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آغاز فروش بلیت قطارهاى نوروزى از امروزسیمرغ بهترین فیلم مردمى زیر سایه اتهام سنگین تقلب! زنی که چهره اش نماد مخالفان ترامپ شد، کیست؟ درمان آنفلوآنزا با آب پیازپیکان  بازها!   اقتصادجهان نما بین المللسالمتاقتصاد

فروش مرغ در دکه روزنامه فروشى! 
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آمریکایى ها نگران از دست دادن سفر به ایران!

چگونه سکته قلبى 
نکنیم؟

متخصص قلب و عروق با تأکید بر اهمیت قلب 
از منظر پزشکى ایرانى، به تشریح نکاتى کلیدى 
براى حفظ تندرستى قلب پرداخت.رحیم فیروزى  
متخصص قلب و عروق اظهار داشــت: قلب از 
منظر پزشــکى ایرانى یکــى از اعضاى مهم و 

اصلى است.
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دومینوى شیوع آنفلوآنزاى پرندگان در اصفهان
       

5

امداد  رسانى به امداد  رسانى به 538538 حادثه دیده حادثه دیده
 در برف و کوالك اصفهان در برف و کوالك اصفهان

تشدید اقدامات بهداشتى قرنطینه اى در سطح استان

در صفحه حوادث  بخوانیددر صفحه جهان نما  بخوانید

قتل پسر 17 ساله زیر چرخ هاى خودروفشار آمریکا به ایران بخاطر چیست؟ 
خبرگزارى «رویترز» به نقل از منابع آگاه نوشت دولت ترامپ دنبال تغییر 
برخى مفاد توافق هسته اى و تغییر رفتار آژانس با ایران است.خبرگزارى 
«رویترز» بامداد شــنبه از طرح دولت جدید آمریکا براى اصالح برخى 
مفاد توافق هسته اى یا سختگیرانه تر کردن روند اجرایى آن خبر داد.این 
خبرگزارى به نقل از دو منبع آگاه که خواســته اند نامشان فاش نشود، 

نوشته است: «گزینه هایى که دولت در حال بررسى آنهاست...

مردى که پسرى 17 ساله را در یک نزاع دسته جمعى با ماشین زیر گرفته 
و به قتل رسانده است، در جلسه دادگاه مدعى شد مقتول خودش جلوى 
ماشین او پریده است. متهم پیش از این یک بار به قصاص محکوم شده 
بود اما دیوان عالى کشـور این رأى را شکست تا پرونده دوباره در چرخه 
رسـیدگى قرار گیرد. چهارم مهر 93 وقوع یک فقـره درگیرى منجر به 

جرح در خیابان عبدى تهران به کالنترى اطالع داده شد. 

آغاز فروش بلیت قط اقتصادها!  

آینده ایران 
در گرو آشتى 
ملى است

علت مرگ 
«حسن جوهرچى» 
تشریح شد
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اینترنت  5G چیست و کى عرضه  مى شود؟ 
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تکمیل سالن اجالس اصفهان تا اردیبهشت

 با جمالتى خاص
 به من خوش آمد 
گفتند!

رضا رضایى- مدیرعامل

آگهى مزایده 
سازمان اتوبوسرانى شهردارى شاهین شــهر و حومه در نظر دارد به استناد مجوز هیأت مدیره 
سازمان و نظریه کارشناسى شماره 24/15576/01 مورخ 95/11/7 نسبت به فروش خودرو سمند 
تاکسى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 
95/11/26 فرصت دارند به امور مالى این سازمان واقع در شاهین شهر- بلوار جمهورى اسالمى، 
مجموعه  ادارى انقالب سازمان اتوبوسرانى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در 
مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970- 031  این سازمان تماس 

حاصل و یا به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. 
ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى بعهده برنده 

مزایده مى باشد.

رضا رضایى- مدیرعامل

آگهى مزایده 
سازمان اتوبوسرانى شهردارى شاهین شهر و حومه در نظر دارد به استناد مجوز هیأت مدیره 
سازمان و نظریه کارشناسى شماره 24/11953/3 مورخ 95/11/11 نسبت به اجاره سیستم 
کارواش از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 95/11/26 فرصت دارند به امور مالى این سازمان واقع در شاهین شهر- بلوار جمهورى 
اسالمى، مجموعه  ادارى  انقالب سازمان اتوبوسرانى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط 
به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970- 031  
این ســازمان تماس حاصل و یا به ســایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه

 نمایند. 
ضمناً سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى بعهده 

برنده مزایده مى باشد.
جواد جمالى- شهردار زرین شهر   

آگهى مزایده
شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 523 مورخ 95/9/2 شوراى 
محترم شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمتى از قطعه زمین کنار محل 
بازى اسکیت واقع در پارك ساحلى زرین شهر جهت راه اندازى بازى اسکوتر 
شارژى به صورت اجاره براى مدت یک سال از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 95/11/30 

به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

نوبت اول

لطفى میان جایى- شه ردار سمیرم

آگهى مناقصه
شهردارى سمیرم به استناد بند 2 جلسه شماره 29 مورخ 95/9/30 شوراى محترم 
اسالمى شهر سمیرم در نظر دارد عملیات تهیه طرح جامع گردشگرى شهر سمیرم 
با اولویت محور گردشگرى درون شهرى از پارك دریاچه تا تقرچه را تهیه نماید. 
لذا از کلیه مهندسان مشاور واجد صالحیت دعوت به همکارى مى نماید متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه از تاریخ 95/11/18 به مدت 10 
روز کارى در ساعات ادارى به  واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و پیشنهاد 
خود را حداکثر تا روز شــنبه مورخ 95/11/30 به دبیرخانه شــهردارى تحویل 

نمایند.
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روابــط عمومى بیمارســتان امام خمینــى (ره) با صدور 
اطالعیــه اى توضیحاتــى در خصوص مرگ «حســن 

جوهرچى» ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومى بیمارستان امام خمینى(ره) تهران، 
در بخشــى از این اطالعیه آمده اســت: « مرحوم حسن 
جوهرچى از یکسال قبل با بروز زردى و ضعف و بى حالى، 
متوجه بیمارى مزمن کبدى در خود شــدند. به علت عدم 
بهبودى و پیشرفت مشکالت کبدى در این مدت، ایشان از 
حدود سه ماه قبل زیر نظر متخصصان گوارش و کبد مجتمع 
بیمارستانى امام خمینى(ره) قرار گرفتند. از دو ماه قبل نیز 
پرونده در درمانگاه پیوند کبد براى ایشان تشکیل شد. در 

این مدت با توجه به شدت بیمارى و ضرورت پیوند، علیرغم 
پیگیرى هاى همکاران بیمارستان و خانواده، شرایط انجام 
پیوند فراهم نشد. آخرین مراجعه ایشان در تاریخ دوشنبه 
هفته گذشته با حال عمومى بد به اورژانس مجتمع بوده که 
پس از احیا در بخش آى سى یوى اورژانس مجتمع بسترى 
شدند. اقدامات پزشکى الزم در این خصوص براى ایشان 
توسط متخصصین مرتبط از رشته هاى مختلف به عمل 
آمد. در این بســترى تظاهرات نارسایى شدید کبد شامل 
نارسایى کلیه همزمان (سندروم هپاتورنال حاد) و عفونت 
ریوى وجود داشت که علیرغم اقدامات درمانى، کنترل نشد 

و متأسفانه منجر به فوت وى شد.» 

سخنگوى دولت اصالحات با اشاره به اینکه آینده ایران 
در گرو آشــتى ملى اســت، گفت: ما نیازمند شرایطى 
هستیم که در آن از یک اصل به نام وفاق پیروى کنیم و 

به آشتى ملى برسیم.
به گزارش ایسنا، عبدا... رمضان زاده صبح روز جمعه در 
یازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادى ایران اسالمى 
و بیستمین سالگرد تأسیس آن در اصفهان، اظهار داشت: 
مشکل بزرگى که ما در ایران داریم این است که بیش 
از 70 درصد مردم به هم اعتماد ندارند. البته باید کارى 
کنیم اعتماد مردم و حاکمیت نسبت به یکدیگر افزایش 

یابد. 

وى تأکید کرد: ما باید بدانیم که شرایط سختى پیش رو 
داریم چون یک فردى دردنیا ســر کار آمده که از جنگ 
بدش نمى آید، اسرائیل تمام تالشــش ایجاد جنگ با 
ایران است و کشورهاى عربى به غیر از عراق نیز کسى 

با ما روابط گرمى ندارد.
ســخنگوى دولت اصالحات گفت: بــراى برون رفت 
از این ســختى ها تنها نباید به حاکمیت یا مردم تکیه 
کنیم، ما نیازمند شــرایطى هســتیم که در آن از یک 
اصل به نام وفاق پیروى کنیم، ما باید آشتى ملى داشته 
باشیم چراکه باید شرایط داخلى و خارجى خود را تغییر 

دهیم.

علت مرگ «حسن جوهرچى» 
تشریح شد

آینده ایران 
در گرو آشتى ملى است

نگویید دولت قبل کشور را 
ویرانه کرد

  ایسنا | حجت االسـالم والمسـلمین خاتمى  
خطیب نماز جمعه تهران با بیـان اینکه صاحبان تأثیر 
و اهل قلم و خطابـه در امید مردم بدمند نـه نا امیدى و 
به نحوى حرف نزنند که نظام زیر سـئوال برود، گفت: 
نباید طورى باشد که این دولت بگوید، دولت قبل کشور 
را ویرانه کرد و دولت بعد هم این دولت را تخریب کند. 
برخى طورى انتقاد مى کنند که نظام زیر سئوال مى رود 
و این ناامیدى ایجـاد مى کند. وى افـزود: وظیفه ما در 
این مقطع دمیدن امیـد در این مردم اسـت که با همه 
مشکالت و سختى ها ایستادند و با حضور شکوهمند 

خود در راهپیمایى دنیا را به تعجب واخواهند داشت.

نظر احمدى نژاد درباره ترامپ
  بهار | محمود احمدى نـژاد در پاسـخ به این 
سئوال که آینده آمریکا را با مواضع اخیر «دونالد ترامپ» 

چگونه مى بینید، گفت: آمریکا کارش تمام است.

37 سال براى ساختن بهشت 
  مشرق |اسـد ا... بادامچیان در دیدار با اعضاى 
مؤتلفه اسالمى فارس گفت: اینکه بتوانیم در مدت 37 
سال بهشت  برین بسازیم، امرى غیرممکن است و نباید 
اینگونه توقع داشت که تمام مشکالت هزاران  ساله به  

طورکامل طى این مدت حل  و فصل شود. 

نقش تاکسیران ها در 
دستگیرى منافقین

  میزان | محسن رضایى فرمانده  سال هاى دفاع 
مقدس گفت: در آن زمان که من مسئول اطالعات سپاه 
بودم درگیرى هایى در تهران، تبریز و مشـهد صورت 
گرفت که منافقین دست به اسـلحه مى بردند و اقدام 
به ترور هموطنان مى کردنـد. وى افـزود: آن موقع به 
دلیل اینکه اطالعات به طور کامل شـکل نگرفته بود 
ما متوجه قشر تاکسیران شـدیم و براى حفظ انقالب 
با کمک تاکسـیران هاى تهـران در آن گیـر و دارها و 
بحبوحه توانسـتیم ضمن ایجاد یک شبکه اطالعاتى 

تعداد زیادى از منافقین را دستگیر کنیم.

نقض برجام نبود
  تسنیم| خبرگـزارى رویتـرز به نقـل از کاخ 
سفید اعالم کرد که آزمایش موشکى جدید ایران نقض 
مستقیم توافق هسته اى به حساب نمى آید. این در حالى 
است که وزارت خزانه دارى آمریکا عصر جمعه با انتشار 
بیانیه  اى از افزوده شدن 12 شرکت و 13 فرد به فهرست 
تحریم هاى آمریکا علیه ایران خبر داد. برخى از شرکت 
هاى تحریم شده در امارات، لبنان و چین مستقر هستند.

شاید مطهرى هم بیاید
  تسنیم| رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان 
ایران گفت: آقایان روحانى و مطهرى در لیست پنج نفره 
این جبهه براى انتخابات ریاست جمهورى 96 قرار دارند.
قدرتعلى حشمتیان، با اشاره به برنامه و اقدامات جبهه 
متبوعش در انتخابات 96، اظهار داشت: تاکنون تعدادى 
از کاندیداهاى انتخابات ریاست جمهورى را شناسایى 
کرده و مورد بررسى قرار دادیم که در آخرین جلسه این 

جبهه تعداد کاندیداهاى نهایى به پنج نفر رسید.

واکنش قالیباف به 
عدم عذرخواهى اش  

  ایسنا | محمد باقـر قالیبـاف دیـروز در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که نمایندگان مجلس 
و مردم از شما خواسـته اند که به عنوان شهردار تهران 
در خصوص حادثه پالسـکو عذرخواهـى کنید گفت: 
من اجازه مى خواهم از آنجایى که بحث پالسکو ابعاد 
مختلفى دارد فردا (امروز) که در شوراى شهر براى ارائه 
گزارش حاضر مى شوم به بررسى ابعاد مختلف بپردازم. 
وى گفت: البته من درخواست کردم که جلسه علنى و با 

حضور خبرنگاران باشد.

توئیتر

همزمان با روند رو به پایان برگزارى جشنواره فیلم فجر 
و رقابت کاذبى که بر سر دریافت سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم به انتخاب مردم وجود دارد، این پرسش مطرح شده 
که چرا این سازوکار شفاف نیست و در مقابل ایجاد یک 
ساختار آنالین و شفاف که در دسترس عموم وجود دارد، 
مقاومت شد و دبیرخانه جشنواره نیز به سادگى سر تسلیم 

فرود آورد؟ 
به گزارش تابناك، شاید مهمترین سیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر براى هر فیلمساز و به خصوص هر تهیه کننده، 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم به انتخاب مردم باشد که 
طبیعتاً اگر واقعاً به فیلم برتر داده شود، باید آن فیلم در سال 
آینده باالترین فروش را داشته باشد اما لزوماً چنین اتفاقى 

رخ نمى دهد و بیشترین استقبال از برنده سیمرغ بهترین 
فیلم مردمى نیست. تردیدها همواره درباره کیفیت انتخاب 
برنده این جایزه وجود داشته و گاهى به صورت علنى بیان 

شده است.
شــاید پررنگ ترین ادعا تا پیش از این متعلق به بهروز 
افخمى بود که چند سال پیش در نشست خبرى جشنواره 
و در واکنش به کنار گذاشتن فیلمش از بخش آراء مردمى 
- به دلیل عدم اکران در ســه روز نخست- مدعى شد: 
«ســابقه تقلب در اعالم آمارهاى مردمى خیلى طوالنى 
است و تا جایى که ما مى دانیم خانه سینما همیشه تقلب 
کرده اســت.» و این موضعگیرى واکنش هایى را نیز در 
پى داشت اما این واکنش ها مســتند نبود و در حد حرف 

خالصه مى شد.
ادعاى تازه متعلق به على معلم بود که پیش از آغاز جشنواره 
با حضور در برنامه «هفت» مدعى شد که در خانه سینما 
کالهبردارى شده و در ادوار پیشین برنده سیمرغ بهترین 
فیلم به انتخاب مردم را عوض کرده اند؛ ادعایى که اگر قابل 
اثبات باشد، نباید این مسئولیت را از این پس به خانه سینما 
سپرد اما مدیران خانه ســینما در مقابل این اتهام بزرگ 
سکوت کردند و بى ســروصدا مجدداً رأى گیرى مردمى 

جشنواره فیلم فجر را در اختیار گرفتند.
البته سکوت خانه سینما در مقابل اتهامات مطرح شده، به 
منزله پذیرش این اتهامات نیست اما عدم وجود شفافیت 
در جریان شمارش آراء که هر ســال بیش از پیش به آن 

دامن زده مى شود، باعث شده که برخى نگاه جدى ترى به 
اظهارات امثال افخمى و معلم داشته باشند. عدم اعالم رده 
بندى فیلم ها و متوسط آراء هر فیلم و معرفى کلى 9 فیلم 
به عنوان فیلم هاى داراى بیشترین آراء مردمى، باعث شده 
اساساً نتوان درباره سرنوشت این بخش، دورنماى شفافى 

متصور  شد.
همچنین با منطق عدالت در رأى گیرى، مشخص نیست 
چگونه بین فیلم هایى که سانس هاى بیشترى روى پرده 
رفته اند، این توازن برقرار شــده و چگونه باید اطمینان 
کرد که این فرآیند به درســتى رعایت شــده است. این 
تردیدها  قطعاً به معلم و افخمى خالصه نمى شود و برخى 
فیلمسازانى که در دوره هاى پیشین سیمرغ بلورین بهترین 

فیلم را در آستانه دریافت، از دست داده اند، در مکالمه هاى 
خصوصى از ادبیات معنادارى استفاده مى کنند که ریشه 
در سازوکار مبهم رأى گیرى در اکران هاى جشنواره دارد.

در چنین شرایطى براى نخستین بار قرار بود، رأى گیرى 
به صورت آنالین از عموم تماشــاگران صورت پذیرد که 
پس از وقوع حواشى در خصوص بلیت فروشى، عمًال این 
ماجرا منتفى شد و همان سازوکار سابق در این بخش نیز به 
کار گرفته شد؛ سازوکارى که «تابناك» پیش از این تأکید 
کرد برخى فیلمسازان که آثارشان در این دوره از جشنواره 
حضور دارد، اساســًا قبول ندارد اما به واسطه مالحظات 
معمول، از بیان مخالفتشــان به صورت علنى با سازوکار 

کنونى پرهیز مى  کنند.

چرا خانه سینما سکوت کرد؟

سیمرغ بهترین فیلم 
مردمى زیر سایه اتهام 

سنگین تقلب!

نماینده ادوار مجلس شــوراى اســالمى گفت: لشکر 
بیکارى در کشور تهدیدى جدى براى فاصله بین مردم 
و حاکمیت است اما اگر رونق اقتصادى هم ایجاد شود 

به این معنا نیست که همه بیکارها شاغل مى شوند.
به گزارش فــارس، محمدرضا باهنر در مراســمى با 
عنوان فرصت ها و تهدیدهاى انتخابات 96 در کتابخانه 
مرکزى شهردارى اظهار داشــت: طومارى که براى 
انقالب وجود دارد بلند و افتخارآمیز اســت، بعضى ها 
مى گویند وضع رفــاه قبل از انقالب بهتــر بود اما آن 
زمان 35 میلیــون جمعیت بود و امروز بــا 70 میلیون 
جمعیت سالى یک میلیون ماشین مى خرند. وى افزود: 
امروز صد میلیون ســیمکارت در کشــور در حال کار 
کردن است و بعضى ها مى گویند رفاه بدتر شده و این 

بى انصافى است.
دبیر کل جامعه اسالمى مهندسین کشــور ادامه داد: 
کاستى ها را انکار نمى کنیم اما یک زمانى شاخصه هاى 
بهداشــت این بود از هر هزار کودك 72 نفر بعد از تولد 
مى مردند و این عدد اآلن 17 مى باشــد و در موضوع 

بهداشت در آسیا سوم هستیم. 
وى با اشــاره به تهدیدهاى پیش روى کشور، تصریح 
کرد: لشــکر بیکارى در کشــور تهدیدى جدى براى 
فاصله بین مردم و حاکمیت است اما اگر رونق اقتصادى 
هم ایجاد شود به این معنا نیست که همه بیکارها شاغل 

مى شوند.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى 
اظهار داشت: خبرى از رونق اقتصادى نیست، مسئوالن 
باید مردم را هم از رکود عبــور دهند؛ بله اگر همه جا را 
بهشــت زهرا(س) کرد و اقتصاد متقاضى نداشته باشد 
معلوم است که تورم صفر مى شــود، چرخ اقتصاد باید 

بچرخد.
وى بیان داشت: دولتمردان احســاس مى کنند رقیب 
جدى ندارند و بعد از اینکه قرار شــد آقاى احمدى نژاد 

نیاید خیلى ها شروع به گرم کردن خودشان کردند.
دبیر کل جامعه اسالمى مهندسین کشور در ادامه اظهار 
داشت: شرط الزم پیروزى اصولگرایى وحدت است  چرا 
که کشور یک رئیس جمهور بیشتر نمى خواهد؛ باید یک 

جریان پرشور انقالبى در کشور شکل بگیرد، دنبال آن 
هستیم که جبهه مردمى نیروهاى انقالب اسالمى به 

عنوان یک جبهه بزرگ نیروهاى انقالبى جلو رود.
وى در ادامه اظهار داشــت: روحانى یکســرى مزایا و 
معایبى دارد، تجربه نشان داده است که رئیس جمهورها 
معموًال دو دوره اى هستند اما ممکن است خالف این 
به وجود بیاید و با توجه به رأى روحانى؛ اگر انتخابات به 

مرحله دوم برود وى موفق نخواهد شد.
نماینده ادوار مجلس گفت: جریانات اصالح طلب اگر 
حرفى مى زنند بازار گرمى است و حتمًا از روحانى عبور 

نخواهند کرد.
دبیر کل جامعه اسالمى مهندسین در مورد رئیس جمهور 
جدید آمریکا هم اظهار داشــت: شــخصیت شناسى 
«دونالد ترامپ» کار جــدى مطالعاتى مى خواهد،  وى 
اولین رئیس جمهورى اســت که تاجر است و در سابقه 
سیاسى خودش چند مرتبه جابه جایى در احزاب داشته و 
بعضى از مواضع ترامپ متناقض است چند ماه مى گذرد 

تا او خودش را پیدا کند.

تحلیل هاى انتخاباتى باهنر در اصفهان:

اصالح طلب ها بازارگرمى مى کنند
از «شاه رفت» تا «امام آمد»

2 تیتر مهم انقالب چگونه شکل گرفت

دهه فجر براى بســیارى از ما یادآور دو جمله تاریخ ساز 
«شاه رفت» و «امام آمد» است؛ جمله هایى که روزى 
ناقل مهمترین اخبار تاریخ معاصر کشورمان بودند و هنوز 

هم به یادگار مانده اند.
به گزارش ایســنا، تیترهاى روزنامه ها کــه آن روزها 
تعدادشــان به شمار انگشتان یک دســت بود در دى و 
بهمن ماه ســال 57، به نوعى ناقل مهمترین بخش از 
تاریخ معاصر کشورمان بودند؛ تیترهایى که از فروپاشى 
یک سلطنت و ســاخت یک نظام جدید خبر مى دادند و 

روزنامه ها را به چاپ هاى دوم و سوم مى رساندند.
26 دى  مــاه ســال 57 محمدرضا پهلوى در ســفرى 
بى بازگشت ایران را به مقصد مصر ترك کرد. خبرى که 
با تیتر ماندگار «شاه رفت» روى روزنامه هاى «کیهان» 
و «اطالعات» نقش بست و طنین شــادى این خبر تا 
روزها در شــهرهاى این مرز و بوم به گوش مى رسید. 
محســن صالحیار ســردبیر وقت روزنامه اطالعات در 
خاطرات شــفاهى خود به تاریخ 24 دى  مــاه 57 که 
سیدفرید قاسمى آن را نقل کرده است، مى گوید: «چون 
رفتن شاه قطعى است و توانسته ایم تاریخ و حتى ساعت 
پرواز را هم به دست بیاوریم باید پیش بینى کارها را بکنم. 
مى دانم در ســاعتى که پرواز انجام مى شــود، رساندن 
عکس به روزنامه و انعکاس جزئیات چگونگى انجام این 
حادثه مهم مقدور نیست. از مدتى قبل مسئله تیتر اول 
روزنامه در روز رفتن شاه فکر مرا به خود مشغول کرده 
اســت.  همان دو کلمه را روى یک تکه کاغذ کوچک 
نوشتم و دادم دست مسئول فنى و پرسیدم: "مى توانى 
این دو کلمه را با دستگاه "آگران" طورى بزرگ کنى که 
تمام عرض باالى صفحه اول را بپوشاند؟" یکه خورد و 
گفت:"مگر تمام شد؟" گفتم: "مى شود اما فعًال فقط بین 

من و تو باشد. مى خواهم کارمان را جلو بیاندازیم. ضمنًا 
خودت هم در آرشیو بگرد و یک عکس از شاه و فرح با 
لباس زمستانى در فرودگاه مهرآباد را پیدا کن که پشت 
به دوربین در حال نزدیک شدن به هواپیما نشان دهد." 
26 دى  از همان اولین ساعات صبح، خبرهاى رسیده از 
دربار، نخســت وزیرى، فرودگاه مهرآباد و منابع دیگر 
نشان مى دهد که امروز خروج شاه قطعى است. مهمترین 
قسمت تدارك کار امروز قبًال دیده شده و فقط مسائلى 
نظیر استقرار خبرنگار و عکاس در فرودگاه و نظایر آن 
باقى مانده اســت. ناگهان صداى رئیس دفترم بلند شد 
که گوشى دیگرى را به دســتم داد و گفت: "فرودگاه!" 
صداى خبرنگار مستقر در فرودگاه را شنیدم و کلماتش 
را به این شرح یادداشت کردم: "هواپیماى بوئینگ 727 
شهباز حامل شاه و فرح سر ساعت 12و30 دقیقه از زمین 
بلند شد و من االن دارم با چشم مسیر اوج گرفتن آن را در 

آسمان دنبال مى کنم" .»
«امام آمد»؛ تیتر ماندگار دیگرى اســت که ناقل یکى 
دیگر از مهمترین رویدادهاى تاریخ معاصر کشــورمان 
اســت. این تیتر خبر ورود امام خمینى(ره) به کشور را 
در تاریخ 12 بهمن ماه ســال 57  روایــت مى کند. تیتر 
«امام آمد» توسط فریدون صدیقى روزنامه نگار باسابقه 
انتخاب شده است. صدیقى پیش تر درباره خاطرات خود 
از این تیتر تاریخى، گفته است: «در روز ورود امام(ره) به 
همراه حسین پرتوى عکاس خبرى براى تهیه گزارش 
به فرودگاه رفتیم و جمعیت بســیار زیــادى در فضاى 
سربسته سالن منتظر ورود امام خمینى (ره) بودند. مردم 
در هنگام ورود رهبر انقالب سرود معروف "خمینى اى 
امام" را سر دادند و به این ترتیب امام(ره) از فرودگاه به 

بهشت زهرا(س) رفت.»

وکیل مدافع تعدادى از متهمان پرونده سفارت عربســتان از ارسال پرونده به دادگاه 
تجدید نظر در اوایل اسفند خبر داد و گفت: این پرونده حجیم و حدود سه کارتن شده 

است.
به گزارش مهر، مصطفى شعبانى در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان تعرض 
به سفارت عربستان، گفت: قرار بود اوایل بهمن ماه، این پرونده به دادگاه تجدید نظر 

ارسال شود که این اتفاق نیافتاد.
وى افزود: در مراجعه اى که چند روز پیش به شعبه مربوطه داشتم، اعالم شد به دلیل 
حجیم بودن پرونده ارسال زمانبر مى شود. در حال حاضر این پرونده به اصطالح از جمله 

پرونده هاى کارتنى است چرا که حجم این پرونده سه کارتن شده است.
وکیل مدافع تعدادى از متهمان تعرض به ســفارت عربســتان بیان کرد: طبق اعالم 
شعبه قرار شده است در اوایل اسفند ماه، پرونده براى دادگاه تجدید نظر ارسال شود و 

امیدواریم بعد از رسیدگى ها احکام صادره نقض شود.

خبرگزارى «رویترز» به نقل از منابع آگاه نوشت دولت ترامپ دنبال تغییر برخى مفاد 
توافق هسته اى و تغییر رفتار آژانس با ایران است.

به گزارش فارس، خبرگزارى «رویترز» بامداد شنبه از طرح دولت جدید آمریکا براى 
اصالح برخى مفاد توافق هسته اى یا سختگیرانه تر کردن روند اجرایى آن خبر داد.

این خبرگزارى به نقل از دو منبع آگاه که خواسته اند نامشان فاش نشود، نوشته است: 
«گزینه هایى که دولت در حال بررسى آنهاست، شامل فشار به آژانس بین المللى انرژى 
اتمى است تا سیاستى ســختگیرانه تر در قبال پایبندى ایران [به توافق] اتخاذ کند، از 
جمله اینکه درخواست دسترسى به اماکن نظامى را مطرح کند.» با وجود این، یکى از 
این منابع گفته اســت که جلب رضایت تمام 34 عضو دیگر شوراى حکام براى چنین 

درخواستى از ایران، دشوار به نظر مى رسد.
یکى دیگر از موارد مورد نظر هم رفع بند «تاریخ انقضا» محدودیت هاى توافق است. 
در توافق هسته اى، بخش اعظم محدودیت ها ظرف ده تا 15 سال رفع مى شوند و برخى 
نهایتًا تا 25 ســال ادامه دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره منتقد اصل 

منقضى شدن محدودیت هاى مندرج در برجام بوده است.
یکى دیگر از منابع آگاه مورد اســتناد رویترز هم گفته است که دولت ترامپ همچنین 
تالش خواهد کرد تا آژانس را به انتشار گزارش هایى با جزئیات بیشتر وادار کند. منتقدان 
آژانس مدعى اند کــه در دوران پس از برجام، مدیر کل بخشــى از اطالعات از جمله 

جزئیات ذخایر اورانیوم غنى شده ایران را منتشر نمى کند.
سخت گیرانه تر کردن قواعد و رفتار کانال خرید پیش بینى شده در برجام از دیگر موارد مد 
نظر ترامپ است. در توافق هسته اى، ایران براى خرید برخى اقالم با کاربرى دوگانه، 
باید مجوز کمیته مشــترك را دریافت کند. ترامپ به دنبال سخت تر کردن این روند 

است.
یک منبع آگاه از کشــورهاى 1+5 اهداف مد نظر ترامپ را «دور و دراز» و بسیار بعید 

ارزیابى کرده و گفته است که دولت آمریکا به دنبال ایجاد یک «برجام 2» است.

 حجم پرونده سفارت عربستان
 به اندازه 3کارتن شد

فشار آمریکا به ایران بخاطر چیست؟ 
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا توضیحاتى درباره 
اعتیاد در زنان و تعداد زنان معتاد ارائه کرد.

سردار مســعود زاهدیان، درباره آمار زنان معتاد و اینکه 
گفته مى شــود تعداد این افراد در حال افزایش است، 
گفت: درباره اینکــه زنان درگیر مســئله اعتیاد و مواد 
مخدر شــده اند باید بگویم که آمارها نسبت به سنوات 
گذشته تغییرات مختصرى داشــته و افزایشى را نشان 

مى دهد.
وى در ادامه  افزود: اما اگر بخواهیم این آمارها را نسبت 
به تعداد معتادان مقایســه کنیم تعدادشان تعداد باالیى 
نیست و در صورتى که ســازمان هاى پیشگیرى کننده 

و سازمان هاى کاهش آسیب به درستى عمل کنند این 
بخش قابل کنترل است.

رئیس پلیس مبــارزه با موادمخدر ناجــا، درباره اعالم 
تعداد دقیق این افراد و نرخ اعتیــاد در گروه هاى دیگر 
نیز اظهار داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال انجام 
بررسى هایى است و تا زمان انجام کامل این تحقیقات و 

انتشار نتایج آن، این آمار قابل استناد نیست.
زاهدایان تأکید کرد که براى مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر 
باید آموزش هایى به شهروندان داده شود و آموزش به 
دانش آموزان در مدارس نیز افزایش یابد و آموزش هایى 

نیز به اولیا و مربیان داده شود.

معــاون اداره کل میراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى قم گفت: محوطه و تپه هــاى تاریخى قم 
نیازمند کاوش علمى اســت، چراکه تاریــخ قدیم قم با 

کاوش هاى باستان شناختى مشخص مى شود. 
عمار کاوسى اظهار داشت: بیش از 360 اثر تاریخى استان 
قم به ثبت آثار ملى رســیده  که نیمى از این آثار، شامل 
تپه ها و محوطه ها، نیازمند کاوش علمى و مستندنگارى 

براى دستیابى به هویت است.
وى افزود: بیش از 820 اثر تاریخى دیگر در این اســتان 
شناسایى  شده است که از این تعداد بیش از 90 مورد در 
منطقه قمرود قرار دارد. کاوســى بیان داشت: روستاى 

قمرود متعلق به دوره نوسنگى و مربوط به هزاره ششم تا 
چهارم قبل از میالد است که حدود هشت مرحله کاوش 
علمى بر روى آن صورت گرفته است. وى به قدمت تپه 
قلى درویش اشاره کرد و افزود: طبق کاوش هاى علمى، 
به الیه هایى از هزاره پنجم تا اول قبل از میالد رسیده ایم 
که این امر نشــانگر قدمت بیش از شش هزارســاله قم 
است. کاوســى گفت: تپه قلى درویش در شهر قم واقع 
در بلوار جمکران از ابتداى ریل راه آهن تا 70 مترى جاده 
کاشان مربوط به دوره پس از تاریخ عصر آهن است که 
در اواخر سال 1382 با شــماره 10173 به ثبت آثار ملى 

ایران رسیده است.

قدمت قم 
به6000 سال قبل مى رسد

سهم زنان در اعتیاد 
چقدر است؟

خواننده معروِف
 ممنوع الورود! 

بهار نوشت: طبق فرمان جدید «دونالد ترامپ» مبنى بر 
ممنوع الورودى شهروندان هفت کشور از جمله ایران 
به ایاالت متحده آمریکا یک سایت فارسى زبان در سوئد 
مدعی شد که فائقه آتشین «گوگوش» خواننده معروف 

ایرانى نیز در دام این قانون افتاده است.
در ادامه این گزارش آمده است که این خواننده معروف 
ایرانى که داراى کارت سبز (گرین کارت) آمریکاست 
نیـز در دام قانـون ترامـپ افتـاده امـا همیـن گزارش 
مى افزاید که وى شهروند آمریکاست. این سایت بدون 
اشاره به منبع خود افزوده این خواننده براى ضبط یک 
آلبوم جدید از آمریکا به لندن سفر کرده بود، پس از قانون 
جدید، هم اکنون در کشـور انگلیس گیر افتاده و راهى  
براى بازگشت به آمریکا ندارد و وکیل او طى  یک تماس 
تلفنى، خاطر نشان کرده که سفر دوباره این خواننده به 

آمریکا را اصًال در شرایط فعلى  توصیه نمى کند.

20سال عقب ماندگى 
معاون اجتماعى وزیر بهداشت با بیان اینکه متأسفانه در 
بحث آسیب هاى اجتماعى عقب ماندگى جدى داریم و 
مشکالت این بخش بسیار زیاد است، افزود: اگر بسیج 
همگانى دسـتگاه ها در این حوزه انجام شـود، احتمال 
دارد بتوانیم عدد رشـد آسـیب ها را در برخـى حوزه ها 
مانند اعتیاد، طالق، کارتن خوابى، حاشـیه نشینى و... 
متوقف کنیم. همچنین اگر نظام رفاه اجتماعى بتواند در 
بحث اشتغال، فقر و حاشیه نشینى کمک کند، احتمال 
اینکه بتوانیم برخى از آسیب ها را کاهش دهیم، وجود 
دارد؛ در غیر این صورت حداکثر مى توانیم آهنگ رشد 
آسیب هاى اجتماعى را کنترل کنیم که البته کار بسیار 

سختى است. 
محمدهـادى ایازى افـزود: به عنـوان مثـال در زمینه 
خودکشـى پیش بینى کردیم براى کسـانى که سابقه 
خودکشى دارند، اقدامات کنترلى و مشـاوره اى انجام 
دهیم و با آنها ارتباط بگیریم. همچنین در نظر داریم که 
الگوهاى کاربردى خودکشى مورد بحث قرار داده شده و 
تمهیدات خاصى براى مناطقى که در آنها آمار خودکشى 

باالست، پیش بینى کرده ایم.

فقر نقطه آغاز
رئیس سابق سازمان ملى جوانان با اشـاره به موضوع 
پژوهش در حوزه آسیب هاى اجتماعى گفت: در بیشـتر 
بررسـیهـا و پـژوهشهـاى  اجتماعی و جرمشناسی 
و کـج روىهـا؛ نـابرابرىهـاى اقتصـادى  بـه  عنوان 

مهمترین متغیرها به شمار مى رود.
مهرداد بذرپاش با اشـاره به وضعیت اقتصادى جامعه 
گفت: اگر افراد پس از انجام دادن 40 ساعت کار در هفته 
درآمد کافى براى هزینه هایى چون اجاره خانه، خوراك 
و دیگر مخارج ضرورى خود به دست نیاورند و همچنان 
درآمد آنها زیر خط فقر باشد، در این صورت انگیزه آنها 
براى توجه به گزینه هاى غیرقانونى بـه عنوان راهى 

براى امرار معاش و گذران زندگى، قوى تر خواهد بود.

طالق رکورد زد 
مدیرکل دفتر امور آسـیب هاى اجتماعـى وزارت رفاه 
گفت: میزان طالق در سال 94 نسبت به سال 93 رشد 6 
درصدى داشته است، در حالى که رشد این شاخص در 
سال 93 نسبت به سال 92 بیش از 12 درصد بوده است.
روزبه کردونى تأکید کرد: نکته حایز اهمیت آن اسـت 
که در سـال 94 شـاهد کنترل رشـد نسـبت طالق به 
ازدواج در برخى اسـتان ها مانند خراسان رضوى، یزد، 
اردبیل، گلستان، آذربایجان غربى، آذربایجان شرقى، 
قزویـن، اصفهـان، مرکـزى و گیالن هسـتیم. رشـد 
نسبت طالق به ازدواج در اسـتان هایى مانند، تهران، 
گیالن، قم، مرکزى و خراسان رضوى که در سال 93 با 
بحرانى ترین وضعیت در شاخص طالق مواجه بوده اند، 

نیز کنترل شده است.  
وى افزود: در اسـتان سیستان و بلوچستان اگرچه طى 
چندین سال اخیر اسـتانى با کمترین نسبت طالق به 
ازاى صد ازدواج محسـوب مى شده اسـت اما در سال 
94-93 با رشد 11 درصدى طالق و کاهش 3 درصدى 
ازدواج مواجه بوده که این امر رشـد حدود 14 درصد در 
نسبت طالق به ازاى ازدواج را در سیستان و بلوچستان 

به همراه داشته است.

