بزرگى انجام  داد
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: یک زن که سه قلو باردار بود و خوشحال از اینکه    جام نیوز |
مادر خواهد شد، ناگهان با دستور سقط از طرف پزشک روبه رو شد ولى 
این کار را انجام نداد. «سامى» 29 ساله گمان مى کرد دو قلو باردار است 
اما سونوگرافى نشان داد که سه قلوى همسانى دارد. این اتفاق معموًال 
به ندرت اتفاق مى افتد. او عکسى از باردارى خود منتشر کرد تا این خبر 

خوشحال کننده را با دیگران به اشتراك بگذارد. 
در سونوى هفته 20 باردارى متخصص زنان متوجه موضوعى شد و از 
سامى خواست کوچک ترین جنینش را سقط کند زیرا این جنین رشد 
خوبى نداشت و مى توانست رشد دو جنین دیگر را به خطر بیاندازد. با 
این حال در نهایت مادر حاضر نشد فرزندش را سقط کند و سه فرزندش 
سالم به دنیا آمدند. این مادر بعد از زایمان عکسى از سه فرزندش منتشر 

کرد و اینکه عشق مادرى مى تواند چه کند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک دختــر چینى از مرگ 
حتمى به طور معجزه آسایى نجات پیدا کرد.

دختر کوچــک چینى زمانــى که در حــال غذاخوردن بــود، از 
پله ها بــاال مى رفت که بــا از دســت دادن تعــادل روى زمین 
افتاد و چاپســتیکى که با آن غذایش را مى خــورد، وارد دهانش

 شد.
در این حادثه چاپستیک به داخل دهان دخترك چینى فرو رفته از 
طریق دهان او به مغزش نفوذ کــرده بود.بعد از معاینه هاى انجام 
شده و عکسبردارى هاى الزم، این دختر چینى به اتاق عمل منتقل 
شد و پزشکان موفق شدند چاپســتیکى را که فقط یک میلیمتر با 
ساقه مغز دخترك که بســیارى از نقش هاى حیاتى بدن را کنترل 

مى کند، فاصله داشت، بیرون کشند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | «جســى لیدون» دختر 19 
ساله انگلیسى است که دچار «سندروم سوســاك» شده است. این 
بیمارى که بسیار نادر است باعث مى شــود فرد بیمار هر 24 ساعت 
حافظه خود را از دست بدهد و روز بعد دوباره همان روز گذشته را تکرار 

کند.
این بیمارى در تمام دنیا تنها 250 نفر را مبتال کرده است که البته در 
سال 93 میالدى فیلمى نیز با محوریت شخصیتى دچار این بیمارى 
ساخته شد که مشکالت این افراد را بهتر نشان مى داد. جسى نزدیک 

به دوسال است که نمى تواند روز گذشته اش را به یاد آورد. 
این بیمارى به علت گرفتگى هاى رگ هاى خونى بســیار نازك مغز 
ایجاد مى شــود. این بیمارى به غیر از حافظه مى تواند مشــکالت 

دیگرى مانند افت بینایى، شنوایى و حتى فلج شدن ایجاد کند.

تشخیص سقط جنین دکتر
 غلط شد

نجات معجزه آساى دختر چینى 
از مرگ حتمى 

دخترى که هر 24 ساعت
030201 حافظه اش پاك مى شود 

چهل تکه

برخورد شدید تریلى و دو خودروى سوارى با یکدیگر در آزادراه تهران - ساوه، 
قبل از عوارضى موجب مصدومیت سه نفر از سرنشینان شد.

به گزارش جام جم آنالین، روز یک شــنبه در پى اطالع رسانى این حادثه 
از سوى تعدادى از شهروندان به سامانه 125، ستاد فرماندهى آتش نشانى 
تهران ساعت 11و 44 دقیقه بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 16 و گروه امداد 

و نجات 7 را به محل حادثه اعزام کرد.
مسعود ارمغان فرمانده آتش نشانان ایستگاه 16 در این باره اظهار داشت: یک 
دستگاه کامیون تریلى و دو دســتگاه خودرو پراید در مسیر شمال به جنوب 
این بزرگراه به علت نامعلومى به شدت با یکدیگر برخورد کردند که براثر آن 
یکى از سرنشینان خودروى پراید در داخل اتاقک آن مصدوم و محبوس شد و 

همچنین رانندگان کامیون و خودروى دیگر مجروح شدند.

وى افــزود: آتــش نشــانان بالفاصله بــا ایمن ســازى محل اقــدام به 
جلوگیرى از نشــت بنزین از خودروهــاى حادثه دیده کردنــد و همچنین 
سرنشین گرفتار شده خودروى پراید به نام «على - ى» 32 ساله را با استفاده 
از تجهیزات هیدرولیکى از میان اتاقک آن آزاد کرده و جهت انتقال به مرکز 

درمانى تحویل عوامل اورژانس دادند.
ارمغان اضافه کرد: در این حادثه همچنین راننده کامیون تریلى به نام «رضا- 
گ» 44 ساله از قسمت هاى سر، صورت و راننده خودروى پراید دیگر به نام 
«على- ز» 34 ساله از ناحیه دست راست دچار مصدومیت شدند که به مراکز 

درمانى انتقال پیدا کردند.
وى اعالم کرد که علت بروز این حادثه رانندگى توسط پلیس راهور منطقه 

در حال بررسى است.

  میزان| باند ســرقت هاى مســلحانه با گستره 
کشورى که متعلق به یکى از استان هاى جنوبى کشور 

بودند در نظرآباد بازداشت شدند.
دادستان عمومى و انقالب نظرآباد از بازداشت عوامل 
سرقت هاى سریالى مسلحانه خبر داد که در شهرهاى 
سارى، مشهد و شهرستان هاى اســتان البرز اقدام به 

سرقت مى کردند.
محمد قیومى اظهار داشت: پس از طرح شکایات توسط 
شهروندان و فضاى رعب و وحشت ایجاد شده توسط 
این باند، موضوع شناسایى این گروه توسط دادستانى 
نظرآباد و نیروى انتظامى استان البرز به صورت جدى 

در دستور کار قرار گرفت.
وى با تشــریح اقدامات اطالعاتى انجام شــده براى 
شناســایى متهمان، توضیح داد: پنج متهم این پرونده، 
پس از یک ماه فعالیت اطالعاتى در شهرستان بروجرد 
بازداشــت و براى تکمیل تحقیقات به نظرآباد منتقل 

شدند.
دادســتان عمومى و انقالب نظرآباد یکى از حواشــى 
این پرونده را بازداشــت بســتگان این باند دانست و 
افزود: دو نفر از بستگان آنها، تالش کردند با پیشنهاد 
رشوه 40 میلیون تومانى در سیستم انتظامى نفوذ کنند 
که با گزارش موضوع توســط کادر نیروى انتظامى و 
هماهنگى انجام شــده، این افراد به همراه وجوه رشوه 

بازداشت شدند.
قیومى با تأکیــد بر نظارت جدى دادســتانى و نیروى 
انتظامى این شهرســتان بر اعمــال مجرمانه توضیح 
داد: اعضاى باند مســلحانه هم اکنون بــراى تکمیل 
تحقیقات و رســیدگى به پرونده در بازداشــت به سر 

مى برند.

درگیرى دو پســر عموى افغانستانى در شمال کشور با 
مرگ پسر 21 ساله پایان یافت.

به گــزارش میــزان،در پى کســب خبــرى از مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 شهرستان نوشهر در ساعت 
16 و 37 دقیقه روز یک شنبه  مبنى بر وقوع قتل در یکى 
از روســتاهاى حومه این شهرستان، مأموران انتظامى 

شهرستان سریعًا به محل حادثه عزیمت کردند. 
مأموران با حضــور در محل حادثه در بررســى هاى 
اولیه دریافتند، فردى 19 ساله اهل افغانستان به دلیل 

نامعلومى با پسرعموى21ســاله اش اهل افغانســتان 
درگیر و با داس وى را به قتل رساند . 

با وقوع این حادثه مأموران متهم به قتل را شناسایى و 
در اقدامى غافلگیرانه دستگیر کردند و مورد تحقیق و 

بازجویى قرار دادند. 
متهــم در تحقیقــات و بازجویــى هاى فنــى پلیس 
به بزه انتســابى اقرار کــرد و پس از تشــکیل پرونده 
براى ســیر مراحل قانونــى تحویل مرجــع قضائى

 شد.

6 عضو باند سرقت به عنف در پوشش مسافربر که براى 
تأمین هزینه خوشگذرانى و مواد مخدر دست به سرقت 

مى زدند،دستگیر شدند.
به گزارش میزان، فردى بــا مراجعه به کالنترى 135 
آزادى به مأمورین اعالم داشــت که توسط سرنشینان 
یک دستگاه خودروى پراید سفیدرنگ، مورد زورگیرى 
و سرقت گوشى تلفن همراه و وجه نقد قرار گرفته است. 
با تشــکیل پرونــده مقدماتــى با موضوع «ســرقت 
بــه عنــف» و بــه دســتور بازپرس شــعبه ششــم 
دادســراى ناحیــه 34 تهــران، پرونــده در اختیــار 
پایگاه پنجــم پلیــس آگاهى تهــران بــزرگ قرار 

گرفت. 
مالباخته پس از حضور در پایــگاه پنجم پلیس آگاهى 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفــت:«در میدان آزادى 
،به مقصد تهرانســر ســوار یک دســتگاه خودروى 
پراید ســفید شــدم که در میانــه راه، دو سرنشــین 
صندلى جلو و عقب بــا تهدید چاقو اقــدام به گرفتن 
گوشــى تلفن و پول همراهــم کرده، پــس از آن مرا 
از ماشــین پیاده کردند و به ســرعت از محل متوارى 

شدند.
کارآگاهان پایگاه پنجم پلیــس آگاهى تهران بزرگ با 
بررسى پرونده سرقت هاى مشــابه اطالع پیدا کردند 
که سرقت هاى مشــابه دیگرى توسط سرنشیان یک 
دستگاه خودروى پراید ســفیدرنگ در مناطق غرب و 
جنوب غرب تهران به وقوع پیوســته که در یک مورد 
از ســرقت ها، ســارقان، مالباخته اى که در برابر آنها 
مقاومت کرده بود را ابتدا با چاقو مورد ضرب و جرح قرار 
داده و نهایتًا پس از سرقت وجوهات نقد و گوشى تلفن 
همراهش، وى را در بیابان هاى غرب تهران رها کرده 

و متوارى شده بودند. 
بــا توجه به حساســیت پرونــده در خصــوص وقوع 

سرقت هاى به عنف توسط سرنشــینان یک دستگاه 
خودروى پراید ســفید رنــگ، کارآگاهان بــا تجمیع 
اطالعات به دست آمده از مالباختگان و همچنین دیگر 
اقدامات پلیسى موفق به شناسایى خودروى پراید سفید 
رنگ مورد استفاده از سوى این گروه از سارقین شدند. 

با شناسایى مالک خودرو به نام «مصطفى»، کارآگاهان 
با بررسى سوابق وى اطالع پیدا کردند که او از مجرمین 
سابقه دارى است که داراى سوابق متعدد دستگیرى در 
شهرستان اسالمشهر بوده و بارها به اتهام ضرب و جرح 

و سرقت دستگیر و روانه زندان شده است. 
با شناســایى مصطفى به عنوان یکى از اعضاى گروه 
سارقان به عنف، وى تحت مراقبت نامحسوس پلیسى 

قرار گرفت و پس از  آن دیگر اعضاى گروه به نام هاى 
«پیمان» ، «مهدى»، «کاظم»،«هاشــم» و «حامد» 
که بین 18 تا 21 سال سن داشتند در منطقه اسالمشهر 

شناسایى شدند. 
با شناســایى مخفیگاه تمامى متهمان در شهرســتان 
اسالمشــهر، هماهنگى هاى الزم قضائى انجام شــد 
و کارآگاهان پایگاه پنجم پلیــس آگاهى با اخذ نیابت 
قضائى به این شهرستان اعزام شدند و در چند عملیات 
همزمان، تمامى اعضاى این گروه را دستگیر و به پایگاه 

پنجم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل کردند. 
متهمان پس از انتقال به پایــگاه پنجم پلیس آگاهى 
و مواجهه حضورى با مالباختــگان و همچنین اطالع 

از دســتگیرى یکدیگر، به ناچار لب به اعتراف گشوده 
و بــه ده ها فقره زورگیرى در پوشــش مسافرکشــى 
در مناطــق غرب و جنــوب غرب تهران بــه ویژه در 
محدوده هاى شــهررى، آزادگان، آزادى و... اعتراف 

کردند. 
سرهنگ کارآگاه احمد نجفى رئیس پایگاه پنجم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعــالم این خبر گفت: در ادامه 
رســیدگى به پرونده و بررسى وقوعات مشابه، گروهى 
از شــکات و مالباختگان به پایگاه پنجم پلیس آگاهى 
تهران بــزرگ دعوت و متهمان صراحتــًا و به صورت 

کامل مورد شناسایى قرار گرفتند. 
ســرهنگ کارآگاه نجفــى در ادامه این خبــر عنوان 

داشــت: تمامى متهمان به مصــرف موادمخدر از نوع 
شیشه اعتیاد داشــته و برابر اعترافات تکمیلى، عمده 
پول حاصلــه از فروش گوشــى هاى تلفــن همراه و 
همچنین وجوه نقد به دست آمده از سرقت ها، از سوى 
متهمین صرف هزینــه موادمخدر و بعضًا مســافرت 
هاى گروهى آنها به شــهرهاى شــمالى کشور شده 

است. 
رئیس پایگاه پنجــم پلیس آگاهى تهــران بزرگ، با 
اشاره به کشف دو دســتگاه موتورسیکلت طرح هوندا 
125 از متهمان عنوان داشــت: با توجه به کشــف دو 
دســتگاه موتورســیکلت هوندا 125 و برابر اعترافات 
ســارقین،کارآگاهان با بررســى پرونده هاى سرقت 
به عنف صورت گرفته توســط سرنشــیان دو دستگاه 
موتورســیکلت طرح هوندا 125 و دعوت از گروهى از 
مالباختگان که بدین شیوه و شــگرد مورد سرقت قرار 
گرفته بودند و نهایتًا شناسایى متهمین توسط این گروه 
از مالباختگان، اطمینــان پیدا کردند که عمده وقوعات 
سرقت هاى به عنف سه یا چهار نفره توسط سرنشینان 
دو دستگاه موتورســیکلت طرح هوندا 125 در مناطق 
غرب و جنوب غرب تهران نیز توســط ایــن گروه از 

سارقین انجام شده است. 
ســرهنگ کارآگاه نجفى، در پایان ایــن خبر گفت: با 
توجه به اعتراف صریح متهمان به ده ها فقره ســرقت 
به عنف در مناطــق غرب و جنوب غــرب تهران و به 
منظور شناســایى ســایر جرائم ارتکابــى متهمان، از 
شــکات و مالباختگانى که بدین شــیوه و شگرد مورد 
ســرقت، زورگیرى، ضــرب و جرح، تهدیــد و... قرار 
گرفتند دعوت مى شــود تا براى شناســایى متهمان 
به نشــانى پایگاه پنجم پلیس آگاهــى تهران بزرگ 
در خیابــان آزادى، خیابــان زنجان شــمالى مراجعه

 کنند.