چرك نویس «آژانس ها و گردشگران زیادى از آمریکا نگران  هستند 
سفر به ایران را تحت تأثیر سیاست هاى نابخردانه  ترامپ 

از دست بدهند.»
به گــزارش ایســنا، حدود یــک هفته پیــش وقتى 
رئیس جمهور آمریکا دستور منع صدور ویزا براى اتباع 
هفت کشــور از جمله ایران را صادر کرد که تحت تأثیر 
آن بســیارى از شــهروندان ایرانى در راه آمریکا و یا در 
فرودگاه هاى این کشور سرگردان شدند، وزارت خارجه 
کشورمان واکنش نشان داد و اعالم کرد، «ضمن احترام 
به مردم آمریکا و تمایز میان آنها و سیاست هاى خصمانه  
دولت ایاالت متحده، براى حمایت از حقوق شهروندان 
خود تا زمان برطرف شدن محدودیت هاى توهین آمیز 
ایاالت متحده بر اتباع ایران، اقدامات متناسب حقوقى، 

کنسولى و سیاسى معمول خواهد داشت.»
مجید تخت روانچى معاون اروپــا و آمریکاى وزیر امور 
خارجه  نیز تأکیــد کرد که «براى صــدور ویزاى اتباع 
آمریکا، براســاس اقدام متقابل عمل خواهد شد و ساز و 
کارى در وزارت خارجه تعبیه شــده است تا این موضوع 

را دنبال کند».
اما در مقابل محمدجواد الریجانى دبیر ستاد حقوق بشر 
قوه قضائیه  با رد این ایده که باید در مقابل اقدام ترامپ، 
ایران نیز از ورود آمریکایى ها به کشــور جلوگیرى کند، 
گفته که «این یک پاسخ متقارن است، ولى خیلى جالب 
نیســت». او با اشــاره به جمعیت عالقه مند آمریکایى 
براى ســفر به ایران که اتفاقاً بیشــتر از جامعه علمى و 
دانشگاهى این کشور هستند، تأکید کرد که باید مقابل 
اقدام ترامپ پاسخ «رسمى»، ولى «دقیق» داشته باشیم 
که در عین «صریح» و «قاطع» بودن، اما «غیرمتقارن» 

باشد.
 Forward Keys  طبق تازه ترین گزارشى که کمپانى
با نظارت و تحلیل روزانه  16 میلیــون رزرو هواپیما در 
سراسر جهان منتشر کرده، گردشگران آمریکایى 10/7 
درصد از بازار گردشگرى خارجى ایران را تأمین مى کنند 
که در سال گذشته رشد 9/3 درصدى را در سفر به ایران 

ثبت کردند.
ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان ایران با استناد 
به چنین آمارى که قطع آن صنعت گردشگرى را بى تأثیر 
نمى گذارد، گفت:«ترامپ احســاس ناامنى مى کند که 
براى حفظ امنیت کشــورش دســتور منع ورود اتباع 
هفت کشور را صادر کرده است، درحالى که ما به امنیت 

کشــورمان 100 درصد اطمینان داریم و سطح آن را به 
حدى باال برده ایم که بدون هیچ مشــکلى براى اتباع 
190 کشــور دنیا در فرودگاه ویزا صــادر مى کنیم و از 
آمدن اتباع سایر کشــورها به ویژه آمریکایى ها به ایران 

هراسى نداریم. ما هیچ واهمه اى نداریم و باور داریم سفر 
گردشگران و اتباع خارجى که ویزاى معتبر دارند، ناامنى 

براى ما به همراه نخواهد داشت.»
او درباره  اطــالع از تصمیمــى که ایران بــراى ورود 

گردشــگران آمریکایى تحت تأثیر سیاســت هاى آن 
کشور گرفته اســت، گفت: «تا کنون موضع رسمى به 
ما (تورگردان ها) اعالم نشــده، هرچنــد وزارت خارجه 
در بیانیه اى از سیاســت مقابله به مثل سخن گفته ولى 

امیدواریم این موضوع شامل حال گردشگران نشود. ما 
حتى نظراتمان را در این باره به معاون گردشگرى اطالع 
داده ایم و امیدواریم متناسب با شرایط، بهترین تصمیم ها 

گرفته شود.»
پورفرج افزود: «در این مدت آژانس هاى زیادى از آمریکا 
تماس گرفته اند و درباره وضعیت سفر گردشگران این 
کشور به ایران ابراز نگرانى کرده اند. برخى از آنها حتى 
بلیت پروازشان را گرفته اند و رفرنس ویزاهایشان نیز آماده 
شده و حاال، سئوالشان این است در شرایط موجود آیا قرار 

است سفر به ایران را از دست بدهند؟»
رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشاره به افزایش سفر 
گردشگران آمریکایى در دو ســال اخیر، اظهار داشت: 
«نیمى از مســافران قطار عقاب طالیى که هر سال از 
مجارستان چندین نوبت ســفر به ایران دارد، آمریکایى 
هستند و البته اساتیدى که از مهمترین دانشگاه هاى این 
کشور از جمله هاروارد و موزه هاى آن که سال ها تمایل 
داشتند به ایران سفر کنند. ضمن اینکه باید درنظر گرفت 
آمریکایى ها یکى از درآمدزاترین گردشگران ایران به 
شــمار مى آیند، چراکه آنها همواره بهترین خدمات را 

دریافت مى کنند و خریدهاى زیادى هم دارند.»
او با اعتقاد بر اینکه قطع روابط گردشگرى بین دو ملت، 
بدون آسیب نخواهد بود، افزود: «آژانس هاى آمریکایى 
مدت زیادى نیست که مسیر ایران را در سفرنامه هاى خود 
تثبیت کرده اند، در چنین شرایطى اگر سیاست متقابل در 
برابر تصمیم نابخردانه  آمریکا اجرا شود، روابط گردشگرى 
آژانس هاى دو کشور که پس از سال ها تازه داغ شده بود، 
قطع خواهد شــد، درحالى که ما در تمام این سال ها به 

سختى این بازار را حفظ کرده ایم.»
وى اضافه کرد: «آژانس هاى توریســتى منتظر تغییر 
سیاســت ها نمى مانند، آنها مسیرشان را تغییر مى دهند 
که در آن شــرایط بازگرداندن ایران به فهرســت سفر 
گردشــگران و آژانس هاى آمریکایى دشوار خواهد بود، 
نه تنها براى شرکت هاى ایرانى، بلکه براى آژانس هاى 
خارجى بازگشــت به وضعیت قبل بــه صرفه نخواهد 
بود، چرا که ایــن کار هزینه و انــرژى زیادى مصرف 

مى کند.»
پورفرج تأکید کرد: «ما قائل به پروتکل هاى بین المللى 
و تصمیم دولتمردانمان هســتیم اما امیدواریم مقامات 
کشورمان در برابر این سیاست ناآگاهانه   آمریکا بهترین 

تصمیم را بگیرد.»

آمریکایى ها 
نگران از دست دادن سفر به ایران!

رئیس جامعه تورگردانان ایران: امیدواریم مقامات کشورمان در برابر 
سیاست ناآگاهانه آمریکا بهترین تصمیم را بگیرند

رئیس سازمان امداد و نجات، به تشریح عملیات هاى امداد 
و نجات در مناطق سیالبى و همچنین برفى کشور پرداخت.
مرتضى سلیمى در گفتگو با مهر اظهار داشت: پنج استان 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبى و رضوى، فارس و 

هرمزگان، تحت تأثیر سیل و آبگرفتگى قراردارند.
وى با اعالم اینکه 11 شهرســتان دلگان، سراوان، زابلى، 
سیب و سوران، خاش، ایرانشهر، بیرجند، نهبندان، نیشابور، 
داراب و جاسک تحت تأثیر سیل و آبگرفتگى قرار داشته اند، 
افزود: در 25 شهر و روستا عملیات امدادرسانى به 357 نفر 

انجام شده است.
سلیمى از اسکان اضطرارى 239 نفر خبر داد و گفت: سه نفر 
در جاسک که در اثر سقوط خودرو به رودخانه دچار حادثه 

شده بودند، نجات یافتند.
رئیس سازمان امداد و نجات در ادامه به عملیات امدادرسانى 
در مناطق برفى کشور اشاره کرد و گفت: 29 استان کشور 
به جز استان هاى سیســتان و همدان، تحت تأثیر برف و 

کوالك قرار دارند.
وى از امدادرســانى در 217 شــهر، روســتا و محورهاى 
برفگیر خبر داد و افزود: تا ســاعت 6 صبح شنبه 16 بهمن 
95 به 31 هزار و 400 نفر از هموطنان گرفتار برف و کوالك 

امدادرسانى شده است.
سلیمى از اســکان اضطرارى ده هزار و 300 نفر خبر داد و 
گفت: 41 نفر به مراکز درمانى منتقل شده اند که هشت نفر 

آنها خانم باردار بوده اند.
وى با اعالم ســه فوتى در ســقوط بهمن در آبعلى، افزود: 
نیروهاى امدادى در رهاســازى ســه هزار و 685 دستگاه 

خودرو حضور داشته اند.
سلیمى با اشاره به حضور هزار و663 نفر نیروى امداد و نجات 
در قالب 452 تیم در عملیات هاى برفى، گفت: امدادرسانى 
در 13 استان آذربایجان شرقى، اصفهان، خوزستان، خراسان 
شمالى وخراســان  جنوبى، ســمنان، کرمان، کرمانشاه، 

گلستان، گیالن، فارس، مازندران و هرمزگان ادامه دارد.

29 استان تحت تأثیر برف و کوالك

نمایش توانمندى مردم در کمپین چهارشنبه سورى

سفر 120 هزار زائر ایرانى به عتبات در 
نوروز 96

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از رشد اعزام زائران 
به عتبات عالیــات در نوروز 96 خبــر داد و گفت: حدود 
120 هزار نفر از زائران کشــورمان از 24 اسفند ماه تا 12 

فروردین به عتبات عالیات سفر مى کنند.
محسن نظافتى درباره اعزام هاى نوروزى سال 96 اظهار 
داشت: مرحله پیش  ثبت نام در روزهاى گذشته آغاز شده 
و متقاضیان فرصت دارند تا تمایل خود را براى عزیمت به 

عتبات عالیات در ایام نوروز 96 اعالم کنند.
وى از رشد قابل توجه اعزام زائران به عتبات در ایام نوروز 
96 خبر داد و افزود: در ایام نوروز 96 نسبت به ایام نوروز 
95 شاهد رشــد 50 درصدى اعزام هاى عتبات عالیات 

خواهیم بود.
مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیارت تصریح کرد: در 
نوروز سال 95 حدود 80 هزار نفر به عتبات عالیات اعزام 
شدند که این تعداد امسال به 120 هزار نفر خواهد رسید 
و زائران کشــورمان در بازه زمانى 24 اســفند ماه تا 12 

فروردین ماه به عتبات عالیات رهسپار خواهند شد.
نظافتى درباره مدت زمان ســفر زائران و بسته هاى پنج 
یا شش روزه گفت: متوســط زمان اعزام ها یک هفته اى 
خواهد بود، البته در برخى استان ها اعزام هاى پنج و شش 
روزه نیز مهیا شده است که همه چیز بستگى به خواست 

متقاض یان و شرایط مدنظر دارد.

وى عنوان کرد: در ایام نوروز امســال ســفر به سامرا و 
کاظمین نیز تدارك دیده شــده است؛ قیمت  اعزام ها نیز 
در ایام نوروز به طور محــدودى و بنابر دالیلى همچون 

رشد قیمت هتل ها و سایر هزینه ها افزایش پیدا مى کند.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت توصیه کرد: مردم 
حتمًا به ثبت نام در کاروان هــاى مجاز و غیر مجاز دقت 
کنند و از ســفر به عتبات عالیات با کاروان هــا آزادبر و 

غیرمجاز خوددارى کنند.
به گفته نظافتى امســال و در ســفر به عتبــات عالیات 
هیچگونه رشد قیمتى حادث نشــده و قیمت ها همانند 

گذشته و بدون تغییر دنبال مى شود.

چند سالى است که در آستانه فرارسیدن چهارشنبه سورى، 
برخى از چهره هاى سرشــناس از طرق مختلف تالش 
مى کنند تا جوانان را از استفاده از ترقه و مواد آتش افروز 
براى مراسم چهارشنبه آخر سال باز دارند ولى ظاهراً این 
اقدامات چندان بازدارنده نبوده. امسال نیز این حرکت در 

فضاى مجازى آغاز شده است اما به گونه اى دیگر.
به گزارش جام جم آنالین، وقوع فاجعه پالسکو و شهادت 
قهرمانانه آتش نشان ها، به کمپین تحریم مواد محترقه 
در چهارشنبه سورى امســال حال و هواى دیگرى داده 
است. در این کمپین آمده اســت: « به پاس قدردانى از 
آتش نشان ها؛ براى چهارشنبه سورى امسال از خرید مواد 
منفجره خوددارى کنید تا این انسان هاى بزرگوار بتوانند 

حداقل چهارشنبه سورى امسال در کنار خانواده هاى خود 
باشند یا مسئولیت کمترى داشته باشند.»

 امسال دانش آموزان پسر در بســیارى از مدارس کشور 
با تهیه طومارى مخالفت خود را براى اســتفاده از مواد 

منفجره در مراسم چهارشنبه سورى اعالم کردند.
دکتر مجید ابهرى جامعه شناس واز حامیان این کمپین 
نیز در گفتگو با جام جم آنالین ابراز حمایت و همدردى 
از اقشــار زحمتکش جامعه را یکى از باورها و رفتارهاى 
اجتماعى فرهنگ ایرانى – اســالمى دانســت و گفت: 
مردم ما در شرایط بحرانى توانمندى همدردى با یکدیگر 
را داراهســتند و این توانمندى را همواره به شکل هاى 

مختلف به تصویر در مى آورند.

کارشناس سازمان هواشناســى گفت: آخر هفته دوباره با 
ورود موج جدید بارشى، هواى کشور برفى و بارانى مى شود.

کوروش محمدپور اظهار داشت: روند افزایشى دما در کشور 
آغاز شده است اما برف موجود روى زمین اجازه نمى دهد 
این روند افزایش دما، محسوس باشــد. روز شنبه (دیروز) 
سردترین مراکز استان ها به ترتیب اردبیل با 19 درجه زیر 

صفر و ارومیه و زنجان با دماى منفى 16 درجه بودند. 
وى ادامه داد: سردترین شهر ایران پل دشت استان لرستان 
با دماى منفى 24 درجه زیر صفر بود. همچنین دماى بستان 

آباد به منفى 24 درجه زیر صفر و دماى فیروزکوه و سقز به 
منفى 20 درجه زیر صفر رسید. 

کارشناس سازمان هواشناسى  از آرام شدن وضعیت جوى 
کشور از یک  شنبه (امروز) خبر داد و افزود: باید منتظر افزایش 
آالینده ها در شهرهاى بزرگ باشیم. اگرچه از روز دوشنبه 
موج خفیفى از روى استان اردبیل،دریاى خزر و بخش هایى 
از ارتفاعات البرز عبور مى کند.  وى از آغاز دوباره بارش ها 
در آخر هفته خبر داد و گفت: بــراى آخر هفته باید منتظر 

بارش هاى خوبى در استان هاى کشور باشیم.

افشین طباطبایى پژوهشگر مسائل اجتماعى 
در گفتگو با ایرنا، اظهار داشت: در حال حاضر 
برخى از زنــان خانــه دار در اســتفاده از این 
شــبکه هاى مجازى اعتیاد پیدا کــرده اند به 
طورى که در طول روز و گاهــى حتى تا نیمه 
هاى شــب در این فضاهاى مجازى مشغول 
جستجو و مشاهده مطالب و عکس ها و فیلم ها

هستند. 
طباطبایى تأکید کرد: ایــن حضور مداوم زنان 
خانــه دار در فضاهاى مجــازى منجر به بروز 
اختالالتى در تعامل با همســر و فرزندانشان 
مى شــود چرا که این زنان زمانــى را که باید 
صرف بازى با کــودکان و تربیت فرزندان خود 
کنند را به حضور در این شبکه هاى اجتماعى 

اختصاص مى دهند. 
این نویســنده و پژوهشگر مســائل اجتماعى 
افزود: از ســوى دیگر این حضــور مداوم در 
شــبکه هاى اجتماعــى باعث مى شــود که 
شــخص از محیط پیرامــون و زندگى عادى 
فاصله بگیرد که منجر به سســت شدن بنیان 
خانواده که اصلــى ترین نهاد جامعه اســت، 

مى شود. 
وى با اشــاره بــه نیازهــاى عاطفــى زنان 
بیان کرد: زنان به لحــاظ عاطفى نیاز به توجه، 
گفتگــو و تعامل با افــراد دارنــد و وقتى این 
مهم در خانــواده محقــق نشــود فضاهاى 
مجازى ایــن مجــال را در اختیار آنهــا قرار 
مى دهد و به آن ســمت و ســو گرایش پیدا 

مى کنند.
طباطبایى با اشــاره به تغییر ســبک زندگى 
زنان خانه دار نســبت به گذشته افزود: زندگى 
آپارتمان نشینى موجب شــده که دیگر زنان 
خانه دار گرد هم جمع نشوند و بنابر این گپ و 
گفت گو بین آنان روز به روز کمتر از گذشته شده 

است. 

استفاده زنان خانه دار برف و باران دوباره از آخر هفته مى بارد
از شبکه هاى اجتماعى؛ 

فرصت یا تهدید؟
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«آدامس» روى صحنه مى رود
تئاتـر « آدامس»  با موضوع زندگى زناشـویى نسـل 

جوان امروزى، در اصفهان به روى صحنه مى رود.
این نمایش نوشـته اى از رامین سـامانى است که به 
کارگردانـى اوژن صفـارى و به تهیـه کنندگى حمید 
محمـدى از سـاعت 18و 30 دقیقه تا اول اسـفند در 

سالن استاد فرشچیان اصفهان اجرا خواهد شد.
انعکاس مشـکالت و معضالت زناشـویى و مسائلى 
که امکان دارد براى هر زوج جوانى رخ دهد، موضوع 

اصلى این تئاتر محسوب مى شود. 

پیشرفت مرمت خانه رفیعى 
مسئول میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
شهرستان فریدونشـهر گفت: طرح مرمت و بازسازى 
خانه تاریخى رفیعى این شهرسـتان به نیمه راه رسیده 
است.  محسن محمدى از پیشرفت فیزیکى 50درصدى 
طرح مرمت و بازسـازى خانه تاریخى رفیعى و احداث 
موزه این شهرسـتان خبر داد. وى با بیان اینکه شرایط 
نامسـاعد آب و هوایـى مانع از پیشـرفت کار بـه روال 
معمول بود، عنـوان کرد: این طرح بعد از گذشـت 120 
روز کارى و صـرف 130 میلیون تومـان تقریباً به نیمه 
رسیده است و امیدواریم بتوانیم آن را در اردیبهشت ماه 

سال 96 افتتاح کنیم.

تکمیل پیاده روسازى 
خیابان مسجد سید

مدیـر منطقه یـک شـهردارى اصفهـان گفـت: پیاده 
روسازى خیابان مسجد سید با اعتبار دو میلیارد و 500 

میلیون ریال تکمیل شد.
حمید عصارزادگان در گفتگو با  ایمنا اظهار داشت: پیاده 
رو سـازى ضلع جنوبى خیابان مسجد سـید حدفاصل 
خیابان طیب تا خیابان ظهیرالسالم با اعتبار پنج میلیارد 
ریال تکمیل شد. وى با اشاره به دیگر پروژه هاى منطقه 
ادامه داد: زیباسـازى دیوارهاى شـهر بـه منظور بهبود 

سیما و منظر شهرى در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر منطقه یک شـهردارى اصفهان عنـوان کرد: در 
همین راستا زیباسازى دیوارهاى خیابان زاهد در دست 

اجراست.

جایگاه اثرگذار اتاق بازرگانى 
اصفهان در کشور

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران 
گفت: هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان جایگاه 
ویژه و اثرگـذارى در پارلمان بخش خصوصى کشـور 
داشته اسـت.  غالمحسـین شـافعى در آیین تجلیل از 
هیئت نماینـدگان ادوار اتاق بازرگانـى اصفهان اظهار 
داشـت: نقش فعاالن اقتصادى اعم از تولیدکنندگان و 
بازرگانان اصفهان در سطح ملى بسـیار مهم و اثرگذار 
اسـت و در طول ادوار مختلف هیئت نماینـدگان اتاق 
بازرگانى  ایـران، هیئت نماینـدگان اصفهـان جایگاه 
ویژه و اثرگـذارى در پارلمان بخش خصوصى کشـور 

را داشته است.
وى تأکیـد کـرد: مدیران بخـش خصوصـى اصفهان 
برخالف تصورات بیرونى، افرادى با احسـاس و عاشق 
مردم هسـتند که در کار خیر فعالیت هاى غیرقابل باور 

انجام مى دهند.    

امکان نصب آنتن هاى مخابراتى 
فقط با مجوز

مدیرکمیسـیون هاى ماده 100 شـهردارى اصفهان 
گفت: امسال دیوان عدالت ادارى رأى هیئت عمومى 
صادر کرد که آنتن هـاى مخابراتى در حیاط منازل یا 
مجتمع هاى مسـکونى باید با اجازه کمیسـیون ماده 

100 نصب شوند و گرنه حکم تخریب مى گیرند.
غالمعلى فیض اللهى اظهارداشت: درباره اضافه ارتفاع 
نیز مقرر شـد اگر اضافه ارتفاع خالف منطقه نبوده و 
مشـرفیت و شاکى نداشـته باشـد، رأى برائت اما اگر 

مشرفیت داشته باشد رأى تخریب صادر شود.
وى گفـت: در خصـوص تبدیـل پارکینـگ محـل 
مسـکونى به تجارى نیـز قرار شـد از این پـس رأى 
تبدیل صادر شـود و بـه هیچ عنـوان رأى بـر صدور 

جریمه نباشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســتان اصفهان گفت: پیگیر 
این هستیم که امســال بخش اکران فیلم هاى مستند 
جشــنواره بین المللى فیلم فجر را در اصفهان داشــته 
باشیم و به ظرفیت 16 فیلم جشنواره در اصفهان اضافه

 کنیم.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى در گفتگو با 
تسنیم پیرامون اکران 16 فیلم این جشنواره در اصفهان و 
اینکه آیا این امکان که بسته سوم جشنواره نیز به اصفهان 
برسد، اظهار داشت: بحث فیلم مستند هم از جمله مباحثى 
است که دوستان در حال پیگیرى هستند و امیدواریم این 
فیلم ها نیز اضافه شود. وى افزود: بسته هایى که در اختیار 

شهرستان ها قرار گرفته براساس زمان مفید است، در واقع 
بحث اصلى ما موضوع بدهى ها بود و با توجه به اینکه این 
موضوع حل شده ما مى توانیم سینما در اختیار قرار دهیم 

تا تمامى فیلم ها اکران شود.
حجت االسالم والمسلمین ارزانى گفت: سال گذشته ما 
هزینه را پرداخت کردیم، امسال وزارتخانه خود با مبلغ سه 
میلیارد تومان کل فیلم ها را خریدارى کرده تا در استان ها 
در اختیار مراکز قرار دهند، با توجه به اینکه سینماها را حوزه 
هنرى در اختیار قرار مى دهد و فیلم هاى جشنواره اکران 
مى شود بنابراین، این تصمیم گرفته شد که هزینه ها بین 

سه حوزه تقسیم شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در 
موضوع آب طبق برنامه نزدیک به 450 میلیون مترمکعب 

در استان اصفهان کسر آب داریم.
حمید ظهرابى در مراسم افتتاح مجتمع مدیریت پسماند 
صنایع اظهار داشــت: یکى از چالش هاى مهم کشــور 
ما مســائل زیســت محیطى است، اســتان اصفهان به 
عنوان صنعتى ترین استان کشــور و زاینده رود به عنوان 
پرچالش ترین منطقه کشور، اهمیت دو چندانى دارد. وى 
افزود: یکى از چالش هاى جدى در کشور مدیریت پسماند 
است، 126 تن پســماند ویژه در اســتان اصفهان تولید 
مى شود و پســماندهاى عفونى پس از این پسماندهاى 

ویژه حجم گسترده اى از زباله کشورى است.
وى اضافه کرد: در موضوع آب برنامه اى نداشتیم و بعضًا 
اطالعات دقیقى هم وجود نداشت؛ یکى از کارهاى مهمى 
که انجام شد، این اطالعات به دست آمد؛ نزدیک به 450 

میلیون مترمکعب در استان اصفهان کسر آب داریم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
براى دریافت پسماند این شرکت ها فرآیند طوالنى طى 
مى شود که این موارد باید تســهیل و نیاز به یک سامانه 
مدیریت پســماند دارد؛ با حمایت دولت باید یک سامانه 
شــامل تمامى اطالعات ایجاد کنیم که تحت اینترنت 

باشد و بتوان بر آن کنترل داشته باشیم.

بسته سوم هم 
از راه مى رسد؟

کسرى 450 میلیون مترمکعبى 
آب در استان 

تکمیل سالن اجالس اصفهان تا اردیبهشتتکمیل سالن اجالس اصفهان تا اردیبهشت
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص هزار 
میلیارد تومان بودجه در سال 96 براى رفع نابرابرى دریافتى بازنشستگان 

خبر داد .
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت جمعه شب در نشست خبرى در اصفهان 
درباره افزایش پرداختى به بازنشســتگان افزود: افرادى که از یک و نیم 
میلیون تومان کمتر دریافتى داشته اند حقوق آنان نیز به صورت پلکانى تا 
20 درصد افزایش یافته است . وى اضافه کرد: همچنین امسال دو هزار و 
700 میلیارد تومان به افرادى که پاداش را از سنوات گذشته دریافت نکرده  
بودند و عمدتًا به آموزش و پرورش نیز تعلق داشــتند، تخصیص یافته و 

پرداخت شده است.
نوبخت در رابطه با حمایت از طرح هاى زیســت محیطى اضافه کرد: در 
راستاى حل مشــکالت آلودگى هوا، طرح کاهش آالینده ها از طریق 
نوسازى خودروهاى فرسوده و حمل و نقل عمومى به اجرا گذاشته شده و 
بر همین مبنا طرح جایگزینى 90 هزار تاکسى فرسوده را اعالم کردیم که 

بخشى از آن نیز محقق شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در قالب برنامه ششم توسعه، 
براى سال آینده در چهار اولویت مهم شامل آب، محیط زیست، فاضالب 
و شبکه حمل و نقل ریلى ده هزار میلیارد تومان اعتباردر نظر گرفته شده 

است .
وى با تشریح سفر خود به اصفهان، طرح هاى افتتاح شده طى دو روز سفر 
خود به اصفهان را مهم و زیر بنایى توصیف کرد و به روز کردن خطوط داده 
تلفن همراه با فناورى 4G که ظرفیت بسیارى براى تلفن همراه فراهم 
مى  کند و همچنین طرح اتصال خانه ها به شــبکه فیبر نورى را از جمله 

این طرح ها ذکر کرد.
نوبخت طرح هاى بازسازى و نوسازى بیش از 100 کیلومتر خطوط ریلى 
و بهره بردارى از طرح هاى گازرســانى و بهره بردارى از دو طرح زیست 

محیطى را از طرح مهم و اثر گذار توصیف کرد.
معاون ریاست جمهورى فعال کردن واحدهاى تولیدى غیر دولتى و توجه 
به پروژه هاى عمرانى را دو رویکرد دولت در چارچوب سیاست هاى اقتصاد 

مقاومتى و دو مسیر اصلى براى رشد و پیشرفت اقتصادى عنوان کرد .
نوبخت با تشــریح عملکرد دولت در این زمینه گفت: امســال در استان 
اصفهان 891 واحــد تولیدى، 688 میلیارد تومــان از طریق فرآیند اخذ 
تسهیالت، تسهیالت مورد نظر خود دریافت کرده  اند و بخشى دیگر به 

طور مستقیم از طریق بانک ها موفق به جذب سرمایه و تسهیالت شدند و 
در مجموع مى توان اعالم کرد که یکهزار و 498 میلیارد تومان تسهیالت 

به استان اصفهان ارائه شده است .
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه براى طرح  هاى عمرانى این 
استان حدود 590 میلیارد تومان نیاز بود، تصریح کرد: 401 میلیارد تومان 
از مبلغ کلى تخصیص داده شد، همچنین از محل مصوبات سفر رئیس 
 جمهور در ســال 93 نیز براى 38 طرح و پروژه دیگر حدود 695 میلیارد 

تومان مصوب شده بود که این مبلغ 100 درصد تخصیص یافته است.
به گفته نوبخت، براى بخش واحدهاى تولیــدى غیردولتى نیز از خزانه 

عمومى نیز تسهیالت ارائه شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حمایت از اجراى طرح هاى آبى در 
استان اصفهان نیز گفت: درباره موضوع آب استان تصمیماتى اتخاذ شده 
و همچنین طرح 9 ماده اى احیاى زاینده رود توسط استاندار و همچنین 

سازمان برنامه و بودجه به خوبى دنبال مى شود.

وى همچنین درباره قطار شــهرى اصفهان نیز تصریح کرد: براســاس 
آنچه در قانون آمده ســهم مالى دولت براى راه اندازى قطار شهرى، 50 
درصد است و آنچه شهردارى تحت عنوان مطالبات داشته نزدیک به 120 
میلیارد تومان بود که پس از پیگیرى ، سازمان برنامه و بودجه 150 میلیارد 

تومان اعتبار به این طرح اختصاص داد.
معاون رئیس جمهور درباره سالن اجالس اصفهان نیز خاطرنشان کرد: 
ســازمان برنامه و بودجه مبلغ 80 میلیارد تومان نیز براى سالن اجالس 
اصفهان در نظــر گرفته و شــهردارى نیز قول داده کــه این مجموعه 

اردیبهشت 96 به بهره بردارى برسد.
وى در ارتباط با نیروگاه هاى خورشــیدى نیز گفت: استقبال براى ایجاد 
نیروگاه خورشیدى در شرق و جنوب اصفهان بسیار زیاد است به همین 
دلیل براى تأمین 420 مگا وات برق در این خطه، ســه شرکت آلمانى و 
ایتالیایى براى سرمایه  گذارى در این زمینه اعالم آمادگى کرده  اند، دو مورد 
دیگر به جز این سه شرکت نیز به دلیل کاهش قیمت برق، براى همکارى 

در این طرح انصراف دادند.
نوبخت درباره اقدام ها و طرح هاى زیست محیطى نیز اظهار داشت: یکى 
از طرح هایى که امروز افتتاح شد در همین ارتباط بود، براساس این طرح 
همه ضایعات خطرناك به مواد قابل استفاده در امر ساختمان سازى و بتن 
تبدیل مى  شود، همچنین دیگر اقداماتى که اداره کل محیط زیست استان 

به آنها اشاره کرد، بسیار قابل توجه و مناسب بود.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در رابطه با مشکالت خشکسالى و عدم 
کشت دائم کشاورزان شرق اصفهان نیز خاطرنشان کرد: چهار موضوع 
مهم را در برنامه ششم در نظر گرفته  ایم، وضع آب همه استان  ها مشخص 
بوده و براى استان  هایى که داراى تنش آبى هستند به طور ویژه برنامه 

ریزى کردیم از جمله شرق اصفهان بودجه اى ویژه در نظر گرفته شد.
سخنگوى دولت با بیان اینکه برنامه ششم توسعه برنامه  اى ملى است، 
گفت: تنها برشــى که در این برنامه وجود دارد برش بخشى است، براى 
مثال گفته  ایم در سطح ملى رشد 8 درصدى مى  خواهیم و براى اینکه به 
رشد 8 درصدى برسیم 5 درصد کشاورزى باید رشد کند 9 درصد صنعت 
با رشد روبه رو شــود اما اعالم نکرده ایم که استان ها چه تکلیفى در این 
شاخص دارند، بنابراین، این برنامه با توجه به مطالعات آمایش سرزمین در 

هر استان تصویب خواهد شد.
معاون رئیس جمهور همچنین رشــد اقتصادى امســال بدون احتساب 

افزایش فروش نفت را 4/5درصد اعالم کرد.
وى درباره مصوبه  هاى آب در صندوق توسعه ملى در بخش داخلى و بین  
المللى گفت: هزارو500 میلیارد تومان براى آبرســانى روستایى در نظر 

گرفته شده است.
محمدباقر نوبخت، عصر پنج شنبه براى افتتاح چند طرح عمرانى و خدماتى 
وارد اصفهان شــد و در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان مورد 

استقبال استاندار و مسئوالن محلى قرار گرفت.  
چند پروژه راه آهن اســتان اصفهان با اعتبار 139 میلیارد تومان و طرح 
توسعه شــرکت صنایع چدن در نجف آباد از جمله طرح هایى بود که با 
حضور وى افتتاح شــد. همچنین بهره بردارى از بزرگ ترین مرکز ویژه 
مدیریت پسماند صنعتى کشور در مرکز کوهپایه با حضور نوبخت آغاز شد. 
این شرکت به عنوان بزرگ ترین مرکز مدیریت پسماندهاى صنعتى ویژه 
کشور و جزو مراکز بزرگ مدیریت پسماندصنعتى در سطح دنیا مى باشد 
که توانایى امحا ى260 تن انواع پسماند صنعتى در طول یک روز را دارد.

احداث پردیس 
خانواده محور

صفه 
ثبت ملى مى شود

مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهــان گفت: عملیات 
اجرایى احداث پردیس خانواده محور ســال آینده آغاز 

مى شود.
ســیدرضا مبلغ در گفتگو با  ایمنا اظهار داشــت: محل 
احداث مجموعه پردیس خانواده محور به مساحت 27 
هزار مترمربع در محله ولیعصر(عج) جانمایى شده است.

وى با اشــاره به اینکه مجموعه پردیس خانواده محور 
یک مکان شاد و تفریحى براى خانواده هاست، افزود: در 
این مکان فضاهاى تفریحى و فرهنگى ویژه مخصوص 
بانوان، آقایان، ســالمندان، کودکان در نظر گرفته شده 

است. 
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان ادامه داد: تمامى 
امکانات فرهنگى - تفریحى از قبیل ســالن همایش، 
آمفى تئاتر، کتابخانه، سالن مطالعه و سالن هاى ورزشى 
سرپوشیده نیز در مجموعه پردیس خانواده محور پیش 

بینى شده است.
مبلغ با بیان اینکــه مجموعه پردیس خانــواده محور 
منطقــه از لحــاظ محتــواى فرهنگــى و تفریحى 
غنى تر از سایر فضاهاى عمومى شهر است، خاطرنشان 
کرد: عملیــات اجرایــى مجموعه پردیــس خانواده 
محور با همکارى بخش خصوصى ســال آینده انجام 

مى شود.

همزمان با ایــام گرامیداشــت روز پرســتار، 
مهنــدس منتظــرى شــهردار نجف آبــاد در 
بیمارســتان حضرت فاطمه زهرا(س) این شهر 
حضور یافته و از شــاغالن در این حرفه تجلیل 

کرد.
در این دیدار که حجت االســالم حسناتى امام 
جمعه نجف آباد، مهندس گودرزى رییس شوراى 
اسالمى شهر و جمعى از مدیران شهرى حضور 
داشتند، ضمن بازدید از بخش هاى مختلف این 
بیمارستان و تبریک روز پرستار، با اهداى شاخه 
گل و شیرینى از زحمات پرســتاران خدوم این 

مجموعه تقدیر به عمل آمد. 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از تعیین حریم کوه صفه و شاه دژ و دنبال 

کردن ثبت ملى منطقه صفه خبر داد.
فریدون اللهیارى در گفتگو با ایســنا اظهار داشت: در 
بحث شاه دژ طى چند مدت اخیر میراث فرهنگى ورود 
پیدا کرده اســت و فعالیت هاى عمرانى این مجموعه 
شــدیداً زیر نظر قرار دارد. در حال حاضر در حال تعیین 
تکلیف حریم شاه دژ و صفه هستیم و با ثبت این حریم و 
اضافه شدن منطقه صفه به آثار ملى؛ ضوابط آثار ملى بر 

آنجا حکم فرما خواهد شد.
وى ادامــه داد: وقتى 80 درصد از یــک پروژه اجرایى 
شده اســت نمى توان در خصوص آن دستورات خارج 
از عرف صادر کرد، اما آنجایى که مداخله در سایت شاه 
دژ بوده سریعًا وارد عمل شده  وکار را متوقف و کنترل

 کرده ایم.
اللهیارى در خصوص این موضوع که آیا میراث فرهنگى 
با شــهردارى اصفهان در برخى پروژه هــاى میراثى 
تعامل و نادیــده گرفتن برخى تحرکات را در دســتور 
کار دارد، گفت: در هیچ دوره اى به انــدازه دوره فعلی 
پروژه هاى شهردارى زیر نظر و ذره بین میراث فرهنگى 
نبوده است. ما خیلى ســاده از تحرکات شهردارى گذر

 نکرده ایم.