 سرقت براى خوشگذرانى و مصرف شیشه

مچاله شدن پرایدها در تصادف هولناك با تریلى

بازداشت باند 
مخوف سرقت هاى 

مسلحانه

درگیرى مرگبار 
پسرعموهاى افغانستانى با داس

فرمانــده انتظامــی شهرســتان برخــوار از کشــف 
تعــداد 92 دســتگاه مکنــده خــاك اره بــه ارزش 
یک میلیــارد ریــال و دســتگیري یــک قاچاقچی 

خبر داد. 
ســرهنگ علی صادقــی در گفتگو با پایــگاه خبري 
پلیس گفت: مأموران انتظامی شهرســتان برخوار حین 
اجراي طرح ایست و بازرسی در یکی از محورهاي این 
شهرستان به یک دستگاه کامیونت خاور بنز مشکوك 

شده و آن را متوقف کردند. 
وي ادامه داد: در بازرسی از این خودرو تعداد 27 دستگاه 
مکنده خــاك اره خارجی فاقد هر گونــه مدارك مثبته 

گمرکی کشف شد. 
این مقام انتظامی بیان داشــت: همچنیــن تعداد 65 
دســتگاه دیگر نیز در بازرســی از انبار متعلق به متهم 

کشف شد. 
ســرهنگ صادقی افزود: در مجموع تعداد 92 دستگاه 
مکنده خاك اره قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال کشف 

و یک قاچاقچی در این خصوص دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهى کشــور گفت: در سال جارى 9 هزار 
کالهبردار و جاعل از ســوى پلیس آگاهى شناسایى و 

دستگیر شدند.
ســردار محمدرضا مقیمى در نشست تخصصى رؤساى 
ادارات مبارزه با جعل و کالهبردارى استان هاى سراسر 
کشور، اظهار داشت: رویکرد پلیس آگاهى طى سه سال 
اخیر براســاس دو موضوع اطالعات جنایى و تشخیص 
هویت است همچنین تقویت و توسعه اشراف اطالعاتى از 

اهمیت ویژه اى برخوردار است.
وى به کاهش 3 درصدى وقوع جعل و کالهبردارى در 9 
ماهه امسال اشاره کرد و افزود: 89 درصد از پرونده هاى 
این بخش به کشف منجر شده که این رقم نسبت به سال 

گذشته 28درصد افزایش کشف وقوع را نشان مى دهد.
سردار مقیمى با بیان اینکه ده استان کشور بیشترین تعداد 
فراوانى وقوع را از حیــث جرائم جعل و کالهبردارى دارا 
هســتند، گفت: اقدامات هدفمند به منظور کاهش وقوع 
جرم و نیز فاصله زمانى وقوع جرم تا کشف آن براى استان 

هاى هدف تعیین شده که در دست اقدام است.
رئیس پلیس آگاهى ناجا با اشاره به شناسایى و دستگیرى 
بیش از چهارهزار نفر به جرم جعل در 9 ماهه امســال، 
گفت: همچنین بیش از پنج هزار نفر به جرم کالهبردارى 

شناسایى و دستگیر شدند.

به گفته وى، طى این مدت بیشترین پرونده ها در حوزه 
جعل به ترتیب اسکناس و اوراق بانکى، اسناد مالکیتى، 
مدارك و اوراق شناسایى،مهر و عالئم شرکت هاى دولتى 

و خصوصى، مدارك و اوراق دولتى است.
رئیس پلیس آگاهى ناجا یادآور شد: طبق آمار بیشترین 
پرونده هاى متشکله در حوزه کالهبردارى شامل کارت به 
کارت، تلفنى، پیامکى ، مراجعه به دستگاه خودپرداز، خرید 
و فروش منزل، اتومبیــل، پیش فروش آپارتمان، رهن و 

اجاره، پرداخت وام، داللى در امور قضائى، انتظامى، ادارى 
و لیزینگ است.

سردار مقیمى، افتتاح حســاب با مدارك جعلى و دریافت 
دســته چک، صــدور کارت ملى المثنى توســط دفاتر 
پیشخوان دولت با ارائه شناســنامه جعلى، صدور اسناد 
مالکیتى جعلى براى امالك و سندسازى براى زمین هاى 
رها شده و خالى از سکنه را شایع ترین شیوه و شگرد جعل 

در 9 ماهه امسال عنوان کرد.
وى درباره تهیه مدارك هویتى جعلى توسط جاعالن گفت: 
چاپ و توزیع اســکناس، ایران چک، چک هاى بانکى 
مختص اشــخاص حقیقى و حقوقى از دیگر موارد جعل 

شده توسط مجرمان در این مدت بوده است.
رئیس پلیس آگاهى کشــور با بیان اینکه تاکنون 105 
شرکت که فعالیت هاى هرمى و مشکوك به آن داشتند، 
شناســایى و به دســتگاه هاى قضائى معرفى شــدند، 
خاطرنشان کرد: طى این مدت، 18 شرکت هرمى پلمب و 

در این رابطه 340 نفر شناسایى و دستگیر شدند.
وى، شــایع ترین شیوه و شــگرد در بحث شرکت هاى 
هرمى را جذب اعضاى تحت عنوان استخدام در شرکت 
ها و سازمان ها، کســب در آمد باال در بین دانش آموزان 
و دانشــجویان و خرید تورهاى مسافرتى خارج از کشور 

عنوان کرد.

  جام جم آنالین | با تالش کارآگاهــان پلیس 
آگاهى، باند حرفه اى ســرقت داروهاى گرانقیمت از یک 

داروخانه در شهر مشهد شناسایى و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى، گفت: با دریافت 
مرجوعه قضائى از سوى مالک یک داروخانه در محدوده 
حوزه غرب شهر مشــهد مبنى بر ســرقت هاى سریالى 
داروهاى گرانقیمت موضوع در دستور کار تیمى از پلیس 

آگاهى این استان قرار گرفت.
سردار بهمن امیرى مقدم اظهار داشت: کارآگاهان پس از 
بررسى اظهارات مالک داروخانه و شواهد موجود به متصدى 
داروخانه مظنون شدند. وى افزود: در تحقیقات از متصدى 
داروخانه مشخص شد که این شخص نقشى در سرقت ها 
نداشته لیکن با توجه به مستندات جدید کشف شده از محل 
سرقت به دوست این فرد که طى چند ماه گذشته به داروخانه 
رفت و آمدهاى مشکوك داشته مظنون شده و با هماهنگى 

قضائى او را دستگیر کردند.
وى گفت: متهم در بازجویى هاى اولیه منکر هرگونه جرمى 
شد ولى در مواجهه با مستندات کشف شده به سرقت هاى 
ســریالى حدود چهار میلیارد ریال داروى گرانقیمت از این 
داروخانه اعتراف کرد و گفت که با برقرارى روابط دوستانه با 

متصدى داروخانه اعتماد او را جلب کرده و در ساعات خلوت 
در غفلت این فرد به داروهاى گرانقیمت دستبرد زده و توسط 

دو مالخر، آنها را در شهر مشهد به فروش رسانده است.
سردار امیرى مقدم با اشاره به دستگیرى این دو مالخر، افزود: 
متهمان پس از تحقیقات تکمیلى با تشکیل پرونده براى سیر 
مراحل قانونى به دادسرا معرفى و بنا به احکام صادره قضائى 

روانه زندان شدند.

جزئیات دستگیرى سارقان 4 میلیاردى  دستگیرى 9000 کالهبردار و جاعل در کشور
داروخانه هاى مشهد

توقیف یک میلیارد ریال 
لوازم نجاري قاچاق 

در برخوار 
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

بدنه گوشى ال جى جى 6
 داغ نخواهد شد!

 (Lee Seok-jong) نصف جهان آقاى لى سوك یانگ
از اعضاى شرکت ال جى به تازگى اطالعات جالبى در 
مورد باترى گوشى هوشــمند ال جى جى 6 ارائه کرده 
است. وى اشاره داشــته که باترى این گوشى از یک 
فناورى جدید بهره مى برد. ایــن باترى قادر به تحمل 
حرارت و گرما تا بیش از 15 درصد از استانداردهاى مورد 
نیاز خواهد بود و همچنین به مجراى خنک کننده مجهز 
مى شود. وجود مجراى خنک کننده در گوشى ال جى 
جى 6 به این معناست که دستگاه از لوله هاى خاصى

بهره مى برد که وظیفه خنک کارى و دفع گرماى تولید 
شده توسط اجزاى سخت افزارى دستگاه را بر عهده دارد. 
آقاى یانگ اشاره داشته که مجراهاى خنک کارى گوشى 
ال جى جى 6 به گونه بســیار دقیقى طراحى شده اند و 
به ســبب وجود آن ها میزان حرارت تولید شده توسط 
باترى دستگاه تا 6 الى 10 درصد کاهش پیدا مى کند. 
همچنین آقاى یانگ اشاره داشته که ال جى در تعیین 
محل قرارگیرى اجزاى مختلف سخت افزارى گوشى 
هوشمند ال جى جى 6 حساسیت و دقت باالیى به خرج 
داده و این اجزا را به گونه اى در کنار هم قرار داده تا فرآیند 
دفع گرما در دستگاه به شیوه بهترى انجام شود.ال جى به 
کاربران و طرفداران خود قول داده که گوشى ال جى جى 
6 با مشکل تولید گرماى بیش از اندازه مواجه نمى شود و 
قطعاً به شکل کامال امن و پس از گذراندن تست هاى 

امنیتى متعدد در اختیار کاربران قرار مى گیرد. 

اپلیکیشن هوشمند 
بهینه سازى اِسمارتفون ها

نصــف جهــان Turbo Booster PRO  برنامه اى 
حرفــه اى و کاربــردى در زمینــه بهینه ســازى 
کارایى دســتگاه هاى اندرویدى اســت. با استفاده 
از این برنامه قادر خواهید بود تا به ســرعت تمامى
 فایل هاى اضافى موجود در حافظه ذخیره ســازى 
را حذف کرده و عالوه بر آزاد ســازى مقدار زیادى 
از حافظه، ســرعت دیوایس خود را افزایش دهید و 
تمامى مراحل سرعت بخشیدن به دستگاه در پس 
زمینه انجام شــده و هیچ گونه مزاحمتى براى شما 
ایجاد نمى شود. توربو بوســتر قادر است که تمامى 
برنامه هاى در حال اجــراى غیر ضرورى را تنها در 
چند ثانیه شناســایى کرده و با متوقف سازى آنها به 
میزان قابل توجهى سرعت دستگاه شما را افزایش 
دهد. عالوه بر این پس از نصب این اپلیکیشــن به 
صورت حرفه اى به لیست تمامى برنامه هاى نصب 
شده دسترسى خواهید داشت و با مشاهده ورژن آنها 
خواهید توانســت آنها را مدیریت و به راحتى حذف 
کنید. هم چنین بهتراســت بدانید با سیستم بهینه 
ســازى هوشــمند و جدید به کار رفته شده در این 
اپلیکیشن در هر زمانى خواهید توانست نمایى کلى 
از تمامى فعالیت هاى دستگاه را دریافت کرده و آنها 

را مطابق با سلیقه خود تنظیم کنید.

 Razer نوت بوك سرقتى
در یک حراجى آنالین

شــرکت Razer کــه  در     آى تى ایران |
نمایشــگاه CES امســال با رونمایى از نوت بوك 
داراى 3 صفحــه نمایــش توجه همــگان را به خود 
جلب کرده بود، متأســفانه مورد ســرقت قرار گرفت 
و دو دســتگاه از این لپ تاپ ها در غرفه این شرکت 
به ســرقت رفت. لپتاپ هاى دزدیده شــده  که با نام 
”Project Valerie“ شناخته شــده اند، اخیرا در یک 
ســایت حراجى چینى با قیمت 150,000 یوان چین 
(حدود 22 هزار دالر) رؤیت شده اند.با فرض اینکه این 
وبسایت حراجى واقعى باشد، سارق توانسته دستگاه ها 
را با موفقیت از مرز خارج کرده و با گستاخى تمام آنها 
را به معرض فــروش بگــذارد. از آنجایى که فروش 
چنین دستگاه شناخته شده اى در فضاى عمومى ایده 
هوشمندانه اى به نظر نمى رسد، تنها شناسایى و ردیابى 

شخص یا اشخاص مضنون آسان تر خواهد گردید. 