معاون رئیس جمهور از کمک 80 میلیارد تومانى دولت به پروژه بزرگ اصفهان خبر داد

درحال حاضر طبق 
نظر کارشناسان 
بحران کم آبى 
جدى است و منابع 
آب بسیار محدود 
هستند بنابراین 
فرهنگسازى مصرف 
صحیح آب ضرورى 
است

دهمین جشنواره نخستین واژه آب در منطقه 5 اصفهان باحضور بیش از 500 
دانش آموز از مدارس فدك، محجوب، اشرف اصفهان، میالد، تشیع و... برگزار 
شد. در این جشنواره معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: اداره آموزش و پرورش داراى پتانسیل بسیار خوبى جهت مهیا 
نمودن زمینه هاى فرهنگسازى است چرا که این اداره با در اختیار داشتن دانش 
آموزان و نیز تعامل با اولیاى آنها مى تواند طى آموزش هایى، دانش آموزان 
مقاطع مختلف تحصیلى را به همراه خانواده هایشــان تحت فرهنگسازى 

مصرف بهینه آب قرار دهند.
جوانى به اهمیت مصرف صحیح آب اشاره کرد و افزود: درحال حاضر طبق 
نظر کارشناسان بحران کم آبى جدى است و منابع آب بسیار محدود هستند 

بنابراین فرهنگسازى مصرف صحیح آب ضرورى است.
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: هم 
اکنون در مدارس شهر اصفهان از تجهیزات و دستگاه هاى کاهنده مصرف 
استفاده مى شود همچنین به دانش آموزان در مراسم دعاهاى صبحگاهى 
روش صحیح مسواك زدن و اســتفاده از لیوان در آبخورى ها آموزش داده 
مى شــود اما به نظر مى رســد در این میان رســانه ها هم نقش مؤثرى در 
ترویج مصرف صحیح آب دارند.  ناصــر علیزاده مدیر آبفا منطقه 5 اصفهان 
هم در دهمین جشنواره نخستین واژه آب گفت: اکیپ مروجین آبفا منطقه 
5 اصفهان در طول سال همواره در صدد شناسایى افرادى هستند که آب را 
به خوبى مصرف نمى کنند و با دادن تذکر و آموزش سعى در ترویج مصرف 
بهینه آب دارند و نیز در مساجد ائمه جماعات مردم را تشویق به مصرف صحیح 

آب مى نمایند.

دهمین جشنواره نخستین واژه آب
 برگزار شد

,,
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اعتراض شهردارى نطنز به 
تعرفه هاى گران

شهردار نطنز گفت: باال بودن تعرفه هاى نظام مهندسى 
مورد اعتـراض شـهردارى اسـت و معتقدیـم پولى که 
شهردارى بابت ساخت و سازها با وجود هزینه نظارت و... 

دریافت مى کند کمتر از این هزینه هاست. 
محسن تجویدى افزود: در بعضى موارد، نظام مهندسى 
قصد تعریف آیتـم هاى جدیـدى در تعرفه هـاى نظام 
مهندسـى دارد که مـورد اعتراض اسـت و در خصوص 
کاهش هزینه ها هم مدیر کل سـازمان نظام مهندسى 

استان هم قول هاى مساعدى داده است.
وى خاطر نشان کرد: اعتراضاتى به هزینه هاى دریافتى 
شـهردارى از سـاختمان سـازها نیـز مطرح اسـت که 
این مورد بـراى ما قابل قبول نیسـت چرا کـه تعرفه ها 
در این خصـوص کامـًال شـفاف و قانونى اسـت و فرم 

ریز هزینه ها هم داده مى شود.

27 طرح عمرانى در چادگان به 
بهره بردارى مى رسد

فرماندار چـادگان از افتتـاح و بهره بـردارى از 27طرح 
عمرانى و خدماتى در این شهرستان خبر داد.

مهـدى اسـدپور گفـت: بـراى بهـره بـردارى از ایـن 
طـرح هـاى عمرانـى و خدماتـى 25 میلیـارد ریـال 
سرمایه گذارى شده اسـت. وى افزود: طرح هاى  قابل 
افتتاح دهه فجراین شهرستان در بخش هاى بهداشت 
و درمان، آبیارى بارانى، عمرانى، خدماتى و کشـاورزى 

است.

آغاز دوره تربیت مربى 
سالمت جنسى کودك از امروز

دوره تربیت مربى سالمت جنسـى کودك از 17 بهمن 
ماه از سـوى خانه کودك سـازمان فرهنگى- تفریحى 

شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
مدیر خانه کـودك با بیان این مطلب گفت: مشـکالت 
مختلف ناشـى از نبود آموزش هاى جنسـى به کودکان 
به منظور ارتقاى سالمت جنسى آنها و همچنین توجه 
به تربیت مربیـان در این حوزه، مسـئوالن خانه کودك 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان را بر آن 

داشت که در این زمینه اقدام کنند.
نفیسـه حبیب اللهى تصریـح کـرد: دوره تربیت مربى 
جنسى کودك از 17 بهمن آغاز مى شـود و در روزهاى 
یک شـنبه و سـه شـنبه هر هفته در کتابخانه مرکزى 

برگزار خواهد شد.

هماهنگى بین دستگاهى در 
اصفهان مشکل دارد

مدیرکل سـتاد بحران اسـتاندارى اصفهان با اشـاره به 
اینکـه در هماهنگـى بیـن دسـتگاه ها هنـگام حوادث 
دچار مشکالتى هسـتیم، گفت: براى حوادث طبیعى و 

مصنوعى باید هماهنگى الزم را کسب کنیم.
منصور شیشـه فروش با بیان اینکه همه دسـتگاه هاى 
اجرایى در هنگام بروز حوادث وظایفى را برعهده دارند، 
اظهار داشت: در این زمینه بر اساس قانون وظایف همه 

دستگاه ها مشخص شده است.
وى با اشاره به اینکه در حوزه هماهنگى بین دستگاه ها 
در هنگام حوادث دچار مشـکالتى هستیم، اضافه کرد: 
در این راسـتاهم در زمینه حوادث طبیعى و هم حوادث 

مصنوعى باید هماهنگى الزم را کسب کنیم.

9 ُتن علوفه، نذر وحوش 
پناهگاه کاله قاضى 

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف 
آباد به ایرنا گفت: یک خّیر محیط زیسـت و عالقه مند 
به طبیعت در شهرسـتان نجف آباد 9 ُتن علوفه را براى 
تغذیه وحوش و آهوان پارك ملى و پناهگاه حیات وحش 

کاله قاضى اصفهان اهدا کرد.
محمد محمدى اظهار داشت: با توجه به خشکسالى هاى 
متعدد استان، رسول نصر اصفهانى َخّیر و دوستدار محیط 
زیست شهرسـتان نجف آباد با مراجعه به اداره حفاظت 
محیط زیست این شهرسـتان اقدام به نذر 9 ُتن علوفه 

براى منطقه حفاظت شده کاله قاضى کردند.

خبر

نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمــه در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: برخوار با 150 هزار نفر جمعیت، 
یک بیمارستان دولتى ندارد و تنها یک درمانگاه خصوصى 

کوچک دارد.
حســینعلى حاجى دلیگانى اظهار داشــت: خصوصیات 
شهرستان شاهین شهر به شکلى است که از سراسر ایران 
اسالمى در این شهرستان جمع شده اند و امیدواریم آنچه 

رسالت ما مسئوالن است را به خوبى انجام دهیم.
وى تصریح کرد: به عنوان استان اصفهان یک مارك بدى 
به ما خورده اســت که ما برخوردار هســتیم؛ ممکن است 
تاحدودى در شــهر اصفهان این موضوع حاکم باشــد اما 

شهرســتان هایى که در کنار اصفهان هستیم کمبودهاى 
زیادى وجود دارد. 

حاجى دلیگانى با بیان اینکه برخوار با 150 هزار نفر جمعیت، 
یک بیمارستان دولتى ندارد و تنها یک درمانگاه خصوصى 
کوچک دارد، عنوان کرد: این شهرســتان یک مجموعه 
ورزشى مناســب براى جوانان ندارد، یک سوم شهردارى 
تأمین مى کند و یک ســوم هم صنعت و تنها یک سوم آن 
مانده است که اگر دولت حمایت کند این طرح به سرانجام 
مى رسد.وى تأکید کرد: بازسازى فاضالب تنها پروژه ملى 
شهرستان شاهین شهر است؛ اگر مى خواهیم در مسیر عدالت 

حرکت کنیم، باید به پروژه هاى ملى نگاه ویژه اى کرد.

معاون امور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان گفت: خانه جوان و ســمن ســراى اســتان 
اصفهان تا پایان امســال راه اندازى مى شود و در اختیار 

سازمان هاى مردم نهاد جوان قرار مى گیرد. 
غالمعلى ابراهیمى در نشســت مجمع جوانان اســتان 
اصفهان افزود: خانه جوان و یا سمن سرا یکى از مطالبات 

اصلى جوانان و سازمان هاى مردم نهاد جوان است. 
وى افزود: با پیگیــرى هاى انجام شــده مکانى براى 
تأسیس این خانه در نظر گرفته شده است که اسفند امسال 
افتتاح و مورد بهره بردارى سمن ها ( سازمان هاى مردم 

نهاد ) قرار مى گیرد.

معاون امور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان بیان کرد: خانه جوان بســتر و مکان مناسبى 
براى هم افزایى بین اعضاى ســازمان هاى مردم نهاد 
و جوانان اســتان اصفهان براى انجام فعالیت هاى عام 
المنفعه است و در این مکان فضاهاى فرهنگى همانند 
کتابخانه، دفتر مشــاوره، اتاق فکر، دفتر مجمع جوانان 
استان، اتاق کارآفرینى، فضاى تفریحى و مواردى از این 

قبیل ایجاد مى شود.
وى اظهار داشت: تعداد سمن هاى این استان تا نیمه سال 

آینده با مشارکت جوانان به بیش از 300 سمن مى رسد.
راه اندازى خانه جوان 

استان اصفهان تا پایان سال 
اصفهان 

مارك بدى خورده است

از حدود سه هفته پیش شاهد شیوع روز افزون بیمارى فوق 
حاد پرندگان در سطح استان بودیم به طورى که تاکنون 
شهرستان هاى خمینى شهر، کاشان، گلپایگان، نجف آباد، 
خوانسار ، دهاقان و روستاى جرقویه درگیر آنفلوآنزاى فوق 

حاد پرندگان شده است.
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستى اداره کل دامپزشکى 
اســتان اصفهان با اشــاره به حساسیت بیشــتر برخى 
شهرستان هاى استان همچون کاشان و گلپایگان به مهر 
گفت: به منظور تشــدید اقدامات بهداشتى قرنطینه اى با 
هماهنگى و همکارى نیروى انتظامى و ســایر مسئولین 
ذیربط در اســتان و شهرستان هاى کاشــان و گلپایگان 
اقدام بــه راه اندازى اکیپ هاى ســیار قرنطینه در این دو 

شهرستان شد.
منصور کیمیایى با بیان اینکه  این اکیپ ها با اســتقرار و 
گشتزنى در محورهاى مواصالتى بین اســتانى بر تردد 
خودروهاى یاد شده به خصوص خودروهاى حامل پرندگان، 

کود مرغى و ســایر فرآورده هاى مرتبط نظــارت دارند، 
اظهار داشــت: از تردد خودروهاى فاقد گواهى بهداشتى 
قرنطینه اى حمل، جلوگیــرى و مطابق ضوابط و مقررات 

برخورد خواهیم کرد. 
با شیوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان، بزرگ ترین مجتمع 
مرغدارى اســتان نیز به تعطیلى کشیده شد و بیش از نیم 
میلیون مرغ تخمگذار، آلوده و تلف شــدند که به خارج از 

شرکت انتقال یافت.
اگر تا قبل از درگیرى بزرگ ترین مجتمع مرغدارى استان 
در اشترجان فالورجان تعداد طیور مبتال به آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان به 70 تا 80 هزار نفر مى رسید اما با درگیر شدن 

این مجتمع ، 580 هزار طیور معدوم شدند.
معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشاورزى استان اصفهان 
در ارتباط با آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به مهر گفت: در 
حال حاضر بالغ بر 580 هزار طیور مبتال به آنفلوآنزاى فوق 

حاد پرندگان معدوم شدند.

امیرحسین افیونى با بیان اینکه اصفهان دوازدهمین استان 
در کشور بود که درگیر این بیمارى شــد، ادامه داد: از بین 
14 استانى که در سطح کشور با این بیمارى درگیر شدند 
اصفهان دوازدهمین استان است. وى اضافه کرد: خمینى 
شــهر، فالورجان، نجف آباد، جرقویه و دهاقان از جمله 

شهرستان هایى هستند که با این بیمارى درگیر شده اند.
با توجه به اظهارات مدیر کل دامپزشــکى اصفهان در این 
خصوص که در زمان حاضر تمام شهرهاى هم مرز و اطراف 
اصفهان درگیر بیمارى آنفلوآنزاى پرندگان شده اند بنابراین، 
این مسئله ســختى کار را در این استان افزایش داده است 

چراکه امکان تشدید روند بیمارى در این استان وجود دارد.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان در ارتباط با آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان تصریح کرد: نجف آباد و بوئین و میاندشت 
از شهرستان هاى کانون بیمارى هستند و قابل توجه اینکه 
نظارت دامپزشکى تا آنجا دقیق و حساس دنبال مى شود که 
تنها موردى که در بوئین و میاندشت گزارش شده در یک 

روستاى بسیار دور در یک خانه چهار پرنده وجود داشت که 
یکى از آنها مبتال بود که توســط کارشناسان دامپزشکى 

شناسایى شد.
اما با وجود همه اظهارات براى ایجاد آرامش در جو عمومى 
در خصوص این بیمارى، مدیر کل دامپزشــکى اســتان 
اصفهان چند روز پیش و در گفتگــو با مهر از قرنطینه 14 
روزه روستاى همت آباد نجف آباد خبر داد و گفت: این تنها 
روستا در استان است که قرنطینه شده و آن هم بخاطر عدم 

سرایت به روستاهاى کنارى آن بوده است.
در شــرایطى که دومینوى شــیوع آنفلوآنزاى پرندگان، 
شهرستان هاى اســتان اصفهان را یکى پس از دیگرى 
درنوردیده اســت و در این مدت کوتاه بسیارى از مرغ ها 
و طیور تلف شــد اما جهاد کشاورزى اســتان و اداره کل 
دامپزشکى اصفهان مدعى هستند که مردم هیچ نگرانى از 
خرید مرغ و تخم مرغ نداشته باشند و تمام این محصوالت 

در بازار سالم است.

فروش مرغ در دکه روزنامه فروشى! فروش مرغ در دکه روزنامه فروشى! 
جمال نوروز باقرى

مرغ ها در اصفهان دیگر خریــدارى ندارند. این روزها 
به دلیل شیوع بیمارى آنفلوآنزاى پرندگان و همینطور 
شــنیدن برخى اخبار درباره قرنطینه کردن تعدادى از 
روستاهاى استان، مردم چندان میل و رغبتى به خرید 

آن ندارند. 
از طرفى سبد خرید مردم نیز دائم در حال تغییر است و 
این تغییر در استان ها و شهرستان ها نمود بیشترى به 
خود مى گیرد. بدون شک خبر زمان واریز یارانه نقدى 
بهمن ماه از خبر بیمارى آنفلوآنــزاى پرندگان مهمتر 
اســت! با این حســاب باید ابتداى گزارش را نیز تغییر 
بدهیم: مرغ ها در اصفهان خورده مى شوند اما همراه با 

ترس از آنفلوآنزاى پرندگان.
این روزها مرغ با چه کاالى دیگرى تشابه دارد؟ از لحاظ 
خصوصیات ظاهرى عرض نمى کنیم،بلکه در خرید آن 

چه نزدیکى با کاالى غیر دارد؟
روزنامه ها کاالى فرهنگى به حساب مى آیند و مرغ ها 
محصول غذایى به شــمار مى آیند. اما حتمًا پیش خود 
مى گویید این کجا، آن کجا؟ عرض مــى کنیم؛ لطفًا 

کمى صبور باشید.
- مرغ ها در قیمت نوسان دارند و روزنامه ها در خبرها 

و تیترهاى خود.
- مــرغ ها خــورده مــى شــوند و روزنامه هــا پاره 

مى شوند.
- مرغ ها در روزهایى مثل این روزها بیمار مى شــوند 
وکمتر کســى ســراغ آنها مى رود. روزنامه ها در تمام 
روزهاى سال به جز ایام تعطیل خریدار ندارند و بیشتر 

افراد سراغ آگهى آن مى روند.
- مرغ ها بســته به قســمت هــاى مختلــف، ذائقه 
هاى گوناگونــى را نیز همــراه خود مــى کند؛ یکى 
ران خور اســت، دیگرى ســینه خور، عــده اى نیز از 
مغازه هاى مرغ فروشــى بســته هاى دل وجگر آن را 

مى خرند.
اما روزنامه ها بســته به ســالیق مختلــف صفحات 

گوناگــون دارد: یکى سیاســت باز اســت،دیگرى در 
صفحــه اجتماعى چرخ مى خــورد، یکى نیــز دنبال 
توپ صفحــه ورزش اســت،عده اى هم بــه دنبال 
هنر خــود در صفحــه فرهنــگ وهنر مــى گردند و 

قس على هذا.
-مرغ ها بــه فراخور فصــل گران مى شــوند، نایاب 
مى شوند، احتکار مى شوند، آنفلوآنزاى مرغى مى گیرند، 
یخ زده مى شــوند و خالصه هر روز براى این پرکنده 
یک داستان تکرار ناشدنى، تکرار مى شود. روزنامه ها 
به فراخور متن نوشته یا خبر کســب شده و یا گزارش 
رسیده، آتش مى گیرند،توقیف مى شوند،پاره مى شوند، 
جمع مى شوند، تعطیل مى شــوند، برکنار مى شوند(!) 

و خالصه هر روز براى ایــن چهار خط ونصفى عده اى 
هستند که تصمیم بگیرند.

- مرغ ها اما در یک نقطه با روزنامه تفاوت دارد و آن هم 
قیمت است. شما نمى توانید مرغى پیدا کنید که قیمت 
آن با روز قبل یکسان باشد اما روزنامه ها در قیمت خود 
وفادارهســتند؛ برعکس مرغ ها که حتى در وزن خود 

وفادارى ندارند.
-براى مرغ، جایگزینى وجود ندارد؛ نه مى توان با این 
قیمت هــا ماهى تهیه کرد و نه حتى گوشــت قرمز اما 
براى روزنامه ها جایگزین وجود دارد؛ دروغ و شــایعه 
که در ترکیب با هم، تولیدات فضاى مجازى را شــکل 

مى دهند. 

-مرغ ها براى فروش به روى تــرازو مى روند تا وزن 
خالص آنها محاســبه و تبدیل به پول شــود. روزنامه 
براى فروش روى دکه روزنامه فروشى مى رود و همراه 
ســیگار،تنقالت و دیگر فامیل هاى وابسته به فروش 

مى رسند تا جایگزین پول ُخرد شود.
- مرغ ها قبل از اینکه به جوخه مرگ ســپرده شــوند 
ُقدُقد مى کنند ولى روزنامه ها بى صدا، سرو صدا تولید 

مى کنند.
این روزها شــاید خرید مرغ با همراه شــدن بیمارى 
آنفلوآنزاى پرندگان براى عده اى سخت و ناگوار باشد 
اما بدون شک خرید روزنامه براى بسیارى از اهالى شهر 

کارى غیر ممکن شده است!

دومینوى شیوع آنفلوآنزاى پرندگان در اصفهان

ناسا، 3 ایرانى در بین
6 مدیر اصلى خود دارد
عضو هیئت علمى پژوهشــگاه امام صادق(ع) 
گفت: از شــش مدیر اصلى ناسا ســه نفر ایرانى 
هســتند، در جنگ هم  چنین نخبگانى داشتیم، 
هیچکــدام از ارتش هــاى کالســیک دنیــا 
نمى توانســتند باور کنند ما از رود اروند بگذریم 

و عملیات کنیم.
مهــدى نظرپور در همایش تجلیــل از نخبگان 
بسیجى اصفهان با اشاره به همگامى و پیشتازى 
مردم اصفهــان از انقالب مشــروطه تا پیروزى 
انقالب اســالمى و دوران مقدس اظهار داشت: 
در دوران دفاع مقدس بیشترین شهدا، جانبازان 
و پزشکان و پرستاران از اصفهان تقدیم جبهه ها 
شد و اصفهان در همه زمینه هاى علمى، جهادى، 
سیاسى و انقالبى از بســیارى از استان ها حتى 
تهران پیشتاز بوده اســت؛ به همه نخبگان خود 
اعم از علمى، ورزشى و هنرى چه خانم باشد و چه 

آقا افتخار مى کنیم.
این استاد دانشــگاه ادامه داد: فرماندهان جنگ 
از فارغ التحصیالن یا دانشــجویان ممتاز و نخبه 
دانشگاه هاى مطرح کشور بودند، شهید طهرانى 
مقدم نخبه اى بود که توانســت برد موشک هاى 
ما را از 100 کیلومتر به 6000 کیلومتر برســاند. 
امروز نیز نخبگان کشور روند پیشرفت را در دست 
گرفته اند؛ پیشــرفت ها در بحث هاى هسته اى و 
هوافضا به دست همین نخبگان انجام شده است.

وى در پایان با اشاره به موفقیت مریم میرزاخانى 
در کسب جایزه فیلد ریاضى عنوان کرد: ایشان 
اولین بانوى جهان اســت که توانسته است این 
جایزه بزرگ ریاضى را کسب کند، فرمول هایى 
که او بــه کار مى بــرد باعث حیرت شــاگردان 
اینشتین شده است؛ از شش مدیر اصلى ناسا سه 
نفر ایرانى هســتند، در جنگ هم چنین نخبگانى 
داشــتیم، هیچکدام از ارتش هاى کالسیک دنیا 
نمى توانستند باور کنند ما از رود اروند بگذریم و 
عملیات کنیم اما این اتفاق افتاد و به برکت وجود 
نخبگانى بود که هیچ تجربه اى از جنگ نداشتند.

جشن بزرگ شهروندان 
ارشد اصفهانى 

رئیس دفتر تخصصى سالمند گفت: جشن بزرگ 
شــهروندان ارشــد اصفهانى با عنوان «پاتوق 
تجربه» از 17 تا 19 بهمن ماه به مدت ســه روز 

در مناطق 4، 1 و 15  شهرداري برگزار مى شود.
فریبا زارعان اظهار داشت: دفتر تخصصى سالمند 
باغ تجربه سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى 
اصفهان به مناسبت دهه فجر و پیروزى انقالب 
اسالمى جشن با شــکوهى را ویژه پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها به عنوان شــهروندان ارشد شهر 

برنامه ریزى کرده است.
وى افزود: اجراى برنامه با اســتفاده از سالمندان 
به منظور هویت بخشــى و خودباورى این گروه 
سنى، معرفى اهداف و آرمان هاى انقالب و انتقال 
مفاهیم در قالــب برگزارى جشــن، رونمایى از 
اجراى سرود و تئاتر و موسیقى شهروندان ارشد از 

جمله اهداف برگزارى این برنامه است.
وى ادامه داد: جشن بزرگ «پاتوق تجربه» با شعار 
«سالمندى فصل جدید زندگى»، 17 بهمن ماه در 
محل باغ تجربه واقع در باغ غدیر، جنب پارکینگ 
شــماره چهار، 18 بهمن ماه در محل پل فلزى، 
جنب کانون پرورش فکــرى کودك و نوجوان و 
19 بهمن ماه در محل پارك توحید(خوراسگان) 

برگزار خواهد شد.
زارعان خاطرنشــان کرد: این برنامه از 17 بهمن 
ماه به مدت ســه روز صبح ها از ساعت 9 تا 12 
برگزار مى شــود که عالقه مندان براى کســب 
اطالعات بیشتر و شرکت در این جشن مى توانند 

با شماره 32670295 تماس حاصل کنند.

اســتاندار اصفهان گفت: شــیوه کنونى توانمندسازى 
اســتان هاى محروم موجب مى شــود تا استان هاى 
برخوردار نیز محروم شــود و به همین دلیل این شــیوه 

نیازمند تغییر است.
به گزارش ایرنا، رســول زرگرپور جمعه شب در جلسه 
اى با مدیران اســتان اصفهان که با حضور محمد باقر 
نوبخت در استاندارى برگزار شد، افزود: نگرش کنونى به 
گونه اى است که استان هاى محروم پیشرفت مى کنند، 

اما روند رشد در استان هاى برخوردار متوقف مى شود و 
مشکالتى زیادى را براى آنها به وجود مى آورد.

وى افزود: بسیارى از زیر ســاخت هاى استان هایى که 
به اصالح برخوردار بوده اند، مســتهلک شده و بسیارى 
از سیستم هاى شهرى با مشــکالت عدیده اى روبه رو 
شده است. زرگرپور اضافه کرد: براى مثال سیستم آب و 
فاضالب در استان اصفهان مربوط به قبل از انقالب است 
و بى شک با اعتبارات موجود نمى توان آنها را به خوبى 

سر و سامان داد.
استاندار اصفهان افزود: سرانه فضاهاى ورزشى در این 
استان یک سوم کمتر از میزان متوسط کشورى و میزان 
واحدهاى آموزشى در این خطه نیز از استاندارد کشورى 
پایین تر است واین آمار نشان مى دهد که وضعیت در این 

استان چندان مناسب نیست.
وى گفت: این استان اگرچه در جنگ تحمیلى شهداى 
زیادى تقدیم کرد و نقش پررنگى داشــت، متأسفانه از 

وجود یک موزه مرتبط با این حوزه بى بهره مانده است.
وى اضافه کرد: این موضوع باعث شرمندگى شده است 
و امیدواریم شــرایط تکمیل و افتتاح این موزه به زودى 

فراهم شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: طى 48 ســاعت توســط نیروهاى امدادى این 
جمعیت به 538 نفر گرفتار و حادثه دیده در برف و کوالك 

امداد رسانى شد.
به گزارش ایرنا، روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان روز شــنبه به نقل از داریوش کریمى افزود: در 
این راستا براى 16 مورد حادثه برف و کوالك در مناطق 
غرب، جنوب، شــمال و قســمت هایى از شرق استان 

امدادرسانى شد.
وى با اشاره به اینکه طى این مدت در سه مورد عملیات 
رهاسازى انجام شده اســت، افزود: در این عملیات ها 
290 نفر از مسافران در راه مانده، امدادرسانى و اسکان 

اضطرارى داده شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
تصریح کرد : 197 نجاتگر این جمعیت در قالب 43 تیم با 
همراه داشتن تجهیزات الزم امدادى در عملیات هاى یاد 

شده حضور داشتند. 
کریمى در ادامه به شهروندان توصیه کرد که از سفرهاى 
غیر ضرورى به نقاط برف گیــر و صعب العبور در فصل 
سرما اجتناب کنند و در صورت ضرورت، پیش از سفر از 

وضعیت جاده هاى هدف آگاه شوند.
وى توصیــه کرد: راننــدگان افزون بــر تجهیز خودرو 
به تمامى تجهیزات زمستانى، نقشــه کاملى از تمامى 

راه هاى اصلى و فرعى به همراه داشته باشند.
به گزارش ایرنا، ســاکنان مناطق غرب، جنوب و شمال 
استان از جمله شهرهاى فریدونشهر، سمیرم، چادگان، 
بویین و میاندشت، خوانســار و داران، شاهد بارش برف 

بودند.

امداد  رسانى به 538 حادثه دیده در برف و کوالك اصفهان زیرساخت هاى اصفهان مستهلک شده است
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واردات 800 تن 
تیغه برف پاك کن

براسـاس آمار گمرك در 9 ماهه نخسـت سـال جارى، 
بیش از 862 تن تیغه برف پاك کن از کشورهاى مختلف 
جهان به ایران وارد شـده اسـت.  براسـاس واردات این 
حجم تیغه برف پاك کن از کشـورهاى مختلف جهان، 
سـه میلیون و 299 هـزار و 79 دالر، ارز از کشـور خارج 

شده است.
الزم به ذکر اسـت که ارزش ریالى این میـزان واردات، 
بیش از 103 میلیارد ریال در آمار گمرك به ثبت رسیده 

است.
گفتنى است برف پاك کن از کشـورهاى آلمان، امارات 
متحـده عربى، تایـوان، ترکیـه، جمهورى کـره، چین، 
ژاپن، لهستان و فرانسه واردکشور شـده که در این بین 
چین بزرگ ترین صـادر کننده برف پاك کـن به ایران 

بوده است.

پرداخت وام 40 میلیونى 
مسکن مهر آغاز شد

پرداخـت وام 40 میلیون تومانى مسـکن مهـر از امروز 
آغاز شد.  حدود یک ماه پیش مصوبه افزایش وام خرید 
مسـکن مهر از 30 به 40میلیون تومان تصویب شد اما 
تاکنون اجرایى نشده بود و چندى پیش محسن نریمان 
مدیرعامل شرکت عمران شـهرهاى جدید از تأخیر در 

پرداخت این وام انتقاد کرد.
وام مسـکن مهر به واحدهایى که تمام نشـده و فروش 

اقساطى نشده اند، تعلق مى گیرد.

تولید 6 وانت متوقف شد
دى ماه امسال تولید شـش مدل وانت در خودروسازان 
داخلى به صفر رسید.  دى ماه امسال تولید وانت آریسان 
دوگانه سـوز ایران خودرو تبریز با کاهش 100 درصدى 
همراه بوده و از دوهزارو430 دسـتگاه در دى ماه سـال 

گذشته به صفر رسید.
تولید وانـت وینگل دوکابین تک دیفرانسـیل شـرکت  
سـازه هاى خودرو دیار نیـز 100 درصد کاهـش یافته و 
از پنج دستگاه در دى ماه سـال گذشته به صفر کاهش 

یافت.
همچنین تولید وانت وینـگل دوکابین دو دیفرانسـیل 
دیگر محصول شرکت سـازه هاى خودرو دیار نیز 100 
درصد کاهش یافته و از شش دستگاه در دى ماه 1394 

به صفر رسید.
در این مدت تولید وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز گروه 
بهمن نیز با کاهش 100 درصدى همـراه بوده و از یک 

دستگاه در دى ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.
تولید وانت مزدا دوکابین دوگانه سوز دیگر محصول گروه 
بهمن نیز 100 درصد کاهش یافته و از یک دستگاه در 

دى ماه 1394 به صفر رسید.
همچنین تولید وانت کاپرا دیگـر محصول گروه بهمن 
نیز 100 درصد کاهش یافته و از 109 دستگاه در دى ماه 

سال گذشته به صفر کاهش یافت.

افزایش نرخ مالیات در سال 96 
ممنوع شد

دبیر کمیسـیون اقتصادى مجلس شـوراى اسـالمى با 
بیان اینکه دولت مجوزى براى افزایش تعرفه مالیاتى در 
سال 96 ندارد، گفت: مؤدیان در صورتى که فعالیتشان با 

افزایش روبه رو نشود، همان مالیات قبل را باید بپردازند.
 سـید حسـن حسـینى شـاهرودى با اعالم اینکه منابع 
مالیاتى بودجه سـال بعد 21 درصد رشـد خواهد داشت، 
اظهار داشت: کمیسیون تلفیق اجازه افزایش تعرفه هاى 
مالیاتى را به دولت نداده است.وى با بیان اینکه افزایش 
درآمد مالیاتى نباید از طریق افزایش تعرفه  صورت بگیرد، 
افزود: یک مؤدى مالیاتى اگر عملکـردش با فعالیت ده 
سال قبل یکسان باشد بایسـتى همان مالیات را بپردازد 

و نباید او مشمول هیچ افزایشى در این خصوص شود. 
حسینى شاهرودى با اشاره به گزارش سخنگوى دولت 
در کمیسیون تلفیق در خصوص درآمد هدفمندى گفت: 
درآمد هدفمندى یارانه ها حـدود 31 هزار میلیارد تومان 
بوده که 11 هزار میلیارد تومان نیز از ردیف هاى بودجه اى 

براى پرداخت یارانه نقدى به آن افزوده مى شود. 
وى تأکید کرد: متأسـفانه دولت برنامـه اى براى حذف 
یارانـه ثروتمنـدان نـدارد و هیچکـدام از روش هـاى 
پیشنهادى کمیسیون تلفیق براى حذف یارانه ثروتمندان 

مورد قبول دولت قرار نگرفته است.

رئیــس مرکــز برنامه ریزى و نظــارت بــر دخانیات 
کشور پیش بینى کرد که تولید ســیگار در سال جارى 
نسبت به سال گذشــته از 30 میلیارد به 45 میلیارد نخ 

برسد.
على اصغر رمزى در گفتگو با ایســنا با اشاره به اینکه در 
سال گذشته 30 میلیارد نخ سیگار در داخل کشور (اعم 
از خارجى و داخلى) تولید شده است، اظهار داشت: پیش 
بینى  مى کنیم که در ســال جارى 45 میلیارد نخ سیگار 
در داخل تولید شود که نشــان دهنده افزایش تولید 15 

میلیارد نخ سیگار طى سال جارى است.
وى ادامه داد: طى ده ماهه ســال جــارى تولید داخل 

معــادل 36/2 میلیارد نخ بــوده که نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل که میزان تولیــد 23/6میلیارد نخ 
بوده اســت، رشــد 53 درصدى افزایش تولید سیگار 

داشته ایم.
رمزى با اشاره به اینکه این تبصره قانونى موجب تحول 
در این رشته صنعتى شده است، گفت: با اجرایى کردن 
تبصره مذکور سعى کرده ایم تا واردات به سمت صفر میل 
کند و تولید به سمت تأمین کل نیاز کشور نزدیک شود. 
عالوه بر این فضاى رقابتى نیز ایجاد شــده که موجب 
اشتغال، افزایش سرمایه گذارى و قطع واردات و ایجاد 

ارزش افزوده داخلى شده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازى در امور بین الملل گفت: 
دو فروند هواپیمــاى ایرباس جدید در اســفند ماه وارد 

ناوگان ایران ایر مى شوند.
اصغر فخریه کاشــان اظهار داشت: بر اســاس قرارداد 
هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران «هما» و ایرباس، دو 
فروند هواپیماى ایرباس جدید در اسفند ماه وارد ناوگان 

ایران ایر مى شوند.
وى افزود: مذاکرات با نمایندگان شــرکت  ATR ادامه 
دارد و مجــدداً ظرف امروز و فــردا نمایندگان ATR به 
تهران مى آیند و جلســات ادامه دارد و این زمانبر شدن 
مذاکرات با ATR بخاطر مسائلى در خصوص موتورهاى 

هواپیماى ATR72-600 است، چراکه موتورهاى این 
هواپیماها ساخت کاناداســت و ما باید نسبت به تأمین 
قطعات یدکى و پشــتیبانى فنى موتورهاى این هواپیما 
مطمئن شویم و در این راستا پیگیرى ها و جلسات ادامه 
دارد و یکسرى نکات فنى اســت که باید بررسى دقیق

 شود.
وى با بیان اینکه رقم قرارداد میان ایران ایر و  ATR  براى 
  ATR72-600 خرید 20 فروند هواپیماى منطقــه اى
چهارصد میلیون دالر است افزود: تا پایان امسال سه تا 
چهار فروند از این نوع هواپیما  از شرکت سازنده تحویل 

مى گیریم.

پیش بینى افزایش 
تولید 15 میلیارد نخ سیگار

ورود 2 فروند ایرباس جدید 
به ناوگان هما در اسفند 

پیکان  بازها!  
  جام جم آنالین | دولوکس، کارلوکس و جوانان با چراغ هایى 
مستطیل شکل، جلو داشبورد چوبى، موتورى ساده، بدنه اى محکم و مقاوم 
و یک دنیا خاطره، نوستالژى، خرده فرهنگ و جمعى از رانندگان باحال و 
عاشق... همه اینها توصیف پیکان است. در همین حال جماعتى عاشق و 

خوش ذوق را در میان گونه هاى مختلف عشاق، «پیکان باز» مى نامند.
آنهایى که عاشقانه پیکانشان را دوست دارند و به گونه هاى مختلف و معموًال 
عجیب و غریب برایش هزینه  مى کنند تا جایى که این هزینه شاید بخش 
عمده قیمت خود ماشین را شامل شــود! اگر سرى به فروشگاه هاى لوازم 
تزئینى ماشین بزنید، خواهید دید که وسایل تزئینى درون و بیرون پیکان از 
چه تنوع و فروشى برخوردار است. به طورى که با پیشرفت فناورى، وسایل و 
روش هاى جدیدى در اختیار پیکان بازها قرار گرفته است. پیکانى که متعلق 

به یک پیکان باز است، مختصات و نشانه هاى مخصوص به خود را دارد.
معموًال شــاه فنرهایش را پایین آورده اند به طورى که ارتفاع ماشین تا حد 
چسبیدن به کف خیابان کاهش یافته اســت. درون ماشین هم براى خود 
دنیایى دارد. از شــکل هاى تزیینى روى دنده گرفته تا تزیین داخل درها. 
معموًال داخل تودرى عکس سلبریتى هاى معروف ایرانى، هندى یا فرنگى 
اســت و با دقت و حوصله رویش را نیز با پالستیک پوشانده اند. در طاقچه 

عقب نیز از انواع و اقسام پوست ها و پوستین ها استفاده مى شود.
در آپشــنى دیگر، چراغ خطرها طورى تنظیم مى شود که با ترمز گرفتن، 
فالش  دوربین به صورت راننده عقبى بیافتد! تزیینات آیینه ماشین با انواع 

آویزها، تزیین جلوى آمپر و داشبورد هم ماجراى خاص خود را دارد.

بوق!
بوق نیز یکى از بارزترین آپشن پیکان بازهاست. زمانى بوق هایى با صداى 
حیوانات مختلف به بازار آمده بود و شاید االن هم موجود باشد. این بوق ها 
طورى بود که قابلیت تغییر صداى موجودات مختلف را داشت و به عالوه 
صداها قابلیت تنظیم و کم و زیاد شدن داشتند! این بوق ها هنوز که هنوز 
است یکى از اصلى ترین آپشن هاى پیکان بازها محسوب مى شود. سیستم 
صوتى نصب شده روى برخى پیکان ها هم جالب است. سیستم هایى که 
برخى پیکان بازها روى پیکانشــان مى بندند گاه تا 60  درصد قیمت خود 
ماشین را شامل مى شود، یعنى اگر یک پیکان سالم به طور متوسط بین شش 
تا 9 میلیون تومان قیمت داشته باشد (قیمت تقریبى است و قطعى نیست، 
پیکان بازها حساس نشوند!) سیستمى که رویش مى بندند حدود چهار تا پنج 

میلیون تومان قیمت دارد.
ضبط صوت حرفه اى، ســاب، آمپلى فایر، بلندگو و اصطالحًا باکس هاى 
خاص که در این باکس ها ساب همراه چند بلندگو روى سازه اى چوبى یا 

استوانه اى نصب و در صندوق عقب قرار مى گیرد.
تمام اینها روى پیکان طورى نصب مى شــود که با کمــى افزایش صدا، 
کل ســاختمان هاى منطقه از جا بلند شــده و دوباره بر جاى مى نشیند! 