نصف جهان روان یاب، سایت مرجع روانشناسى متشکل از مجموعه اى توانمند در زمینه روانشناسى مى باشد که با محوریت 
فضاى مجازى کار خود را آغاز کرده اند. هدف از این سایت مشاوره کلیه خدمات روانشناسى مى باشد که بازدید کنندگان از 
طریق این محیط علمى و صمیمانه بتوانند به نیازهاى خود در مقوله موارد روانشناسى پاسخ دهند.البته در حوزه روانشناسى 
سایت هاى متفاوتى به زبان فارسى وجود دارد لیکن ستون فقرات این سایت بر اساس نو آورى و خالقیت طراحى شده است. 
محورى ترین فعالیت این سایت بانک اطالعاتى روانشناسان و محصوالت روانشناسى مى باشد. به این صورت که هر کس 
فراخور زمان و موضوعى که دارد بتواند در نزدیک ترین مکان ممکن به روانشناس مورد نظر خود دست یابد به همین منظور 
منویى تحت عنوان «جستجوى روانشناسان» طراحى گردیده که بانک اطالعاتى قدرتمندى جهت دستیابى به روانشناس 
مورد نظر شما را فراهم کرده است.از طرفى دیگر محصوالت روانشناسى از قبیل کتاب، سى دى، بازى فکرى و...در بازار 
به مقدار زیادى موجود مى باشد ولى انتخاب اینها نیز نیازمند تخصص مى باشد از این رو منویى تحت عنوان محصوالت 
روانشناسى طراحى گردیده است که این امکان را براى بازید کنندگان محترم ایجاد مى نماید که بر اساس نیازمندى خود 

http://www.ravanyab.ir :بهترین محصول را انتخاب نمایند.                                                                                                             وب آدرس

نصف جهــان Mushroom 11   بازى جدید و فوق العاده زیبا در ســبک بازى هاى آرکید و ماجراجویى براى اندروید 
است. مهم ترین دلیلى که «قارچ 11» را به بازى بســیار نوآورانه و منحصر به فردى تبدیل مى کند و باعث مى شود 
بازى از همان ثانیه هاى نخست به عنوان اثرى متفاوت شناخته شود، مکانیک کامال جدیدى است که معرفى کرده 
است؛ این بازى تجربه اى را ارائه مى دهد که بى سابقه است! اگرچه ظاهر و محیط هاى دوبعدى بازى آدم را یاد دیگر
 بازى هاى معمایى/سکوبازى که در آن ها باید از راســت به چپ حرکت کنید، مى اندازد اما این نوآورى نه در شکل 
محیط ها بلکه در چیزى اســت که کنترلش را برعهده دارید و در واقع، این عنصرى اســت که به خلق مرحله هایى 
متفاوت انجامیده اســت! قهرمان «قارچ 11» یک تکه ماده  ژالتینى چسبناك است؛ شــما مى توانید با پاك کردن 
بخش هایى از این جرِم ارگانیِک عجیب، او را به هر سمت و سویى که مى خواهید حرکت دهید؛ چون کمتر از یک ثانیه 
بعد، تکه هاى پاك شده در سوى مخالِف ماده دوباره رشد مى کنند، بنابراین، مثًال براى حرکت دادن این ماده به سمت 
چپ تصویر، باید سمت راستش را پاك کنید. قهرمان بازى، خاصیت انعطاف پذیرى باالیى دارد؛ یعنى به محض پاك 

کردن اندامش، شروع به قل خوردن مى کند! 

معرفى محصول

 HooToo Wireless Travel نصف جهــان
Router یک دستگاه بســیار هوشمند است. 

این گجت کوچک یک روتر بى ســیم پرتابل 
اســت که با وجودى که از تلفن هوشمند شما 
کوچک تر است اما مى تواند سریع و آسان یک 
شــبکه امن واى فاى را ایجاد کند. عالوه بر 
این، یک باترى بــزرگ 10,400 میلى آمپر 
ســاعت نیز در آن تعبیه شده تا شما بتوانید در 
راه تلفن، تبلت و هر چیز قابل شارژ دیگرى را 

شارژ کنید.
شما همچنین مى توانید با اســتفاده از پورت 
 HooToo Wireless تعبیه شده روى  USB

Travel Router هر نوع درایو فلش USB را 

به آن متصل کنید. بنابراین مى توانید با متصل 
کردن تلفن خود و انتقال عکس، فیلم و سایر 

فایل هاى حجیم فضاى ذخیره سازى دستگاه 
خود را خالى کنید.

از جمله دیگر قابلیت هاى این دستگاه کوچک 
و امن مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان اســتریم یکپارچه ویدیــو، عکس و 
موزیک به تلویزیون، پخش کننده هاى رسانه، 
تلفن هاى هوشمند، تبلت و سایر دستگاه هاى 
DLNA متصل به شبکه و امکان به اشتراك 

گذارى عکس ها و ویدیوهاى شما با خانواده و 
 TripMate دوستان از طریق اپلیکیشن موبایل

Plus یا اپلیکیشن هاى دسکتاپ.

تبدیل ســریع اینترنت با سیم به بى سیم. این 
دســتگاه همچنین مى تواند با شبکه بى سیم 
موجود bridge تشــکیل داده و یک شــبکه 

واى فاى امن ایجاد کند.

قابلیت پشتیبان گیرى از عکس ها و ویدیوهاى 
موجود در آى فــون، تلفن هاى ا ندروید، آى پد 
و ســایر دســتگاه هاى موبایل قابل استفاده 
بــه عنــوان درایــو فلــش USB و امکان
 خالــى کــردن فضــاى ذخیره ســازى

 موبایل شما.
پردازنده جدید MTK7620 که شــما را قادر 
مى سازد با اســتفاده از یک هاب USB چند 
Trip- یا فلش درایــو را به USB هارد درایو

Mate Titan متصل کرده و فایل هاى خود را 

بین دستگاه هاى مختلف جابجا کنید.
یک پــاور بانک 10,400 میلى آمپر ســاعت 
داخلى که ایــن امکان را براى شــما فراهم 
مى کند تا براى ســه مرتبــه اغلب تلفن هاى 

هوشمند موجود را شارژ کنید.
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راهکارى ناب در 
عرصه روانشناسى

بازى آرکید 
خارق العاده
 «قارچ 11»

 
کاربران مراقب باشند

نصف جهــان مدیران شــبکه هایى کــه از ریموت 
دسکتاپ ویندوز براى اتصال به ایستگاه هاى کارى 
از خارج مجموعه اســتفاده مى  کننــد، در معرض 
حمالت باج افزارها هستند. به تازگى نمونه هایى از 
باج افزارها کشف شده  اند که از طریق ضعف امنیتى 
ریموت دســکتاپ ویندوز اقدام به ورود به سیستم 
و کدگذارى فایل هــا مى کنند و پــس از آن مبالغ 
هنگفتى را براى بازگرداندن اطالعات طلب مى کند.

چگونگى عملکرد این باج افزارها بدین صورت است 
که ابتدا باج گیران از طریــق نرم افزارهاى خودکار 
اقدام به اســکن درگاه  هاى بــاز روى آدرس هاى 
IP اینترنتى کرده و در صورتى کــه پورت ریموت 
دسکتاپ روى آنها باز باشــد، اقدام به حدس زدن 
رمزهاى عبور مختلف نموده و شانس خود را براى 
ورود به سیســتم محک مى زننــد. در صورتى که 
فایروالى با قابلیت تشخیص اینگونه حمالت روى 
لبه شــبکه فعال نباشــد و همچنین مقرراتى براى 
جلوگیرى از ورود پسوردهاى اشتباه به دفعات متعدد 
موجود نباشــد، ممکن اســت بعد از گذشت فاصله 
زمانى کمى، نرم افزارهاى باجگیر بتوانند رمز عبور 
صحیح را حدس زده و دسترسى ورود به سیستم را 

دریافت کنند.
پس از گرفتن دسترســى به سیستم عامل، حتى در 
صورتى که نرم افزارهاى مخصوص ضد باج افزار نیز 
روى سیستم نصب باشــد، باز هم با توجه به داشتن 
دسترســى مدیریتى، هکرها قادر به حذف هرگونه 

محصول امنیتى خواهند بود. 

نمایشگر کنترل عالیم حیاتى 
کوهنوردان ساخته شد

نصف جهان دانشــجویان واحد علــوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد موفق شدند دســتگاهى طراحى کنند 
که با استفاده از سنسورهاى مختلف، مى تواند عالئم 
حیاتى افراد به ویژه کوهنوردان را پایش و روى یک 

نمایشگر کوچک نشان دهد.
الدن سادات ادهم هاشــمى مجرى پروژه ساخت 
دســتگاه «نمایشــگر حیاتى براى ورزشــکاران 
کوهنــورد» گفــت: «در این پروژه ســعى شــده 
تا با کمترین هزینــه و با دقتى باال بتــوان تمامى 
سنسورهاى اندازه گیرى عوامل حیاتى بدن شامل 
دماى بدن، ضربان قلب و میزان اکســیژن اشــباع 
شده در خون آن هم در قالب دستگاهى با ابعاد بسیار 
کوچک و قابــل حمل را فراهم کنیــم تا هر فردى 
بتواند به تنهایى و با سهولت کامل از سطح سالمتى 

خود مطلع شود.» 
طراحى این دســتگاه به صورت دو مرحله اى است 
که در حــال حاضر داراى ابعاد بزرگ ترى نســبت 
به طرح نهایى اســت. در مرحله دوم، این دستگاه 
به صورت نمایشــگر مچى با کاربرى آسان ساخته 

خواهد شد.

کلیک

فناورانه

نصف جهان پیش بینى مى شــود ســه تا چهار سال آینده، 
هوش مصنوعى و یادگیرى ماشــین به طور گسترده اى در 
سرورها و مراکز داده استفاده شود. بدین ترتیب همه اطالعاتى 
که روزانه تولید مى شود چه آنهایى که ما به عنوان افراد عادى 
تولید مى کنیم و چه آنهایى که توسط شرکت هاى بزرگ و 
مؤسسات دولتى و غیر دولتى سراسر دنیا تولید مى شوند توسط 
ماشین، به طور خودکار و در هر لحظه، مورد ارزیابى و سنجش 

و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
شرکتى که قادر نباشد ســخت افزارهاى تولیدى و به ویژه 
سامانه هاى پردازشى اش را با این روند هماهنگ کند، به طور 
قطع از چرخه اصلى رقابت خارج خواهد شد. اینکه ماشین ها 
بتوانند از رفتار ما ســر در بیاورند، بفهمند چه داده هایى، چه 
عکس هایى، چه صداهایى، چه ویدئوهایى و چه پیام هایى را 
به اشتراك مى گذاریم، دوربین هاى مداربسته چه چیزهایى از 
زندگى خصوصى و اجتماعى ما ثبت کرده اند یا در ایمیل ها و 
پیام هایى که در شبکه هاى اجتماعى منتشر مى کنیم چه اظهار 
نظرى کرده ایم، به طور کلى حس ناخوشایندى را در ما ایجاد 
مى کند. اما سوى دیگر این حس، این است که مجبوریم در 
سال هاى آینده با موجودى نامریى زندگى کنیم که هم قادر 
است یارى گر ما باشد و هم دشمن شماره یک ما. موجودى 
نامرئى که در همه جا حضور دارد و در حال یادگرفتن از ماست. 
او در حال رصد دانش ماست، هرحوزه اى از پزشکى گرفته تا 

نجوم و آمار را مى آموزد و به دریاى دانش خود اضافه مى کند. 
او مشــابه ما ارتباطات عصبى اى دارد که در هر لحظه این 
ارتباطات، بهینه سازى مى شوند و دانش بیشترى را ذخیره 

مى کنند.
شاید روزگارى ماجراى هوش مصنوعى و سامانه هاى خودکار 
تجزیه و تحلیل داده ها، بخشى سرگرم کننده از داستان هاى 
علمى  تخیلى بود اما اکنون به بخشى از زندگى روزمره تبدیل 
شــده اســت. هرچند  خیلى از مردم این قابلیت ها را بسیار 
کودکانه و رؤیایى مى دانند، اما وقتى از نرم افزار جالبى نظیر 
Prisma بر روى تلفن همراه خود استفاده مى کنند به نوعى 

با یک سامانه هوشمند مواجه هستند. سامانه اى که سبک 
نقاشى هنرمندان معروف را آموخته و قادر است هر عکسى را 
به یک نقاشى از همان سبک تبدیل کند. این تنها یک نمونه 
از ده ها نمونه اى است که ثابت مى کند هوش مصنوعى همین 

حاال هم در میان ما است و در حال آموختن از ما.
یک دنیاى مجازى کــه در حال آموختن از مــا و پرورش 
قابلیت هایش اســت تا چه اندازه مى تواند مــا را به اهداف 
بشرى مان نزدیک کند؟ پردازنده هایى که براى عملکرد خود، 
نیاز چندانى به برنامه نویسان ندارند و قادرند خودشان بیاموزند 
و عمل کنند چقدر در افزایش کیفیت سطح زندگى بشر کمک 
خواهند کرد؟ این روزها تأثیر داده ها بر زندگى ما به گونه اى 
متفاوت از گذشته است. در گذشته وقتى یک سامانه پردازشى 

با حجم زیادى از داده هاى ورودى 
مواجه مى شد، عملکردش مختل 

مى شــد و در بهترین حالت، بخش 
بزرگى از داده هاى ارائه شــده به آن، 

بدون استفاده باقى مى ماند. اما امروزه و با 
فراگیر شدن سامانه هاى پردازشى هوشمندى 

که مى آموزند، هر چه داده هاى بیشــترى به آنها 
عرضه شوند، عملکردشان بهتر مى شود، خودشان را اصالح 
مى کنند و به جمع بندى بهترى از اطالعات مى رسند. حاال 
دیگر اقیانوس بیکران داده هایى که کاربران تولید مى کنند 
یک تهدید نیست؛ هر چه داده هاى بیشــتر و متنوع ترى 
تولید شود، سامانه هاى هوشمندترى هم خواهیم داشتیم. 
خودروهاى بدون راننده اى خواهیم داشت که بهتر از همیشه 
در جاده ها مى رانند، دســتیاران دیجیتالى خواهیم داشت 
که ارتباط بهترى با ما برقرار کــرده و نیازهاى ما را به طور 

دقیق ترى رفع خواهند کرد.
به تازگى ویدیویى تبلیغاتى از محصولى جدید منتشر شده 
که قابل تأمل است. یک شرکت ژاپنى دستیار دیجیتالى را 
معرفى کرده است که به صورت یک حباب استوانه اى روى 
میز قرار مى گیرد. دخترکى مجــازى در این حباب زندگى 
مى کند و به طور پیوسته و فعال با کاربر صحبت مى کند، او را 
از خواب بیدار مى کند، اطالعاتى از آب و هوا مى دهد، برایش 

آرزوى موفقیــت 
مى کنــد، بــه او پیام 
مى دهد و اظهار دلتنگى مى کنــد و حتى با صاحبش قهوه 
مى خورد و تلویزیون تماشــا مى کند. این موجود دیجیتال 
نمونه اى بسیار ابتدایى از آن چیزى است که شاید در آینده 
براى فرزندان بشــر به یک مورد عادى تبدیل شود. شاید 
ســامانه هاى هوشــمند آنقدر از دانش ما و داده هایى که 
تولید کردیم و روى مراکز داده ذخیــره کردیم آموختند و

 بهره بردند که روزى، دستیاران درجه یکى براى ما شدند. 
شــاید ما را متقاعد کردند آنها را از حباب بیرون آوریم و در 
زندگى بشرى خود شــریک کنیم و بدتر از آن، شاید موفق 
شــدند ما را متقاعد کنند که وارد حباب شویم؛ چیزى که 
واقعیت  مجازى قادر است آن را عملى کند. پردازنده هایى که 
مى آموزند و رفتار سامانه  پردازشى را بر اساس این آموخته ها 
تنظیم مى کنند در کنار واقعیت مجازى، دنیاى جدیدى براى 
ما خواهند ساخت که شاید تحققش خیلى هم به صالح نباشد.

این روتر واى فاى از تلفن هوشمند شما 
کوچک تر و باهوش تر است

           

زندگى در حباب
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ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 951010350209063 شــماره پرونده: 9509980350200739 شماره بایگانى شعبه: 
950881 خواهان غالمحســین عرب خزائلى دادخواســتى به طرفیت خوانده رضا اکبریان فرزند محمد 
به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان طبقه 3 اتاق شــماره 304 ارجاع و به کالسه 9509980350200739 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 95/12/18 و ساعت 12 ظهر 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 نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 31930 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان / 888 /10
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 951010350209089 شــماره پرونده: 9509980350200453 شماره بایگانى شعبه: 
950548 خواهان ابراهیم شــجاعى دادخواســتى به طرفیت خوانده اکبر موید به خواسته مطالبه خسارت 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شعبه 2 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان 
طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالســه 9509980350200453 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1396/01/20 و ساعت 9 صبح 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 شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 31931 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان / 889 /10
مزایده

اجراى احکام شعبه 14 حقوقى اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 930014/ج 14 له یداله پریش با وکالت 
آقاى احمدرضا اسفرجانى و علیه 1- علیرضا آذربایجانى به نشانى: اصفهان خ نیکبخت شرقى خانه صنعت 
و معدن 2- رحیم آذربایجانى به نشانى: اصفهان شــهرك صنعتى جى نبش خ هفتم صنایع ماشین سازى 
اذربایجانى 3- شرکت صنایع ماشین سازى اذربایجانى با وکالت محمدرضا بخت اور به آدرس: اصفهان خ 
بزرگمهر خ هشت بهشت غربى نرسیده به گلزار کوچه شماره 32 (سامان) شماره 17 ساختمان وکال طبقه 
همکف به خواسته مطالبه مبلغ 405/631/213 ریال بابت مطالبه وجه و خسارات مبلغ 20/581/414 ریال 
بابت حق االجراء دولتى، جلسه مزایده اى در روز پنجشــنبه مورخ 95/11/14 ساعت 10:30-10 در محل 
اجراى احکام شعبه 14 حقوقى اصفهان واقع در خ نیکبخت- 200 متر بعد از ساختمان مرکزى- ساختمان 
اجراى احکام حقوقى- طبقه سوم- واحد 6 جهت فروش اموال زیر برگزار نماید. طالبین خرید میتواند ظرف 
5 روز قبل از مزایده از اموال فوق واقع در انبار شرکت رنگ گیتى آسا به آدرس: اصفهان کیلومتر پنج بزرگراه 
ازادگان مقابل پاالیشگاه خیابان 23 بازدید نمایند. کسانى حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 
10٪ مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردى است که باالترین قیمت را ارائه دهد. 1- قوطى 
100×100 تعداد 65 عدد هر کیلوگرم 13 هزار ریال 2- قوطى 60×60 تعــداد 465 عدد هر کیلوگرم 13 
هزار ریال 3- قوطى 70×70 تعداد 50 عدد هر کیلوگرم 13 هزار ریال کل وزن اقالم فوق 21900 کیلوگرم 
میباشد که قیمت ان جمعًا مبلغ 284/700/000 ریال میباشد. الزم به ذکر است پروفیل هاى فوق با توجه به 
زنگ زدگى و وضعیت ظاهرى (رنگ سیاه) بعنوان نو محسوب نمى شود. م الف: 31948  اجراى احکام شعبه 

14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/10/890
مزایده

شعبه نهم اجراى احکام کیفرى در نظر دارد در پرونده کالسه 950095 پالك ثبتى 3673-68 بخش 14 
ملکى وثیقه گذار سید شهرام پرنیان فرزند سیدرضا را در روز چهارشنبه مورخ 1395/11/13  از ساعت 10 
تا 11 صبح، از طریق مزایده طبق قانون اجراى احکام مدنى به مبلغ پایه 1/654/560/000 ریال براساس 
نظر کارشناس به فروش برساند لذا طالبین خرید پنج روز قبل از جلسه مزایده به نشانى: ملک شهر- خیابان 
مطهرى- سه راه مهدیه- مقابل دبستان نبوت قادر به بازدید از ملک خواهد بود تا با تودیع نقدى 10٪ قیمت 
پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. ملک در تصرف 
وثیقه گذار است. (اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس) ملک در ملک شهر- خیابان مطهرى-  سه راه 
مهدیه- مقابل دبستان نبوت بر خیابان واقع است و عبارت است از یکباب مغازه تجارى داراى پالك 25/48 
مترمربع عرصه طبق سند و به همین میزان اعیانى در یک طبقه فاقد اســکلت با دیوار آجرى باربر، سقف 
تیرآهن، سطوح داخلى کاشى، کف سرامیک، درب خارجى به صورت شیشه سکوریت و داراى اشتراکات آب 
و برق وگاز و تلفن با قدمت حدود 13 سال و هم اکنون به صورت مغازه فست فود مى باشد با توجه به موارد 
فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیانى، نوع بنا و مشترکات و متعلقات و امتیازات و در نظر گرفتن 
عقب نشینى ملک پس از تخریب به میزان 7 مترمربع، ارزش ششدانگ پالك ثبتى فوق داراى یک جلد سند 
مالکیت با مشخصات: شماره ملک- شماره چاپى سند- شماره ثبت- صفحه- دفتر- بخش- سهم مالکیت 
3673- 15410- الف 80- 1367784- 551- 704- 14  اصفهان ششــدانگ به نام سید شهرام پرنیان 
جمعًا به مبلغ 1/654/560/000 ریال ارزیابى و اعالم مى گردد. ملک در تصرف وثیقه گذار اســت. م الف: 

31950 شعبه نهم اجراى احکام کیفرى اصفهان/10/891
 مزایده

شعبه 12 اجراى احکام حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950296 ج / 12 م له خانم 
ها 1- مهرى دوى نیا 2- منیژه رجال زاده 3- مهناز رجال زاده و علیه خانم ها و آقایان 1- حسین رحال زاده 
2- فاطمه رحال زاده 3- ایران رحال زاده 4- زهرا رحال زاده 5- رضا رحال زاده 6- هانیه نظیفى 7- آمنه 
نظیفى 8- هادى نظیفى 9- حسین نظیفى 10- یوسف رحال زاده بخواســته مطالبه تقسیم ترکه جلسه 
مزایده در روز پنج شنبه مورخ 95/11/21 ساعت 10 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت بعد از 
دادگسترى اصفهان مجتمع اجراى احکام طبقه 3 برگزار نماید. مشخصات و مورد مزایده : ششدانگ منزل 
مسکونى به پالك ثبتى 450013 بخش 5 اصفهان واقع در اصفهان بلوار کشاورز خ سید عظیم خ فرهنگ 
پالك دوم از ضلع شمال شرقى چهارراه قمربنى هاشــم داراى عرصه 96 متر مربع در یک طبقه ساخت و 
قدمت 40 سال ساخت و فرسوده است و داراى انشعابات آب برق و گاز مى باشد. که با در نظر گرفتن جمیع 
عوامل موثر ارزش ملک 4/140/000/000 ریال توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى و نظریه مصون 
از اعتراض باقى مانده است و در تصرف خانم مهرى دوى نیا مى باشد. لذا طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل 
از تاریخ مزایده ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد از قیمت پایه فى المجلس در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. باالترین پیشــنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف: 31901  اجراى احکام شــعبه 12 دادگاه 

عمومى (حقوقى) شهرستان اصفهان/10/892
مزایده

اجراى احکام مدنى شعبه اول دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 930497 ج ح 1 ، له خانم نرگس کالنترى علیه آقایان 1- سید محمود موسوى 2- بهروز فروغى و 
3- خانم فاطمه رنجکش مبنى بر فروش 56/25 سهم مشاع از 112/5 سهم مشاع از 225 سهم ششدانگ 
یک باب خانه از پالك 14915/2691 مفروزى از 81 فرعى بخش 5 ثبت اصفهان به نشانى اصفهان میدان 
قدس خیابان افسر فلکه شهید فهمیده کوچه رسول کشانى بن بست دوم سمت راست پالك 45 با وصف 
کارشناســى ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در روز 3 شنبه مورخ 1395/11/12 
ســاعت 8/30 الى 9 صبح در محل این اجراء (اصفهان خیابان نیکبخت ، 200 متر پایین تر از ســاختمان 
مرکزى دادگسترى کل استان اصفهان جنب بیمه پارسیان ساختمان اجراى احکام حقوقى طبقه 4 ) برگزار 
نماید در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى صورت گرفته اســت طالبین 
خرید مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده با مراجعه به نشانى ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود و با تودیع 
10٪ قیمت کارشناسى به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 نزد بانک ملى دادگسترى 
اصفهان و ارائه فیش واریزى به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده خواهد بود. اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس: احترامًا عطف به 
پرونده کالسه 930497 آن شعبه محترم و حسب دستور آن مقام محترم قضائى مبنى بر ارزیابى پالك ثبتى 
14915/2691 که به صورت دو باب منزل مسکونى مستقل بوده اینجانب کارشناس منتخب پس از اطالع 
از موضوع کارشناسى ، ضمن حضور در دفتر آن شــعبه محترم و مطالعه پرونده کالسه فوق از محل مورد 
معرفى واقع در اصفهان میدان قدس خیابان افسر فلکه شهید فهمیده کوچه رسول کشانى (2) بن بست دوم 
بازدید نموده و پس از معاینه و بررسى هاى الزم نتیجه به شرح ذیل تقدیم حضور مى گردد. بر اساس کپى 
سند مالکیت تک برگى ابرازى به شــماره چاپى 161842 مورخ 91/10/10 پالك ثبتى 14915/2591به 
شرح 5 ثبت اصفهان داراى عرصه به مساحت 147/20 متر مربع بوده که اعیانى احداث بر روى عرصه فوق 
به صورت دو باب منزل مسکونى مجزا و مستقل شرقى و غربى بود که اعیانى احداثى در قسمت شرقى در 
حد یک طبقه و اعیانى احداثى در جهت غربى در حد دو طبقه مى باشــد و خواهانها عوض منزل مسکونى 
واقع در سمت شرقى ادعاى مالکیت 56/25 سهم مشاع از 112/5 سهم مشاع از 225 سهم ششدانگ را دارد 
ضمنا بر اساس کپى سند قطعى غیر منقول به شماره شناسنامه سند 139311150164000831 مدارکى 
که در صفحه 84 دفتر جلد 127 دفتر اسناد رسمى 60 اصفهان تحت شماره 100468 مورخ 93/12/6 ثبت 
شده است آقاى بهروز فروغى ابرى به عنوان فروشنده تمامت 112/5 سهم مشاع از 225 سهم ششدانگ 
یک باب خانه پالك ثبتى 14215/2691 را به خانم زهراســادات باالیى فروخته است مع الوصف حسب 
دســتور آن مقام قضائى مقرر گردید که ارزیابى به دو صورت انجام پذیرد 1- ارزیابى منزل مسکونى واقع 
در قسمت شرقى 2- ارزیابى هر دو منزل مسکونى شــرقى و غربى به صورت توامان.در زمان مباشرت به 
امر کارشناسى مالحظه گردید که ساختمان احداثى در قسمت شــرقى در حد یک طبقه با کفهاى سیمان 
و موزائیک بدنه هاى داخلى تا حدود یک متر سرامیک و ســفید گچ و رنگ دربهاى داخلى چوبى و پنجره 
هاى بیرونى آهنى و داراى سرویس هاى بهداشــتى حمام و توالت و همچنین داراى آشپزخانه مى باشد و 
ساختمان احداثى در جهت غربى در حد دو طبقه (همکف و اول) با زیرزمین بوده که کف سرامیک وسیمان 
بدنه دیوارهاى داخلى سیمان و ســرامیک و مابقى گچ و رنگ آمیزى دربهاى داخلى چوبى و پنجره هاى 
بیرونى آلومینیوم و داراى آشپزخانه و سرویسهاى بهداشــتى حمام و توالت مى باشد. (ضمنا پالك مزبور 
داراى عقب نشینى مى باشد) سیستم گرمایش بخارى و سیستم سرمایش کولرآبى بوده و همچنین داراى 
انشعابات آب برق و گاز مى باشد. با عنایت به مراتب فوق و به دستور آن مقام محترم قضائى مبنى بر ارزیابى 
توامان هر دو جهت عرصه و اعیانى شرقى و غربى و با توجه به موقعیت محل و ابعاد و مساحت و نوع کاربرى 
و قدمت و عوامل موثر در قضیه ارزیابى و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا و در صورت بالمانع بودن نقل و 
انتقال به وسیله کارشناس پالك مزبور شامل هر دو قسمت عرصه و اعیانى و انشعابات منصوبه در وضعیت 
فعلى مبلــغ 2/690/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد.همچنین جهت پایه کارشناســى منزل 
مسکونى واقع در قسمت شرقى نیز با لحاظ نمودن جمیع جهات مؤثر در قضیه ارزیابى در وضعیت فعلى مبلغ 
1/210/000/000  ریال برآورد و اعالم نظر مى گردد.  م الف: 31956  اجراي احکام شعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقی دادگسترى اصفهان/10/893
مزایده