پیکان بازها مى دانند که براى نصب چنین سیستم هایى حتمًا باید باترى 
ماشین و برخى ملزومات برقى آن را نیز عوض کنند که البته این چیزى

 نیست!

چراغ ها
عوض کردن چراغ ها شامل شــکل چراغ و المپ درون آن، بخشى از 
اقدامات پیکان بازهاى عاشق اســت. تغییر چراغ هاى عقب یا جلوى 
پیکان به چراغ بنزى، استفاده از المپ هاى آبى یا رنگارنگ ال اى دى 
که چشم راننده جلویى را ناکار(!) مى کند، تعبیه چراغ زیر خودرو، طورى 
که وقتى پیکان خرامان  خرامان راه مى رود، کف خیابان را روشن کند 

نیز بخشى از آپشن هاى پرطرفدار پیکان بازها به شمار مى آید.

بعضى ها پا را فراتر مى گذارند
اما برخى از پیکان بازها به انواع متفاوت ترى از آپشن ها فکر مى کنند و 
آن تغییر اساسى در سازه خودرو است. در این خصوص برخى درهاى 
جلوى پیکان را به مثابه فرارى یا المبورگینى طورى تغییر مى دهند که 
به سمت باال باز شود و موازى هم بماند و براى این  کار باید لوالى در، 
سازه و شکل آن تغییر کند که البته مستلزم هزینه زیادى هم هست که 

پیکان بازان آن را مى پردازند.
به عالوه در مواردى که البته نادرتر اســت، پیکان را کروك مى کنند! 
یعنى بخشى از سقف فلزى را برداشته و به جاى آن سقف متحرك (از 

نوع برزنت یا از جنس دیگرى) قرار مى دهند.
تصور کنید در فصل تابستان در کنار بى ام دبلیوها یا سایر ماشین هایى 
که سقف ندارند، با پیکانى مواجه شوید که در اوج سربلندى، چهار در، 
بدون سقف مشغول پز دادن اســت و البته سایر آپشن هاى یاد شده را 

نیز به رخ مى کشد.
از ما به شــما نصیحت که آن پیکان، دل خیلى از همان بى ام دبلیو یا 

پورشه سواران را مى برد و شاید به روى خودشان نیاورند!

پیکان بازها در آن سوى آب ها
البته پیکان بازها مختص داخل ایران نیســتند. بسیارى از کسانى که 
سال هاست در خارج از کشور و به خصوص اروپا زندگى مى کنند، هنوز 

با پیکانشان به سایر هموطنان  پز مى دهند.
همان تزیینات، رینگ هاى ســیمى ظریف، الستیک هاى دور سفید 
و البته پالك کشــور دیگر، ترکیب جالبى از پیــکان و پیکان بازى را 

پدیدار مى کند.
این امر نه تنها ِعرق به وطن را مى رساند و حتى نشانگر نوعى دلتنگى و 
وابستگى است که نوعى به رخ کشیدن و متفاوت بودن ایرانى جماعت 
در سایر نقاط دنیا نیز محسوب مى شــود البته تیپ پیکان بازها نیز چه 

داخل ایران و چه خارج از آن خاص است.

درباره آنها که عاشقانه پیکانشان را دوست دارند

دبیرکل کانون سراســرى مرغ تخمگذار در گفتگو با 
ایلنا درباره آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزاى پرندگان 
در کشور بیان داشت: 14 استان درگیر آنفلوآنزا  هستند، 
از بین این 14 استان درگیرى در استان هاى خراسان 
رضــوى، اصفهان، تهــران، گیالن، قــم، مرکزى و 

مازندران بیشتر است.
فرزاد طالکش در پاسخ به این سئوال که چند واحد مرغ 
گوشتى درگیر آنفلوآنزا شده اند بیان داشت: واحدهاى 
مرغ هاى گوشتى قبًال درگیر شده بودند اما تعداد آنها 
کم بوده است،از ابتداى شروع بیمارى دومورد در اراك، 
دو مورد درمازنــدران، دو مــورد در آذربایجان در گیر 
آنفلوآنزا شده اند  و آخرین مورد نیز در گیالن مشاهده 

شده است.
وى در رابطه با اخبار منتشر شده مبنى بر اینکه 

مردم مرغ و تخم مرغ مصرف نکنند 
بیان داشت: متأسفانه در گیالن و 
مازندارن  مرغ محلى در گیر بیمارى 
آنفلوآنزاســت اما برخى تلف شدن 

مرغ ها را گزارش نمى کنند. 
طالکش افزود: تخم مرغ با پوسته 

آلوده ناقل بیمارى است و ممکن است 

آلودگى را به اســتان هاى دیگر منتقل کند؛ بنابراین با 
تخم مرغ محلى فله و  با بسته بندى هاى غیرمجازکه 
در واحدها بســیار زیاد شده اســت برخورد مى شود، 
با  تخم مرغ محلى در بســته بندى هــاى غیر مجاز 
مخالف هستیم فقط هم بحث آنفلوآنزا نیست و بحث 
آلودگى هاى دیگر نیــز مطرح اســت؛ بنابراین تنها 
تخم مرغ هاى فله اى در بسته بندى هاى مجاز با کد 
پروانه از دامپزشــکى حق عرضــه دارد و عرضه باقى 
محصوالت تخلف اســت و با عرضه کنندگان برخورد 
خواهد شد؛ اما در رابطه با مصرف مرغ و تخم مرغ تأکید 
مى کنم که این محصوالت اگر پخته و در حین طبخ، 
دست ها شسته و از دستکش استفاده شود هیچ 
نگرانى از این جهت براى مردم وجود 

ندارد.

پوسته تخم مرغ، ناقل آنفلوآنزاى پرندگان است

فروش بلیت قطارهاى مسافرى براى نوروز سال 96، از 
ساعت 17 روز یک شــنبه 17 بهمن ماه 95 به صورت 
غیر حضورى( اینترنتى و فروش تلفنى 1539) براى همه 
مسیرها به غیر از مســیر تهران- مشهد آغاز مى شود. 
 همچنین از ساعت 7و 30 دقیقه روز دوشنبه 18 بهمن 
1395 نیز بلیت قطارهاى مسافرى کلیه محورها به غیر 

از مسیر تهران-مشهد به متقاضیان عرضه خواهد شد.
براســاس این گزارش فروش بلیت قطارهاى مســیر 

تهران- مشــهد و بالعکس نیز از ســاعت 17 روز 
دوشنبه 18 بهمن ماه به صورت اینترنتى و از 

ساعت 7و 30 دقیقه  روز سه شنبه مورخ 19 
بهمن 1395 در کلیه نمایندگى هاى فروش 

مجاز سراسر کشور انجام مى شود.
طبق برنامه فوق عرضــه بلیت  قطارهاى 

نوروزى 1396 طى سه روز انجام شده که 
مربوط به بازه زمانى 
25 اســفند 1395 
لغایــت 15 فروردین 

1396 مى باشد.

متقاضیان هنگام خرید بلیت قطارهاى مسافرى حتمًا 
کارت ملى خود را براى ثبت کد ملى و تاریخ تولد افراد در 

داخل برگه هاى بلیت همراه داشته باشند.
بر این اساس، خریداران بعد از دریافت بلیت، بالفاصله 
مندرجات آن را با درخواست ارائه شده مطابقت داده و 
در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، سریعًا موضوع را 
به اپراتور فروش اطــالع دهند. بلیت هاى غیرهمنام یا 
مخدوش از درجه اعتبار ساقط بوده و دارندگان این گونه 
بلیت ها، مسافر بدون بلیت تلقى شده و از سوار شدن 

آنها به قطار جلوگیرى به عمل خواهد آمد.

در حالى که برخى معتقدند که براى تأمین میوه شــب 
عید و بــا توجه به ســرمازدگى اخیر مرکبــات نیاز به 
واردات داریم و وزارت کشــاورزى بایــد مجوز آن را 
صادر کند، مدیر کل دفتر میوه هاى گرمســیرى این 
وزارتخانه اعالم کرد که هیچ نیازى به واردات پرتقال 
و مرکبات نداریم و ذخیره سازى این محصول از طریق 
موجودى داخلى و حدود 600 هــزار تن درحال انجام

 است.
ابوالقاسم حســن پور در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: 
سرمازدگى هاى اخیر در شمال کشــور به حدود 450 
هزار تن پرتقال آسیب زد، در حالى که تولید پرتقال دو 

میلیون و 300 هزار تن است.
وى با بیــان اینکه دســتگاه هاى متولــى باید روى 
قیمت پرتقال نظارت بیشــترى داشته باشــند تا بى 
رویه افزایش نیابد، افزود:  در حــال حاضر حدود 190 
هزار تن پرتقال در اســتان فــارس و 130 هزار تن در 
جیرفت کرمان روى درخت است که طى روزهاى آینده 

برداشت مى شــود و 300 هزار تن پرتقال نیز در استان 
مازندران بدون آســیب مانده اســت. از این باقیمانده 
فعلى 600 هــزار تنى پرتقال مى توانیــم براى تأمین 
نیاز شــب عید و حتى ماه هاى پس از آن هم استفاده 

کنیم.
مدیر کل دفتر میوه هاى گرمسیرى و  نیمه گرمسیرى 
وزارت جهاد کشــاورزى ادامه داد: حتــى در صورت 
احتســاب ســرانه مصرف 2/5 کیلوگرمى پرتقال در 
هر مــاه حدود 200 هــزار تن از ایــن محصول براى 
تأمین نیاز داخلــى الزم داریم که ایــن 600 هزار تن 
مى تواند تا سه ماه آینده پاســخگوى نیاز داخلى باشد. 
البته ذخیره ســازى این محصول نیــز از محل تولید 
پرتقال در مازندران و اســتان هاى جنوبى ذکر شــده 
از ســوى ســازمان تعاون روســتایى در حال انجام

 است.
 حســن پور تأکیــد کــرد:  هیچ نیــازى بــه واردات 
پرتقــال نداریم و کمبــودى نیز در ایــن زمینه وجود 
ندارد؛ بنابراین به جــاى تأکید بــر واردات باید همه 
دست به دســت هم دهیم تا بازار این محصول براى 
شــب عید و ماه هــاى پــس از آن عادالنــه کنترل 

شود.

آغاز فروش بلیت قطارهاى نوروزى از امروز ذخیره سازى پرتقال از تولید داخلى

نیازى به واردات میــوه نداریم

ز در گیالن مشاهده 

بنى بر اینکه 
 
 
 
ن 

ت 

دست ها شسته و از دستکش استفاده شود هیچ
نگرانى از این جهت براى مردم وجود

ندارد.

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

    آگهى مزایده (مرحله اول)
 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2763 مورخ 95/11/10 شوراى 
اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش قســمتى از پالك ثبتى 1714 فرعى از 2638  
اصلى به مساحت 165/70 م.م با کاربرى مســکونى با قیمت پایه کارشناسى جمعًا به مبلغ 
1/159/900/000 ریال واقع در نبش خیابان شــاه د از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا 
از کلیه واجدین شــرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت 
در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار نوبت دوم این آگهى به شــهردارى 
آران و بیدگل مراجعه نماینــد. ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد. 

(کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

نوبت اول
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مرغ سپاهان یک پا دارد!
ذوب آهن در هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال بانوان 

مغلوب تأسیسات دریایى شد.
هفتـه دوازدهـم لیـگ برتـر هندبـال بانـوان  در 
حالـى برگزار شـد که با شکسـت ذوب آهـن یکى از 
دو نماینـده اصفهـان در این مسـابقات همـراه بود.

ذوب آهن کـه در تهـران به مصـاف تیـم رده دومى 
تأسیسات دریایى رفته بود با نتیجه 21 بر 19 شکست 
خـورد تـا تأسیسـات همچنـان در رده دوم جـدول 

رده بندى باقى بماند.
اما دیگر نماینده اصفهان یعنى سپاهان که قرار بود به 
مصاف هدف پویان جوان قم برود در این دیدار حاضر 
نشـد. باشـگاه سـپاهان به دلیل اعتراض به شرایط 
داورى در لیـگ برتـر هندبال مـردان، از مسـابقات 

هندبال کنار کشیده است.
در دیگـر دیـدار هفتـه دوازدهـم لیگ برتـر هندبال 
بانوان، تیم بدون شکست و صدرنشین شهید چمران 
الرسـتان برابر تیـم انتهـاى جدولى شـهردارى بم 
به برترى پـرگل 47 بر 17 رسـید و در صـدر جدول 

رده بندى باقى ماند.

این باخت را جبران مى کنیم 
هافبک تیـم فوتبال ذوب آهن اصفهان معتقد اسـت 

که تیمش نباید مقابل صباى قم شکست مى خورد. 
سـیدمحمدرضا حسـینى در مورد باخـت  ذوب آهن 
گفت: خیلى وقت بود شکسـت نخورده بودیم. ما در 
نیمـه اول و همچنین در نیمـه دوم تیم برتـر میدان 
بودیم، هرچند که باید بگویم هواى سـرد در کیفیت 
فنى تیم ما تأثیر منفى گذاشـته بود. مـا در نیمه دوم 
هم تالش کردیم تا به گل برسـیم اما صبا به صورت 
فشرده دفاع مى کرد و چشم به ضدحمالت و استفاده 
از ضربات ایسـتگاهى داشـت. آنهـا در دقایق پایانى 
به ما ضربه زدنـد و دیگر فرصتى بـراى جبران باقى 

نمانده بود.
وى در ادامه راجع به اینکه ذوب آهن در جدول جایش 
را به استقالل داد، اظهار داشت: به هر حال رقابت بین 
تیم ها فشرده اسـت و ما جاى خودمان را با استقالل 
عوض کردیم. البته این باخـت را در هفته هاى آینده 
جبران خواهیم کرد. امیـدوارم در پایان لیگ حداقل 
سهمیه آسیا را بگیریم. من معتقدم تساوى برابر صبا 
نتیجه عادالنه ترى بـود، اما به حقمان نرسـیدیم. ما 
شرمنده هوادارانى شدیم که در این سرما تیمشان را 
حمایت کردند. همانطور که گفتم امیدوارم این باخت 

را جبران کنیم.

خطر بیخ گوش 
پرسپولیس و سپاهان 

این روزها فیفا تیم هاى ایرانى را نقره داغ کرده است. 
  همه چیز از محرومیت استقالل آغاز شد. آبى پوشان 
براى تقویت خط میانى خود تصمیم گرفتند جباروف 
ازبک را بـه تیم خود اضافـه کنند و حتى بـا او قرارداد 
 ITC امضا کردنـد اما موقـع ثبت قـراردادو دریافـت
متوجه شـدند از سـوى فیفا از فعالیت در فصل نقل و 
انتقاالت زمستانى محروم شـدند. این پایان کار نبود 
و عالوه بر اسـتقالل، تراکتورسـازى هم بـه درد آبى 
هـاى تهرانـى دچار شـد. حال شـنیده مى شـود این 
محرومیت ها فقط به استقالل و تراکتورسازى مربوط 
نمى شود و حتى خطر کسر امتیاز پرسپولیس و سپاهان 
را هـم تهدیـد مى کنـد. سرخپوشـان درگیـر پرونده 
شکایت مانوئل ژوزه و گابریل هسـتند و این احتمال 
وجود دارد که از آنها مثل لیگ ششم 6 امتیاز کم شود.

 
شکست بد موقعى بود!

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفـت: روند تیم ما رو به 
رشـد اسـت و قطعًا این نتیجه را در هفته هـاى آینده 

جبران مى کنیم.
مهرداد قنبرى  در مورد ناکامى تیمش مقابل صبا اظهار 
داشـت: بازى خوبى انجام دادیم امـا موقعیت هایمان 
تبدیل به گل نشد و روى یک صحنه غافلگیر شدیم. 

امیدوارم در بازى هاى بعد جبران کنیم.
وى افزود: واقعاً باخت بد موقعى بود اما تیم ما تالشش 
را کرد و دیگر قسمت نبود که پیروز شویم. مدافع ذوب 
آهن گفت: روند تیم ما رو به رشـد اسـت و قطعًا این 

نتیجه را در هفته هاى آینده جبران مى کنیم.

تایم اوت

اینطور که به نظر مى رســد، توقع پیکانى ها براى حضور 
هواداران افغانستانى این تیم در اولین بازى مقابل سپاهان 

برآورده نشده است.
فیصل شایســته کاپیتان تیم ملى فوتبال افغانستان هفته 
گذشته  با قراردادى رســمى به پیکان پیوست تا این تیم با 
جذب این بازیکن نیم نگاهى هم به جذب تماشــاگرهاى 
افغانستانى داشته باشد. افغانستانى هاى حاضر در ایران که 
پیش از این و در بازى هاى ملى خود نشان داده بودند توانایى 
زیادى در پرکردن ورزشــگاهى حتى با ظرفیت ورزشگاه 
آزادى را دارند، در صفحات مجــازى اعالم آمادگى کرده 
بودند در اولین حضور کاپیتان تیم ملى کشورشان در پیکان، 

حضورى پرتعداد در ورزشگاه 25  هزار نفرى شهداى شهر 
قدس خواهند داشت.

با شروع این مســابقه اما تنها چیزى حدود 500 افغان در 
ورزشگاه شهر قدس حاضر شدند که این موضوع به هیچ 
وجه انتظارات مسئوالن باشــگاه پیکان را برآورده نکرده 

است.
در روز بازى با سپاهان که در نهایت با برد 3-2 پیکانى ها 
به پایان رسید، سرماى شــدیدى وجود داشت و شاید این 
عامل هم در حضور کم افغان ها تأثیرگذار بود و پیکانى ها 
امیدوارند در بازى هاى آینده این تیم افغان هاى به مراتب 

بیشترى براى حمایت از این تیم به ورزشگاه بیایند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: جدایى عبدا... ویسى 
در این شرایط 100درصد به ضرر سپاهان است. 

مهدى اخوان در گفتگویى دربــاره اخبارى که مبنى بر 
استعفاى عبدا... ویســى از سرمربیگرى سپاهان مطرح 
شده است، اظهار داشــت: عبدا... ویسى از سرمربیگرى 
سپاهان استعفا کرده و در این وضعیت این اتفاقات به نفع 

تیم نیست و 100درصد به ضرر سپاهان است.
وى درباره اینکه آیا از نقل و انتقاالت ســپاهان راضى 
هستید، افزود: براساس آنچه عبدا... ویسى مى خواست، 
عمل کردیم و مسعود حسن زاده را جذب کردیم که خیلى 
خوب براى تیم کارکرده است ولى بیشتر بحث هافبک 

مطرح بود، در این راستا به شــدت به دنبال جذب على 
کریمى بودیم که متأســفانه موفق به جذب این بازیکن 

نشدیم.
سرپرست سپاهان با توجه به شکست این تیم در هفته 
بیستم رقابت هاى لیگ برتر در برابر پیکان، تصریح کرد: 
در این دیدار ما در دقیقه 13 یک گل به خودى دریافت 
کردیم و خیلى ابتدایى گل خوردیــم، در دقیقه 40 باید 
دروازه بان پیکان اخراج مى شــد که داور به اشتباه به او 
کارت زرد داد و بعد روى یک ضد حمله گل دوم را دریافت 
کردیم ولى در نیمه دوم بهتــر عمل کردیم اما درنهایت 

چند فرصت گل را خراب کردیم.

مطابق خواست ویسى 
عمل کردیم

استقبال متوسط از 
کاپیتان  افغانستان

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

 info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.

■  به نظر من با اینکه عبدا... ویسى مربى کوچکى 
براى سپاهان است و نشــان داده که به هیچ وجه 
در حد این تیم نیســت اما رفتنش در این مقطع 
فصل اشتباه است. به ویژه اینکه با تیم ضعیفى  که 
توسط او ساخته و پرداخته شده مربى دیگرى که 
بعد از  عبدا... مى آید قربانى تیم او مى شود. بهتر 
اســت تا آخر فصل بماند و مدیران باشگاه فصل 
آینده یک مربى خوب خارجى را براى ســپاهان

 بیاورند.

■  نه اینکه عبدا... ویسى خود یک کارنامه درخشان 
در یارگیرى دارد و ستارگانى همچون جالل عبدى، 
هلیچى، قائد رحمتى، پدرو و میرجوان را به سپاهان 
آورده، آن وقت  از جــذب بازیکنى مثل جباروف 
ناراحت اســت. آخر مرد حســابى! اگر مثل دوره 
باقریان همه چیز دست تو بود که همین جباروف 

را هم نداشتیم.

■  ویسى نشان داده که در مظلوم نمایى تبحر هاى 
خاص خود را دارد. اگر نصــف هنر مظلوم نمایى 
را در مربیگرى داشت، سپاهان به این حال و روز 
نمى افتاد. برو خدا را شکر کن  بخاطر اینکه بازیکن 
سپاهان بودى خیلى بیشتر از اینها تو و تیم ضعیفت 

را تحمل کردیم.

■  من هنوز هم مى گویم که باید به ویسى فرصت 
داد. درست اســت که تیم او خیلى زیبا بازى نمى 
کند اما آوردن یک مربى دیگر در این مقطع چاره 
کار نیست و سپاهان را بیش از پیش دچار مشکل 

مى کند. بهتر است عبدا... تا پاپان فصل بماند.

■  این ذوب آهــن کًال راه قهرمانى در لیگ برتر 
را بلد نیســت و تا ابد نمى تواند ایــن افتخار را در 
کارنامه اش ثبت کند. بعد از آن دو مســاوى که 
حســابى روى اعصابمان رفت دیگر باخت به تیم 

ضعیف صبا را کم داشتیم. 

■  ذوب آهن با شکست در برابر صباى قم، ضمن 
پرپر شدن کامل رؤیاى قهرمانى اش، حتى ممکن 
است سهمیه آســیا را هم در پایان مسابقات بر باد 

رفته ببیند. مجتبى حسینى مراقب باشد.

■  هر چه زمان رو به جلو مى رود، بیشــتر متوجه 
مى شوم که جذب ویسى براى سپاهان چه اشتباه 
بزرگى بوده، این مربى به درد تیم هاى میانه جدول 
مى خورد و هم خودش و هم همکارانش بســیار 
بسیار براى تیم ما کوچک هستند. آقاى طاهرى! 
به شدت در انتظار جذب یک مربى بزرگ خارجى 

هستیم.

■  سپاهان به پیکان باخت و از سهیمه آسیا دور و 
دورتر شد. ویسى چند ماه پیش در برنامه 90 گفت 
که براى سال آینده فینال آسیا را هدف قرار گرفته 
است. با این وضع و نتایج مفتضحى که مى گیرى 
سهمیه اى در کار نیست تا به آسیا بروى. فینال آسیا 

با  ویسى! واقعاً جوك سال است.

■  ذوب آهن با باخت در مقابل صبا نشان داد که 
به هیچ وجه در حد و قواره قهرمانى نیست.  در چند 
هفته طوفانى، حسابى به این تیم امیدوار شده بودیم 
که مدعیان را به لرزه مى اندازد  و خود مدعى جدى 
قهرمانى مى شود. ولى این تیم نشان داد که براى 
قهرمانى در لیگ برتر توانى ندارد و اگر بتواند برخى 
اوقات قهرمان جام حذفى مى شود. این همه سال 
هزینه هاى زیاد و دریــغ از یک قهرمانى در لیگ 

برتر، واقعاً خجالت آور است!

صداى هواداران

با جمالتى خاص به من خوش آمد گفتند!
نصف جهان «ســرور جباروف» بازیکن اسبق سال 
فوتبال آسیا پس از اینکه براى حضور در استقالل به 
جهت محرومیت این باشگاه تهرانى در فصل نقل و 
انتقاالت به بن بســت خورد به اصفهان آمد و به تیم 

فوتبال فوالد مبارکه سپاهان پیوست.
جباروف در ســال 2008 همــراه با تیم 

کروفچى توانســت بــه مرحله نیمه 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا صعود 
کند. پس از انتخــاب او به عنوان 
بهترین بازیکن سال قاره آسیا در 

این سال، وى  و «احمد خلیل» 
(بهترین بازیکن جوان ســال 

آسیا) براى تمرین 
یک ماهه به 

ه  شگا با

چلسى 
دعــوت 

شدند.
سرور جباروف 
کاپیتان بــا تجربه 
ازبکســتان بــا نمایش 
هاى خیره کننده توانســته 
دوبار در ســال هاى 2008 و 
2011 جایزه بازیکن سال فوتبال 

آسیا را دریافت کند.

وى همچنین توانسته دوبار در ســال هاى 2008 و 
2010 بازیکن فوتبال سال ازبکستان شود و در سال 
2008 با زدن 19 گل به عنــوان آقاى گل لیگ برتر 

ازبکستان معرفى شده است.
جباروف از سال 2002 عضو تیم ملى ازبکستان است 
و 25 گل به ثمر رسانده در حالى که 121 بازى ملى در 

کارنامه خود دارد.
اما در انتخاب تیم باشــگاهى کامًال داستان 
متفاوت مى باشد وى از شرق آسیا تا غرب 

در تیم هاى باشگاهى توپ زده است.
ســرور جباروف در نوف باخور، پاختاکور، 
بنیادکار و لوکوموتیو تاشکند؛در تیم هاى 
اف سى سئول، ســونگنام و اولسان کره و 
الشــباب عربستان توپ 

زده است.

گفتگوى اختصاصى گروه ورزشى 
روزنامه نصف جهان با این ســتاره 

فوتبال ازبکستان را از دست ندهید.
حضور تو در سپاهان اتفاقى بود 
که کمتر به آن فکر مى کردیم وبه 
نوعى به یک باره  و قبل از اینکه قبل 
از آن اخبار زیادى منتشر شود انجام 
شــد. در این باره برایمان صحبت 

کن!
خوب تا چند روز پیش هم من نمى دانســتم که قرار 
است چه اتفاقى برایم بیافتد. ابتدا با باشگاه استقالل 
تهران توافق کردم و پس از محرومیت اســتقالل در 
جذب بازیکن در نقل و انتقاالت زمستانى، باید تا پایان 
این فصل به تیمى دیگرى مى رفتم که از بین چندین 

پیشنهادى که وجود داشت سپاهان را انتخاب کردم.
 تو انتخاب هــاى متعددى  در لیگ 
برتر ایران داشــتى.دلیل انتخاب 

سپاهان چه بود؟
من مایل بودم که در یک تیم بزرگ بازى کنم. سپاهان 
و اســتقالل دو تیم بزرگ و پــر آوازه فوتبال ایران 
هستند. بعد از اینکه پیشنهاد سپاهان را دریافت کردم 
مطمئن شدم که از بین این پیشنهاد و سایر پیشنهادات 
ایرانى ام به این تیم پاســخ مثبت مــى دهم. چرا که 
ســپاهان اصفهان تیمى پر آوازه  و پر افتخار در ایران 

است و در آسیا هم ســال هاى سال نامى مطرح بوده 
است. در خاطرم هست که در دهه گذشته وقتى بحث 
لیگ قهرمانان آسیا و  تیم هاى حاضر در این رقابت ها 
بود، سپاهان تقریبًا در بیشتر سال ها تیم ثابت ایرانى 
این  مســابقات بود که با قهرمانى هاى خود در لیگ 
برتر و جام حذفى ایران مدام به رقابت هاى آسیایى راه 
پیدا مى کرد. حتى خاطرم هست که این تیم یک دوره 
حضور در جام باشگاه هاى جهان در کشور ژاپن را هم  
در کارنامه خود دارد که حضور در این تورنمنت جهانى 
براى هر تیم آسیایى یک رؤیا و آرزوى بزرگ است و 
سپاهان یک بار توانسته  این رؤیا را براى هواداران خود 

به واقعیت تبدیل کند.
اما اطالع دارى که امسال سپاهان 
در لیگ قهرمانان آسیا حضور ندارد؟

بله در جریان این مســئله هســتم و البته خیلى هم 
متعجب شــدم که چرا ســپاهان، امســال در این 
رقابت ها حضور ندارد. امیدوارم شــرایط به گونه اى 
شود که در ادامه مسابقات باقیمانده لیگ برتر ایران، 
امتیازات الزم را کسب کنیم و جواز حضور در رقابت 

هاى فصل آتى لیگ قهرمانان آسیا را بگیریم.
با توجه به اینکه جباروف یک نام 
بزرگ در آسیا بوده، قطعاً این مسئله 
باعث مى شود که هواداران سپاهان 
انتظارات باالیى از تو داشته باشند 
و از ستاره ازبکســتانى تیمشان 
بخواهند که در سپاهان یک ستاره 

تأثیر گذار باشد.
قطعاً به آنها این حق را مى دهم. وقتى باشگاه سپاهان 
براى جذب من در نقل و انتقــاالت نیم فصل اقدام 
مى کند، حتمًا ایــن نیاز را در تیمشــان دیده اند که 
براى تقویــت و ترمیم تیم مرا جذب کــرده اند. من 
براى هواداران سپاهان  احترام زیادى قائلم. از یکى 
از دوستان ایرانى ام شــنیده ام که آنها چه هواداران 
پرشورى هستند  و در قهرمانى سال هاى اخیر تیمشان 
نقش بزرگ و تأثیر گذارى داشــته اند. آنها اطمینان 
داشته باشند که با تمام توان براى موفقیت تیم تالش 
مى کنم  و همه ســعى خود را انجام مــى دهم که 

خاطره اى خوب از من برایشان به یادگار بماند.
قراردادت با سپاهان تا پایان فصل 
است. پس از آن باید به استقالل 

برگردى؟
بله، با توجه به قراردادى که با آنها دارم اگر مشــکل 
آنها براى سال آینده حل شود باید به این تیم بازگردم. 
چون قرارداد من بــا آنها به مدت یــک فصل و نیم 
اســت. ولى در حال حاضر تمام فکر و ذکرم موفقیت 
و درخشش با سپاهان اســت و دوست دارم که آنقدر 
در این تیم خوب باشم که هواداران این تیم از من به 

خوبى و نیکى یاد کنند.
در این مدت کوتاه که در اصفهان 
اقامت داشــتى این شهر را چطور 

دیدى؟
البته آوازه شــهر اصفهان آنقدر زیاد بوده که  قبل از 
حضور در این شهر هم از زیبایى هاى آن زیاد شنیده 
بودم. من مدت زیادى نیست که در این شهر حضور 
دارم و خیلى مشتاقم تا فرصت کنم تا همه مکان هاى 
دیدنى این شهر را از نزدیک ببینم. ولى در این مدت 
کوتاه هم خیلى از اصفهان خوشــم آمده است. قبًال 

تصاویر زیباى اصفهان را در اینترنــت دیده بودم و 
حاال مى توانم خوبى هاى شهرتان را از  نزدیک ببینم.

ممنون از شــما! صحبــت هاى 
پایانى براى خواننــدگان روزنامه 

نصف جهان. 

ممنون بخاطــر انجام این مصاحبه و ســئوال هاى 
خوبتان. براى شما و خوانندگان روزنامه تان آرزوهاى 
خوبى دارم. ایــن را هم بگویم کــه  در مدت کوتاه 
حضورم در شــهرتان، هواداران ســپاهانى که مرا 
دیده اند با جمالتى خاص و منحصــر به فرد به من 
خوش آمد گفته اند که از آنها تشــکر مى کنم. همه 
تالش خود را به کار مى گیرم که آنها را خوشحال کنم 
و امیدوارم بتوانیم با یارى آنها سپاهان را به روزهاى 
اوجش برسانیم تا این تیم وضعیت بهترى را در جدول 

رقابت هاى لیگ برتر پیدا کند.

 سرورجباروف ستاره فوتبال ازبکستان در گفتگو با نصف جهان:

ویسى وارفت!
نصف جهان همانگونه که پیش تر نوشته بودیم، عبدا... ویسى   با تصمیمات و 
اشتباهات اســتراتژیک خود همه کارى را انجام داد تا خیلى زودتر از آنچه فکر
 مى کرد با آرزوى سال هاى اخیر خود یعنى سرمربیگرى سپاهان خداحافظى کند.
آنچه در مورد آن پیش بینى کرده بودیم، این بود که حتى اگر ویسى بتواند به 
هر قیمتى شده این فصل را به پایان برساند، در سپاهان فصل آتى جایى ندارد .

وى روز جمعه با انتشار نامه اى پر سوز و گداز در یکى از رسانه ها استعفا کرد. 
باشگاه بالفاصله بیانیه اى داد که تا وقتى ویسى استعفاى خود را به صورت نامه 
رسمى ارائه ندهد، همچنان سرمربى تیم فوتبال سپاهان است و باید به کارش 
ادامه دهد.طاهرى مدیرعامل سپاهان نیز در مصاحبه هاى خود این موضع را 
تکرار و از اینکه موضوع اســتعفا به جاى نامه رسمى  به باشگاه، در یک رسانه 

منتشر مى شود انتقاد و اظهار تعجب کرد.
در روز شنبه، روزنامه الکترونیک «صداى ســپاهان» که یکى از رسانه هاى 
رسمى و اصلى این باشگاه محسوب مى شود، در حمله اى گاز انبرى به ویسى، 
از او خواست که با آمار دروغ و مظلوم نمایى، هواداران را فریب ندهد. در همین 
روز عبدا... ویسى در مصاحبه اى اعالم کرد که قرار است با سبحانى مدیرعامل 
کارخانه فوالد مبارکه براى ادامه کارش در سپاهان جلسه اى داشته باشد. وى 
همچنین اختالفات خود با طاهرى مدیرعامل سپاهان را بیش از پیش علنى و از 

جذب جباروف توسط باشگاه بدون اطالع سرمربى به شدت انتقاد کرد.
تا لحظه تنظیم این مطلب، هنوز خبر نهایى  تصمیمات اتخاذ شــده در جلسه  
ویسى با سبحانى منتشر نشده است. شــاید در حال حاضر که این گزارش را 

مى خوانید تکلیف ماندن یا رفتن سرمربى 
سپاهانى ها به طور قطعى مشخص شده 

باشد.
با همه این ها، باز هم تأکید مى کنیم حتى 
اگر هم بماند صرفًا بــراى چند هفته آتى 

مى تواند به حیات خود در سپاهان  ادامه 
دهد و بهتر است به سپاهان فصل آینده 

فکر نکند. همه شــواهد و مدارکى که از 
اشتباهات او وجود دارد، بر ادعاى ما صحه 

مى گذارد.

در خاطرم هست 
که در دهه گذشته 
وقتى بحث لیگ 
قهرمانان آسیا 
و  تیم هاى حاضر 
در این رقابت ها 
بود، سپاهان تقریبًا 
در بیشتر سال ها 
تیم ثابت ایرانى 
این  مسابقات بود 
که با قهرمانى هاى 
خود در لیگ برتر 
و جام حذفى ایران 
مدام به رقابت هاى 
آسیایى راه پیدا 
مى کرد

,,

جهت محرومیت این باشگاه تهرانى در فصل نقل و 
انتقاالت به بن بســت خورد به اصفهان آمد و به تیم 

فوتبال فوالد مبارکه سپاهان پیوست.
8جباروف در ســال 2008 همــراه با تیم

9 با زدن 19 گل به عنــوان آقاى گل لیگ برتر 2008
ازبکستان معرفى شده است.

2جباروف از سال 2002 عضو تیم ملى ازبکستان است
حالى که 121 بازى ملى در 1 گل به ثمر رسانده در 25 5و

ًال داستان
سیا تا غرب

ست.
 پاختاکور،
ر تیم هاى
سان کره و
ستان توپ

ت.

ه ورزشى
ن ســتاره

 ندهید.
اقى بود
دیم وبه
نکه قبل
ود انجام
 صحبت

تم که قرار
ه استقالل
ـتقالل در
ید تا پایان
ین چندین
ب کردم.
  در لیگ
 انتخاب

م. سپاهان
بال ایران
فت کردم
یشنهادات
هم. چرا که
ر در ایران

هیمه کروفچى توانســت بــه مرحله ن
نهایى لیگ قهرمانان آســیا صعود
کند. پس از انتخــاب او به عنوان 
آسیا در بهترین بازیکن سال قاره

این سال، وى  و «احمد خلیل» 
(بهترین بازیکن جوان ســال 

آسیا) براى تمرین 
یک ماهه به 

ه هگا ش با

چلسى
دعــوت 

شدند.
سرور جباروف 
کاپیتان بــا تجربه 
ازبکســتان بــا نمایش 
هاى خیره کننده توانســته 
8دوبار در ســال هاى 2008 و 
2011 جایزه بازیکن سال فوتبال

آسیا را دریافت کند.

کارنامه خود دارد.
اما در انتخاب تیم باشــگاهى کامال
متفاوت مى باشد وى از شرق آسی
در تیم هاى باشگاهى توپ زده اس
ســرور جباروف در نوف باخور،
بنیادکار و لوکوموتیو تاشکند؛در
اولس اف سى سئول، ســونگنام و
الشــباب عربس
زده است

گفتگوى اختصاصى گروه
روزنامه نصف جهان با این
فوتبال ازبکستان را از دست
حضور تو در سپاهان اتفا
که کمتر به آن فکر مى کرد
نوعى به یک باره و قبل از این
از آن اخبار زیادى منتشر شو
شــد. در این باره برایمان

کن!
خوب تا چند روز پیش هم من نمى دانســتم
است چه اتفاقى برایم بیافتد. ابتدا با باشگاه
تهران توافق کردم و پس از محرومیت اســ
جذب بازیکندر نقل و انتقاالت زمستانى، بای
این فصل به تیمى دیگرى مى رفتم که از بین
انتخاب پیشنهادى که وجود داشت سپاهان را
انتخاب هــاى متعددى  تو
برتر ایران داشــتى.دلیل

سپاهان چه بود؟
من مایل بودم که در یک تیم بزرگ بازى کنم
و اســتقالل دو تیم بزرگ و پــر آوازه فوتب
هستند. بعد از اینکه پیشنهاد سپاهان را دریا
مطمئن شدم که از بین این پیشنهاد و سایر پی
ایرانى ام به این تیم پاســخ مثبت مــى دهم
ســپاهان اصفهان تیمى پر آوازه  و پر افتخا
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صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

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

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

سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با 

موال على (ع)حضور و مشورت گروهى، آفریده است. 