اجراى احکام شــعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده اجرایى 398/94 
ج خ /9 جلسه مزایده اى مورخ95/11/13 روز یکشــنبه ساعت 8 الى 9 صبح برگزار نماید. پرونده لها خانم 
مریم جوهریان فرزند محمد محکوم علیه آقاى حسین زاهدى فرزند احمد با وکالت خانم مهرى مظاهرى 
مهرودى به نشانى خیابان بزرگمهر چهار راه هشت بهشت – ســارا- طبقه چهارم محکوم به عبارتست از 
مبلغ 285/335/000 ریال بابت اصل خواسته هزینه دادرسى کارشناسى و نشرآگهى و مبلغ 12/275/000 
ریال بابت حق االجراى دولتى در حق دولت موضوع مزایده عبارتســت از فروش 5/478 حبه مشــاع از 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره 62 فرعى از 2271 اصلى بخش 6 ثبتى اصفهان که مشخصات محل طبق 
نظریه کارشناسى بدین شرح مى باشــد. ضمن هماهنگى باتفاق آقاى حسین زاهدى از محل پالك مورد 
معرفى واقع در کیلومتر 12 غرب جاده اصفهان شهرضا بازدید و مدارك و مستندات بررسى گردید که مراتب 
بشرح زیر باستحضار مى رسد: پالك مورد نظر در شمال کوچه موســوم به کوچه زاهدى در فاصله نهصد 
مترى غرب جاده اصفهان- شهرضا قرار دارد زمین مورد نظر بصورت زمین ساده محص ور با دیوارهاى بلوك 
سیمانى مرتفع به ارتفاع حدود 5 متر مى باشد که در قســمتى از آن اقدام به گودبردارى جهت استخر شده 
بود و مقدارى لوازم و آرماتور براى احداث آن موجود بود ملک مورد نظر داراى ســند رسمى تک برگى به 
مساحت یکهزار و پانصد (1500) متر مربع مى باشد که در تاریخ یکم آذرماه سال 1380 در صفحه 23 دفتر 

175 تحت شماره 44767 ثبت گردیده و داراى سریال اصلى 535552 هـ - 91 مى باشد حدود ملک طبق 
سند مالکیت عبارتست از شماال بطول 38/82 متر دیواریست به باقیمانده پالك 2271 اصلى شرقًا بطول 
38/55 متر دیواریست به باقیمانده پالك 2271 اصلى جنوبا درب و دیواریست بطول 38/82 متر به خیابان 
ده مترى احداثى و غربا به طول 38/73 متر دیواریست به زمین آقاى فریدون هدایت از پالك 3271/60 که 
ابعاد مندرج در سند با محل تطبیق داشت. نتیجه و نظر کارشناسى با توجه به مراتب فوق و سند مالکیت تک 
برگى و موقعیت و کاربرى ملک و با ملحوظ داشتن کلیه عوامل موثر در قیمت گذارى ارزش پالك مذکور 
تحت شماره 62 فرعى از 271 اصلى بخش 6 ثبت اصفهان به شماره ثبت 44767 بالغ بر سه میلیارد و هفتصد 
و پنجاه میلیون ریال (3/750/000/000 ریال) برآورد و اعالم مى گردد. مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
شده و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسى 
را همراه داشته باشند طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده طبق هماهنگى با این اجرا از ملک بازدید و 
فرد یا افرادى مزایده در ساختمان اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت 
200 متر باالتر از ساختمان کل دادگسترى اصفهان ســاختمان اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان 

طبقه دوم واحد 4 برگزار مى گردد. م الف: 31975  اجراى احکام شعبه 9 دادگاه خانواده اصفهان/10/895
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510106836708294 شماره پرونده: 9509986836701058 شماره بایگانى شعبه: 
951177 خواهان ها حسین افشارى و سلمان سعیدیان خوراســگانى دادخواستى به طرفیت خوانده مریم 
مظاهرى تهرانى به خواســته الزام به تمکیــن تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)  واقع در اصفهان خ 
میرفندرسکى (خ میر) حدفاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایى شهید قدوسى طبقه 2 اتاق 205 ارجاع 
و به کالسه 9509986836701058 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/2 و ساعت 10 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 حاضرگردد. م الف: 

31989  شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان( مجتمع شهید قدوسى) / 10/900
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510106836408549 شــماره پرونده: 9409986836400726 شماره بایگانى شعبه: 
941576 خواهان شــیوا مدنى دادخواســتى به طرفیت خوانده علیرضا ترابى به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسى و طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان ( مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان- خ میرفندرسکى
 ( خ میر) حدفاصل چهارباغ  باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى طبقه 3 اتاق شماره 302 ارجاع و 
به کالسه 9409986836400726 ثبت گردیده که وقت نظارت آن 95/12/14 تعیین شده است.به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى 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 ظرف یک هفته نسبت به معرفى یک نفر داور متاهل سى سال و آشنا 
با مسایل شرعى به این دادگاه معرفى و ظرف مدت بیســت روز از معرفى داور نظریه داورى خود را به این 
شعبه ارائه نمایند. م الف: 31990 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدسى)/ 10/901

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509976836501879 شــماره پرونده: 9509986836500794 شماره بایگانی شعبه: 
950901 خواهان: خانم زینب صالح پور دســتجردى فرزند یداله به نشانى: اصفهان- بلوار کشاورز- کوى 
آزادگان- کوى وحید- جنب فرهنگسراى شهداى دستگرد- پالك 110- کدملى: 1292786299 تلفن 
همراه: 09134302329، خوانده: آقاى مهدى اعرابى فرزند حیدر به نشــانى: مجهول المکان، خواسته ها : 
1- مطالبه خسارت دادرسى 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرســى 3- مطالبه مهریه. گردشکار: دادگاه با 
بررسى اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در 
خصوص دادخواست خانم زینب صالح پور دستجردى فرزند یدا... به طرفیت آقاى مهدى اعرابى فرزند حیدر 
به خواسته مطالبه مهریه و خسارات دادسرى نظر به متن دادخواست تقدیمى و سند نکاحیه به شماره 11644 
دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 116  اصفهان و نظر مشــاور محترم قضایى دادگاه عمومى را وارد دانسته 
و به اســتناد ماده 1082 و تبصره آن و نیز مواد 1102 و 1118 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالبى در امور مدنى مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده به تحویل 
1- چهارصد و نود و نه عدد سکه تمام بهار آزادى 2- دویست مثقال طالى ساخته شده 3- پرداخت مبلغ 
1/020/220/262 ریال وجه نقد بابت هدیه کالم ا...، یک شاخه نبات، مهرالسنه، هزینه سفر حج تمتع و بهاء 
سه دانگ منزل که اجراى احکام مى بایست در زمان اجرا به نرخ روز براساس آخرین شاخص بانک مرکزى 
محاسبه و تقویم نماید 4- پرداخت مبلغ 1/414/000 ریال بابت بخشى از هزینه دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. ضمنًا خواهان به طور موقت حسب صورت جلسه مورخ 95/6/21 معاف از پرداخت 
هزینه دادرسى بوده که به محض وصول مهریه و خروج از اعسار مى بایست نسبت به پرداخت مابقى هزینه 
دادرسى در حق صندوق دولت اقدام نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ انقضاء فرجام خواهى قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 31993 کریمى دستگردى رئیس شعبه پنجم 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/10/902 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106836208015 شماره پرونده: 9509986836201277 شماره بایگانی شعبه: 
951473 خواهان طاهره استکى اورگانى، خوانده: داود کشاورزى ینگابادى، خواسته: طالق به درخواست 
زوجه، تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شهرســتان اصفهان نموده که وقت رسیدگی 1395/12/11 
ساعت 12 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نماید. 

م الف: 31994 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/10/903
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510426825300390 شــماره پرونده: 9409986825300957 شماره بایگانی شعبه: 
941068 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509976825300212 
ضمن صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسى در تمام مراحل رسیدگى مربوط به این دعوى 
محکوم علیه: افروز حق نژاد فرزند رمضانعلى به نشــانى: اصفهان- پل شــیرى- بیمارستان سیدالشهدا 
(امید)- قســمت پذیرش- منشــى پذیرش گاما را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششــصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت هزینه هاى دادرســى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ چک تا زمان وصول دین در حق محکوم له: محمدمتین گلى فرزند رضا به نشــانى: اصفهان- فلکه 
ارتش- مجتمع جهان آراء- ط همکف- پ 11 با تلفن همراه 09132888133 پرداخت مبلغ 80/000/000 
ریال بابت حق االجرا نیز برعهده محکوم علیه مى باشــد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 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 شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مــال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانــون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بــود (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 31995 شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقی شهرســتان

 اصفهان/10/904
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510426825300395 شــماره پرونده: 9509986825300446 شماره بایگانی شعبه: 
950558 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509976825301027 
محکوم علیه: رضا ماهوتچى فرزند ابراهیم به نشانى: مجهول المکان محکوم  است به به پرداخت مبلغ سیصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ 
چک تا زمان وصول براساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و مبلغ نه میلیون و 
هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارات دادرسى در حق محکوم له: علیرضا قاسمى جوجیلى فرزند نوروز به 
نشانى: اصفهان چهارراه آبشار ابتداى خ سجاد بن بست شماره 4 شهید عباسپور پالك 49 طبقه 2 پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت حق االجرا نیز برعهده محکوم علیه مى باشــد. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعــالم 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 نحــوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد 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 ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 31996 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان

 اصفهان/10/905
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002003000755/1 شــماره بایگانــی پرونده: 9501501/1 شــماره آگهى 
ابالغیه:139503802003000189 آگهى ابالغ اجرائیه کالسه: 139504002003000755/1  بدینوسیله 
به رضا حسینى فرزند حسن به شناسنامه شماره 2016 به نشانى ســودان جنب مسجد رضوى مغازه اول 
بدهکار پرونده کالسه 139504002003000755/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته 
نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر چک شماره 597672 – 1383/9/23 عهده بانک تجارت شعبه زینبیه 
بین شما و بانک قوامین شعبه بزرگمهر اصفهان مبلغ چهل و دو میلیون ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد لذا شایسته است ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  م الف: 31234  

 اسدى رئیس اداره اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/10/906

ابالغ  اجراییه
شــماره پرونده: 139504002130000037/2 شــماره بایگانی پرونده: 9500720/1 شــماره ابالغیه: 
139503802003000162 بدینوســیله به آقاي امیر کرمى دهقانپور فرزند داود کد ملى 0069434441  
شناسنامه شماره 4918 متولد 58/3/3 ساکن اصفهان مرادویج کوچه چهارم پالك 72 ابالغ مى شود که 
بانک اقتصاد نوین شعبه مبارکه باستناد قرارداد بانکى شماره 105/4804800/1 – 86/3/3  جهت وصول 
مبلغ 793/200/000 ریال که شــامل 200/000/000 ریال بابت اصل طلب و 44/200/000 ریال بابت 
سود و 549/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/3/8 و مبلغ 190/000 ریال ذمه روزانه از 
تاریخ 95/3/8 به بعد تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9500720 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/4/23 مامور محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده ، بذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در روزنامه نصف جهان از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد. نسبت به پرداخت بدهى  خود اقدام ننمایند عملیات 
اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 31235  اسدى رئیس اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/10/907