خرید انواع:خرید انواع:
لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى

سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى
ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو

انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...
مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت

پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى
آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس

کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...
انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.

دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان
سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور

MDFMDF.خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل
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 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

ب  ذا فاوت و  ید  ب  

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

انجمن صنفى کارفرمایان سنگبرى هاى شهرستان اصفهان

آگهى دعوت مجمع عمومى 
بدینوسیله از کلیه اعضاى انجمن صنفى کارفرمایى سنگبریهاى شهرستان اصفهان دعوت مى گردد 
با در دست داشتن کارت عضویت در جلسه مجمع عمومى عادى که در سالن اجتماعات شهرك 

صنعتى محمودآباد برگزار مى گردد حضور به هم رسانید. 
زمان: روز سه شنبه مورخ 95/12/24 از ساعت 14 

دستور جلسه:
1- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان

2- ارائه گزارش مالى سال 95 توسط بازرسان و تصویب صورتهاى مالى 
3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان 

سیدرسول داودى- شهردار زیار  

((آگهى مزایده نوبت دوم))
با توجه به مصوبه شماره 103 مورخ 95/10/25 شوراى اسالمى، شهردارى زیار در نظر 
دارد تعداد 6 پالك با کاربرى تجارى جمعاً به مساحت 262/02 مترمربع و تعداد 2 پالك 
با کاربرى مسکونى به مساحت 306/11 مترمربع واقع در خیابان بسیج با شرایط مندرج 
در آگهى مزایده شــماره 95/4084 مورخ 95/11/16  اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
دعوت بعمل مى آید جهت شرکت در مزایده حداکثر تا مورخ 95/11/23 به دبیرخانه 

شهردارى مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهى اقدام نماید.

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

آگهى مزایده
سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شــهر به استناد مجوز شماره 4219/ش مورخ 94/12/25 

شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده واگذار نماید.
1- اجازه بهره بردارى از مجموعه ورزشى پوریاى ولى واقع در شاهین شهر- خانه کارگر. 

2- اجاره نصب و بهره بردارى تعداد 4 عدد تابلوى تبلیغاتى ثابت در سطح شهر به مدت 5 سال. 
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز سه شنبه مورخ 95/11/26 به امور قراردادهاى سازمان 
مراجعه و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در 

شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند. 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت farhangi.shaahinshahr.com مراجعه فرمایید.

نوبت اول

شجاعى- دهیار روستاى حوض ماهى

آگهى مناقصه عمومى-  مرحله اول
دهیارى روستاى حوض ماهى در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 18 مورخ 
95/7/17 پروژه احداث سالن اجتماعات روستا را از طریق مناقصه عمومى 
به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران 
ذیصالح دعوت بعمل مى آید جهت شــرکت در مناقصه به آدرس روستاى 

حوض ماهى- دهیارى روستاى حوض ماهى مراجعه نمایند. 
1- شرح مختصر پروژه: عملیات اجرایى اسکلت بتنى، سفتکارى، نازك کارى 
و اجراى تأسیسات برقى و مکانیکى سالن اجتماعات روستاى حوض ماهى 

2- مبلغ برآورد اولیه پروژه: 3/651/385/496 ریال 
3- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 182/600/000 ریــال که بصورت 
ضمانت نامه بانکى یا ارائه فیش واریزى به شماره حساب 0105316523004 

بانک ملى ایران بنام دهیارى روستاى حوض ماهى باشد. 
4- مهلت و محل دریافت اسناد: شــرکت کنندگان مى توانند پس از واریز 

مبلغ 500/000 ریال به حســاب 0105316523004 بانــک ملى ایران بنام 
دهیارى روســتاى حوض ماهى جهت دریافت اسناد از تاریخ 95/11/18 تا 
تاریخ 95/11/23 به دفتر آن دهیارى واقع در روستاى حوض ماهى مراجعه  

نمایند. 
5- مهلت تحویل پیشنهادات و گشایش آنها: آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 
تا پایان وقت ادارى مورخ 95/11/27 به دبیرخانه واحد حراست فرماندارى 
شهرستان مبارکه و گشایش پاکت ها در تاریخ 1395/11/28 در محل دفتر 

بخشدارى مرکزى مى باشد. 
6- کلیه هزینه هاى آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد. 

7- سایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.  
8- جهت کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 52682372- 031 و 

09136873245 تماس حاصل فرمائید.

نوبت اول
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پروژه  هاى شهردارى درچه در سال 95

 از جمله پروژه هاى مهم شــهردارى درچه در سال1395  احداث  
خیابان پروفسور ابراهیمى دینانى مى باشد که به منظور تسهیل در 
رفت و آمد شهروندان و همچنین کاهش بار ترافیک خیابان امام 
خمینى(ره) احداث شده است. انتخاب نام پروفسور ابراهیمى دینانى 

نیز به منظور تجلیل از این شخصیت علمى کشورى است.     
  مشخصات پروژه: طول خیابان2000متر و عرض 12متر.

عملیات اجرایى شــامل: خاکبــردارى، انجام زیرســازى، 
جدولگذارى، آسفالت، پیاده روســازى، ایجادفضاى سبز و نصب 
روشنایى که در شهریور ماه ســال 1395 طى مراسمى با حضور 
پروفسورابراهیمى دینانى و خانواده هاى معظم شهدا و مسئولین 

شهرستان مورد بهره بردارى قرار گرفت.

پروژه خیابان
 پروفسور ابراهیمى دینانى

نهضت آسفالت معابردر سطح شهر درچه

شــهردارى درچه در ســال 1395 
به منظور تســهیل در رفــت و آمد 
شــهروندان اقدام به انجام آسفالت 
معابر خاکى، روکش آسفالت معابر 
اصلى و فرعى، لکه گیرى و ترمیم 
ترانشه ها به مســاحت 115/000  

مترمربع نموده است.

پروژه ساماندهى گلزار شهداى درب امامزاده

به منظور تجلیل از مقام شامخ شــهداى واالمقام ، شهردارى درچه 
با همکارى بنیادشــهید و امورایثارگران اقدام به مســقف نمودن  و 
ساماندهى تربت پاك شهیدان در گلزار شهداى درب امامزاده نموده 

است.  
 مســاحت پروژه :300مترمربــع فضاى مســقف و همچنین 

250مترمربع پیاده روسازى و راه دسترسى.
عملیات اجرایى شامل: آزادسازى محوطه و جلب رضایت مالکین 
جهت ایجاد دسترسى مناسب اجراى سقف و ستون، نماکارى، کاشى 
کارى، نصب پایه و قاب تمثال شهدا، سنگ قبور و تأمین روشنایى برق 
است،که در دى ماه سال 1395 با حضور مسئولین استان و شهرستان 

و خانواده معظم شهدا به بهره بردارى رسید.

پروژه مجموعه فرهنگى تفریحى ورزشى
 باغ بانوان شهر درچه

با عنایت به اینکه شــهر درچه با جمعیتى بالغ بر 50/000نفر فاقد فضاى 
اختصاصى ورزشــى، فرهنگى و تفریحــى ویژه بانوان بوده اســت، لذا 
شهردارى با اختصاص فضایى مناسب با مساحت 14/000 مترمربع  اقدام 
به احداث مجموعه فرهنگى، تفریحى و ورزشــى تحت عنوان باغ بانوان 

نموده است .
عملیات اجرایى شامل: دیوارکشــى به طول 500مترمربع و ارتفاع 

3/30 متر .
محوطه سازى، احداث نمازخانه،  نصب آالچیق، پیست دوچرخه سوارى، 
زمین والیبال، تنیس روى میز، نصب وسایل بازى کودکان، احداث حوض و 
آبنما، نصب طاووس(آتلیه)، تندیس مادر وکودك و فرشته، نصب روشنایى، 
سرویس بهداشتى، گل کارى و چمنکارى فضاى سبز که ان شاءا... در دهه 
مبارك فجر با حضور معاون محترم ریاست جمهور در اموربانوان و خانواده 

بهره بردارى و افتتاح خواهد شد.



1010فناورىفناورى 2870یک شنبه  17  بهمن  ماه 

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

BCI صنعت بازى به دنبال
اگر به فناورى رابط مغز و کامپیوتر و پیشرفت هایى 
که در طول این سال  ها در این حوزه رخ داده نگاهى 
داشــته باشــیم مشــاهده مى کنیم این فناورى در 
درمان اختالالت مغــزى و همچنین ارائه تجهیزات 
ســرگرم کننده خیلــى خوب ظاهر شــده اســت. 
تحقیقاتى که در این زمینه انجام شــده باعث شده 
است تا بســیارى از شــرکت ها و صنایع به دنبال به 
کارگیرى ایــن فناورى در حوزه کارى خود باشــند. 
سرمایه گذارى هاى کالن بخش دولتى و خصوصى 
این فرصت را به وجود آورده اســت تا در هفت سال 
آینده شاهد پیشــرفت خیره کننده بازار این فناورى 
باشیم.  اکنون شــرکت هاى تولیدکننده بازى هاى 
کامپیوترى عالقه خود را به رابط مغز و کامپیوتر نشان

 داده اند. 
انعطاف پذیر شــدن مــدارات الکترونیکى، کوچک 
شدن تجهیزات الکترونیکى و امکان قرار دادن آن ها 
روى یک تراشــه این فرصت را به وجود آورده است 
تا شــاهد شــتاب روزافزون این فناورى باشیم. این 
پیشرفت ها کمک مى کنند تا رابط هاى مغز و کامپیوتر 
به شکلى کوچک تر، ســبک تر و مقرون به صرفه تر 
تولید شوند. کارشناســان ابزار امیدوارى کرده اند که 
در چند ســال آینده ما مى توانیم فناورى مربوط به 
حس گرهاى فشار خون که روى رگ ها قرار مى گیرند 
و الکترودهایى که روى مغز قرار مى گیرند را از طریق 

این فناورى توسعه دهیم.

اپلیکیشن دوربین هنرى
 سیاه و سفید اندروید

در میان تصاویر هنرى همیشــه عکس هاى سیاه و 
ســفید به گونه اى خاص بوده و عکاسان مى توانند 
با ثبت تصاویر خود به صورت ســیاه و سفید معنایى 
عمیق به تصاویر ثبت شــده خود بدهنــد، در میان 
اپلیکیشن هاى ویرایش تصویر، اِفکت هاى گوناگونى 
براى تبدیل عکس ها به تصاویر سیاه و سفید موجود 
مى باشــد اما هیچ کدام به اندازه یک اَپ مخصوص 
ویرایش تصویر سیاه و سفید نمى تواند طیف گسترده 
اى از افکت ها را در برگیــرد ؛ Hypocam Pro به 
عنوان دوربین سیاه و سفید اندرویدى عالوه بر کیفیت 
بى نظیرش هنگام ثبت تصاویر، مجموعه اى گسترده 
و بســیار زیاد از افکت هاى سیاه و ســفید در اختیار 
کاربران خود قرار مى دهد. تنها کافیست تصمیم به 
عکاسى بگیرید تا بتوانید بسیارى از مفاهیم عمیق را 
با فیلترهاى زنده، سیاه و سفید به بینندگان تصاویرتان 
القاء کنید. عالوه بر فیلتر هاى زنده؛ مجموعه اى از 
ابزار هاى ویرایش تصویر نیز در دســترس مى باشد 
که براى بهره بردن از آن ها مى توانید پس از عکس 
بردارى، آن ها را از گالرى دســتگاه هوشــمندتان 
انتخاب کرده و مجموعــه اى از ویرایش ها را نظیر 
برش، تغییر اندازه، میزان روشنایى عکس ها و … بر 

روى تصاویر اعمال کنید!

یک ترکیب جالب توجه
سامسونگ به دنبال آن اســت تا یک دستیار شخصى 
 Google دیجیتالى هوشمند را شبیه به ســرى اپل یا
Assistant طراحــى کند. لى کیونگ تــا، مدیر واحد 
موبایل سامســونگ در کنفرانس خبرى این شــرکت 
گفت: «سامسونگ و گوگل همچنان به همکارى هاى 
استراتژیک خود در ارتباط با گسترش هوش مصنوعى 
ادامه خواهند داد. هوش مصنوعى بازار نوظهورى است 
که در آینده دنیاى فناورى را دستخوش تحوالت اساسى 
خواهد ساخت.» اما نکته قابل تاملى که در ارتباط با این 
همکارى باید به آن توجه داشته باشــیم این است که 
زیرساخت بیکسبى که سامسونگ به دنبال طراحى آن 
است، در اصل یک رقیب اصلى براى دستیار شخصى 

گوگل موسوم به Google Assistant خواهد بود.
سامسونگ گفته است: «این یک همکارى کامال باز با 
گوگل خواهد بود. همکارى در حوزه هوش مصنوعى با 
شرکتى همچون گوگل یک بازار رقابتى را به وجود خواهد 

آورد که باعث پیشرفت هوش مصنوعى خواهد شد.»

هر چقدر در زمینه عطر و ادکلن آشنا باشیم باز امکان این است فرق بین عطر اورجینال و تقلبى را متوجه نشویم لذا بهترین 
راه حل براى این موضوع خرید عطر از فروشگاهى معتبر است.قیمت عطر و ادکلن نیز نگرانى دیگرى است که سودجویان 
از این حربه استفاده میکنند که به مشتریان خود بقبوالنند هر چقدر قیمت عطر باالتر باشد آن عطر اصل و اورجینال است.
فروش اینترنتى عطر و ادکلن چند سالى است روى کار آمده اســت و کمک به این مهم را آسان تر کرده است.فروشگاه 
اینترنتى ارشاکو نیز بدون هیچ گونه ادعا سعى کرده است بزرگترین و کامل ترین بانک اطالعاتى عطر و ادکلن ایران را 
تشکیل دهد.فروش عطر و ادکلن هاى برند و اورجینال مردانه و زنانه در فروشگاه اینترنتى عطر و ادکلن ارشاکو با قیمت 
مناسب و گارانتى اصالت عطر و ادکلن ها صورت مى گیرد و ارشاکو خرید عطر اورجینال را ضمانت مى کند و در صورت 

هر گونه مشکل پاسخگو  خواهد بود.
قبل از خرید عطر مردانه و عطر زنانه خود از ارشاکو  میتوانید مشاوره بگیرید و همچنین میتوانید کاالى مورد نظر خود را ابتدا 

درب منزل دریافت کنید سپس وجه آن را پرداخت نمایید.
http://ershaco.com :وب آدرس

The Frostrune بازى جدید و فوق العاده زیبا با طراحى خاص و گیم پلى درگیرکننده در سبک بازى هاى ماجراجویى 

و فکرى از Snow Cannon Games براى اندروید اســت. این بازى ماجراجویى زیبایى را در مورد فرهنگ نورس 
دنبال مى کند که داستان آن را به صورت مقابل بیان مى کنیم: ”پس از یک طوفان زمستانى، خود را غرق در جزیره 
اى مى یابید که داستانى عجیب در مورد ساکنانش وجود دارد و شما باید با حل کردن معماها و پازل هاى مختلف به 
واقعیت نزدیک شــوید! ده ها پازل و بازى هاى کوچک براى حل کردن وجود دارند و شما براى پیش بردن داستان 

باید هزاران شىء مخفى را پیدا کنید!“ 
اگر از عالقه مندان به بازى هاى فکرى اندروید هســتید که على رغم طراحى خــوب داراى گیم پلى اعتیادآورى 
باشد بدون شــک The Frostrune با ســاخت فوق العاده اش نظر شــما را جلب مى کند، یک بازى ماجراجویى 
غنى با داســتانى درگیر کننده، صداگذارى هیجان آور، گرافیک خیره کننده اچ دى، حجم کم نسبت به بازى هاى 
مشابه و کنترلرهاى لمسى خوب که بدون شــک تجربه اى متفاوت از بازى هاى Adventure را برایتان به ارمغان 

مى آورد.

راهنماى خرید

تولید گوشــى با بدنه  فلزى بین تولید کننده ها هرروز 
محبوبیت بیشــترى پیدا مى کند. امــا در این میان، 
شرکت هایى هستند که سعى دارند تا طراحى تولیدات 
خود را هر چه بیشتر به نمونه هایى که محبوبیت هاى 
بیشــترى دارند، نزدیک کنند. گوشــى «اچ تى ســى 
 HTC One A9) « نســخه  16 گیگابایتى One A9

16GB-) از جمله گوشى هایى به شــمار مى رود که 

طراحى نزدیکى به آیفون 6 شــرکت اپل دارد. در کنار 
این طراحى زیبا، One A9 به حسگر اثرانگشت براى 
امنیت بیشتر، سخت افزارى مناسب براى انجام بازى، 
نمایشگرى با کیفیت و چشــم نواز و دوربین هایى که 
مى توانند عکس هایى باکیفیت تهیه کنند، مجهز شده 
است. طراحى زیبا، آن هم از جنس فلز مى تواند اقبال 

خرید گوشى ها را بیشتر کند. 
با این طراحى فلزى و زیبا One A9 در حدود 143 گرم 
وزن و 7.3 میلى متر ضخامت دارد. همچنین این گوشى 

از شبکه   4G و تنها یک سیم کارت پشتیبانى مى کند.  
HTC  ســعى کرده این گوشــى را مطابق با آخرین 

اســتاندارد هاى روز روانه  بازار کند و استفاده از حسگر 
اثرانگشت و تراشه  جدید اسنپ دراگون 617 مى تواند 
گواهى بر این موضوع باشد. این گوشى در دو نسخه  16 
و 32 گیگابایتى و با رم دو یا سه گیگابایتى عرضه شده 
است. وجود مقدار دو/سه گیگابایت رم در این گوشى، 
خیال کاربران را از نرمى رابــط کاربرى و برنامه هاى 
در حال اجرا راحت مى کند. One A9 با این مجموعه  
سخت افزارى مى تواند به راحتى از پس کارهاى روزمره 
برآید و کاربر مى تواند بازى هاى نسبتا سنگین را با آن 
به راحتى انجام دهید. براى اولین بار در گوشــى هاى 
HTC، One A9 به پنلى از نوع اولد مجهز شده است. 

این نمایشگر با فناورى امولد و با اندازه  5.0 اینچ براى 
 One مطالعه، وب گردى و بازى مناسب باشد. نمایشگر
A9 مى تواند تراکم 441 پیکســل بر اینچ را به تصویر 

بکشد. همچنین رزولوشن fullHD دارد و با بهره گیرى 
از نسخه  چهارم محافظ هاى گوریال گلس، محافظت 
مى شــود. از دیگر مشخصات این گوشــى مى توان 
به دوربین اصلى 13 مگاپیکســلى و دوربین ســلفى 
4 مگاپیکسلى اش اشــاره کرد. همچنین مى توان به 
همه ى این قابلیت ها اندروید مارشــمالو نسخه 6.0 به 
همراه رابط  کاربرى ِسنس را هم اضافه کرد. همچنین 
در این گوشــى یک باترى 2150 میلى آمپر ســاعتى 
وجود دارد که مى تواند تا 16 ساعت انرژى الزم براى 
مکالمه را فراهم کند. نمایشــگر 5.0 اینچى با فناورى 
امولد، مقدار دو گیگابایت رم، ســخت افزارى بر پایه  
اســنپ دراگون 617، دوربین اصلى 13 مگاپیکسلى 
و اندروید مارشــمالو نســخه  6.0 مى توانند از عوامل 
 One با نام HTC تعیین کننده در خرید گوشــى جدید
A9 باشــند. قیمت این گوشــى هم اکنون در حدود 

1300000 تومان است.
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خرید آنالین 
عطر و
 ادکلن

بازى ماجراجویى 
و فکرى فراستون 
اندروید 

 
حذف لینک هاى داخل یک سند 

در مایکروسافت ورد 
اگــر متنــى را از یــک وبســایت به داخل ســند 
مایکروســافت ورد (Microsoft Word) خود کپى 
کنید، یکى از آزاردهنده ترین مــوارد انتقال لینک 
ها همراه با متن اســت. اولین و راحت ترین گزینه 
جهت حذف لینک ها، در همان هنگام چســباندن 
(Paste) متن به داخل سند است. بدین  منظور بعد از 
کپى کردن متن مورد نظر از داخل سایت وارد برنامه 
مایکروسافت ورد شــده و در داخل تب Home بر 
روى فلش پایین گزینه Paste کلیک کنید. سپس 
 Keep کافیست بر روى دکمه ســمت راستى یعنى

Text Only کلیک نمایید.

  حال لینک هاى مربوطه از داخل متن حذف شــده 
اند، اما استایل نرمال بر روى متن اعمال شده است. 
بنابراین نیاز است که پس از چسباندن تکست، فونت 

یا سایر موارد ظاهرى را به دلخواه خود تغییر دهید.
 اگر از پیش متون حاوى لینک را بصورت عادى در 
داخل سند ورد خود کپى کرده اید کافیست قسمت 
لینک دار را مارك کرده و سپس کلیدهاى ترکیبى 

Ctrl+Shift+F9 را فشار دهید.

سنسور کوچکى که
 تشنگى را تشخیص مى دهد

دانشمندان و محققان دانشــگاه کارولیناى شمالى 
موفق به ساخت سنسورى شدند که میزان تشنگى 
فرد را تشــخیص مى دهد. این سنســور وایرلس 
پوشیدنى هیدراتاســیون به شکل چسب روى سینه 
یا به صورت دســت بند دور مچ بســته مى شود و به 
شخصى که از آن استفاده مى کند؛ مى گوید که تا چه 

اندازه تشنه است.
در پزشــکى؛ هیدراتاسیون یعنى رســاندن آب به 
بدن فردى که دچار اتالف زیاد مایعات شده است. 
دستگاه ساخته شده توسط محققان این دانشگاه با 
این هدف طراحى شــده که در زمان کم شدن آب 
بدن و استرس هاى ناشــى از گرما؛ به فرد هشدار

 بدهد.
«جان ماث» یکى از محققــان این پروژه مى گوید: 
«اندازه گیرى و تشــخیص میزان هیدراتاســیون 
افراد و تعیین کمیت آن کارى سخت و دشوار است. 
فرق نمى کند که فرد چه شــغلى داشــته باشــد از 
اعضاى ارتش گرفته تا ورزشکاران و آتش تشانان؛ 
هر کســى که در خطر مشکالت ســالمتى ناشى 
از اســترس گرمــا باشــد؛ شــامل ایــن موضوع 

مى شود.“
این دســتگاه قــادر اســت به صــورت بى درنگ 
هیدراتاســیون پوســت افراد را ردیابى کند؛ سطح 
کارایى ورزشکاران را بهبود بخشــد یا حتى میزان 
آب بــدن در افراد مســن را اندازه گیــرى کند تا از 
هیدراتاسیون آن ها به ویژه زمانى که به آب دسترسى 

ندارند؛ جلوگیرى کند.

ترفند

کلیک

 5G  اینترنت
چیست و 

کى عرضه 
 مى شود؟ 

در حال حاضر ما اواسط انقالبى هستیم که اینترنت  4G به راه انداخت 
اما ارائه سرویس پرسرعت براى موبایل ،هم از لحاظ سرعت و هم 

پوشش دهى ، هنوز در ابتداى راه است.
اینترنتى که امروز به آن دسترسى داریم با سرعتى معادل 150 مگابیت 
برثانیه عرضه مى شود و در برخى مناطق، اتصال Double LTE نیز 
ممکن شده است. همین حاال در برخى از شهرهاى کشور انگلستان 
از جمله لندن، اینترنت LTE-A  یا  (4G+ EE ) نیز ارائه شده است 
که ســرعت اینترنت موبایل را تا 300 مگابیت  برثانیه  افزایش داده 
است. پس چه دلیلى دارد که دنبال چیزى پرسرعت تر از این بگردیم؟

اینترنت 5G چیست؟
5G یا نســل پنجــم نامى اســت که در حــال حاضر به نســل 

بعــدى از اینترنــت موبایل گفتــه مى شــود که قرار ســت بعد 
از  4G عرضه شود. ســرعت اتصال این ســرویس به اینترنت به 
طور غیر قابــل باورى زیــاد اســت و از فرکانس هــاى باالترى 
نســبت بــه  4G اســتفاده مى کنــد. ایــن نــوع از اینترنــت ،

 محدودیت هاى بســیار کمترى دارد که براى فناورى هایى مانند 
«اینترنت اشیا» ایده آل است. به عالوه از آنجایى که سیگنال هاى این 
نوع از اینترنت نمى تواند زیاد انتشار پیدا کند، مى بایست 
تعداد نقاط دسترسى بیشتر (Access Points)، و 

همینطور با فاصله نزدیک تر به هم قرار گیرند.
معمار اصلى اپراتور انگلیســى EE، پروفسور 
اندى ساتن( Andy Sutton) عقیده دارد که 
هدف اینترنت  5G این است که نامرئى باشد. 
این فناورى باید مانند فناورى «الکتریسیته»   
همه جا حضور داشته باشــد. این فناورى ، 
به ســازندگان وســایل الکتریکى کمک 
مى کنــد تــا بــراى «اینترنــت اشــیا»، 
دسترســى دائمــى و نامحــدود عرضــه 

کنند.
چرا ما به اینترنت  5G احتیاج داریم؟

یکى از مهم ترین برترى هاى اینترنت 5G نسبت به  
4G به استثناى تفاوت در سرعت ( که قاعدتا باید بین 10 

Gbps تا 100Gbps باشد) ، مسئله «تاخیر» است . 

اینترنت 4G مجهز به تاخیر 40ms تا 60ms است که با وجود اینکه 
بسیار پایین است اما براى پاسخ لحظه اى کافى نیست. براى روشن 
شدن مسئله یک مثال مى زنیم: یک گیمر که مى خواهد به صورت 
بین المللى با حریفان دیگرى در نقاط مختلف جهان بازى کند، باید از 
اینترنتى با تاخیر پایین استفاده کند و وقتى یک دکمه را فشار مى دهد 
، تغییرات ایجاد شده به صورت آنى و لحظه اى  ،از طریق سرور اعمال 
شــود. اینترنت  5G  قادر است با تاخیر «فوق 
العاده پایین» اطالعات را ارسال کند( چیزى 
حدود تا 10 میلى ثانیه ) . براى مثال،این ویژگى 
به یک تماشاگر بازى فوتبال در استادیوم این 
امکان را مى دهد تا بازى را هم زمان از طریق 
چند دوربین با زوایــاى مختلف و بدون حتى 

ثانیه اى تاخیر تماشا کند.
«ظرفیت» یــا Capacity نیز یکى دیگر از 
فاکتورهاى بسیار مهم اســت. با هوشمند 
شدن بیشتر اشــیا و ابزارهاى الکتریکى، 
فناورى «اینترنت اشــیا» نیز روز به روز از 
اهمیت بیشترى برخوردار مى شود. طبق 
پیش بینى تحلیل گران، تا سال 2020، 
هر شهروند بریتانیایى از 27 ابزار 
متصل به اینترنت اشــیا استفاده 
مى کند که تعمیم این رقم در کل دنیا 
، 50 میلیارد دســتگاه در سرتاسر دنیا 
خواهد بود. این نظریه ،هم گوشى هاى هوشمند، 

تبلت ها و ساعت هاى هوشمند و هم یخچال ها، خودروها، عینک هاى 
واقعیت افزوده و حتى لباس هاى هوشمند را نیز شامل مى شود. برخى 
از این وسایل براى داشتن عملکردى کاربردى، نیاز به ارسال و دریافت 
حجم اطالعاتى به نسبت زیاد هســتند و برخى نیز ارسال و دریافت 
اطالعات کمترى دارند. اینترنت  5G میزان نیاز هر وسیله را بررسى 

کرده و پهناى باند کافى در اختیار هر وسیله قرار مى دهد.

 4K تماشاى ویدئوهاى
فاکتور «ظرفیت» یا Capacity براى فناورى تماشاى فیلم به صورت 
زنده و جارىStreaming Video ، نیــز در آینده از اهمیت باالیى 
برخوردار خواهد بود. شــرکت اپراتور تلفن  همراه EE در انگلستان، 
پیش بینى مى کند که 76 درصد ترافیک اطالعات در سال 2030، 
مربوط به تماشاى ویدیو زنده (Streaming Video) خواهد بود که 
بیشتر این فیلم ها با کیفیت 4K و یا حتى 8K خواهد بود. در حال حاضر 
اینترنت 4G با سرعت 14 مگابیت برثانیه ، قابلیت پخش فیلم هاى 
4K و اینترنت 4G  با ســرعت 18 مگابیــت برثانیه براى فیلم هاى 

8K کفایت مى کند. اما مطابق با اطالعات آمارى،  اگر تمام کاربران 

بخواهند در یک زمان و با این کیفیت ، فیلم ها را تماشا کنند ، شبکه با 
اختالل مواجه مى شود.

تا 2020 صبر کنید
براى اتصال به اینترنت 5G ، به ســخت افزارهاى مخصوص نیاز 
است. درست مانند حاال که براى اتصال به اینترنت4G ، باید گوشى 
هوشمندى داشته باشــیم که این نوع اینترنت را پشتیبانى کند. هر 
وسیله اى اعم از تبلت، گوشى همراه و غیره مى بایست قطعات متناسب 
با این فناورى را داشته باشد. شرکت کوالکام به تازگى محصولى تولید 
کرده است(X50) که به گفته این شرکت ،دانلود تا سرعت 5 گیگابیت 
 4G  برثانیه راپشتیبانى مى کند که 400 برابر سرعت دانلود در اینترنت
است. سازندگان گوشى هاى هوشمند تا پایان سال 2017 ، نمونه ایى از 
این قطعه را دریافت خواهند کرد که تا سال 2018 به روى محصوالت 
خود تعبیه کنند. اما اینترنت  5G تا سال 2020 عرضه نخواهد شد و 
سازندگان تلفن هاى همراه شاید به همین طریق بتوانند کمى خود را 

جلو بیاندازند.

5G چه زمانى عرضه مى شود؟
طبق اخبار و گزارش هاى مرتبط، اینترنت   5G تا سال 2020 عرضه 
خواهد شد و تا سال 2022-23 ( و شاید بیشتر) شاهد عرضه عمومى 
آن خواهیم بود. شهر Bournmouth در کشور انگلستان، براى عرضه 
آزمایشى این فناورى انتخاب شده است. با استفاده از نقشه 3 بعدى 
این شهر( که در حال آماده سازى است) ، اپراتورهاى تلفن همراه قادر 
خواهند بود مناطقى که بهترین مکان براى تعبیه نقاط دسترســى ( 
Access  Point ) این فناورى ،از لحاظ پوشش دهى و سرعت خواهد 

بود را پیدا کنند.
حاال که اینترنت 5G ، چشــم انداز رویایى ترى عرضه مى کند دلیل 
نمى شود که  4G فراموش شــود. از آنجاییکه هنوز مناطق زیادى 
هســتند که به این فناورى دسترسى ندارند، توســعه این سیستم 
همچنان در دستور کار بسیارى از اپراتورهاست. همانطور که پروفسور 
Sutton عنوان کرده است: « این دهه، مختص  4G و دهه آینده به  

5G اختصاص دارد.»

اما آیا از  6G هم خبرى خواهد شد؟
پروفسور ساتن جواب این سوال را اینگونه مى هد:

« اگر  5G به درستى اعمال شــود،چیزى به نام  6G در کار نخواهد 
بود. این جمله بدین معنى است که اگر زیرساخت هاى این سیستم به 
درستى انجام شود، نیازى به جایگزینى آن با مدل دیگرى نخواهد بود 
و فقط به ارتقا سیستم نیازمند خواهد بود. در سال هاى گذشته، فناورى 
اطالعات موبایل، بر اساس سخت افزارى بنیان نهاده شده است اما 
هسته اصلى اینترنت 5G، نرم افزارى است. نرم افزارها قابلیت ارتقا 

دارند ولى در مورد سخت افزارها به ندرت چنین امکانى وجود دارد.»

گوشى موبایل اچ تى سى مدل One A9 با ظرفیت 32 گیگابایت

ین مممممىىىىى شود؟  ى ل ی یى ج ز و ب ل ی ی ر ی
از اینترنت نمى تواند زیاد انتشار پیدا کند، مى بایست نوع
،(Access( Points) تعداد نقاط دسترسى بیشتر
همینطور با فاصله نزدیک تر به هم قرار گیرند.

Eمعمار اصلى اپراتور انگلیســى EE، پروفسو

)Andy) عقیده دارد ک Sutton )اندى ساتنn

Gهدف اینترنت  5G این است که نامرئى باشد

اینفناورى باید مانند فناورى «الکتریسیته
همه جا حضور داشته باشــد. این فناورى
به ســازندگان وســایل الکتریکى کمک
مى کنــد تــا بــراى«اینترنــت اشــیا»
دسترســى دائمــى و نامحــدود عرضــ

کنند.
Gچرا ما به اینترنت  5G احتیاج داریم
Gیکى از مهم ترین برترى هاى اینترنت 5G نسبتب

0 به استثناى تفاوت در سرعت ( که قاعدتا باید بین 0 4G

s تا 100Gbps باشد) ، مسئله «تاخیر» است .  Gbps

s تا 60ms است که با وجود اینک 40msمجهز به تاخیر s 4GاینترنتG

بسیار پایین است اما براى پاسخ لحظه اى کافى نیست. براى روشن
شدن مسئله یک مثال مى زنیم: یک گیمر که مى خواهد به صورت
بینالمللى با حریفان دیگرى در نقاط مختلف جهان بازى کند، باید
اینترنتى با تاخیر پایین استفاده کند و وقتى یک دکمه را فشار مى ده
، تغییرات ایجاد شده به صورت آنى و لحظه اى  ،از طریق سرور اعمال
Gشــود. اینترنت  5G  قادر است با تاخیر «فوق

العاده پایین» اطالعات را ارسال کند( چیزى
0حدود تا 10 میلى ثانیه ) . براى مثال،این ویژگى
به یک تماشاگر بازى فوتبال در استادیوم این
امکان را مى دهد تا بازى را هم زمان از طریق
چند دوربین با زوایــاى مختلف و بدون حتى

ثانیه اى تاخیر تماشا کند.
y«ظرفیت» یــا Capacity نیز یکى دیگر

فاکتورهاى بسیار مهم اســت. با هوشمن
شدن بیشتر اشــیا و ابزارهاى الکتریکى
فناورى «اینترنت اشــیا» نیز روز به روز

طبق مى شود. اهمیت بیشترى برخوردار
0پیش بینى تحلیل گران، تا سال 2020
7هر شهروند بریتانیایى از 27 ابز
متصل به اینترنت اشــیا استفاد
مى کند که تعمیم این رقم در کل دنی
دســتگاه در سرتاسر دنی 0، 50 میلیارد
خواهد بود. این نظریه ،هم گوشى هاى هوشمند

رامین مشکاه



بین المللبین الملل 2870یک شنبه  17  بهمن  ماه 1111

یافتــه هــاى نظرســنجى تــازه انجــام شــده نشــان مــى دهد، 
«والدیمیــر پوتیــن» رئیــس جمهــورى روســیه همچنــان 
محبوب ترین سیاستمدار این کشور است و عالقه مردم به وى افزایش

 یافته است.
به گزارش ایرنا، بر اســاس نتایج آخرین پژوهش «مرکز نظرســنجى 
عمومى روسیه» ، 85/6 درصد مردم این کشور، پوتین را محبوب ترین 

سیاستمدار مى دانند.
براساس یافته هاى اعالم شده که خبرگزارى «ایتارتاس» منتشر کرده 
است، سطح محبوبیت عمومى رئیس جمهورى روسیه همچنان رو به 
افزایش است و نسبت به نظرسنجى قبلى در آغاز ماه ژانویه که 85 درصد 

بود رشد کرده است.
54/3 درصد شــرکت کنندگان در این نظرســنجى اعالم کردند که به 

پوتین اعتماد دارند.

همچنین 18 درصد روس ها «دیمیترى مدودف» نخست وزیر روسیه 
را قبول دارند و سطح اعتماد «ارتشبد ســرگئى شایگو» وزیر دفاع این 
کشور هم 17/7درصد است.61 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجى 

هم عملکرد دولت روسیه را تأیید مى کنند.
پوتین پیش تــر اعالم کرده بــود که بــا توجه به وضعیت روســیه، 
نتایــج عملکــرد حکومــت و بازتــاب آن در افــکار عمومــى براى 
انتخابــات ریاســت جمهــورى ســال 2018 تصمیــم گیــرى 

مى کند.
علت اصلى افزایش محبوبیت پوتین، بهبود نســبى شرایط اقتصادى 
روسیه در جریان بحران مالى جهانى، قدرت نمایى مسکو در برابر غرب، 
الحاق شبه جزیره کریمه به این کشور، بمباران مواضع تروریست ها به 
ویژه داعش در سوریه و رد فشارهاى آمریکا و کشورهاى غربى-عربى 

ضدسورى براى قطع آن ارزیابى مى شود.

زمان تعیین شده براى برگزارى انتخابات ریاست جمهورى روسیه ماه 
مارچ سال 2018 است که براساس برخى گزارش ها، پوتین براى شرکت 

در آن اعالم آمادگى کرده است. 
بر اساس قانون اساسى روسیه، یک فرد مى تواند دو دوره متوالى رئیس 
جمهورى این کشور باشد و پوتین رئیس جمهورى کنونى نیز امکان نامزد 

شدن در انتخابات ریاست جمهورى سال 2018 را دارد. 
والدیمیر پوتین از 31 دسامبر 1999 دو دوره چهار ساله رئیس جمهورى 
روسیه بود و پس از آن به مدت چهار سال تا 2012 و طى دوره ریاست 

جمهورى مدودف، نخست وزیر این کشور شد. 
پوتین از آغاز دوره سوم ریاست جمهورى خود (مارچ 2012)، مدودیف 
را به عنوان نخست وزیر روسیه منصوب کرد و مطابق قانون اساسى نیز 
مى تواند براساس اصالحات انجام شــده یک دوره شش ساله دیگر در 

انتخابات ریاست جمهورى شرکت کند.