مزایده
شماره مزایده: 139504302127000022- 1395/09/30 بر اساس پرونده هاى اجرائى به شماره بایگانى 
9200133 و 9200134 و 9200136 و 9200122 و 9200126 له بانک کشاورزى شهرضا و علیه شرکت 
کشت و دام امین مهیار و مهران ســلطانى جى و صباحه پورزبیدى اصل و مازاد دوم و چهارم (الف) تمامت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره یک هزار هفتصد و سى چهار فرعى از هفتاد و شش اصلى واقع در مهیار بخش 
یک ثبتى شهرضا به مساحت سیصد و شصت و دو هزار و دویست و چهل مترمربع مورد ثبت صفحات 432 
و 435 دفتر 174 با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 838 متر به مرز اشتراکى با زمین 76/1736 شرقاً به طول 
540 متر به زمین 76/1735 جنوبًا به طول 676 متر مرز اشتراکى با زمین 76/1733 غربًا اول به طول 445 
متر مرزیست به خیابان ده مترى دوم که جنوبى است به طول 176 متر مرزیست به خیابان ده مترى سوم به 
طول 155 متر مرزیست به خیابان ده مترى به نام مهران سلطانى جى و صباحه پور زبیدى اصل بالسویه ثبت 
و سند صادر شده است و به موجب اسناد رهنى شماره 72414 مورخ 1378/03/13 و متمم 84034 مورخ 
1379/09/13 و 72424 مــورخ 1378/03/16 و متمم 84036 مــورخ 1379/09/13 و 114864 مورخ 
1385/05/02 دفتر 4 شــهرضا و 31531 مورخ 1387/10/12 و متمم 31883 مورخ 1387/11/08 دفتر 
اسناد رسمى شماره 145 شهرضا از طرف نامبردگان در رهن بانک کشاورزى شعبه شهرضا قرار گرفته است 
(ب) 1- تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/131 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 1400 
مترمربع مورد ثبت صفحه 254 دفتر 487 با حدود اربعه ذیل: شــماًال به طول 55 متر و 35 سانتى متر پى 
دیواریست به پى دیوار پالك نوزده شرقًا اول به طول 10/5 متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 28 دوم به 
طول 9/5 متر پى دیواریســت به پى دیوار پالك بیســت و یک جنوبًا به طول 46 متر و پنج سانتى متر پى 
دیواریست به پى دیوار پالك 132 غربًا به طول 22 و پنج سانتى متر پى دیواریست به خیابان احداثى چهل و 
پنج اصلى حقوق ارتفاقى ندارد به نام مهران سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 2. تمامت ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 167/75 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت دفتر 487 صفحه 272 به مساحت 
160 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول بیست متر به پالك 74 شرقًا به طول 8 متر به گذر منسده 
25 مترى جنوبًا به طول بیست متر به پالك 76 غربًا به طول 8 متر به پالك 65 حقوق ارتفاقى ندارد که به 
نام مهران سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 3- تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/58 واقع 
در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 26 دفتر 487 به مســاحت 320 مترمربع با حدود اربعه ذیل: 
شماًال به طول 20 متر به پالك 4 فرعى شرقًا به طول 16 متر به پالك 59 فرعى جنوبًا به طول 20 متر به 
پالك 61 فرعى غربًا به طول 16 متر به جاده حقوق ارتفاقى ندارد. به نام مهران ســلطانى جى ثبت و سند 
صادر شده است. 4. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/59 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت 
صفحه 536 دفتر 486 به مساحت 520 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 32/50 متر به پالك چهار 
فرعى شرقًا به طول 16 متر به پالك 60 فرعى جنوبًا به طول 32/50 متر به گذر منسده 25 مترى و پالك 
67 فرعى غربًا به طول 16 متر به پالك 58 حقوق ارتفاقى ندارد به نام مهران سلطانى جى ثبت و سند صادر 
شده است. 5. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/5 باقیمانده واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد 
ثبت صفحه 242 دفتر 426 به مساحت 379/50 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 24/5 متر به گذر 
منسده 25 مترى شرقًا به طول 16 متر به پالك 15 فرعى جنوبًا به طول 19/5 به خیابان بیست مترى غربًا 
اول به صورت پخى شکل به طول هفت متر و پنج سانتى متر و دوم به طول 11 متر به گذر منسده 25 مترى 
حقوق ارتفاقى ندارد به نام مهران سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 6. تمامت ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 167/61 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 23 دفتر 487 به مساحت 320 مترمربع 
با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 167/57 شرقًا به طول 16 متر به پالك هاى 167/67 و 
167/68 جنوبًا به طول 20 متر به پالك 167/62 غربــًا به طول 16 متر به جاده حقوق ارتفاقى ندارد به نام 
مهران سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 7. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/60 واقع در 
بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 62 دفتر 487 به مساحت 520 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال 
به طول 32/50 متر به پالك چهار فرعى شرقًا به طول 16 متر به پالك هاى 13 و 14 فرعى جنوبًا به طول 
32/50 بــه پــالك 78 فرعى و گــذر منســده 25 مترى غربــًا به طــول 16 متر به پــالك 59 فرعى

 حقوق ارتفاقى ندارد به نام محمدامین سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 8. تمامت ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره 167/64 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 539 دفتر 486 به مساحت 320 
مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به وطول 20 متر به پالك 63 فرعى شرقًا به طول 16 متر به پالك هاى 
73 و 74 فرعى جنوبًا به طول 20 متر به پالك 65 فرعى غربًا به طول 16 متر به جاده حقوق ارتفاقى ندارد 
به نام محمدامین سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 9. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/62 
واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 266 دفتر 487 به مســاحت 320 مترمربع با حدود اربعه 
ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 61 شرقًا به طول 16 متر به پالك هاى 69 و 70 جنوبًا به طول 20 متر 
به پالك 63 غربًا به طول 16 متر به جاده حقوق ارتفاقى ندارد به نام پریزاد سلطانى ثبت و سند صادر شده 
است. 10. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/65 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 
65 دفتر 487 به مساحت 320 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 64 فرعى شرقًا 
به طول 16 متر به پالك هاى 75 و 76 فرعى جنوبًا به طول 20 متر به پالك 66 فرعى غربًا به طول 16 متر 
به جاده به نام آقاى محمدامین سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 11. تمامت ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 167/63 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 20 دفتر 487 به مساحت 320 مترمربع 
با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 167/62 شرقًا به طول 16 متر به پالك هاى 167/71 و 
167/72 جنوبًا به طول 20 متر به پالك 167/64 غربــًا به طول 16 متر به جاده حقوق ارتفاقى ندارد به نام 
غزاله سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 12. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/71 واقع در 
بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 11 دفتر 487 به مساحت 160 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال 
به طول 20 متر به پالك 167/70 شرقاً به طول 8 متر به گذر منسده 25 مترى جنوباً به طول 20 متر به پالك 
167/72 غرباً به طول 8 متر به پالك 167/73 حقوق ارتفاقى ندارد به نام غزاله سلطانى جى ثبت و سند صادر 
شده است. 13. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 167/66 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت 
صفحه 17 دفتر 487 به مســاحت 370/50 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شــماًال به طول 20 متر به پالك 
167/65 شرقاً به طول 16 متر به پالك 167/77 جنوباً به طول 15 متر به خیابان 20 مترى غرباً در دو قسمت 
اول به صورت پخ به طول 7/05 متر دوم به طول 11 متر به جاده حقوق ارتفاقى ندارد به نام مهران سلطانى 
جى ثبت و سند صادر شده است. 14. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/70 واقع در بخش 14 ثبتى 
اصفهان مورد ثبت صفحه 14 دفتر 487 به مساحت 160 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر 
به پالك 167/69 شرقًا به طول 8 متر به گذر منسده 25 مترى جنوبًا به طول 20 متر به پالك 167/71 غربًا 
به طول 8 متر به پالك 167/62 حقوق ارتفاقى ندارد به نام پریزاد سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 
15. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/72 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 545 
دفتر 486 به مساحت 160 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 71 شرقًا به طول 8 
متر به گذر منسده 25 مترى جنوباً به طول 20 متر به پالك 73 غرباً به طول 8 متر به پالك 63 فرعى  حقوق 
ارتفاقى ندارد به نام خانم غزاله سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 16. تمامت ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 167/74 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 8 دفتر 487 به مساحت 160 مترمربع با 
حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 167/73 شرقًا به طول 8 متر به گذر منسده 25 مترى جنوبًا 
به طول 20 متر به پالك 167/75 غربًا به طول 8 متر به پالك 167/64 حقوق ارتفاقى ندارد به نام پریزاد 
سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 17. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/73 واقع در بخش 
14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 59 دفتر 487 به مساحت 160 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 
20 متر به پالك 72 فرعى شرقًا به طول 8 متر به گذر منسده 25 مترى جنوبًا به طول 20 متر به پالك 74 
فرعى غربًا به طول 8 متر به پالك 167/64 حقوق ارتفاقى ندارد به نام خانم پریزاد سلطانى جى ثبت و سند 
صادر شده است. 18. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/77 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد 
ثبت صفحه 542 دفتر 486 به مساحت 379/55 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 24/50 متر به 
پالك 76 فرعى و گذر منسده 25 مترى شرقًا اول به طول 11 متر و دوم که پخى شکل است به طول 7/15 
متر به گذر منسده 25 مترى جنوبًا به طول 19/50 متر به خیابان 20 مترى غربًا به طول 16 متر به پالك 66 
فرعى حقوق ارتفاقى ندارد به نام محمدامین سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 19. تمامت ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 167/76 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 14 دفتر 487 به مساحت 160 
مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 167/75 شرقًا به طول 8 متر به گذر منسده 25 
مترى جنوبًا به طول 20 متر به پالك 167/77 غربًا به طول 18 متر به پالك 167/65 حقوق ارتفاقى ندارد 
به نام محمدامین ســلطانى جى ثبت و ســند صادر شده است. 20. تمامت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 
167/132 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 257 دفتر 487 به مســاحت 828 مترمربع با 
حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 46/05 متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 167/131 جنوباً به طول 36/75 
متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 167/133 غربًا به طول 22/05 متر پى دیواریست به خیابان 45 مترى 
احداثى حقوق ارتفاقى ندارد به نام محمدامین سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 21. تمامت ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 167/134 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 263 دفتر 487 به مساحت 
797/80 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 27/20 متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 167/133 
شرقًا به طول 55/67 متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 167/31 جنوبًا به طول 1/50 متر پى دیواریست 
به حریم کانال غرباً به طول 61 متر پى دیواریست به خیابان احداثى حقوق ارتفاقى ندارد به نام غزاله سلطانى 
جى ثبت و سند صادر شده است. 22. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/133 واقع در بخش 14 ثبتى 
اصفهان مورد ثبت صفحه 260 دفتر 487 به مساحت 655 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 36/75 
متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 132 شــرقًا به طول 20/50 متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 29 
جنوبًا به طول 27/20 متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 134 غربًا به طول 22/60 متر پى دیواریست به 
خیابان حقوق ارتفاقى ندارد به نام پریزاد سلطانى جى ثبت و ســند صادر شده است و ششدانگ مازاد سوم 
پالك ثبتى شماره 76/1734 واقع در مهیار بخش یک ثبتى شهرضا با حدود و مشخصات صدرآگهى ملکى 
مهران سلطانى جى و صباحه پورزبیدى اصل که به موجب سند رهنى شماره 17966 مورخ 1385/09/26 
دفتر اسناد رسمى شماره 145 شهرضا از طرف نامبردگان در رهن بانک کشاورزى شعبه شهرضا قرار گرفته 
و به علت عدم پرداخت بدهى، بســتانکار تقاضاى صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست 
بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34  اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اصالحى مربوطه پالك مذکور 
مورد ارزیابى قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمى توســط مامور اجرا و برگهاى ارزیابى کارشناسان 
رسمى دادگسترى بدین شــرح توصیف و ارزیابى گردید. الف: 1- ششدانگ پالك 76/1734 به مساحت 
362240 مترمربع میباشد که قســمتى از آن بصورت باغ انار با 9000  اصله اشجار انار 3- 6 ساله با شبکه 
آبیارى قطره اى و مستحدثات و اعیانى هاى شامل یک ساختمان کارگرى 85 مترمربع انبار طرح طوبى 60 
مترمربع، جایگاه کنترل مرکزى طرح 25 مترمربع فنس کشى سه طرف پالك با پایه هاى فلزى و تور سیمى 
به طول 750 مترمربع و دیوار گلى و اشجار کاج و سنجد تعداد 700  اصله موجود است ارزش عادله روز مقدار 
362240 مترمربع پالك 76/1734 با حق الشــرب تابعه از چاه عمیق با پروانه شــماره 389/آ ش مورخ 
1389/01/28 و حق اشــتراك از کانال آب مهیــار داراى قرارداد تخصیص آب شــماره 1365/5 مورخ 
1378/04/01 بــه میــزان قدالســهم بانضمام باغ انــار با شــبکه آبیارى قطــره اى و اشــجار کاج و 
سند و مستحدثات مشتمل بر ساختمان کارگرى و انبار طرح طوبى و جایگاه کنترل مرکزى و فنس کشى و 
دیوار گلى اطراف این پالك و با در نظر گرفتن جمیع عوامل تأثیرگذار در ارزیابى به مبلغ 43/440/000/000 
ریال 2- تأسیسات و مستحدثات منابع آبى مشترك با پالك 76/1782 موصوف مشتمل بر حفر یک حلقه 
چاه عمیق با پروانه شماره 389/آ ش مورخ 1389/01/28 با منصوبات و لوله جدار و الکتروموتور و پمپ و 