  آریا|  این عکس در روز پس از تحلیف 
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوري آمریکا، در 
دست تظاهرکنندگان مخالف ترامپ مشاهده  

شد. 
این عکــس کار هنرمندي به نام «شــپارد 
فري» بود و یادآور این اســت که بسیاري از 
زنان آمریکایی، شــبیه این عکس هســتند. 
این تصویر، ازخیال این هنرمند ترسیم نشده، 
بلکه چهره زنی به نام «منیره احمد» اســت 
که ده سال پیش ترسیم شده است. آن موقع 

مشــخص نبود که این زن سمبلی براي 
حرکتی بزرگ خواهد شد.

منیره احمــد دربــاره جزئیات این 
تصویر می گوید: «مسیري که این 
عکس در پیش داشته، قابل توجه 
است و اکنون نیز همان پیامی را 
دارد که درآن زمان داشت و آن پیام 
این اســت که تو می توانی به این 
افتخار کنی که مسلمان و درعین حال آمریکایی هستی و نباید یکی از این دو هویت را فداي دیگري 

کنی.»
منیره افزود: «من زنی آمریکایی و مسلمان هستم، و فکر نمی کنم که هیچکدام از این دو مسئله، از من 

یا ازاین تصویر، نمادي مخالف با هرچیزي یا ترامپ خواهد ساخت.»

   خبر آنالین | رئیس جمهور اوکراین قصد دارد همه پرســى 
مربوط به پیوستن این کشور به ســازمان پیمان آتالنتیک شمالى 

ناتو را برگزار کند.
یک روزنامه آلمانى اعالم کرد که «پترو پروشنکو» رئیس جمهور 
اوکراین قصد دارد تا همه پرسى پیوستن این کشور به سازمان ناتو 

را برگزار کند.
این در شــرایطى است که نظرسنجى ها نشــان مى دهد که 54 
درصد مردم اوکراین از طرح پیوســتن این کشــور به ناتو حمایت

 مى کنند.
اوکراین و ناتو بارها روسیه را متهم کرده اند که از استقالل 
طلبان شــرق اوکراین حمایت مى کند ولى مسکو این 

اتهامات را رد کرده است.
پترو پروشنکو در مصاحبه اى تأکید کرده است: «چهار 
ســال قبل تنها 16 درصد مردم اوکراین از پیوستن 
این کشــور به ناتو حمایت مى کردند ولى این رقم 
اکنون بــه 54 درصد افزایش یافته اســت. من به 
عنوان رئیس جمهور همه پرســى را در خصوص 
پیوســتن اوکراین به ناتو برگــزار خواهم کرد.» 
 وى در ادامه تصریح کرد: «اگر مردم اوکراین از 
پیوستن به ناتو حمایت کنند، همه تالش خود را 
براى الحاق کى یف به این سازمان به کار خواهم 

گرفت.»

کاخ ســفید اعالم کرد که از این پــس، ورود دارندگان 
«کارت ســبز» (گرین کارت) و اقامت دائم و قانونى به 
آمریکا که از اتباع هفت کشــور از جمله ایران باشــند، 

بالمانع خواهد بود.
به گزارش مهر،کاخ سفید با انتشار یک دفترچه راهنماى 
به روز رســانى شــده در خصوص دســتور محدودیت 
مهاجرتــى «دونالد ترامــپ» رئیس جمهــور آمریکا 
اعالم کرد کــه دارندگان کارت ســبز (گرین کارت) یا 
اقامت دائم و قانونــى آمریکا که از اتباع هفت کشــور 
(ایران، سوریه، عراق، لیبى،  ســودان، سومالى و یمن) 
باشــند، براى ورود به آمریــکا منع قانونــى نخواهند

داشت.
«شون اسپایسر» سخنگوى کاخ سفید در یک نشست 
خبرى اعالم کرد که «افرادى کــه داراى اقامت دائم و 
قانونى هستند [براى ورود به آمریکا] منع قانونى ندارند».

گفتنى اســت که محدودیــت اِعمالى بــر دارندگان 
کارت ســبز آمریکا از جمله پیچیده ترین موارد موجود 
در دســتور اجرایى امضا شده توســط ترامپ به شمار 

مى رفت.
در وهله اول، مقامات دولت آمریکا گفتند که به موجب 
این دســتور اجرایى، دارنــدگان اقامت دائــم و قانونى 
آمریکا- که از اتباع هفت کشــور فوق الذکر هستند- از 
ورود به این کشور منع مى شــوند  اما مى توانند با ارائه 
درخواستى براى اِســقاط حق، مجدداً مورد غربالگرى 

قرار گیرند.  
پس از گســترش اعتراضات متعاقب صدور این دستور 
اجرایى و پدیدار شــدن چالش هــاى حقوقى فراروى 
دولت آمریکا به خصوص بر سر بازداشت ساکنان قانونى 
این کشــور،  وزارت امنیت داخلى آمریکا اعالم کرد که 
دارندگان کارت ســبز اجازه دارند که سوار پروازهایى به 
مقصد آمریکا شوند و سپس در هنگام ورود مورد ارزیابى 

مجدد قرار گیرند.
الزم به ذکر است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید 
آمریکا با صدور یک دستور اجرایى تدابیر سختگیرانه اى 
را براى مهاجرت اتباع هفت کشــور  بــه آمریکا اتخاذ 

کرد.

نامزد محافظه کار انتخابات ریاســت جمهورى فرانسه، 
مخالفانش در دولت را متهم کرد که با توطئه چینى قصد 

ضربه زدن به کمپین انتخاباتى وى را دارند.
به گزارش فارس، «فرانســوا فیون» نامزد محافظه کار 
انتخابات ریاست جمهورى فرانسه ، مخالفان خود در دولت 
را متهم به دامن زدن به رسوایى فساد مالى همسرش کرد تا 

از این راه به کمپین انتخاباتى وى لطمه وارد کنند.
این در شرایطى اســت که تازه ترین نظرسنجى ها نشان 
مى دهد که شانس فیون براى پیروزى در انتخابات ریاست 
جمهورى فرانسه به شدت کاهش یافته و مردم این کشور 
خواستار کناره گیرى فیون از رقابت هاى انتخاباتى شده اند.

یک هفته نامه فرانســوى طى چند روز گذشــته نوشت: 
«همسر فرانســوا فیون نامزد محافظه کاران در انتخابات 
ریاست جمهورى فرانسه، مدت زمان بیشترى نسبت به 
آنچه قبًال اعتراف کرده، به عنوان دستیار پارلمانى فیون 
فعالیت کرده و 331 هزار یورو بیشتر از چیزى که در ابتدا 

گزارش شده، دریافتى داشته است.»
پیش از این اعالم شده بود که همسر فرانسوا فیون در مدت 
هشت سالى که شغل مشاور پارلمانى آقاى فیون را داشته 

است، 500 هزار یورو حقوق گرفته است.
با وجود اینکه فعالیــت و کار کردن همســر نمایندگان 
با آنهــا غیرقانونى نیســت اما هفته نامه «کنر آنشــنه» 
ادعا کرده که «پنلوپه فیون» طى این ســال ها (از سال 
1998 تا 2007میــالدى) بدون انجــام فعالیتى خاص 
از پارلمان حقوق گرفته اســت.فیون در ایــن باره گفته 
اســت کــه کار و فعالیــت همســرش کامــًال واقعى

 بوده است.
فیون در این باره در جمــع نمایندگان حزب جمهوریخواه 
گفت: «ما با یــک کودتاى قانونى روبه رو هســتیم. این 
عملیات از سوى کســانى که در قدرت هســتند، انجام 

مى شود.»
«استفان لوفول» سخنگوى دولت فرانسه نیز در اظهاراتى 
اتهامات مطرح شده از سوى فیون را غیر قابل قبول ارزیابى 

کرده است.
این در حالى است که برخى نمایندگان حزب جمهوریخواه 
رســماً خواســتار یک نامــزد جایگزین به جــاى فیون

 شده اند. 

زن قدرتمند جهان از نگاه فوربززن قدرتمند جهان از نگاه فوربز
  باشگاه خبرنگاران جوان | وبسایت «فوربز»، لیستى از قدرتمندترین زنان جهان را منتشر کرد. زنان عصر کنونى هنوز هم باید براى 

احقاق حقوقشان بجنگند؛ با وجود این، برخى از آنها موفق شده اند با درهم شکستن موانع، به جرگه رهبران قدرتمند جهان بپیوندند.
در ادامه به 10 زن قدرتمند جهان از نگاه «فوربز» اشاره شده است:

1010
 «آنگال مرکل» صدراعظم آلمان: مرکل سال 2005 (1384) به عنوان نخستین صدراعظم زن تاریخ 
آلمان آغاز به کار کرد. وى از آن زمان، سکان هدایت بزرگ ترین اقتصاد اروپا را در دست داشته است. مرکل 
63 ساله اکنون یکى از مهمترین رهبران کنونى جهان محسوب مى شود که نظراتش درخصوص بحران هاى 

مالى و اقتصادى، مسائل سیاسى و معضل مهاجران در سطح بین المللى از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

11
 «جنت لوییز یلن» رئیس بانک مرکزى آمریکا (فدرال رزرو): یلن 69 ساله نخستین زن در تاریخ 
صد ساله بانک مرکزى آمریکاست که عهده دار سمت ریاست این نهاد مهم مالى مى شود. وى از سال 2010 
نایب رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو بود. یلن همچنین پروفسور بازنشسته دانشکده بازرگانى «هاس» در 

دانشگاه برکلى کالیفرنیاست.

33
«مرى بارا» کارآفرین و مدیر ارشد اجرایى آمریکایى: بارا در حال حاضر به عنوان مدیر عامل اجرایى شرکت 

جنرال موتورز فعالیت مى کند. وى نخستین زنى است که تاکنون به ریاست یکى از شرکت هاى بزرگ خودروسازى 
جهان منصوب شده است. پدر مرى، 39 سال در شرکت پونتیاك که از زیرمجموعه هاى جنرال موتورز به شمار مى آید، 
مشغول به کار بود. مرى نیز از 18 سالگى به جنرال موتورز پیوست. مرى بارا در ماه ژانویه 2014 از سوى هیئت مدیره 

جنرال موتورز، به ریاست این شرکت انتخاب و جانشین «دنیل آکرسون» شد.

55
«شریل سندبرگ» مدیر حوزه فناورى، کنشگر و نویسنده آمریکایى: سندبرگ، مدیر ارشد عملیاتى 

فیسبوك است. او در ژوئن 2012 براى عضویت در هیئت مدیره فیسبوك انتخاب شد و نخستین زنى بود که به این 
مقام رسیده است. وى همچنین پیش از همکارى با فیسبوك، نایب رئیس بخش عملیات و فروش برخط جهانى 
گوگل بود و در راه اندازى بنیاد گوگل، شاخه  انسان دوستانه این شرکت نیز نقش داشت. سندبرگ قبل از حضور 
در گوگل، رئیس ستاد وزارت خزانه دارى ایاالت متحده آمریکا بود. با در نظر گرفتن سهامى که او از فیسبوك و 

شرکت هاى دیگر دارد، میزان ارزش اموال او بیش از 1/3میلیارد دالر برآورد شده است.

77

«هیالرى کلینتون» نامزد شکســت خورده دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهورى 
سال 2016 آمریکا: هیالرى 68 ساله نخستین زنى است که در تاریخ آمریکا به عنوان نامزد یکى از دو 
حزب عمده این کشور به دور نهایى انتخابات ریاست جمهورى آمریکا راه یافت. وى پیش از این بانوى اول 
کاخ سفید در بین سال هاى 1993 تا 2001، سناتور ایالت نیویورك در سال هاى 2001 تا 2009 و همچنین 

وزیر امور خارجه آمریکا در دولت اول «باراك اوباما» بود. 

22

وقتى ترامپ 
کوتاه مى آید

«فیون» مخالفان خود را 
متهم مى کند

پوتین در روسیه محبوب تر از قبل است 

برگزارى همه پرسى عضویت در ناتوزنی که چهره اش نماد مخالفان ترامپ شد، کیست؟
س از تحلیف 
 آمریکا، در 
پ مشاهده  

 «شــپارد 
 بسیاري از 
س هســتند. 
سیم نشده، 
د» اســت 
ت. آن موقع 

ی براي 

ن 

رئیس ج  خبر آنالین |
مربوط به پیوستن این کشو

ناتو را برگزار کند.
ک یک روزنامه آلمانى اعالم
اوکراین قصد دارد تا همه پ

را برگزار کند.
شــرایطى است که این در
درصد مردم اوکراین از طرح

 مى کنند.
اوکراین و ناتو باره
طلبان شــرق او
رد کر اتهامات را
پترو پروشنکو
ســال قبل تن
این کشــور
اکنون بــه

عنوان رئیس
پیوســتن
 وى در ادا
ب پیوستن
براى الحا
گرفت.»

«مارگارت مگ ویتمن» مدیر کسب و کار آمریکایى: مارگارت رئیس و مدیر ارشد اجرایى هیولت-
پاکارد است. او براى فرماندارى کالیفرنیا در سال 2010 نامزد شــد ولى رقابت را به «جرى براون» واگذار 
کرد. وى تحصیالت دانشگاهى اش را در دانشگاه هاى پرینستون و هاروارد گذرانده است. دارایى وى اکنون 

2/2میلیارد دالر تخمین زده شده است.

99

«ملیندا فرنچ گیتس» َخیّر و مدیر سابق شرکت مایکروسافت: ملیندا در انجام اقدامات بشر 
دوستانه و کمک به رشد جهانى یکى از برجسته ترین افراد شناخته مى شود. پس از آنکه در سال 2000، وى 
و همسرش «بیل گیتس» بنیاد خیریه «بیل و ملیندا گیتس» را تأسیس کردند، بنیاد آنها 4/2 میلیارد دالر 
در سال 2015 و 36/7میلیارد دالر هزینه  جهت استفاده در برنامه هاى انسان دوستانه را پرداخت کرده است.

44
«کریستین الگارد» رئیس صندوق بین المللى پول: الگارد سال 2011 به عنوان نخستین رئیس 
زن این نهاد مالى منصوب شد. این حقوقدان 60 ساله فرانسوى اخیراً نیز دوره دوم ریاست خود را در صندوق 
بین المللى پول آغاز کرده است. الگارد همچنین عنوان نخســتین وزیر زن اقتصاد و دارایى فرانسه را در 

کارنامه سیاسى خود دارد.

66
«سوزان دایان وویچیتسکى» کارآفرین و مدیرعامل کنونى یوتیوب: وویچیتسکى جایگزین 
«ساالر کمانگر» -مدیرعامل سابق یوتیوب- شده است. وى تحصیالت خویش را در کالج هاروارد، دانشگاه 

کالیفرنیا، سانتا کروز و مدرسه مدیریت یوسى ال اى اندرسن گذرانده است.
در سال 1998 «سرگئى برین» و «لرى پیج» (بنیانگذاران گوگل) گاراژ خانه وویچیتسکى را اجاره کرده و 

نخستین دفتر گوگل را برپا کردند. او در سال 1999 نخستین مدیر بازاریابى گوگل شد.

88
«آنا پاتریسیا بوتین کارآفرین» بانکدار و مدیر ارشد اجرایى اسپانیایى: آنا در حال حاضر 
به عنوان رئیس هیئت مدیره گروه ســانتاندر فعالیت مى کند. وى داراى مدرك تحصیلى لیسانس علوم از 

دانشگاه برین مایر آمریکاست.
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مردى که پسرى 17 ساله را در یک نزاع دســته جمعى با ماشین زیر 
گرفته و به قتل رسانده است، در جلسه دادگاه مدعى شد مقتول خودش 
جلوى ماشــین او پریده اســت. متهم پیش از این یک بار به قصاص 
محکوم شده بود اما دیوان عالى کشــور این رأى را شکست تا پرونده 

دوباره در چرخه رسیدگى قرار گیرد.
به گزارش جام جم آنالین، چهارم مهــر 93 وقوع یک فقره درگیرى 
منجر به جرح در خیابان عبدى تهران به کالنترى اطالع داده شــد. 
با حضور مأموران در محل مشخص شد، شش پسر جوان، سوار بر دو 
خودروى پراید به تعقیب و گریز با یکدیگر پرداخته اند و سرانجام پس از 
توقف لحظه اى، یکى از آنها با ماشین، دیگرى را زیر گرفته و به شدت 

مجروح کرده است.
ضارب متوارى و مصدوم به بیمارســتان منتقل شــد اما پس از مدتى 
به دلیل مرگ مغزى جان باخت و خانواده اش اعضاى او را به بیماران 
اهدا کردند. کارآگاهان پس از یک ماه، متهم را که به یکى از شهرهاى 
اطراف گریخته بود، دستگیر کردند. او پس از بازجویى به زندان منتقل 
و پرونده اش براى رسیدگى به شعبه دهم دادگاه کیفرى استان تهران 

ارجاع شد.
در نخستین جلسه رسیدگى، متهم که با درخواست قصاص اولیاى دم 
روبه رو شده بود، علت درگیرى را «چشــم در چشم شدن» با یکى از 

طرف هاى نزاع اعالم کرد و گفت: «آن شــب با ســه نفر از دوستانم 
سوار پراید شــدیم و به پارك رفتیم. در راه برگشت، از یک خودروى 
پراید ســبقت گرفتم و با راننده اش، چشم در چشم شــدم. او ناگهان 
جلوى ما پیچید و همــراه "عبــاس"ـ  مقتولـ  و یک نفــر دیگر از 
ماشین پیاده شد. آنها مى خواستند ما را بزنند که من سریع دنده عقب 
گرفتم. ماشــین به گاردریل کنار خیابان خورد اما موفق شــدیم فرار 
کنیم. 500 متــر جلوتــر نگه داشــتم تا ببینــم چقدر به ماشــین 
خســارت خورده که آنها دوباره ســر رســیدند. "میالد" با وسیله اى 
چنــد ضربه به کاپــوت ماشــین زد. از ترس جانم، ســوار ماشــین 
شــدم و گاز دادم. راننــده پراید خــودش را یک گوشــه پرت کرد 
اما عبــاس، محکــم روى شیشــه ســمت کمــک راننــده پرید 
و زمیــن افتــاد. مــن او را نکشــتم. او خــودش جلوى ماشــین

 پرید.»
با وجود ادعاى بى گناهــى، قضات دادگاه وقوع قتــل عمد را محرز 
تشــخیص داده و متهم را به قصاص محکوم کردنــد. قضات دیوان 
عالى کشور اما این حکم را رد کردند و خواستار بررسى بیشتر اظهارات 
شاهدان حادثه شدند. هفته گذشته جلســه دوباره رسیدگى در شعبه 
دوم دادگاه کیفرى استان تهران به ریاســت قاضى مقدم زهرا برگزار 
شد و اولیاى دم بار دیگر خواســتار قصاص شــدند. متهم نیز دوباره 

با انکار عمدى بودن قتــل، گفت: «آن روز دخترى هــم با ما بود. اما 
در شــروع درگیرى هیچ نقشــى نداشــت و وقتى دعوا شد، خودش 
ســریع فرار کرد. من اصًال نمى دانــم چرا مقتول و دوســتانش به ما 
گیر دادند. من برادر راننده پراید را مى شــناختم و مى خواستم پس از 
پایان درگیرى پیش او بروم و گالیه کنم. قصد کشتن نداشتم و فقط 
براى فرار روى پدال گاز فشــار دادم. مقتول خودش جلوى ماشــین 

پرید.»
پس از او، نوبت به دو شاهد حادثه رسید. یکى از آنها که روز حادثه در 
ماشین متهم بود، گفت: «آن روز همراه متهم و دخترى خیابانى به پارك 
رفتیم و شیشه مصرف کردیم. وقتى برمى گشتیم، راننده پراید و مقتول 

ما را تعقیب کردند و درگیر شدیم. من نمى دانم علت این کارشان چه 
بود اما دیدم که مقتول خودش جلوى ماشــین پرید. بعد هم هرچه از 

متهم خواستم فرار نکند، قبول نکرد.»
شاهد دیگر نیز که همراه مقتول بود، گفت: «ما مشروب خورده بودیم و 
حالت طبیعى نداشتیم اما علت درگیرى را نمى دانم.» پس از آنها، متهم 
بار دیگر اظهار بى گناهى کرد و گفت: «من حرف هاى شاهدان حادثه را 
قبول ندارم. آن دختر خیابانى نبود و همان اول دعوا فرار کرد. شیشه هم 
نکشیده بودیم. در این مدت براى گرفتن رضایت نتوانستیم به خانواده 
مقتول مراجعه کنیم. آنها خانواده مرا نمى پذیرنــد.» در پایان دادگاه 

قضات وارد شور شدند تا رأى نهایى را صادر کنند.

چهل تکه

یک زن روسیه اى بچه    باشگاه خبرنگاران جوان |
تازه به دنیا آمده خودش را در اجاقى که ســونا را گرم مى کرد، 
کباب کرد.این حادثه در بالگووشنکاى روسیه، در زمانى اتفاق 
افتاد که پدر این بچه در سفرى براى ماهیگیرى و از خانه دور 
بود. این زن که سه فرزند دیگر به جز این نوزاد داشت، از ترس 
اینکه شغلش در یتیمخانه را از دست ندهد، باردار بودن چهارم 
خود را از همکاران و مدیر آن مکان مخفى کرده بود و در نهایت 
این بچه را در اجاقى در روستاى اجدادى خود که سونا را گرم 

مى کرد، به قتل رساند.
نیروهاى پلیس پس از بازداشت این زن، او را براى آزمایش هاى 

روانى فرستادند.

ویدئویى که در شبکه هاى    باشگاه خبرنگاران جوان |
اجتماعى منتشر شده است، نشان مى دهد که یک گاو با پرش از 

باالى یک ساختمان در هند، «خودکشى» مى کند.
به نوشته روزنامه دیلى میل، گویى وقتى این گاو به باالى ساختمان 
سه طبقه رفته بود، به نوعى «افسردگى» دچار شده بود.در حالى که 
برخى مردم تالش داشتند مانع پیشروى گاو بر روى سقف ساختمان 
شوند، گاو با رفتن به لبه پشت بام خود را به میان خیابان پرت کرد.
هنوز روشن نیســت که این گاو چگونه به پشت بام ساختمان سه 
طبقه رسیده است اما در ویدئو دیده مى شود که پنج نفر تالش دارند 
آن را مهار کنند.  دانشمندان معتقدند حیوانات نیز به دلیل افسردگى 

به زندگى خود پایان مى دهند.

  انتخاب| یک زن 23 ساله در والیت شمالى بلخ افغانستان 
توضیح داد که چگونه شــوهرش پس از بستن دست و پایش، در 

اقدامى خشونت آمیز دو گوش او را بریده است. 
«زرینه» که در حال حاضر از وضعیت جسمانى ثابتى برخوردار است، 
گفت: «من هیچ گناهى مرتکب نشــده ام. نمى دانم چرا همسرم 
دســت به چنین اقدامى زد. او با عصبانیت مرا از خواب بیدار کرد و 
پس از بستن دست و پایم، گوش هایم را برید.»  او ادامه داد: «وقتى 
13 ساله بودم با این مرد ازدواج کردم. روابط چندان خوبى با خانواده 
همسرم نداشتم. او نیز مرا از مالقات خانواده ام محروم کرده بود. من 
دیگر نمى خواستم با او زندگى کنم. او مردى مشکوك بود و اغلب 

مرا متهم مى کرد با مردان غریبه حرف مى زنم.»

مادر بى رحم 
فرزند خود را کباب کرد 

خودکشى «گاو افسرده» 
با پرش از ساختمان

مردى 
گوش هاى زنش را برید 030201

قتل پسر 17 ساله
 زیــر چرخ هاى خودرو

  ایسنا| رئیس دادگسترى استان مرکزى خبر 
اعدام قاتل شش نفر از شهروندان اراکى در روزهاى 
آتى را کذب دانســت و گفت: روند پیگیرى حقوقى 
و کیفرى در دســتگاه قضائى نیازمند بررسى هاى 

کارشناسانه است.
حجت االســالم والمســلمین قاســم عبداللهى 
عنوان کرد: پرونده قتل شــش نفر از شــهروندان 
اراك از دادســراى انقــالب بــه دادگاه ارجــاع 

شد.
وى گفت: رســیدگى به این پرونــده زمانبر خواهد 
بود به طورى که براى تشکیل جلســات دادگاه از 
طرفین پرونده، اولیاى دم و وکال دعوت مى شــود 
و پس از تعیین وکیل تسخیرى براى قاتل(ع. ص) 
و رســیدگى به جزئیات و ابعاد پرونده، حکم صادر 
مى شود که البته در این بین امکان اعتراض از سوى 

قاتل وجود دارد.
 رئیس کل دادگسترى اســتان مرکزى بیان کرد: 
اگرچه اولویت دستگاه قضا رسیدگى خارج از نوبت به 
این پرونده بوده، رعایت موازین قانونى و طى مراحل 
کامل از بازپرسى تا روند صدور حکم نهایى مستلزم 

زمان است.
حجت االسالم والمسلمین عبداللهى تصریح کرد: 
پس از بررسى دیوان عالى کشــور براى قطعیت و 
دریافت مجوز قصاص پرونده به رئیس قوه قضائیه 

جهت دستور قصاص ارجاع داده مى شود.
 وى تأکید کرد: طى شدن پروسه ادارى و قانونى این 
پرونده به طور قطع زمانبر است چرا که تنها 20 روز 

فرصت فرجام خواهى نیاز است.
 رئیس دادگسترى اســتان مرکزى عنوان کرد: هم 
اینک پرونده قاتل شــش نفر از شــهروندان اراکى 
از دو حیث در دستگاه قضا بررســى مى شود، یک 
پرونده براى قتل شــش شــهروند اراکى(چهار زن 
و دو مرد) که در دادگاه کیفرى شــماره یک و یک 
پرونده محاربه نیز که در دادگاه انقالب رســیدگى 

مى شود.
 حجت االسالم والمسلمین عبداللهى گفت: پیگیرى 
مباحث حقوقــى و موضوعات مربوط بــه پرونده 
هاى کیفرى در تخصص دســتگاه قضائى است و 
ارجاع مردم در این خصوص به ســایر دستگاه ها و 

رسانه هاى غیرموثق خطاست و شــهروندان باید 
حکم صادره در خصوص پرونده قتل شش شهروند 
اراکى را از طریق دستگاه قضائى استان و رسانه هاى 

معتبر دریافت کنند.
 رئیس کل دادگسترى اســتان مرکزى افزود: اخذ 
استعالمات قضائى و اعترافات متهم به قتل، شهود 
و بازسازى صحنه هاى قتل از جمله الزامات قانون 

مجازات اسالمى است که باید پیگیرى شود.
بامداد 22 دى ماه سال جارى جوانى 26 ساله در دو 
مرحله با سالح گرم، جان شــش تن از شهروندان 

اراکى را گرفت.
  قاتل که به دلیــل انتقام جویى جان شــش نفر از 
شهروندان اراکى گرفت، ظرف 14 ساعت با تالش 
عوامل امنیتــى و اطالعاتى دســتگیر و به مراجع 

قضائى تحویل شد.

تکذیب اعدام قاتل اراکى در روزهاى آتى

براثر مســمومیت با گاز منواکســیدکربن در 24 
ســاعت منتهى به دیروز شــنبه 15 نفر در استان 

اصفهان مسموم و راهى بیمارستان شدند.
مدیر حــوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان 
اصفهان به ایرنــا گفت: ســاعت 11 و 30 دقیقه 
جمعه سه خانم حدود 50 ساله به دلیل استنشاق گاز 
منواکســیدکربن در حمامى در خیابان نظر غربى 
مسموم و با حضور تکنسین هاى اورژانس 115 با 
آمبوالنس به بیمارستان الزهرا (س) منتقل شدند. 
غفور راســتین همچنین افزود: عصر جمعه یک 
مرد 47ساله، خانم 17 ساله و دو کودك 13 و سه 
ســاله از اعضاى یک خانواده به دلیل استنشــاق 
منواکسیدکربن حاصل از احتراق بخارى در منزلى 
در خیابــان 15 خرداد چادگان دچار مســمومیت 
شــدند که پس از دریافت خدمــات درمانى اولیه 
به بیمارســتان بوعلى چادگان منتقل شدند.  وى 
همچنین درباره حادثه دیگرى که در روســتاى 
مشهد کاوه چادگان رخ داد بیان کرد: در این حادثه 
سه مرد و ســه خانم به دلیل نقص در لوله بخارى 
دچار مســمومیت با گاز منواکسید کربن شدند که 
پس از اعالم به اورژانــس 115، دو واحد امدادى 
از اورژانس و هالل احمر به محل اعزام شــدند و 
مصدومان حادثه را به بیمارستان بوعلى چادگان 

منتقل کردند. 
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
همچنین گفت: پنج شنبه شب یک خانم و یک آقا 
در خانه اصفهان به دلیــل نقص فنى در بخارى و 
انتشار گاز منواکسیدکربن مســموم شدند  که به 

بیمارستان عیسى بن مریم (س) منتقل شدند.

 15 گاز گرفتگى در 
24 ساعت

دادستان دادسراى عمومى و انقالب گناوه گفت: فردى 
که متهم است، شــوهر خواهر خود را در سال 1339 در 
یکى از روستاهاى شهرستان دیلم استان بوشهر به قتل 

رسانده، پس از 56 سال فرار، دستگیر شد. 
به گزارش فرارو، خدارحم گزدرازى افــزود: با توجه به 
مجموع اوراق و محتویات پرونده مطرح در شعبه 102 
دادگاه کیفرى 2 گناوه فرد دستگیر شده متهم است که به 

اتهام قتل در مردادماه سال 1339 تاکنون فرارى بوده و 
به تازگى در شهر شیراز با حکم نیابت قضائى دادگسترى 

این شهرستان دستگیر شده است. 
وى گفت: این متهم هم اکنون 78 ســال سن دارد و به 
اتهام قتل عمدى شــوهر خواهرش در بازداشت به سر 
مى برد. دادســتان دادســراى عمومى و انقالب گناوه 
اظهارداشت: اولیاى دم مقتول دو نفر و خواهان قصاص 

قاتل هستند.
 وى گفت: پرونده به همراه متهم بازداشت شده در حال 

تحقیقات مقدماتى و بررسى موضوع است.
 شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد.

دستگیرى متهم به قتل 
پس از 56 سال فرار

   خبر آنالین | چندى قبل دختر جوانی به دادسرا 
رفت و مدعی شد خواســتگارش کالهبردار از آب درآمده 
اســت. او در توضیح ماجرا گفت: «چندماه پیش از طریق 
تلگرام با پسري آشنا شدم. اوایل فقط با هم چت می کردیم 
اما مدتی که گذشت اومرا به رستورانی دعوت کرد تا براي 
نخستین بار یکدیگر را مالقات کنیم. آن روز با دیدنش به 
او عالقه مند شدم.او می گفت مهندس عمران است و در 
کار ساخت و ساز و برجسازي فعالیت دارد. من هم کامًال به 
او اعتماد کردم تا اینکه مدتی بعد از من خواستگاري کرد و 
من که بی صبرانه منتظر شنیدن این جمله بودم، به او جواب 

مثبت دادم. »
وي گفت: « او مدعى بود به من عالقه مند است من هم 
حرف هایش را باور کردم و قرار شــد بعد از مدتى مراسم 
عروســیمان را جشــن بگیریم اما خبر نداشتم همه اینها 
نقشه براي کالهبرداري است. چندى بعد به بهانه اینکه 
پول نیاز دارد از من پول گرفت. من هم با خیال راحت مبلغ 
15 میلیون را به او دادم تا اینکه چند روز بعد یکباره ناپدید 

شد و دیگر جواب تلفن هایم را نداد. هرچند هیچ خبري از او 
نداشتم ولى فکرش را هم نمی کردم که قصد فریبم را داشته 
باشد، اما وقتی چندین روز گذشت و خبري از او نشد فهمیدم 

که فریب یک کالهبردار را خورده ام. »
با اعالم این شکایت، پرونده به دادسرا فرستاده و با دستور 
قاضی پرونده تحقیقات براي دستگیري خواستگار شیاد 
آغاز شد. درحالی که بررسی ها در این خصوص ادامه داشت 
شکایت مشابه دیگري پیش روي تیم تحقیق قرار گرفت 
که نشان می داد دختر دم بخت دیگري با همین شگرد در 
دام خواستگار قالبی گرفتار شده است. با انجام چهره نگاري 
مشخص شد که متهم سابقه دار است و مدتى قبل نیز با 
همین شگرد چند دختر دم بخت را فریب داده است. او که تا 

سیکل بیشتر درس نخوانده، خود را مهندس جامی زد و با 
چرب زبانی اعتماد طعمه هایش را جلب می کرد. 

جستجو براي شناسایی او در پاتوق هایش ادامه داشت تا 
اینکه مأموران موفق به دستگیري او شدند. متهم وقتی به 
دادسرا منتقل شد و پیش روي بازپرس پرونده قرار گرفت به 
کالهبرداري میلیونی در نقش خواستگار اقرار کرد و گفت: 
«با طعمه هایم از طریق تلگرام آشــنا شدم و پس از آن به 
بهانه اینکه مهندس هستم اعتمادشان را جلب کردم. وقتی 
از آنها خواستگاري کردم چشم بسته قبول کردند و حتی 
مجبور شدم با اصرار یکی از طعمه هایم به خواستگاري اش 
بروم.» وي گفت: «پول هاي طعمه هایم هم در حسابم بود 

و می خواستم به خارج از کشور فرار کنم که گیر افتادم.» 

مدیر روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: پنج شنبه شب هفته گذشته با 
اعالم خبر حریق رستوران واقع در خیابان جى اصفهان 
بالفاصله اکیپ ایستگاه هاى 4،5 و 7 راهى محل مذکور 

شدند.
محمد شریعتى در گفتگو با فارس اظهار داشت: در ساعت 
21و52دقیقه پنج شنبه شب گذشته با اعالم خبر حریق 
یک رســتوران واقع در خیابان جى اصفهان بالفاصله 
اکیپ ایستگاه هاى 4،5 و 7 به همراه افسر کشیک وقت 
و مدیر منطقه 4 عملیاتى راهى محل مذکور شــدند که 

اکیپ اول در کمتر از یک دقیقه به محل رسیدند.

وى افزود: پس از رســیدن اکیپ اعزامى به محل شاهد 
حریق و دود گرفتگى در طبقه زیرزمین رستوران بودند، 
که با توجه به وســعت دودگرفتگى و احتمال محبوس 
شدن اشخاص در میان دود بالفاصله به دو اکیپ مجزا 
تقســیم شــده و اکیپ اول با تجهیزات کامل نسبت به 
جســتجو در دود و اکیپ دوم نســبت به اطفاى حریق 

رستوران اقدام کردند.
مدیر روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان ادامه داد: پس از جستجو در دود در 
قسمت زیرزمین که به عنوان آشپزخانه و زیرزمین 2- که 
به عنوان انبار رستوران مورد استفاده قرار گرفته بود اکیپ 

عملیاتى، شاهد گیر افتادن جوان 27 ساله در میان انبوهى 
از دود در انبار رســتوران بودند که در واکنش سریع وى 

را خارج نموده و نامبرده از مرگ حتمى نجات پیدا کرد.
وى خاطر نشــان کرد: خوشبختانه شــخص مذکور، 
تنها دچار دود گرفتگى شــده بود  که با حضور به  موقع 
اکیپ هاى امدادى و انتقال شــخص مصدوم توســط 
اورژانس به بیمارســتان وى از حــال عمومى مطلوبى 

برخوردار است.
شریعتى در پایان گفت: علت این حریق هم اکنون توسط 
کارشناسان حریق این سازمان تحت بررسى است  و خبر 

آن متعاقبًا اعالم خواهد شد.

خواستگار قالبى 
دختران دم  بخت را 
سرکیسه مى کرد

نجات معجزه آساى جوان 27 ساله در میان انبوهى از دود

رئیس کل دادگسترى استان کرمان در گفتگو با میزان در تشریح آخرین جزئیات قتل عام هولناك خانوادگى در فهرج گفت: با توجه 
به اهمیت موضوع به درخواست دادگسترى استان کرمان و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه و دیوان عالى کشور پرونده جهت 

رسیدگى سریع تر به دادگسترى مرکز استان احاله شده است.
یدا... موحد گفت: با همکارى دستگاه هاى امنیتى و انتظامى اســتان، متهم در ساعات اولیه دستگیر شد و این پرونده با فوریت در 

حال رسیدگى است .
این مقام قضائى در استان کرمان افزود: بازپرس ویژه پرونده تعیین شده است و به گفته رئیس دادگاه فهرج تحقیقات مقدماتى در 

دادسرا در مرحله پایانى قرار دارد و کیفرخواست پرونده به زودى صادر مى شود. 
چندى قبل رئیس دادگاه عمومى شهرستان فهرج  از قتل ده نفر از اهالى یک خانواده و همسایگانش در روستاى جهان آباد از توابع 
شهرستان فهرج در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: انگیزه و علت اصلى این جنایت اختالفات خانوادگى بوده است که قاتل با 

همسر و خانواده همسرش داشته است .

آخرین وضعیت 
پرونده قتل عام 
هولناك خانوادگى 
در فهرج



آگهىآگهى 2870یک شنبه  17  بهمن  ماه 1313

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510106836607476 شماره پرونده: 9509986836600996 شماره بایگانی 
شــعبه: 951191 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقی: ام  الکثوم جوینده فرامد به نشانى: اصفهان 
مجهول المکان، تاریخ حضور: 1396/02/19 سه شــنبه ســاعت: 9:30 محل حضور: اصفهان- خ 
میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدویس- طبقه 
2- اتاق 202 در خصوص دعوى شــهرام نادرمحمدى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 34471 شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى)/11/315
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510106837108413 شماره پرونده: 9509986837101155 شماره بایگانى 
شعبه: 951295 خواهان فرزانه عروجى جمالوئى دادخواستى به طرفیت خوانده سیامک بختیاروند 
به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان خ 
میرفندرســکى (خ میر) حدفاصل چهار باغ باال و پل میر مجتمع قضایى شهید قدوسى طبقه 1 اتاق 
105 ارجاع و کالســه 9509986837101155 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/2/17 و 
ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 34472 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى)/11/316
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510106837108428 شماره پرونده: 9509986837100977 شماره بایگانى 
شعبه: 951098 خواهان آمنه احمدى دادخواســتى به طرفیت خوانده مصطفى احمدى به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) واقع در اصفهان خ میرفندرسکى 
(خ میر) حدفاصل چهار باغ باال و پل میر مجتمع قضایى شــهید قدوسى طبقه 1 اتاق 105 ارجاع و 
کالسه 9509986837100977 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/2/17 و ساعت 10:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین  دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 34473  شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/11/317
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100351411318 شماره پرونده: 9509980351400898 شماره بایگانى 
شعبه: 951005 خواهان مهدى خیرى کوهانستانى دادخواستى به طرفیت مهدى اکبرى به خواسته 
مطالبه وجه چک ، مطالبه خسارات دادرسى ، مطالبه خســارت تاخیر تادیه و تامین خواسته تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق 323 ارجــاع و به کالســه 9509980351400898 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/1/21 و ساعت 9/30 صبح  تعیین شده اســت . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 34476 شعبه 

14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 318 /11
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510466836800082 شماره پرونده: 9509986836801421 شماره بایگانى 
شعبه: 951588 خواهان معصومه شجاعى فرزند غالمحسین دادخواستی به طرفیت خوانده قباداله 
یارمحمود صالحى فرزند ابوالفتح به خواســته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههاي عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه  خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه 
بایگانى پرونده 951588 ثبت گردیده و وقت رســیدگی آن مورخه 1396/02/20 ساعت 11:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 34403 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/11/323
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510100350209798 شماره پرونده: 9509980350200594 شماره بایگانى 
شعبه: 950713 خواهان عباس بینا فرزند رضا دادخواستى به طرفیت خوانده حمید منصورى فرزند 
حسن به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 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 اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 
950713 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/2/11 ســاعت 11 تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. م الف: 34399 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/ 324 /11
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9510106836807165 شماره پرونده: 9509986836800362 شماره بایگانى 
شعبه: 950407 تجدیدنظرخواه خانم زهرا رحیمى اورگانى دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخوانده 
آقاى مهدى احمدى فرزند مهراب نسبت به دادنامه شماره 9509976836801848 صادره از این 
شعبه (شــعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان) تقدیم که در کالسه پرونده 950407 خ/8 ثبت گردیده به 
علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده آقاى مهدى احمدى و درخواست تجدیدنظرخواه (زهرا 
رحیمى اورگانى) و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظرخوانده 
(مهدى احمدى) پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد ظرف ده 
روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعــالم نماید یا به دادگاه تحویل دهد. واال پرونده با همین 
کیفیت به تجدیدنظر ارسال مى گردد. م الف: 34404 شــعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى)/11/325
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951377 خواهان مجید تیمورى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه (سفته) 
به طرفیت رضا سبحانى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 95/12/18 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان- ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 34457 شعبه هفتم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/370
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951374 ش/11 خواهان میالد صفایى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت مجید صالحى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 95/12/18 ساعت 8/30 
تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 34414 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/390
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950922 شماره دادنامه: 9509976794101913 – 95/10/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 11 شوراي حل اختالف خواهان: احمدرضا قاســمى شریف آبادى وکیل: حسین محمدیان و 
نفیسه عرب زاده به نشانى خ شیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 
18 خوانده: اصغر بهرامى به نشانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید.راي شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى احمدرضا قاســمى شــریف آبادى به طرفیت اصغر بهرامى 
به خواسته مطالبه مبلغ 33/640/000 ریال وجه چک به شــماره 777531 به عهده بانک سپه به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواســت تقدیمى تصویر مصدق چک وگواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندي در مقام دفاع نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد310 و 313 قانون 
تجارت و198 و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 33/640/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/741/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر 
آگهى به مبلغ 120/000 ریال طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 
موصوف(93/11/10) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.راي صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شــعبه و پس ازاتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف: 34527 

شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/424

ابالغ راي
کالسه پرونده:619/95 شــماره دادنامه: 1038 – 95/10/15 مرجع رســیدگی: شعبه 15 شوراي 
حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى فرحى قهى به نشانى اصفهان خ ابن سینا کوچه باغ دردشت 
جنب مسجد الفتح پ 88  خوانده: محسن نساج پور به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
یک فقره حواله به شماره 12984 به تاریخ 95/10/13 شعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان با 
مالحظه اوراق پرونده کالسه 95-619 با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا. در خصوص دعوي آقاي مهدى فرحى قهى به طرفیت محسن 
نساج پور به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال موضوع یک فقره حواله به شمار 12984 
مورخ 95/6/4 عهده قرض الحســنه عاشقان حســین به انضمام هزینه دادرسى و خسارات تاخیر 
تادیه با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اشــتغال ذمه خوانده دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگى با وصف ابالغ قانونى و اینکه 
مشارالیه هیچگونه الیحه و دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر 
برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مواد 198- 515- 519- 522  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 (یکصد و پنجاه میلیون) ریال بابت اصل خواســته و 4/725/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/6/14) تا زمان وصول بر اساس 
آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.راي صادره غیابی محسوب و 
ظرف مدت 20  روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف: 34529 شعبه 15 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/425
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950/95 شماره دادنامه: 1383- 95/8/19 مرجع رسیدگی: شعبه ششم شوراي حل 
اختالف اصفهان خواهان: احمد باالنى فرزند محمد به نشانی: خ سجاد آپادانا دوم کوچه اکبرالسادات 
کوچه ارش پالك 57، خوانده: امین اله جمشیدى فرزند نریمان به نشانى: مجهول المکان، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راي می نماید. راي قاضی شــورا: در خصوص دعوي آقاي احمد باالنى به طرفیت آقاى 
امین اله جمشیدى به خواسته مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال وجه یکفقره چک به شماره  850535- 
93/12/5 به عهده بانک سینا به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاي 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه  و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که مســتنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515 ، 519 ، 522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ42/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/995/000 بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (93/12/5) تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 34531 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/11/426
ابالغ راي

کالسه پرونده: 189/95/ش 25 شماره دادنامه: 737- 95/7/29 مرجع رسیدگى: شعبه 25 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى حامد نفیسى به نشــانى: اصفهان خ امیرکبیر مقابل تعمیرگاه 
فردوشى نو با وکالت آقاى مســعود شریفى به نشــانى: اصفهان خیابان توحید میانى طبقه فوقانى 
بانک، خوانده: آقاى على اصغر مختارى هرندى به نشــانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال وجه دو فقره فاکتور فروش قطعات کشنده البرز به انضمام مطالبه کلیه خسارات 
دادرسى- حق الوکاله- خسارت تأخیر در تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى 
مسعود شریفى به وکالت از آقاى حامد نفیسى فرزند رضا به طرفیت آقاى على اصغر مختارى هرندى 
به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه دو فقره فاکتور فروش به انضمام مطالبه کلیه 
خسارات دادرسى و صدور قرار تأمین خواسته، با توجه به شرح دادخواست و اظهارات وکیل خواهان 
در جلسه رسیدگى مبنى بر اینکه خوانده جهت تعمیر تریلر کشنده خود به مغازه موکل مراجعه و لوازم 
مندرج در فاکتورهاى ارائه شده را خریدارى نموده و لیکن پس از تحویل خودروى خود جهت پرداخت 
الباقى مبلغ خرید به میزان خواسته اقدامى ننموده است و اظهارات گواهان تعرفه شده پس از ایتان 
سوگند وفق موازین شرعى و قانونى ثبت شــده در برگ اظهارات گواه که همگى داللت بر مصرف 
لوازم مندرج در فاکتورهاى ارائه شده بر روى تریلر کشنده خوانده دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رســیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز ارائه ننموده و مصون ماندن مدارك ابرازى 
خواهان از اعتراض فلذا شــورا دعوى مطروحه را مقرون بر صحت دانسته و با استناد به مواد 198 و 
519 و 522 ق آیین دادســرى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 3/500/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق  الوکاله وکیل طبق تعرفه 
کانون وکال و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/2/22 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى برعهده اجراى 
احکام شوراها مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى  نماید و درخصوص درخواست تأمین خواسته 
به لحاظ عدم تودیع خسارت احتمالى به استناد بند «د» ماده 108 قرار رد صادر مى گردد. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه مى باشد و سپس ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34532 شعبه 25 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/427
ابالغ راي

کالسه پرونده: 22/824/95 شــماره دادنامه: 1074- 80/11/5 مرجع رسیدگى: شعبه 22 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: رضا امیدیان به نشــانى: اصفهان ملک شــهر خ بهارستان غربى خ 
امین ك 8 کارگاه امیدیان، خواندگان: 1- عباس اجاقى شــاهپوران 2- علیرضا اصالنى هر دو به 
نشانى: مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان رضا امیدیان فرزند 
اصغر بطرفیت خواندگان 1- عباس اجاقى شاهپوران فرزند امین ا... 2- علیرضا اصالنى فرزند امان اله 
به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه مدرکیه با توجه به مصدق دو فقره سفته مدرکیه 
به شــماره هاى خزانه دارى کل 1- 387002 به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال 2- 387001 به 
مبلغ هشتاد میلیون ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى و هزینه هاى دادرسى با توجه به جمیع 
اوراق پرونده و دادخواست تقدیمى و صورت جلسه مورخه 95/11/5 و فتوکپى مصدق سفته ها اصول 
مستندات در ید خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته و اینکه دفاع خوانده بعمل نیامده 
و با وصف نشر آگهى روزنامه در جلسه حاضر نشده و الیحه و دفاعیه اى مبنى بر ذمه خود ارائه ننموده 
است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشــخیص و حمل بر صحت تلقى مى نماید و مستنداً به مواد 
307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آدم حکم به محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت دویســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و پنج میلیون و یکصد هزار ریال و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/9/3) قابل محاسبه در واحد اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى  گردد. راى صادره غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم دادگسترى اصفهان 
مى باشــد. م الف: 34534 شــعبه 22 حقوقى حــوزه قضائى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

اصفهان/11/428
ابالغ راي

کالسه پرونده: 327/95 شماره دادنامه: 808- 95/8/18 مرجع رسیدگى: شعبه سى و نهم شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر مظاهرى به نشانى: بلوار شاهد خ باغ فردوس کوچه نوبهار ك 
ش توکلى روبه روى قصابى عدالت، خوانده: علیرضا قنبریان به نشــانى: خ برزانده خ اشراق کوچه 
داستانپور بن بست دوم منزل برادرش قنبریان امیر، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خواهان اصغر مظاهرى بطرفیت علیرضا قنبریان بخواسته مطالبه مبلغ هشتاد و شش میلیون 
و پانصد هزار ریال بابت اجور معوقه شــورا با توجه به محتویات پرونده و سند ابرازى 95/2/30 که 
حکایت از طلب خواهان و مدیونیت خوانده دارد و خوانده نیز دفاعى نکرده و الیحه اى هم که حکایت 
از انکار یا تردید نسبت به ســند ابرازى خواهان باشد ارائه ننموده اســت لذا شورا دعوى خواهان را 
مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198- 519- 522 ق آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/3/23 و هزینه نشر آگهى و مبلغ دو میلیون و ششصد و نود 
هزار ریال هزینه دادرسى صادر و اعالم مى  نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از گذشــت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 34536 شعبه 39 حقوقى حوزه قضائى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/429
ابالغ راي

کالسه پرونده:950971 ش 11 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شــوراي حل اختالف خواهان: محمود 
رضا محمدى پور اصفهان سه راه حکیم نظامى کوى یار نسترن پ 6 طبقه همکف خوانده: مهدى 
کریمى به نشانى مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید.راي شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوي آقاي محمود رضــا محمدى پور به طرفیت مهدى کریمى به خواســته مطابه 
مبلغ 152/500/000 ریال وجه چک به شماره دو فقره چک 679679 – 87/4/25 و 679677 – 
87/4/25 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواست تقدیمى 
تصویر مصدق چک وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد 
مواد310 و 313 قانون تجارت و198 و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 152/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/057/500 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشــر آگهى به مبلغ 120/000 ریال طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه 

از تاریخ ســر رســید چک موصوف( هردو 87/4/25) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید.راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه 
و پس ازاتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد.م الف: 34537 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/430
ابالغ راي

کالسه پرونده:524/95 شــماره دادنامه:659-95/8/26مرجع رسیدگی: شــعبه 16 شوراي حل 
اختالف اصفهان خواهان: عباس شــریف زاده اصفهان خ جابر انصارى خ پنج آذر کوى بلوك 97 
خواندگان:1- مهدى نجاتى 2- مرتضى محمدى 3- على شیرى همگى به نشانى مجهول المکان 
شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید.راي شوراى حل اختالف:  در خصوص دعوي آقاي عباس 
شــریف زاده به طرفیت1- مهدى نجاتى 2- مرتضى محمدى 3- على شــیرى به خواسته مطابه 
مبلغ 43/200/000 ریال وجه چک به شماره هاى 177679 – 95/2/20 و 177680 – 95/2/20 
و 177681 – 95/4/20 به عهده بانک به انضمام مطلق خســارات قانونی، با توجه به دادخواست 
تقدیمى تصویر مصدق چک وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت 
به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که 
به اســتناد مواد310 و 313 قانون تجارت و198 و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 43/200/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/087/500 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى تا زمان اجرا و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 
موصوف تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد.راي صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس ازاتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.م الف: 34486 شعبه 16 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/431
ابالغ راي

کالسه پرونده:523/95 شماره دادنامه:539-95/7/28مرجع رسیدگی: شعبه 16 شوراي حل اختالف 
اصفهان خواهان: عباس شــریف زاده اصفهان خ جابر انصارى خ پنج آذر کوى ویلدا پ 97 خوانده: 
مرتضى محمدى به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چک شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي 
می نماید.راي شوراى حل اختالف:  در خصوص دعوي آقاي عباس شریف زاده به طرفیت مرتضى 
محمدى به خواســته مطابه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک به شماره 154609 – 92/12/10 
به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خســارات قانونی، با توجه به محتویات دادخواست تقدیمى 
تصویر مصدق چک وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندي در مقام دفاع نسبت به 
دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به 
اســتناد مواد310 و 313 قانون تجارت و198 و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 455/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 92/12/10 تا تاریخ اجراي 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی دراین شعبه و پس ازاتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف: 34488 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/432
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم زرین شــهر در نظر دارد در پرونده اجرایى کالسه 9502508  له 
خانم اعظم احمدیان با وکالت خانم لیال پوالدى علیه محسن لک فرزند ابوالقاسم جلسه مزایده اى 
به منظور فروش اموال منقول شامل آالت و ادوات موسیقى سنتى و غیر سنتى به شرح ذیل به منظور 
وصول تعداد 514 عدد ســکه تمام بهار آزادى بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ2550000 
ریال بابت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت در مورخ 1395/12/3 ساعت 10 الى 11 صبح در 
محل این اجرا برگزار نمایید. اموال منقول شامل آالت و ادوات موسیقى سنتى و غیرسنتى طبق نظر 
کارشناس رسمى دادگســترى عبارتند از: 1- تنبک : پنجاه و هشت عدد تنبک ساخت کارگاههاى 
آونگ – مهزیار- صمد شیرانى – یار- مجى – رحیم شــیرانى- (اصفهان شیرانى) در سایزهاى 
کوچک- متوسط- بزرگ – ساده- منبت کارى شده- خاتم کارى شده و همگى با بدنه چوبى طبق 
صورتجلسه تنظیمى از ســوى کالنترى محترم محل کال به ارزش 150000000 یکصد و پنجاه 
میلیون ریال- همگى سالم و نو میباشند و بدون جعبه. 2- تمپو چهار عدد تمپو سه عدد آن معمولى و 
1 عدد آن بنام باس و یکى از تمپوها فاقد پوست میباشد کال به ارزش 3200000 ریال سه میلیون و 
دویست هزار ریال که همگى در حد نو میباشند و بدون جعبه. 3- کمانچه- سه تار- تار: تعداد هفت 
عدد کمانچه ساخت کارگاههاى مهزیار 3 عدد- بنى مهدى 2 عدد- نریمان 1 عدد – 120 ترکه 1 
عدد و تعداد 5 عدد سه تار ساخت کارگاههاى ماهان 1 عدد – تیمور 1 عدد - گوینده 2 عدد و 1 عدد 
سولیست و 2 عدد تار ساخت کارگاههاى سروش و کشاورز کال به ارزش 81700000 ریال هشتاد و 
یک میلیون و هفتصد هزار ریال و فقط یکى از کمانچه ها جعبه داشت و جعبه آن نفیس بود و تعداد 
کمانچه ها در شمارش 6 عدد رویت گردید. 5 عدد ســه تار و 2 عدد تار بدون جعبه بودند. 4- دف: 
تعداد 10 عدد دف نوار قهوه اى کال به ارزش 3700000 ریال سه میلیون و هفتصد هزار ریال بدون 
جعبه. 5- سازهاى خارجى از خانواده طبل ها: مینى کونگا (کونکتیا) دوقلو با پایه 1 عدد – کونگاى 
تایکون شــماره 10 و 11 و هرکدام 1 عدد- تومبا جیم با او 4 تیکه ( 2 تیکه بزرگ و 2 تیکه کوچک 
که روى پایه هستند و پوسته یکى از آنها پاره شده است. فلورتام 1 عدد به رنگ نقره اى- کونگاى 
مینل بزرگ 1 عدد با پایه- طبل میکس شــماره 12 و 13 از هرکدام 1 عدد- طبل مپکس(ریز) 1 
عدد- طبل مپکس با پایه 1 عدد (سایدرام 14) طبل بزرگ 250 میکرون 1 عدد – طبل ریز مکستون 
2 عدد با کاور- پوســته طبل 3 عدد کال به ارزش 98000000 ریال نود و هشت میلیون ریال ضمنا 
یک پایه اضافى کونگا نیز جزء ردیف 5 میباشد و فقط 2 عدد طبل مکستون کاور داشته و بقیه بدون 
کاور بودند. توضیح مهم: سازهاى مینى کونگا – کونکاى تایکون و تومبا جیم با اووکونکاى (مینل 
و طبل هاى مپکس و مکستون جزء اقالم خارجى هستند که دربازار از سازهاى سنتى کمتر هست 
و تقریبا بدلیل شرایط خاص وارداتى بیشــتر نقدى معامله میشوند که سازهاى ایرانى در بازار مدتى 
هم خرید و فروش میشود. 6- انواع ترومپت و ساکسیفون و ... تعداد 28 عدد ترومپت ساخت کشور 
چین که 27 عدد آن طالیى رنگ و 1 عدد مارك سوزوکى به رنگ استیل. ساکسیفون سوپوانو طرح 
پیپ به تعداد 3 عدد کوچک و متوســط و بزرگ و فلوت کلیدى 1 عدد ساکسیفون سوپرانو معمولى 
4 عدد که 2 عدد بزرگ 1 عدد طالیى و دیگر سورمه اى رنگ و 2 عدد کوچک به رنگ طالیى کلیه 
ترومپتها داراى جعبه مرغوب و مارك سوزوکى آن داراى رنگ نقره اى و ساکسیفون ها به جز طرح 
پیپ (بزرگ) و 3 عدد ساکسیفون معمولى طالیى رنگ بدون جعبه بودند کال به ارزش 208500000 
ریال دویست و هشــت میلیون و پانصد هزار ریال کلیه ترومپت ها جعبه داشتند و 3 عدد از سوپرانو 
ها نیز جعبه داشتند بقیه بدون جعبه بودند. 7- پدال زیر پا: پدال زیر پا 1 عدد فلزى به رنگ نقره اى 
به ارزش 1100000 ریال یک میلیون و یکصد هزار ریال بدون جعبه 8- سنتور و میز سنتور: تعداد 
9 عدد ســنتور ســاخت کارگاههاى طحانى 3 عدد – مهزیار 2 عدد بدون مارك 2 عدد (گردویى) 
– سولیست 1 عدد- افرا 1 عدد که در شــمارش 7 عدد رویت گردید – 4 عدد میز سنتور که 3 عدد 
داخل کارتن و 1 عدد بدون کارتن همگى در حد نو قابل استفاده کال به ارزش 55400000 ریال از 7 
عدد سنتور رویت شده یکى از آنها جعبه نداشت و یکى از جعبه ها نیز فرسوده و کهنه بود. 9- گیتار: 
الکتریکى 1 عدد – الکتریکى برقى حرفه اى 1 عدد- آکوســتیک حرفه اى 1 عدد- آکوســتیک 
معمولى 1 عدد- شیراز 1 عدد – یاماهاسى 70 یک عددى- مریداتى 25 عدد 1 عدد با جعبه چرمى 
مرغوب- طرح آلمانى 4 عدد که در لیســت توقیفى 2 عدد درج گردیده بود- تنور 1 عدد – یانجو 1 
عدد کال به تعداد 11 عدد در لیست کمکى ســالم نو بجز یکى از گیتارها بقیه بدون جعبه بودند کال 
به ارزش 88450000 ریال هشــتاد و هشــت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال. 10- ویالون: 
تى اف 142 ســه عدد- تى اف 2/2 دو عدد – تى اف 3/4 یک عدد – آماتى 160 یک عدد- حرفه 
اى چینى 4 عدد ربتو کوکونى 1 عدد – دانش آمــوزى تى اف 3/4 یک عدد- دانش آموزى تى اف 
2/4 عدد یک عدد پشت چهره 1 عدد – 801  با سیم پیراسترو 1 عدد- آماتى 220 یک عدد – تى 
اف 148 با سیم پراسترو 1 عدد – اوتلو 1 عدد کال به تعداد 19 عدد و به ارزش 120500000 ریال 
یکصد و بیســت میلیون و پانصد هزار ریال. قابل ذکر اســت کلیه اجناس فوق نو مى باشد و کامال 
قابل استفاده. توضیحات: در شمارش  کنترل اجناس با لیست توقیفى مشخص گردید. تعداد تنبکها 
57 عدد و کمانچه 6 عدد به اضافه یک جعبه نفیس در شــمارش رویت گردید و تعداد ویالونها 18 
عدد- تعداد ترومپت ها 28 عدد- طبل مپکس 1 عدد کمتر از لیســت بود- تعداد ســنتورها 7 عدد 
یکى از آنها بدون جعبه و یکى با جعبه شکسته و پاره- تعداد  گیتارها در شمارش 2 تا اضافه تر بود  و 
کلیه اجناس داراى جعبه نــو بودند بجز تنبکها – فلــوت کلیدى-  3 عدد از ســوپرانوها- و فقط 
یکــى از گیتارها جعبه داشــت. قیمت پایه مزایده نســبت به امــوال فوق طبق نظر کارشــناس 
رســمى دادگســترى از مبلغ پایه هرکدام بــراى مبالغ فوق شــروع و هرکــدام باالترین قیمت 
خرید را پیشــنهاد دهد و ده درصد مبلغ آن را فى المجلــس پرداخت نماید برنــده مزایده خواهد 
بود. طالبین خریــد و شــرکت در مزایده ظــرف 5 روز قبل از جلســه مزایده میتواننــد از اموال 
مورد مزایــده واقــع در آدرس پارکینگ شــهردارى چمگــردان بازدید نموده و جهت شــرکت 
در مزایــده در شــعبه چهــارم اجــراى حقوقــى دادگســترى زریــن شــهر حاضــر شــوند.

 م الف: 1014 شعبه چهارم اجراى احکام حقوقى دادگسترى زرین شهر/11/517
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/18/328152- 1395/11/10 نظر به اینکه آقاى على عموریزى فرزند محمد 
به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهى شده، که سند مالکیت 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه پالك 3081 فرعى از 107  اصلى واقع در زرین شهر بخش 
9 ثبت اصفهان که در صفحه 559 دفتر 70 امالك زرین شــهر ذیل شماره 6277 به نام وى ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپى 571179  صادر و تســلیم گردیده و مورد معامله دیگرى انجام نشده 
به علت جابجایى مفقود شده است. لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت المثنی نموده، 
طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی مى شــود کــه هرکس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره 
ثبت، المثناى ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. م الف: 1021  

اداره ثبت اسناد و امالك لنجان/11/518

حصر وراثت
على محمدى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 44 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 500  اند از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمعلى محمدى 
گشنیزگانى بشناسنامه 48 در تاریخ 73/9/20 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- على محمــدى ش.ش 44 ، 2- ابراهیــم محمدى ش.ش 3255 
(پســران متوفى) 3- بیگم محمدى گشــنیزجانى ش.ش 150 ، 4- جمیله محمدى ش.ش 2514 
، 5- کبرى محمــدى ش.ش 85 ، 6- خاتون محمدى ش.ش 2 (دختــران متوفى) 7- جمیله خانم 
حسینى گشیزگانى فرزند سید اسدا... به ش.ش 1565 (همسر دائمى متوفى)  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 97 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/11/547

حصر وراثت
اختر مالکى داراى شـنـاسـنـامـه شـمـاره 101 بـه شـرح دادخواست به کالسه 221/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین نجفیان بشناسنامه 
20 در تاریخ 95/09/20 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- مسعود نجفیان فرزند محمدحسین ش.ش 51 ت.ت 1339 صادره از نائین (پسر متوفى) 
2- حمید نجفیان فرزند محمدحســین ش.ش 8 ت.ت 1351 صادره از نائین (پسر متوفى) 3- مجید 
نجفیان فرزند محمدحسین ش.ش 21 ت.ت 1348 صادره از نائین (پسر متوفى) 4- فردوس نجفیان 
فرزند محمدحسین ش.ش 23 ت.ت 1343 صادره از نائین (دختر متوفى) 5- منصوره نجفیان فرزند 
محمدحسین ش.ش 34 ت.ت 1345 صادره از نائین (دختر متوفى) 6- اختر مالکى فرزند محمدرضا 
ش.ش 101 ت.ت 1342 صادره از خور و بیابانک (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 1030 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /11/553

حصر وراثت
اسفندیار صالحى پور بشـنـاسـنـامـــه شـمـاره 218 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 239/95  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رستم صالحى پور 
بشناســنامه 178 در تاریخ 95/09/01 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- ســیاوش صالحى پور فرزند رســتم ش.ش 932 ت.ت 1342 صادره از 
مسجدسلیمان (پســر متوفى) 2- مظفر صالحى پور فرزند رســتم ش.ش 38 ت.ت 1345 صادره از 
مسجدسلیمان (پسر متوفى) 3- اســفندیار صالحى پور فرزند رستم ش.ش 218 ت.ت 1348صادره 
از مسجدسلیمان (پسر متوفى) 4- ســیامک صالحى پور فرزند رستم ش.ش 8 ت.ت 1350 صادره از 
مسجدسلیمان (پســر متوفى) 5- امید صالحى پور فرزند رســتم ش.ش 596 ت.ت 1356 صادره از 
مسجدسلیمان (پســر متوفى) 6- طال صالحى پور فرزند رســتم ش.ش 331 ت.ت 1340 صادره از 
مسجدسلیمان (دختر متوفى) 7- دلبر صالحى  باورساد فرزند شاه محمد ش.ش 6 ت.ت 1320 صادره 
از مسجدسلیمان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1028 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/565
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامــه: 9510100353306871 شــماره پرونــده: 
9509980360201280 شماره بایگانى شــعبه: 951286 شاکى آقاى 
شــیر آقا نوروزى شــکایتى علیه متهم آقاى حسین دشــتیان حیدرزاده 
با موضــوع خیان ت در امانت مطرح نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 
107 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (107 جزایى سابق) مجتمع شهید 
بهشتى واقع در اصفهان خیابان شریعتى حدفاصل بیمارستان شریعتى و 
چهارراه پلیس ارجاع و به کالســه 9509980360201280 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1395/12/18 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 344 قانون 
آیین  دادرسى کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم 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: 
34524 شــعبه 107  دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى سابق) 

(مجتمع شهید بهشتى)/11/304

ابالغ وقت رسیدگی
9510100353003956 شــماره پرونــده:  شــماره ابالغنامــه: 
9509980364801374 شــماره بایگانى شــعبه: 951397 شــاکى احد 
اسالم پناه فرزند غالمرضا علیه رامین رفیعى مبنى مجهول المکان مبنى بر 
مزاحمت بانوان و ایراد ضرب و جرح عمدى شکایتى مطرح که به شعبه 104 
کیفرى 2  اصفهان ارجاع و به کالسه 951397 ك 104 ثبت گردیده و داراى 
وقت رسیدگى 95/12/18 ساعت 10 صبح مى باشد. به تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرسى کیفرى یک بار نشر آگهى مى شود تا متشاکى در وقت مقرر فوق 
در دادگاه حاضر شود. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 34481 شعبه 104 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (104 جزایى سابق) مجتمع شهید بهشتى/11/320

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامــه: 9510100353206280 شــماره پرونــده: 
9509980360201493 شماره بایگانى شــعبه: 951289 نظر به اینکه 
آقاى اصغر کامیابى شــکایتى علیه رضا و حسین (شهرت هر دو احمدى) 
دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شعبه 106 
دادگاه عمومــى (کیفــرى) شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان- خ 
شریعتى حدفاصل بیمارستان شریعتى و چهارراه پلیس ساختمان شماره 2 
دادگسترى اصفهان ارجاع و به کالسه و شماره بایگانى 951289 ك 106 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/21 ساعت 8/30 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. 
م الف: 34418 شــعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 جزایى 

سابق) مجتمع شهید بهشتى/11/326

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامــه: 9510103760302446 شــماره پرونــده: 
9409983761301615 شــماره بایگانى شــعبه: 951862 شاکى خانم 
مهناز جامه دار شکواییه اى به طرفیت متهم سید محمد اخوان طباطبایى به 
خواسته صده بدنى  غیرعمدى ناشى از کار تقدیم دادگاه کیفرى 103 دادگاه 
کیفرى دو شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 103 
دادگاه کیفرى ارجاع گردیده و به کالســه 951862 ثبت  گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1395/12/18 و ســاعت 10 صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ابالغ ها را 
دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردد.م الف: 1824 شعبه 103 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر/11/514
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اجراییه
شماره: 983/94 – 95/9/20  به موجب راى شماره 172 تاریخ 95/02/20 حوزه 4 شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه  1- سیدباقر عظیمى 2- البرز  
قاسمى به نشانى: 1- یزدانشهر خ 2 شرقى روبروى بیت العباس 8519759771 2- مجهول 
المکان محکوم است: به البرز قاســمى خوانده ردیف دوم محکوم است به تنظیم سندرسمى 
اتومبیل ســمند به شــماره انتظامى 14-651 ج 24 در یکى از دفاتر اسنادرسمى و خواندگان 
مشترکا پرداخت هزینه دادرســى به مبلغ 200/000 ریال در حق محکوم له آقارضا شمگانى 
نشانى محل اقامت: چادگان- روستاى مشهدکاوه کرامت2 ، 8574114931  مى باشد. ماده34 
قانون اجراى احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3334 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /11/573
حصر وراثت

مریم آزاد شهرکى داراى شناسنامه شماره 21962  به شــرح دادخواست به کالسه 206/95 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سهراب 
سامانیان باقرصاد بشناســنامه 1 در تاریخ 1395/03/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- ابراهیم سامانیان باقرصاد به ش ملى 
1271307537 ، 2- مائده ســامانیان باقرصاد به ش ملى 1272923053 (فرزندان متوفى) 
3- مریم آزاد شــهرکى به ش ش 21962 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3338 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/574 /11
حصر وراثت

محمدصادقى جالل آبادى داراى شناسنامه شماره 540  به شرح دادخواست به کالسه 205/95 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على صادقى 
جالل آبادى بشناسنامه 1080295811 در تاریخ 1395/07/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمدصادقى جالل آبادى به ش 
ش 540 (پدرمتوفى) 2- زهرا صالحى نجف آبادى به ش ش 496 (مادر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3337 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/576 /11
حصر وراثت

رسول حبیب الهى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1080103732  به شرح دادخواست 
به کالسه 207/95 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدصادق حبیب الهى نجف آبادى بشناسنامه 12 در تاریخ 1395/05/05 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- مهدى 
حبیب الهى بــه ش ش 53 ، 2- روح اله حبیب الهى نجف آبادى بــه ش ش 672 ، 3- مجید 
حبیب الهى به ش ش 510 ، 4- رســول حبیب الهى نجف آبادى به ش ملى 1080103732 ، 
5- فضیلت حبیب الهى به ش ش 6900 ، 6- زینب حبیــب الهى ش ش 2381 ، 7 - محدثه 
حبیب الهى نجف آبادى ش ش 1748 (فرزندان متوفى) 8- احترام کاظمى نجف آبادى ش ش 
190 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت ماهى یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شــد. م الف: 3340 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/11/578
حصر وراثت

 محمد کیماســى داراى شناسنامه شــماره 79  به شرح دادخواســت به کالسه 186/95 ش 
ح 10 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بختیار کیماســى بشناســنامه 10 در تاریــخ 1395/09/17 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- هادى کیماســى به ش ش 
1996 ، 2 - مســعود کیماســى به ش ش 0-001433-108 ، 3- اکبر کیماسى به ش ش 
1 ، 4- محمود کیماســى بــه ش ش 6592 ، 5- بهرام کیماســى بــه ش ش 6 ، 6- محمد 
کیماسى ش ش 79 ، 7- پرویز کیماســى ش ش 357 ، 8- مهدى کیماسى ش ش 2304 ، 
9- فلک ناز کیماســى ش ش 404 ، 10 - اکرم کیماســى ش ش 356 ، 11- زهرا کیماسى 
ش ش 482 (فرزندان متوفــى) 12- نصرت قورچیانى ش ش 103 (همســر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور 
را در یــک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا وصیتنامــه از متوفى نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 

م الف: 3335 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/580
احضار

شماره نامه: 9510113733201479 شماره پرونده: 9409983733200898 شماره بایگانى 
شعبه: 940961 آقاى علیرضا احمدى فرزند مسعود مجهول المکان نظر به شکایت خانم ثریا 
اسکندرى علیه شما در پرونده کالسه 940961 مبنى بر انتقال منافع مال غیر و تحصیل مال 
از طریق  نامشروع بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این 
آگهى جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. عدم حضور شما مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد 
شد. م الف: 3343 شعبه سوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/11/581

ابالغ وقت رسیدگى
شماره: 392/95 ش ح9- 95/11/11 خواهان فاطمه قلى پور دادخواستى به الزام خوانده طالق 
به طرفیت آقاى مجید باورصاد به شوراى حل اختالف شعبه نهم  شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 392/95 ش ح ثبت گردیده اســت و وقت دادرسى به تاریخ 
95/12/17 ساعت 11 تعیین گردیده است. لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان و به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3339 شعبه 9 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/11/584  
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9509973730201529  شــماره پرونده: 9509983730200755 شماره 
بایگانى شعبه: 950757 خواهان: آقاى احمد کاظمیان نجف آبادى فرزند اسماعیل با وکالت 
آقاى امین کلیشادى نجف آبادى به نشانى اســتان اصفهان- خیابان شمس آبادى- روبروى 
هنرســتان امیرکبیر ســاختمان اســپادانا طبقه دوم دفتر وکالت آقاى محمدابراهیم تقوى 
خواندگان: 1- 1- آقاى حســن دغالوى 2-  آقاى حســین دغالوى 3-  آقاى على عباسى 
به نشانى اصفهان- زرین شهر خ بهشــتى نبش مالصدرا مغازه اتو گالرى پیمان خواسته ها: 
1- تامین خواسته 2- مطالبه خسارات دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه  4- مطالبه وجه 
چک راى دادگاه درخصوص دادخواست آقاى احمدکاظمیان با وکالت آقاى امین کلیشادى به 
طرفیت 1- آقاى حسین دغالوى (صادرکننده) 2-  حسن دغالوى 3- على (مهدى) عباسى 
(ظهرنویس) به خواسته: مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره 
950688 به عهده بانک صادرات به انضمام کلیه خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى ، 
حق الوکاله و خســارت تاخیر در تادیه) بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمى 
اظهار داشته اســت چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده 
است. خواندگان هرسه با وصف ابالغ قانونى (نشرآگهى) در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده 
و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشــته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اســناد تجارى اســتحقاق خواهان را بر 
مطالبه خواسته ثابت تشــخیص داده و مســتندا به ماده ى 198 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 313 و 314 ناظر به ماده ى 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره ى الحاقى به ماده 
ى 2 قانون صدور چک و ماده واحده ى استفساریه تبصره ى مذکور، مصوب سال 77 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خســارت تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از 
تاریخ چک مذکور تا زمان وصول آنکه محاسبه آن با اجراى احکام است در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یاد شــده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 
قانون آیین دادرسى مدنى خواندگان را بالسویه به پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در این شعبه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 3333 قلى زاده  رئیس شعبه دوم 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/11/585 
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139504002133000059/1 شماره بایگانى پرونده: 9500128 شماره آگهى 
ابالغیه: 139503802133000029 بدین وسیله به آقاى اسداله اسرافیلیان نجف آبادى فرزند 
غالمحســین مقیم: نجف آباد خیابان منتظرى شمالى بلوار فجر کد پستى 8514789711 که 
برابر گواهى مأمور مربوطه، آدرس تعیین شده ناقص و شــناخته نگردیده ابالغ مى گردد که 
آقاى ســعید جواهرى فرزند على به استناد سند رهنى شــماره 67292 مورخ 1394/02/30 
تنظیمى در دفتر اسنادرســمى شــماره 37 نجف آباد جهت وصول مبلغ چهار میلیارد و پانصد 
میلیون ریال تمام بابت اصل طلب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که اجرائیه 

به کالسه 9500128 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
جهت اطالع شما درج و منتشر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و 
انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد با ید ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات 
اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 