لوله متعلقات و مخزن هوائى و استخرهاى ذخیره آب و لوله هاى آبرسانى و جوى هاى سیمانى انتقال آب و 
سایر متعلقات آبرسانى با لحاظ استهالك مربوطه و انشعاب برق و متعلقات کًال 900/000/000 ریال ارزیابى 
میگردد که ارزش قدرالسهم پالك 76/1734  از چاه عمیق و تاسیسات آبى مشترك در دو پالك موصوف 
به میزان 362240 سهم از کل 605990 ســهم دو پالك به مبلغ 540/000/000 ریال 3- واحد گاودارى 
شیرى داراى پروانه بهره بردارى از سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به شماره 122291/170 مورخ 
1388/12/18 به ظرفیت 100 رأس مولد و کل گله 200 رأس که به تعداد 170 رأس مولد و کل گله 340 
رأس افزایش ظرفیت داده شده اســت بمبلغ 700/000/000 ریال 4- بهاربند: در قسمت گاودارى شیرى 
داراى پنج بهاربند شامل دو بهاربند براى گاو شیرى و یک بهاربند براى گاوهاى خشک و یک بهاربند براى 
گوساله هاى ماده باالى چهار ماه و یکى مربوط به گوساله زیر ســه ماه مى باشد و سه بهاربند داراى آخور 
سیمانى همراه با سایبان ایرانیت به مساحت 2216 به مبلغ 2/216/000/000 ریال و یک بهاربند مسقف با 
سقف دوبل داراى بچه سوله به مســاحت 912 مترمربع به مبلغ 1/732/800/000 ریال 5- تعداد دو سیلو 
زمینى ذرت براى خوراك زمستانى در گاودارى وجود داشت، سیلو زمینى با دیوار آجرى پالستر سیمانى و 
داراى زهکش به مساحت 6075 مترمربع به مبلغ 425/250/000 ریال 6- دیوار شمالى به طول 100 متر با 
آجر انجام شده و مابقى به صورت نرده و فنس تورى میباشد و ارتفاع دیوارها دو متر میباشد. دیوارکشى از 
جنس آجر و سیمان 2*510/8 به مساحت 10216 به مبلغ 357/560/000 ریال و دیوارکشى از جنس نرده 
و تورى 2*108 به مساحت 216 به مبلغ 54/000/000 ریال 6- زایشگاه داراى دو قسمت بهاربند و اتاق 
مربوط به سه باکس زایش و اتاق نگهدارى گوساله هاى تازه زا میباشد. بهاربند زایشگاه بدون سقف با سایبان 
ایرانیت با نرده کشى به مساحت 94/6 مترمربع به مبلغ 113/520/000 ریال و زایشگاه با دیوار لفتون با سقف 
تیرچه بلوك و ایزوگام باکف بتن و پوشش دیوار ســرامیک و باکس بندى به مساحت 115/84 مترمربع به 
مبلغ 405/440/000 ریال 7- جایگاه گوساله شیرخوار: جایگاه  هاچ گوساله در سه ردیف 14 راسى ساخته 
شده که ظرفیت نگهدارى 42 راس گوساله شیرخوار را دارد و کل محوطه آن 441/75 مترمربع میباشد که 
متراژ ساخت (بناى مفید) هاچ ها تا سن دوماهه 280 مترمربع میباشد، جایگاه گوساله شیرخوار با دیوار آجرى 
و سقف شیروانى از جنس ایرانیت و پالستر سیمانى به مساحت 280 مترمربع به مبلغ 700/000/000 ریال 
8- الف: محوطه شیردوشى شامل محوطه انتظار و سالن شیردوش و تاسیسات شیردوشى که تمام قسمت ها 
مسقف میباشد با دیوار آجر و سیمان و سقف خرپا و ایرانیت و دیوار کاشى کارى شده و کف بتون و چاله شیر 
به مساحت 131/25 به مبلغ 459/375/000 ریال، محوطه انتظار با اسکلت فلزى و سقف شیروانى ایرانیت 
و نرده کشى، کف سیمانى به مساحت 201/75 مترمربع به مبلغ 443/850/000 ریال، ساختمان تاسیسات 
با دیوار آجرى، سقف بتونى، لوله کشى آب و برق و غیره به مساحت 97/2 مترمربع به مبلغ 291/600/000 
ریال، شــیردوش مدل وســت فالیا خط لولــه انتقال شــیر، پمپ خال و فاقد تانک شــیر ســردکن به
 تعداد نه واحدى دو طرفه به مبلغ 270/000/000 ریال 9- جایگاه نگهدارى ماشین آالت با ستون لوله اى و 
سقف ایرانیت و کف بتن، بدون دیوار به مســاحت 114 مترمربع به مبلغ 136/800/000 ریال 10- انبارها 
شامل انبار یونجه بدون سقف، سه طرف دیوار، پالستر سیمانى، کف سیمانى به مساحت 293/28 مترمربع 
به مبلغ 234/624/000 ریال، انبار مســقف نیمه کاره و دیوار آجرى بدون کف سازى به مساحت 53/04 
مترمربع به مبلغ 53/040/000 ریال، انبار کنســانتره کف خاکى، مسقف شیروانى، اسکلت فلزى با لوله به 
مساحت 500/5 مترمربع به مبلغ 700/700/000 ریال 11- ساختمانها: شامل فضاى ادارى با دیوار آجرى 
و سقف تیرچه بلوك و داراى درب و پنجره بمساحت 185/155 مترمربع با پیشرفت فیزیکى 85 درصد به 
مساحت 185/155 مترمربع به مبلغ 555/465/000 ریال، ساختمان کارگرى با دیوار آجرى، دیوار گچ خاك، 
داراى در و پنجره، سقف ایروگاه به مســاحت 101/175 مترمربع به مبلغ 283/290/000 ریال، ساختمان 
نگهبانى بدون سقف در حد آجر چینى به مساحت 70/95 مترمربع به مبلغ 106/425/000 ریال، تصفیه خانه 
فاضــالب داراى گودبــردارى و لولــه کشــى بــه مســاحت 100 متــر بــه عمــق 4 متــر 
به مبلغ 50/000/000 ریــال 12- واحد تانکر ذخیره آب داراى دو دســتگاه تانکر هوایــى ذخیره آب به 
ظرفیت هاى دو و ده مترمکعبى میباشد که مجموع ارزش چهار تانکره مبلغ 200/000/000 ریال میباشد 
13: امور برق: شبکه 20 کیلوولت، پست هوایى شــامل ترانس 25 کیلوولت آمپر، تجهیزات سرخط و تابلو 
توزیع و پایه، لوله پلى اتیلن 6  اینچ کابل25+ 50×3، کابل 6*4، کابل 25*3 تابلو روشنایى تیپ آ شامل کلید 
مینیاتورى تک فاز و سه فاز چراغ سیگنال و فتوسل، تابلو روشنایى تیپ بى شامل کنتاکتور کلید مینیاتورى 
تک فاز و سه فاز چراغ سیگنال و فتوسل، تابلو توزیع اصلى و تجهیزات شیردوشى، الکتروموتور کوچک 1 
اسب به همراه پمپ با هد 10 متر و دبى 50 مترمکعب بر ساعت، تابلو کنترل الکتروپمپ هاى مذکور، موتور 
فن 2/1 اسب مربوط به شوفاژ، مشعل و رادیاتور، پمپ سپتینک با قدرت 7/5 کیلووات، لوله پلى اتیلن 3  اینچ، 
کابل 16*4، پکیج فیلتر شنى شامل 2 عدد خازن اصلى، 6 عدد مخزن بک واشینگ (مخزن هاى شستشو) 
و دو مخزن فیلتر شیمیایى گروه تکنوبارش، کابل 10*4، تابلو برق ستاره مثلث فرمان الکتروپمپ 50 اسب 
چاه آب و خازن جبرانى مربوطه، اشتراك برق 32 آمپر سه فاز که به مبلغ 1/041/900/000 ریال ارزیابى 
شده است که جمع موارد فوق بمبلغ 55/511/639/000 ریال میباشد ب: ششدانگ عرصه پالك ثبتى 5 
باقیمانده فرعى از 167  اصلى بمساحت 379/50 مترمربع میباشد که به مبلغ 2/500/000/000 ریال ارزیابى 
شده است. پالك ثبتى 167/58: به مساحت 320 مترمربع که به مبلغ 2/040/000/000 ریال ارزیابى شده 
است. پالك ثبتى 167/59: به مساحت 520 مترمربع که به مبلغ 2/310/000/000 ریال ارزیابى شده است. 
پالك ثبتى 167/60: به مساحت 520 مترمربع که به مبلغ 2/310/000/000 ریال ارزیابى میگردد. پالك 
ثبتى 167/61: به مساحت 320 مترمربع که به مبلغ 2/040/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 
167/62: به مســاحت 320 مترمربع که به مبلغ 2/040/000/000 ریال ارزیابى شــده است. پالك ثبتى 
167/63: به مساحت 320 مترمربع که کال به مبلغ 2/040/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 
167/64: به مســاحت 320 مترمربع که به مبلغ 2/040/000/000 ریال ارزیابى شــده است. پالك ثبتى 
167/58: به مســاحت 320 مترمربع که به مبلغ 2/040/000/000 ریال ارزیابى شــده است. پالك ثبتى 
167/65: به مســاحت 320 مترمربع که به مبلغ 2/040/000/000 ریال ارزیابى شــده است. پالك ثبتى 
167/66: به مساحت 307/50 مترمربع که به مبلغ 2/180/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 
167/70: به مساحت 160 مترمربع که به مبلغ 825/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/71: 
به مســاحت 160 مترمربع که به مبلغ 825/000/000 ریال ارزیابى شده اســت. پالك ثبتى 167/72: به 
مساحت 160 مترمربع که به مبلغ 825/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/73: به مساحت 
160 مترمربع که به مبلغ 825/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/74: به مساحت 160 
مترمربع که به مبلغ 848/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/75: به مساحت 160 مترمربع 
که به مبلغ 848/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/76: به مساحت 160 مترمربع که به 
مبلغ 832/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/77: به مساحت 379/50 مترمربع که به مبلغ 
2/530/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/131: به مساحت 1014 مترمربع میباشد که 
طبق نامه شماره 94/4/7619 مورخ 1394/07/18  از شهردارى منطقه 4 خمینى شهر، این پالك در ضلع 
شمال 10/70 متر و در ضلع جنوب 9/40 متر عقب نشــینى دارد. لذا مساحت باقیمانده حدود 811 مترمربع 
مى باشد. لوله گاز از کنار ضلع غربى عبور نموده است. که به مبلغ 4/500/000/000 ریال ارزیابى شده است. 
پالك ثبتــى 167/132: به مســاحت 828 مترمربع میباشــد و طبــق نامه شــماره 94/4/7619 مورخ 
1394/07/18 از شهردارى منطقه 4 خمینى شهر، این پالك در ضلع شمال 9/40 متر و در ضلع جنوب 8/70 
متر عقب نشینى دارد. لذا مســاحت باقیمانده حدود 648 مترمربع مى باشد. لوله گاز از کنار ضلع غربى عبور 
نموده است. که به مبلغ 3/700/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/133: به مساحت 655 
مترمربع که طبق نامه شــماره 94/4/7619 مورخ 1394/07/18  از شهردارى منطقه 4 خمینى شهر، این 
پالك در ضلع شمال 8/70 متر و در ضلع جنوب 7/90 متر عقب نشینى دارد. لذا مساحت باقیمانده حدود 485 
مترمربع مى باشد. لوله گاز از کنار ضلع غربى عبور نموده است. که به مبلغ 2/860/000/000 ریال ارزیابى 
شده است. پالك ثبتى 167/134: به مســاحت 797/80 مترمربع و طبق نامه شماره 94/4/7619 مورخ 
1394/07/18  از شهردارى منطقه 4 خمینى شهر، این پالك در ضلع شمال 7/97 متر و در ضلع جنوب 6/20 
متر عقب نشینى دارد. لذا مســاحت باقیمانده حدود 438 مترمربع مى باشد. لوله گاز از کنار ضلع غربى عبور 
نموده اســت. که به مبلغ 2/630/000/000 ریال ارزیابى گردیده است.  و مورد رهن فاقد بیمه میباشد. در 
جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز دوشــنبه مورخ 1395/11/18 در واحد اجراى اسناد رسمى 
شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى 
مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشــکیل میگردد. مزایده از مبالغ فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادى و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده 
به آدرس: الف جاده شهرضا اصفهان مهیار دشت مهیار بعد از افتخاریه شمال شرق افتخاریه جاده آجر طال 
بعد از کانال سمت راست گاودارى مهران سلطانى جى ب: پالك هاى ثبتى شماره 5 باقیمانده و 58 الى66 
و70 الى77 فرعى از 167 اصلى واقع در خمینى شهرضا به آدرس: خمینى شهر، خیابان حافظ (دوشاخ) جاده 
45 متر کشتارگاه، بعد از جایگاه ســى ان جى اولین جاده سمت شرق، مجاور ضلع غربى کارخانه سنگبرى 
گرانیت سپاهان و پالك هاى ثبتى شماره 131  الى 134 فرعى از 167  اصلى به آدرس: خمینى شهر خیابان 
حافظ (دوشاخ) جاده 45 مترى کشتارگاه، بعد از کانال آب، مجاور ضلع جنوبى جایگاه سى ان جى بازدید به 
عمل آورند الزم به ذکر اســت که کلیه هزینه هاى قانونى اعم از هزینه انتقال سند در دفاتر اسناد رسمى و 
مالیات دارائى و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر 
هزینه هاى متعلقه برعهده برنده مزایده میباشد این آگهى یکنوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در 
تاریخ 1395/10/29 درج و منتشر میشود. م الف: 621  محمدمهدى یوسفیان مسئول اجراى اسناد رسمى 

شهرضا/10/968
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9510106836708272 شــماره پرونده: 9509986836701038 شــماره بایگانى 
شــعبه: 951154 خواهان فریبا انار فرهاد دادخواســتى به طرفیــت خوانده حمیدرضا پور  ســلیمانى به 
خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نمــوده که جهت 
رسیدگى به شــعبه 7 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید قدوســى)  واقع در اصفهان خ 
میرفندرســکى (خ میر) حدفاصل چهاربــاغ باال و پل میر مجتمع قضایى شــهید قدوســى طبقه 2 اتاق 
205 ارجاع و به کالســه 9509986836701038 ثبــت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/12/1 و 
ســاعت 9 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى حاضرگردد. م الــف: 31987 شــعبه 7 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان

( مجتمع شهید قدوسى) / 10/898
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 250/95 شماره دادنامه: 809- 95/8/18 مرجع رســیدگى: شعبه سى و نهم شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: مسعود رئیسى زاده به نشــانى: اصفهان- خیابان کاشانى- ك جونه دان- جنب 
مطب دکتر زمانى، خواندگان: 1- مصطفى زمانى 2- اســماعیل باباصفرى 3- ریحانه شــریفى هر ســه 
به نشــانى: مجهول المکان، خواســته: الزام به انتقال ســند خودروى پراید پالك 13 ایران 261 و 97 و 
مطالبه هزینه هاى دادرسى، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به
 صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست مسعود رئیســى زاده بطرفیت خواندگان 
1- مصطفى زمانى 2- اســماعیل باباصفرى 3- ریحانه شــریفى بخواســته الزام خوانــدگان به انتقال 
ســند یکدســتگاه خودروى پراید به شــماره انتظامى 13 ایران 261 و 97 مدل 1389 و مطالبه خسارات 
و هزینه هاى دادرســى شــورا با توجه به دادخواســت خواهان و قولنامه هاى خرید و وجود سلسله ایادى 
معامالت و اینکه خــودرو در تصرف خواهــان و بیمه نامه صادره نیز بنام ایشــان اســت و خواندگان نیز 
در جلســه رســیدگى 95/7/26 حاضر نشــده و الیحه اى که حکایت از انکار و تردید داورهاى خواهان و 
مستندات او باشــد ارائه نکرده اند لذا شــورا دعوى خواهان را وارد و حکم به محکومیت خوانده ردیف اول 
به پرداخت هزینه هاى نقل و انتقال و پرداخت هزینه نشــر آگهى تا اجراى کامــل حکم و مبلغ هفتصد و 
هفتاد هزار ریال هزینه دادرســى و خوانده ردیف دوم به انتقال ســند به نام خواهــان وفق مواد 10 قانون 
مدنى و 198 ق.آ.د.م (و 223 و 220 و 219 قانون مدنى) نســبت به خوانده ردیف ســوم مســتنداً به بند 
4 ماده 84 قــرار رد دعوى صــادر و اعالم مى نماید. حکم صــادره ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و پس از گذشــت بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى عمومى 
اصفهان مى باشد. م الف: 31914 شــعبه 39 حقوقى حوزه قضائى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/10/858
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یک شهروند نیوزیلندى به همراه دختر شش ساله اش 
بعد از یک ماه سرگردانى بر روى دریا با یک قایق کوچک 

توانستند نجات یابند.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، اسپوتنیک نوشت: 
یک شهروند نیوزیلندى به همراه دختر شش ساله اش بعد 
از یک ماه سرگردانى در دریا با یک قایق کوچک توانستند 

جان سالم به در ببرند.
«آلن لنگدون» و دختر شش ساله اش یک ماه پیش به 
سفرى کوتاه به خلیج «بى آف آیلند» در نیوزیلند راهى 
شدند، مدتى کوتاهى پس از آغاز سفر طوفان به فرمان 

قایق آنها صدمه مى زند و آنها در دریا سرگردان شدند.
لنگدون گفت: بدون هدایت قایق گزینه زیادى نداشتیم، 
من منتظر هواى خوب بودم ولى فرصتى پیش نیامد. ما به 
سمت جنوب مى رفتیم. او افزود که تصمیم بر فرستادن 
قایق 6 مترى خود از طریق دریاى «تاسمان» به سمت 
استرالیا گرفت، چرا که به نظر او این بى خطرترین گزینه 
بود. باالخره در روز چهارشــنبه هفته گذشــته این مرد 
و دخترش در بندرى در 230 کیلومترى ســیدنى پهلو 
گرفتند.نیروهاى امدادى طى یک ماه گذشته به دنبال 

این پدر و فرزندش بودند.

رئیس جمهور فیلیپین درست یک ماه پس از اینکه اعمال 
حکومت نظامى در کشور را مزخرف خوانده بود روز شنبه 
اظهار داشت که اگر شرایط مواد مخدر در فیلیپین وخیم 

تر شود بى شک حکومت نظامى اعالم خواهد کرد.
به گزارش  میزان، رئیس جمهــور فیلیپین گفت که اگر 
مشکل مواد مخدر دراین کشور وخیم تر شود، حکومت 

نظامى اعالم خواهد کرد.
«رودریگو دوترته» با تأکید بر اینکه هیچکس نمى تواند 
مانع من شــود تصریح کرد: اگر بخواهم و شرایط مواد 
مخدر نیز وخیم تر شود، بى شک حکومت نظامى اعالم 

مى کنم.
درســت یک ماه پیش از این، دوترته در پاسخ به اینکه 
آیا قصد دارد حکومت نظامى در فیلیپین اجرا کند گفته 
بود که مزخرف است، ما پیش از این در کشور حکومت 
نظامى داشــته ایم، چه اتقاقى افتاد؟ آیــا موجب بهبود 

زندگى ما شد؟
رئیس جمهور فیلیپین از نیمه هاى ســال گذشــته که 
به قدرت رســید جنگ تمام عیــارى را علیه دالالن و 
قاچاقچیان مواد مخد و افراد معتاد آغاز کرد.بنا به گزارش 
«رویترز»،دولت فیلیپین از ماه جوالى ســال گذشــته 
تاکنون نزدیک به شش هزار نفر را در برنامه مبارزه با مواد 
مخدر کشته داده و بیش از یک میلیون نفر از قاچاقچیان 

و مصرف کنندگان مواد مخدر را بازداشت کرده است.

هزاران تن از زنان معترض به ریاســت جمهورى «دونالد ترامپ» قرار است یک روز 
بعد از مراســم تحلیف وى براى تظاهرات به خیابان هاى شهر لندن و دیگر شهرهاى 

جهان بیایند.
به گزارش ایســنا به نقل از ایندیپندنت، یکى از سازمان دهندگان این تظاهرات اظهار 
داشت: این راهپیمایى به سبب نگرانى عمومى از بابت تهدید شدن حقوق بشر و انتظار 

وقوع این اتفاق بعد از تحوالت سیاسى اخیر برگزار خواهد شد.
طیفى از زنان و چهره هاى مشــهور در انگلیس نیز از این راهپیمایى حمایت کرده اند. 
بیش از 14هزار نفر بیانیه حضور در راهپیمایى 21 ژانویه زنان معترض در شهر لندن را 
امضا کرده اند.  قرار است در این روز 370 راهپیمایى توسط زنان معترض به ترامپ در 

سراسر جهان برگزار شود.
این تظاهرات فراگیر پذیراى زنان و مردان خواهد بود و قرار اســت طى آن شــرکت 
کنندگان حمایتشان را از آزادى هایى که به ســبب تحوالت سیاسى اخیر تهدید شده 

اند نشان دهند.
«بت گارنر» سازماندهنده این راهپیمایى به ایندیپندنت گفت: با جمع شدن مجموعه 
اى از سازمان هاى مختلف و دست اندرکار در مسائل اجتماعى مختلف در کنار یکدیگر 
در تاریخ 21 ژانویه این پیام آشکار را خواهیم داد که سیاست ترس و اختالف پذیرفته 

نخواهد شد.
وى افزود: در سال 2016 ما شاهد افزایش سخنرانى هاى ناشى از نفرت و لفاظى هاى 

اختالف برانگیز بودیم. انتخاب شدن ترامپ نیز براى من یک وضعیت «مخاطره آمیز» 
بود.

گارنر خاطر نشــان کرد: اقدامات این میلیاردر در آمریکا مى تواند بر وضعیت زنان در 
انگلیس نیز تأثیر بگذارد.

راهپیمایى زنان معترض در لندن مرتبط با راهپیمایى گسترده دیگرى در شهر واشنگتن 
دى سى اســت که انتظار مى رود تبدیل به یکى از بزرگ ترین تظاهرات تاریخ آمریکا 

تبدیل شود.
انتظار مى رود بیش از 200 هزار نفر شــامل هنرمندان و چهره هاى مشهور آمریکا در 

این اعتراضات حضور یابند.

راز حاالت چهره ترامپ

زنان معترض به ترامپ 21 ژانویه در سراسرجهان به خیابان ها مى آیند

پایگاه خبرى گاردین در مطلبى به بررســى حاالت چهره و زبان 
بدن «دونالد ترامپ» در شرایط مختلف پرداخت و نوشت: بخش 
عمــده اى از موفقیت ترامــپ را باید در زبان بدن و شــیوه هاى 

غیرمعمول او در تغییر حاالت چهره اش جستجو کرد.
به گزارش جام جم آنالین، نکته اول درباره حاالت چهره ترامپ، 
تنوع آنهاســت و نکته دوم هماهنگى غیرمغرضانه این حاالت با 
شخصیت وى است. این رویه در طول رقابت هاى انتخاباتى وى 
کامًال مشهود بود. در حالى که نامزدهاى دیگر از جمله «هیالرى 
کلینتون» در تــالش بودند تا با کنترل زبان بــدن خود چهره اى 

دوست داشتنى و مهارشده از خود نشان دهند.
با این حال، بســیارى از روان شناســان با کنــکاش در زبان بدن 
و حاالت چهــره دونالد ترامپ به بررســى واقعیــت درون وى 

پرداخته اند.

چهره آرام و متفکر

باال آوردن چانه و
 پایین کشیدن گوشه هاى لب

لبخند پهن با نمایش دندان هاى قفل شده

جلو دادن غبغب و چروك دادن چانه و چهره خشمگین
لبخند بسته

غنچه کردن لب ها لبخند پهن با لب هاى بسته

در طول رقابت هاى انتخاباتى، دونالد ترامپ با این حالت چهره، قدرت 
مردانه خود را به هیالرى کلینتون نشان داد. او با پایین آوردن ابروها و 
تنگ کردن چشم ها حالتى پایدار، آرام و محکم به چهره خود مى داد 
که نقطه اى مقابل تسلیم بود. روانشناسان معتقدند این حالت چهره 
بدون لبخند مى تواند قدرت یک مــرد را تقویت کند و حس اعتماد 

اطرافیان را باال ببرد.

بیشتر سیاستمداران حین خشم، نوع متوسطى از عصبانیت را بروز 
مى دهند. این درجه از خشم براى ترامپ کافى نیست. وى هنگام 
عصبانیت دهان و فک خود را کامًال باز مى کند، چشــم ها را تنگ 
مى کند و ابروان را درهم مى کشد و با این حالت چهره مخاطب را 
متوقف مى کند. به باور روانشناسان این حالت چهره حاکى از اعتماد 

به نفس باال، قدرت و ممانعت از به چالش کشیدن مخاطب است.

این حالت چهره ترامپ حاکى از تصور وى از تجربه باال درباره یک 
موضوع است. وى با این واکنش در رقابت هاى انتخاباتى خود را یک 
خبره سیاست نشان مى داد. مطالعات دانشمندان نیز نشان داده است 
مردان با چانه بزرگ از سطح باالى «تستوسترون» برخوردارند و این 
مى تواند با بزرگنمایى و قدرت در آنها مرتبط باشد. ترامپ با اتکا به این 
حالت چهره و کج کردن سر، سعى در به رخ کشیدن قدرت و تجربه 

خود در انظار عمومى داشته است.

این لبخند، حالتى از نمایش تحقیر اســت. ترامپ نیز حین واکنش 
تحقیر آمیز به یک موضوع، لبخندى به همراه نمایش دندان هاى 
قفل شده ارائه مى دهد. هرچند او در میان دوستان و نزدیکان خود 

نیز این حالت صورت را به تکرار نمایش مى دهد.

این حالت پیش فرض ترامپ حین حضور در میان مردم است. دالیل 
متعددى وجود دارد که ترامپ لبخندى پهن با لب هاى بسته ارائه 
مى دهد. اول اینکه او با اتخاذ به ایــن واکنش، چهره خود را کمتر 
مطیع و فرمانبردار نشان مى دهد. دوم اینکه روانشناسان معتقدند 
این حالــت چهره به معنــاى آمادگى یک فرد بــراى رویارویى با 
مشکالت حین آرامش است. حالتى که براى یک فرد مهم، بسیار 

پسندیده است.

روانشناســان به این حالت از چهره «مخلوط صورت» مى گویند. 
زمانى که ترامپ در رقابت هاى انتخاباتى خود از پاسخ به سئوال باز 
مى ماند و یا از ســوى مخاطب مورد تهدید قــرار مى گرفت با این 
واکنش صورت سعى در تبرئه خود داشت. این واکنش از حالت درونى 

ترامپ در واکنش به تهدید ناشى مى شود.

غنچه کردن لب ها حالتى اغراق آمیز است که نمى توان آن را از کانون 
توجه خارج نگه داشت. این واکنش چهره ترامپ مى تواند یک توضیح 
داشته باشد: اینکه ترامپ مطمئن نیست که مخاطبان درستى کلماتى 
که ادا مى کند را درك مى کنند. بنابراین با تقویت لب ها ســعى دارد 
قدرت درك ســخنان او را از طریق لب خوانى نیز به مخاطب بدهد. 
رویه اى که مادران براى یاد دادن کلمات به کودکان استفاده مى کنند. 
بسیارى از جانورشناسان نیز معتقدند برخى حیوانات مانند میمون ها 

براى تفهیم خواسته هاى خود به این واکنش اتکا مى کنند!
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