م الف: 3341 فاتحى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/11/586
وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103730207392 شــماره پرونده: 9509983730201016 شماره 
بایگانى شعبه: 951022 خواهان رمضانعلى فردى دادخواستى به طرفیت خواندگان فریدن امیر 
نیرومند فرزند ناصرقلى- فریبا امیرنیرومند فرزند ناصرقلى- فریده امیرنیرومند فرزند ناصرقلى 
-غالمحســین فتحى فرزند محسن- ژینا فتحى فرزند محســن- ژیال فتحى فرزند محسن 
-مینا فتحى فرزند محسن- حمید فتحى فرزند مهدیقلى- وحید فتحى فرزند مهدیقلى- سعید 
فتحى فرزند مهدیقلى- مهدیقلى فتحى فرزند عشــقعلى- منصورقلى امیرنیرومند خواســته 
ابطال و بى اعتبارى  قولنامه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و 
به کالسه 9509983730200289 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/01/20 ساعت 
8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان فریدن امیر نیرومند فرزند 
ناصرقلى- فریبا امیرنیرومند فرزند ناصرقلى- فریده امیرنیرومند فرزند ناصرقلى -غالمحسین 
فتحى فرزند محسن- ژینا فتحى فرزند محسن- ژیال فتحى فرزند محسن -مینا فتحى فرزند 
محســن- حمید فتحى فرزند مهدیقلى- وحید فتحى فرزند مهدیقلى- ســعید فتحى فرزند 
مهدیقلى- مهدیقلى فتحى فرزند عشقعلى- منصورقلى امیرنیرومند درخواست خواهان/شاکى 
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/متهم پس از 
نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادذخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3336 

شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/11/587
ابالغ راي

شماره پرونده: 428/95 ش 5 ح شــماره دادنامه: 657- 95/8/29 خواهان: محسن حیدرى 
فرزند عوضعلى به نشــانى: اصفهان، خ هشت بهشت شــرقى، نبش چهارراه حمزه اصفهانى، 
مجتمع هفت آسمان واحد 51 با وکالت مریم جهانبخش به نشانى: اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
نیکبخت، بعد از دادگسترى جنب کوچه خدابنده پ 34 طبقه همکف زنگ دوم، خوانده: على 
روان مهر فرزند یداله به نشانى: شاهین شهر، خ حافظ جنوبى، فرعى 1 غربى پ 12، موضوع: 
تقاضاى مطالبه مبلغ 72/000/000 ریال به استناد 3 فقره چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق و به طرفیت خوانده/خواندگان 
تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در شعبه پنجم حقوقى، با توجه به محتویات پرونده 
و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: راي شورا: 
در خصوص دادخواست محســن حیدرى با وکالت مریم جهانبخش به طرفیت على روان مهر 
به خواســته مطالبه مبلغ 72/000/000 ریال به استناد 3 فقره چک به شماره هاى 002352- 
92/12/17 و 002364- 93/1/25 و 002365- 93/2/5 عهده بانک از حساب جارى شماره 
1357800169703 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خســارت تاخیر تادیه 
و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل، نظر باینکه مســتندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به 
میزان خواسته داللت دارد و کله حقوق چک ها با امضا ظهر آن توسط دارنده به خواهان واگذار 
گردیده است، آدرس بانکى اعالم شده شناسایى نگردید، خوانده در جلسه مقرر حضور نیافته 
و دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشــته اســت، شورا با اســتصحاب بقاى دین 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 198، 515 و 519 
قانون آیین دادرسى مدنی و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل دین و مستنداً به تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدور چک بابت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک هاى مذکور تا زمان وصول که 
محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و پرداخت مبلغ 1/700/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى  دارد. راي صادره غیابی
 ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در این شــورا مى باشــد. م الــف: 32014 
رضوانى قاضى شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/11/593
ابالغ راي

شــماره پرونده: 227/95 ش 5 ح شــماره دادنامه: 703- 95/9/14 خواهان: مهدى ربیعى 
فرزند على به نشانى: اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان بى ســیم- چهارراه چهارم- کوى 
شهید معینى پالك 78 با وکالت مهرداد قربانى به نشــانى: شهرستان تیران، شهرك صنعتى 
رضوانشــهر، بلوار صنعت ســنگ پالك 97، خوانده: مجید بابایى فرزند غیاث على به نشانى: 
شاهین شــهر، خیابان عطار، بین فرعى 5 و 6 غربى پالك 50 ، موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال به استناد یک فقره سفته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف، با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید: راي 
شورا: در خصوص دادخواست مهدى ربیعى با وکالت مهرداد قربانى به طرفیت مجید بابایى به 
خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته به استناد یک فقره سفته به شماره 
0798210 به مبلغ یاد شده بانضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله، نظر 
باینکه مستندات ابراز شده وکیل خواهان بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و 
نامبرده با  ابالغ اخطاریه قانونى نشر آگهى در جلسه شورا حضور نیافته و دلیلى بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خویش ابراز نداشته شورا با اســتصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 1301 قانون مدنى و مواد 198، 515 و 519 قانون 
آیین دادرسى مدنی راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 450/000 ریال هزینه دادرسی و در خصوص خســارت تاخیر تادیه به استناد 
ماده 522 قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم که محاسبه 
آن با دایرى اجراى احکام است، و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا مى باشد. م الف: 1840 رضوانى قاضى شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/594
حصر وراثت

طیبه اکبرى لنجانى فرزند قاسم و به شــماره شناسنامه/ملى 22 و بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 95/1611  این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قاسم اکبرى لنجانى فرزند عبدالکریم به شــماره شناسنامه/ملى 244 که تاریخ 
1388/02/01 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- فلک ناز مرادى جوشانى فرزند جعفرقلى شماره شناسنامه یا کدملى 116 نسبت 
به متوفى (همســر) 2- محمدکریم اکبرى لنجانى فرزند قاسم شماره شناسنامه یا کدملى 14 
نسبت به متوفى (فرزند) 3- رحیم اکبرى لنجانى فرزند قاسم شماره شناسنامه یا کدملى 646 
نسبت به متوفى (فرزند) 4- اسداله اکبرى لنجانى فرزند قاسم شماره شناسنامه یا کدملى 14 
نسبت به متوفى (فرزند) 5- ناصر اکبرى لنجانى فرزند قاسم شماره شناسنامه یا کدملى 183 
نســبت به متوفى (فرزند) 6- طیبه اکبرى لنجانى فرزند قاسم شماره شناسنامه یا کدملى 22 
نسبت به متوفى (فرزند) 7- پروین اکبرى لنجانى فرزند قاسم شماره شناسنامه یا کدملى 647 
نسبت به متوفى (فرزند) 8- فاطمه اکبرى لنجانى فرزند قاسم شماره شناسنامه یا کدملى 182 
نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 95/723 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/613
حصر وراثت

ســعید صفایى فرزند صفرعلى داراى شماره شناسنامه 99 ملى بشــرح دادخواست مطروحه 
به کالســه 1603/95  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان صفرعلى صفایى قهنویه فرزند عبدالخالق به شناســنامه شماره 140 در تاریخ 
1394/9/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- سعید صفایى فرزند صفرعلى شماره شناسنامه یا کدملى 99 
نســبت به متوفى (فرزند) 2- زهره صفایى قهنویه فرزند صفرعلى شماره شناسنامه یا کدملى 
2213 نســبت به متوفى (فرزند) 3- زهرا صفایى قهنویه فرزند صفرعلى شماره شناسنامه یا 
کدملى 95 نسبت به متوفى (فرزند) 4- شهناز صفایى قهنویه فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 
یا کدملى 10 نسبت به متوفى (فرزند) 5- لیال صفایى قهنویه فرزند صفرعلى شماره شناسنامه 
یا کدملى 1441 نســبت به متوفى (فرزند) 6- حمید صفایى قهنویه فرزند صفرعلى شــماره 
شناسنامه یا کدملى 12599 نسبت به متوفى (فرزند) 7- مجید صفایى قهنویه فرزند صفرعلى 
شماره شناســنامه یا کدملى 299 نســبت به متوفى (فرزند) 8- وحید صفایى قهنویه فرزند 
صفرعلى شماره شناسنامه یا کدملى 4330 نســبت به متوفى (فرزند) 9- اکبر صفایى قهنویه 
فرزند صفرعلى شــماره شناسنامه یا کدملى 88 نســبت به متوفى (فرزند) 10- اصغر صفایى 
قهنویه فرزند صفرعلى شــماره شناسنامه یا کدملى 51 نســبت به متوفى (فرزند) 11- مریم 
صفایى قهنویه فرزند صفرعلى شماره شناســنامه یا کدملى 1270198718 نسبت به متوفى 
(فرزند) 12- اشرف باقریان سرارودى فرزند کریم شماره شناســنامه یا کدملى 29 نسبت به 
متوفى (همسر) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 95/726 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/11/614

حصر وراثت
سرور حســین زاده قهنویه فرزند عبدالعلى و به شماره شناسنامه/ملى 100 و بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 95/1632 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبدالعلى حسین زاده قهنویه ئى فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه/ملى 1044 
که تاریخ 1385/08/03 بــدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
ردیف هاى جدول ذیل: 1- گل اندام ضیائى قهنویه فرزند علیرضا شــماره شناسنامه یا کدملى 
1338 نسبت به متوفى (همسر) 2- ذبیح اله حسین زاده قهنویه فرزند عبدالعلى شماره شناسنامه 
یا کدملى 29 نسبت به متوفى (فرزند) 3- رحمت اله حسین زاده قهنویه ئى فرزند عبدالعلى شماره 
شناسنامه یا کدملى 39 نســبت به متوفى (فرزند) 4- نعمت اله حســین زاده قهنویه ئى فرزند 
عبدالعلى شماره شناسنامه یا کدملى 53 نســبت به متوفى (فرزند) 5- حشمت اله حسین زاده 
قهنویه فرزند عبدالعلى شماره شناســنامه یا کدملى 69 نســبت به متوفى (فرزند) 6- توران 
حسین زاده قهنویه ئى فرزند عبدالعلى شماره شناسنامه یا کدملى 72 نسبت به متوفى (فرزند) 
7- سرور حسین زاده قهنویه فرزند عبدالعلى شماره شناسنامه یا کدملى 100 نسبت به متوفى 
(فرزند) 8- منیژه حسین زاده قهنویه ئى فرزند عبدالعلى شماره شناسنامه یا کدملى 45 نسبت 
به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 95/725 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/11/615
حصر وراثت

سیدرضا امیرى فرزند سیدعباس داراي شماره شناســنامه 3 ملى بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1591/95 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیدعباس امیرى فرزند سیدمصطفى به شناسنامه شماره 30 در تاریخ 1395/2/29 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- سیدرضا امیرى فرزند سیدعباس شماره شناسنامه یا کدملى 3 نسبت به متوفى 
(فرزند) 2- محســن امیرى فرزند سیدعباس شماره شناســنامه یا کدملى 7 نسبت به متوفى 
(فرزند) 3- سیدمهدى امیرى فرزند سیدعباس شماره شناســنامه یا کدملى 1160076081 
نسبت به متوفى (فرزند) 4- سرود باقرى سرارودى فرزند محمد شماره شناسنامه یا کدملى 10 
نسبت به متوفى (همسر) 5- زهرا امیرى فرزند سیدعباس شماره شناسنامه یا کدملى 62 نسبت 
به متوفى (فرزند) 6- محبوبه امیرى فرزند سیدعباس شــماره شناسنامه یا کدملى 40 نسبت 
به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 95/709 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک) /11/616
حصر وراثت

رمضان باقرى فرزند على داراي شماره شناسنامه 5 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1565/95 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على 
باقرى خولنجانى فرزند حاجى آقا به شناسنامه شماره 18 در تاریخ 1395/10/16 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول 
ذیل: 1- رمضان باقرى فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 5 نسبت به متوفى (فرزند) 2- بگم 
مرادى خولنجانى فرزند رحیم شماره شناسنامه یا کدملى 34 نسبت به متوفى (همسر) 3- زهرا 
باقرى خولنجانى فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 123 نسبت به متوفى (فرزند) 4- عزت 
باقرى خولنجانى فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 17 نسبت به متوفى (فرزند) 5- فاطمه 
باقرى خولنجانى فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 94 نسبت به متوفى (فرزند) 6- بتول 
باقرى خولنجانى فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 16 نسبت به متوفى (فرزند) 7- منصور 
باقرى خولنجانى فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 22 نسبت به متوفى (فرزند) 8- عصمت 
باقرى خولنجانى فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 171 نسبت به متوفى (فرزند) 9- عفت 
باقرى خولنجانى فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 1311 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/724 علیرضائى 
رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/617

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 950/95 خواهان فرهاد امینى وند دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت محمد برکتین تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/18 ساعت 17/00 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شــمالى- چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 35076 شعبه 16 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/642
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم خانم اقدس کاویانى دادخواستى 
به طرفیت محمدرضا سیفى به خواسته فک پالك تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع 
و به کالسه 1003/95 ثبت گردیده است. نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم 
گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شــورا به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از 
خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز دوشنبه مورخ 95/12/18 ساعت 3/15 
عصر جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ 
شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 3126 دبیر شوراى حل 

اختالف یزدانشهر/11/684
مزایده

در پرونده کالســه 950470 ح/4  اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شــعبه چهارم حقوقى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى خانم اقدس فدائى محکوم اســت به پرداخت 400/000/000 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 20/000/000 
ریال نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف 
آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى آقاى ابوالقاسم قدرت به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است. یک سهم از کل هزار سهم شرکت مس و طالى اردستان بشماره ثبتى 
271 و شــماره انتقال 2980 که بارزش حدود 500/000/000 ریال ارزیابى و موضوع مزایده 
قرارمى گیرد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى، 
اموال توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/11/30 ساعت 9 
صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش مى رسد. برنده مزایده شخصى است که 
از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ ســپرده با کســر هزینه بنفع صندوق دولت  ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد. ضمنا 
خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده از امــوال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3382 

 اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/736
حصر وراثت

مسعود یزدانیان داراى شناسنامه شماره 1080047670 به شرح دادخواست به کالسه 230/95 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسن 
یزدانیان بشناســنامه 1164 در تاریخ 1395/11/01  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مسعود یزدانیان به ش ملى 1080047670، 
2- رسول یزدانیان به ش ش 1065، 3- محدثه یزدانیان به ش ملى 1080295321، 4- الهه 
یزدانیان بــه ش ش 1825 (فرزندان متوفى) 5- مهرى نامدارى به ش ش 22882 (همســر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال  گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 3389 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/11/737

حصر وراثت
فاطمه جاللى جالل آبادى داراى شناسنامه شماره 9  به شرح دادخواست به کالسه 228/95  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول جاللى 
جالل آبادى بشناسنامه 10 در تاریخ 1395/09/11  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه جاللى جالل آبادى به ش ش 9، 2- زهرا 
جاللى جالل آبادى به ش ش 742 ، 3- زهره جاللى جالل آبادى به ش ش 816 ، 4- مصطفى 
جاللى جالل آبادى به ش ش 1166 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به  شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 3387 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/11/738
حصر وراثت

فاطمه جاللى جالل آبادى داراى شناسنامه شــماره 9  به شرح دادخواست به کالسه 227/95 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضاقلى 
جاللى جالل آبادى بشناســنامه 382 در تاریخ 1392/11/01 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- مصطفى جاللى جالل آبادى 
به ش ش 1166، 2- فاطمه جاللى جالل آبادى به ش ش 9 ، 3- زهرا جاللى جالل آبادى به 
ش ش 742، 4- زهره جاللى جالل آبادى به ش ش 816 (فرزندان متوفى) 5- بتول جاللى 

جالل آبادى به ش ش 10 (همســر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3386 شع به 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/739
حصر وراثت

فاطمه یوسفى داراى شناسنامه شماره 3671 به شــرح دادخواست به کالسه 225/95 ش ح 
10  از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس 
یوسفى بشناسنامه 509 در تاریخ 95/10/14  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- رضا یوسفى به ش ش 1178، 2- على یوسفى به ش 
ش 8-014998-108 (پسران متوفى) 3- زهره یوسفى به ش ش 187، 4- فاطمه یوسفى به 
ش ش 3671 (دختران متوفى) 5- بتول بلندباال به ش ش 639 (همسر متوفى)  متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3383 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/740
حصر وراثت

سکینه مردانى داراى شناسنامه شماره 86  به شرح دادخواست به کالسه 223/95 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رحم خدا عسگرى 
بشناســنامه 7 در تاریخ 1395/10/29 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- محمد عسگرى به ش ش 1066، 2- وحید عسگرى 
به ش ش 463، 3- حمید عســگرى به ش ش 218، 4- فاطمه عسگرى به ش ش 8415 ، 
5- عفت عسگرى به ش ش 210 ، 6- زهرا عسگرى ش ملى 1080267166 (فرزندان متوفى)  
7- سکینه مردانى به ش ش 86 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوف ى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3380 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/741
اجراییه

شماره: 89/95 ش ح 3-  1395/10/28 به موجب راى شماره 546 تاریخ 95/08/16 حوزه 3 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: پروانه فالحت 
نژاد به نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 295/000 ریال هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید 94/08/30 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه 
مى گردد و نیز پرداخت 800/000 ریال هزینه نشــر آگهى در حق محکوم له: بهزاد ادریسى به 
نشانى: نجف آباد- خ ولى عصر- ك آزادى پ 10 ك پ 67653-85136  و نیم عشر دولتى. 
ماده34 قانون اجراى احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر ب ه اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3381 شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/742
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 494/95 ش ح 3 شــماره دادنامه 730- 95/10/8 مرجع رسیدگى: شعبه سوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محسن شــکرالهى به نشانى: نجف آباد- خ شهدا- خ 
مردانى- ك ش منتظرى- پالك 8 43397-85187 ، خوانده: محمدحسین هراتى به نشانى: 
مجهول المکان مووضع: تقاضــاى صدور حکم الزام خوانده به حضور در یکى از دفاتر اســناد 
رسمى جهت انتقال سند یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامى 264/43 د 28 مقوم به پنج 
میلیون و پانصد هزار تومان. گردشکار: خواهان دادخواستى به طرفیت خوانده به خواسته الزام 
وى به حضور در دفترخانه اسنادرسمى موضوع سند ثبتى اتومبیل شماره 264/43 د 28 تقدیم 
این شورا نموده که شورا با بررسى دعوى مطروحه و استعالم از ثبت محل و انجام قرار استماع 
گواهان و سایر اقدامات الزم ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. در خصوص دعوى خواهان محسن شکرالهى به طرفیت خوانده محمدحسین هراتى به 
خواسته الزام و اجبار وى به حضور در دفتر اسنادرسمى یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامى 
264/43 د 28 تقدیم نموده، شورا با بررســى پرونده و اظهارات خواهان و نظر به پاسخ شماره 
29/الف/1465/13 اداره راهنمایى و رانندگى نیروى انتظامى نجف آباد ناظر به آخرین وضعیت 
مالکیت و تعهد خوانده نسبت به انتقال یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامى و همچنین نامه 
شماره ..... آگاهى که اصالت خودرو را تائید نموده، شورا با مالحظه و احراض معامله بین طرفین 
به اســتناد مواد 205 و 237 و 362 قانون آیین دادرسى راى به محکومیت خوانده به حضور در 
دفترخانه اسنادرسمى و انتقال سند مورد معامله به شماره اتومبیل پراید سوارى مدل 1384 سبز 
به شماره 264/43 د 28 به نام خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مدت 
20 روز قابل واخواهى در همین شورا و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى د رمحاکم حقوقى 
مى باشد در ضم ن خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 250/000 ریال هزینه نشرآگهى و نیز 
مبلغ 825/000 ریال هزینه دادرسى درحق خواهان مى باشد. م الف : 3388 شعبه سوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/743
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 1781/95 ش ح امیرآباد- 95/11/13  خواهان محمدعلى شابندرى دادخواستى به 
خواسته مطالبه چک و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق 
خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى بهنام گرجاسى ورزقانى به شوراى 
حل اختالف شعبه 5  شهرستان نجف  آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1781/95 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 95/12/25 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده است. لذا 
چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان و 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک بار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خواننده اخطار مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خ واهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. م الف: 3391 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/744
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/329362- 1395/11/12 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت دو و 
یک چهارم حبه مشاع باستثناى بها ثمنیه اعیانى از 72 حبه ششدانگ یکباب دکان شماره 466 
فرعى از یک اصلى بخش یک ثبتى شــهرضا که در صفحه 265 دفتر 311 به نام همدم خانم 
براهیمى ثبت و ســند صادر و تحویل گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده 950918711171044 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شماره 4853- 95/10/5 به گواهى دفترخانه 292- شهرضا رسیده است که سندمالکیت آن به 
جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کســى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 687   اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان شهرضا/11/753
اجراییه

شماره: 1080/94 ش ح 5 به موجب راي شماره 1318 تاریخ 95/8/9 حوزه پنجم شوراي حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- سعید آیتى به نشانى: 
صالح آباد خ مقداد آخر ك منزل نجفى منزل جنوبى 8516946179 ،  2- سعید کیانى به نشانى: 
مجهول المکان محکوم اند به: محکوم علیه ردیف دوم به انتقال سند پالك فوق سمند 479/53 
ن 18 در حق محکوم له ســیروس شکرالهى به نشــانى: امیرآباد خ بهشتى ك خرم شرقى پ 
20/5  اجرایى و محکوم علیه ردیف اول به پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى در حق محکوم له اجرایى و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دادگسترى به مبلغ ششصد و بیســت و پنج هزار تومان مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 3289 شعبه 5 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(امیرآباد)/11/483
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 966/95 ش 2 ح- 1395/11/12 نظر به اینکه خواهان آقاى رضا عالى وند دادخواستی 
مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده آقاى فردین شیبانى در این مرجع به شماره کالسه 966 ش2ح 
مطرح  نموده اند و وقت رســیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 95/12/24 ساعت 4/45 
بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشدوفق 
ماده 73 آیین دادرســی مدنی تاریخ فوق االشــعار یــک نوبت در روزنامه منتشــر تا چنانچه 
خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواســت و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. 
م الف: 1857 شعبه دوم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/11/717
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عوامل زیادى در کم شدن دید چشم، اثر مى گذارد اما اگر مى خواهید مدت بیشترى دید 
چشم هایتان تغییر نکند و چشمانى سالم و زیبا داشته باشید، 10 نکته عنوان شده در ادامه 
مطلب را همیشه در نظر داشته باشید. با دانستن نکاتى ساده مى توان از چشم ها در برابر 

خطرات محافظت کرد.

1- استفاده از عینک آفتابى
براى جلوگیرى از آفتاب سوختگى، همیشــه از کاله و عینک آفتابى استاندارد استفاده 
نمایید. اشعه ماوراء بنفش خورشید باعث تخریب شبکیه چشم شده و ریسک آب مروارید 
را افزایش مى دهد. طبق گفته پروفسور Vinay Aakalu خطر سرطان پوست پلک 
افزایش مى یابد. موقع بازى اسکى یا حمام آفتاب، اشعه هاى مضر خورشید نوعى آفتاب 
سوختگى در غشاى مخاطى قرنیه ایجاد مى کنند، که در پى آن فرد دچار درد، تارى دید 

و آبریزش از چشم خواهدشد.
2- استفاده بیش از حد از قطره چشم

بعضــى از قطــره هاى چشــمى، قرمــزى چشــم را برطرف مــى کننــد، اما پس 
از مدتى چشــم دچار تورم مى گــردد. بدین معنا کــه پس از چند ســاعت به خوبى 
عمل نمى کنند و باعث انقباض رگ هاى خونى شــده که چشــم از قبل هم قرمزتر 

خواهدشد.
3- چشم هاى خشک

در حــدود 5/3میلیــون زن و 5/1میلیون مــرد در ایاالت متحده از خشــکى معمول 
تا شــدید چشــم رنج مى برند. قطره هاى روغنى که داراى مواد نگهدارنده هســتند 
و چندین مرتبه در روز اســتفاده مى شــوند، به چشــم آسیب مى رســانند. هر چند 
پک هاى تولیدکننده اشــک مصنوعى گــران ترند، اما میزان مصــرف آنها مى توان 
بیش از چهار بار در روز باشــد و ارزش بیشــترى دارند. باید این قطــره ها در یخچال 
نگهدارى شــوند. خنکى قطره حس خوبى به چشــم مى بخشــد و چشــم فرد دچار 
خارش نمى گردد. ایــن افراد باید از یک دســتگاه رطوبت ســاز در منزل اســتفاده

 کنند.
4- نشستن طوالنى مدت پشت کامپیوتر

پلک زدن به جریان آب در چشــم کمک مى کند. اما زمانى که فرد به مانیتور کامپیوتر 
خیره مى شود، کمتر از حد معمول پلک مى زند. این در حالى است که هر فردى 12 تا 
15 بار در دقیقه پلک مى زند. پس با خیره شدن به مانیتور تعداد دفعات پلک زدن کاهش 

مى یابد. در این صورت آب چشم تبخیر شده، چشــم آلوده و دچار سوزش و آبریزش 
مى شــود. اگرفرد بــه مدت طوالنــى متنى را بــا فونت ریــز بخواند یــا مطلبى را 
روى موبایــل خود مــرور کند، چشــمش آســیب دیده یا بــه نزدیک بینــى دچار 

خواهدشد.
5- بى توجهى و عدم رسیدگى به لنز

تمیزنمودن لنز باید با محول شستشوى لنز انجام شود. هرگز لنز را با آب نشویید. موقع 
استحمام یا در استخر و دریا لنزها را از چشم خارج نمایید. اکثر چشم پزشکان لنزهاى 
یکبارمصرف را توصیه مى کنند. براى اینکه چشم اکســیژن کافى دریافت کند موقع 
خواب آنها را از چشــم درآورید. در زمان خرید لنز،حتمًا با پزشــک متخصص مشورت 
کنید. در غیر این صورت لنز مناســب نخواهدبود و ریســک عفونت چشــم افزایش 
مى یابد. و در زمان خارج ســاختن لنز، قرنیه خراش برداشــته و دچــار نوعى باکترى 

مى گردد.
6- استفاده از لوازم آرایش تاریخ گذشته یا با آرایش خوابیدن

بعد از هر سه ماه ریمل و خط چشم خود را استفاده نکنید، موقع خواب هم آرایش چشم 
را پاك کنید.

7- عدم استفاده از عینک ایمنى
برخى افراد عینک ایمنى را فقط موقع شــنا کردن به چشم مى زنند. در حالى که طبق 
توصیه پزشــکان، حتى زمان چمن زدن، نجارى یا تعمیر خانه بایــد عینک ایمنى به 

چشــم زد تا مانع ورود خار و خاشــاك به چشم شــده و در نتیجه قرنیه خراش 
برندارد.

8- سیگار کشیدن
به دالیل متعددى سیگار نکشید. اما دلیلى مهمتر اینکه، 

سیگار کشــیدن ریســک آب مروارید و تخریب 
شــبکیه را افزایش مى دهد. عاملى که 

توانایى بدن را براى رساندن مواد 
غذایى و اکســیژن کافى 

به بافت ها دچار 
اختــالل 

مى کند، در این میان بافت چشمى هم بى بهره نخواهدماند.
9- عدم انجام معاینات چشمى

حتمًا به طور مرتب به چشــم پزشــک مراجعه کنید. به خصوص اگر مبتال به دیابت 
یا فشــار خون باال هســتید. دیابت کنترل نشــده مى توانــد منجر به کــورى فرد

 شود.
10- نادیده گرفتن عالیم

تارى دید، درد، کاهش بینایى، قرمزى و سوزش چشم به خودى خود برطرف نمى 
گردد. اگر با هر یک از این عالیم روبه رو شــدید، حتمًا به چشــم پزشک 

مراجعه نمایید. مثًال اگر فردى شــیئى را مى بیند ولى کمى بعد تار 
مى بیند، باید بداند که شــاید براى شبکیه چشمش مشکلى 

پیش آمده اســت. اگر فرد تعلل بورزد تشــخیص 
سخت تر خواهدبود و چشم وى باید جراحى

 شود.

متخصــص قلــب و 
عروق بــا تأکید بر 

اهمیت قلب از منظر پزشکى ایرانى، به تشــریح نکاتى کلیدى براى حفظ 
تندرستى قلب پرداخت.

رحیم فیــروزى  متخصص قلب و عروق [فلوشــیپ 
اینترنشنال کاردیولوژى] از دانشــگاه علوم پزشکى 
تهران، اظهار داشت: قلب از منظر پزشکى ایرانى یکى 

از اعضاى مهم و اصلى است.
به گفته وى قدرت و نیروى بدن از قلب توسط رگ ها 
به اعضاى مختلف مى رسد. پس رعایت 

قلــب در حال 

حفظ تندرســتى و حتى 
درمان بیمارى هاى مختلف بســیار مهم 

که پزشــک طب ایرانــى در درمان اغلب اســت. به طورى 
در  کنار تجویز داروهــاى مختص آن بیمارى، بیمارى هــا 

کننده فعالیت قلب را نیز تجویز مى کند.داروهــاى تقویت 
این دستیار طب سنتى ایران دانشــگاه علوم پزشکى قم و متخصص قلب 
و عروق افزود: یکى از بهترین راه هاى شــناخت سالمتى قلب در پزشکى 

ایرانى نبض شناسى است. خصوصًا مشخص کردن قوت نبض در این مورد 
مى تواند راهگشا باشد(قوت نبض توسط مؤلفه هاى تعریف شده اندازه گیرى 
مى شود) امروزه نیز پزشکان با گرفتن فشارخون و ثبت فشارسیستول 
و دیاستول و همچنین مقایسه نبض دو دست مى توانند از جوانبى از 

فعالیت قلب افراد با خبر شوند.
فیروزى ادامه داد: دورى از فکــر و خیال زیاد، ترس از آینده، غم و 
استرس ، همراهى و همنشینى با افراد خوش مشرب و  خوش سخن 
خوشحالى معتدل، همچنین استشمام بوى گل ها و 
گیاهان و عطرهــاى خوش البته با 

درنظرگرفتن شــرایط مزاجى هر فرد براى 
سالمت قلب مفید است.

وى یادآور شــد: مصرف غذاهایى مثل گوشت گوسفند، 
کبک، بچه خروس، زرده تخم مرغ عسلى، عرق بیدمشک 
و گالب  مى تواند در حفظ ســالمتى قلب  افراد را یارى کند 
اما از طرفى مداومت بر خوردن غذاهایى مثل  گوشت گاو اثر سوء بر سالمت 

قلب افراد دارد.

با اســتفاده از پیاز و ریز کردن آن در آب جوش، مى توان 
آنفلوآنزاى همراه با تب را درمان کرد.

على رحیمى خواه متخصص طب ســنتى با اشاره به آغاز 
فصل سرما و شیوع بیمارى ســرماخوردگى، عنوان کرد: 
بهترین روش پیشــگیرى و درمان این بیمارى مخلوط 
کردن آب پرتقال ، نارنج، لیمو و عسل و استفاده از آن است 

که این مخلوط ایمنى بدن را تقویت مى کند.
وى ادامه داد: استفاده از بخار اوکالیپتوس براى ضد عفونى 
کردن فضاهاى بسته نیز در کمتر شدن سرماخوردگى تأثیر 

زیادى دارد و مى تواند فضاهاى آلوده را ضد عفونى کند.
این متخصص طب سنتى با اعالم اینکه استفاده از آب پیاز 
براى کودکان و بزرگساالن موجب پایین آوردن تب در آنان 
مى شود، تصریح کرد: افراد مى توانند پیاز را ریز کنند و آن را 

در آب جوش بریزند و پس از اینکه آب ولرم شد مى توانند 
از آن استفاده کنند. این معجون تب را پایین  آورده و یکى از 
درمان هاى مفید براى آنفلوآنزاست. همچنین استفاده ناشتا 
از آبلیمو، عسل و آب جوش نقش زیادى در پیشگیرى از 

سرماخوردگى دارد
رحیمى خواه خاطرنشــان کرد: در فصل زمستان از شلغم 
اســتفاده کرده و کــودکان را به خوردن پیــاز تازه براى 
پیشگیرى از سرماخوردگى عادت دهند. زیرا این دو گیاه 

تأثیر بسیار زیادى در تقویت سیستم ایمنى بدن دارند.
وى با بیان اینکه برخى از سرماخوردگى ها در این فصل 
ویروسى هستند و موجب ایجاد تبخال، در افراد مى شوند، 
عنوان کرد: بهترین راه براى درمان تبخال فریز کردن آن 
با یخ است؛ زیرا این اقدام تأثیر زیادى در درمان تبخال دارد.

قطعًا خوردن میوه و سبزیجات به همه ما توصیه مى شود، اما خوردن تعدادى از میوه و سبزیجات همراه دارو 
اصًال خوب نیست و تأثیر آن دارو را از بین مى برد.

خوردن گریپ فروت، موز و اسفناج براى چه کسانى ممنوع است؟
خوردن برخى مواد غذایى همزمان با دارو، بر عملکرد دارو در بدن تأثیر منفى مى گذارد، یا از اثر آن مى کاهد و 
یا باعث مى شود دارو تأثیر خود را از دست بدهد. مواد غذایى که در این نوشتار به آنها اشاره مى شود، از جمله 

موادى هستند که خوردن آنها به همراه دارو توصیه نمى شود.

1 – گریپ فروت
با وجود اینکه میــوه گریپ فروت 
داراى ویتامین B۲ و فیبر و پتاسیم 
است، نوشیدن یک لیوان آب گریپ 
فروت ممکن اســت به تداخل این 
مواد با آنزیم هاى مهم معده منجر 
شــده و درنتیجه موجــب افزایش 
غلظــت دارو درخون شــود. ازاین 
رو، توصیه مى شــود که درصورت 
مصرف دارو، از نوشیدن آب گریپ 
فروت خوددارى شود و به جاى آن از 
آب پرتقال که داراى مزایاى مشابه 
به گریپ فروت اســت، اســتفاده 

شود.

2 – موز
برخــى افــراد درمصرف مــوز به 
علت دارا بودن پتاســیم زیاده روى 
مى کنند، تا از خطرات ســرطان و 
ســکته مغزى و بیمارى هاى قلبى 
بکاهند. اما مصرف زیاد مواد غذایى 
سرشار از پتاسیم، ممکن است براى 
افرادى که از قرص هاى آرام بخش 
استفاده مى کنند، مشکل ساز باشد. 
به ویژه براى کسانى که داروها را با 
هدف کاهش فشــار خون مصرف 
مى کنند. این مسئله باعث افزایش 
میزان پتاســیم در بدن و درنتیجه 
افزایش تپــش قلب درایــن افراد 

مى شود. 
موزهمچنین داراى تیامین اســت 
که یکى از اســیدهاى آمینه است 
که ممکن است مصرف آن با برخى 
از داروها موجب افســردگى شود و 
آســیب هایى به فرد مصرف کننده 

دارو وارد کند.

3 – اسفناج
بــه افرادى کــه داروهــاى رقیق 
کننده خــون و ضد انعقــاد خون 
مانند وارفارین و کومادین مصرف 
مى کننــد، توصیه مى شــود که 
مصرف سبزیجات ســبز رنگ به 
ویژه سبزیجات حاوى پتاسیم زیاد 
را کاهش دهند، زیــرا این کار مانع 
از تأثیر مطلوب داروهاى ضد انعقاد 

خون مى ش ود.

همه پدر و مادرها در دوران بــاردارى با نگاه کردن به 
عکس دوران کودکى و یا خردســاالن فامیل به چهره 
نوزاد آینده خود فکر مى کنند اما زمانى که چهره جنین 
کامًال شــکل مى گیرد، در این ماه خــاص از باردارى 
است.از این زمان جنین درون شکم مادر زیبا مى شود.
کارشناسان با بررسى دقیق رشد و توسعه جنین انسان به 

نتایج منحصربه فرد و شگفت انگیزى دست یافته اند.
گفتنى است، براساس تحقیقات پس از عمل لقاح و شکل 
گیرى جنین، در بیســت وپنجمین روز باردارى، سر، 
چشم ها و نیز بازوها شــروع به جوانه زدن مى کنند و 
به زودى پاها نیز شروع به رشد مى کنند در این زمان 
ستون فقرات جنین به صورت خمیده وجود دارد و نقش 
بسیار مهمى در شکل دهى صحیح اعضاى بدن دارد.

تنها در پایان 30 روز از شــکل گیرى جنیــن او داراى 
چشــم، گوش، دهان، کلیه، کبد، یک بند ناف و پمپاژ 

خون قلب است.
در ماه دوم اعضــاى بدن جنین تکامل بیشــترى پیدا 
مى کند و حــرکات جزئى بدن او شــروع مى شــود، 
کارشناســان اعتقاد دارند از هفته پنجم باردارى جنین 
قابل مشاهده توسط دستگاه هاى تصویربردارى است و 

در ماه دوم جثه انسانى پیدا مى کند. 

در ماه ســوم باردارى چهره جنین شــباهت بیشترى 
به چهره انســان ها پیدا مى کند و نیز شــبکیه چشم 
هاى او تشــکیل مى شــود، در این ماه سرنوشت ساز 

تا حد زیادى جنسیت جنین 

و سلول هاى معلوم مى شود 
عصبى مغز و اعصاب تکامل پیدا مى کنند.

دراین ماه جنین توانایى استفاده از دست هاى خود را پیدا 
کرده و حتى آنها را دهان خود مى گذارد وحالتى شبیه 

به شیر خوردن و مکیدن انگشت را تجربه مى کند و از 
مایع آمینوتیک رحمى به عنوان ماده تغذیه اى مکمل 

استفاده مى کند.
در ماه چهارم باردارى ارتباط جنین با مادر بیشــتر شده 
به واکنش هاى محیط خارج رحم ماننــد نور یا صدا و 
نیز تلفن همراه واکنش نشان مى دهد، در این ماه وزن 
جنین به حدود 200 گرم مى رسد و فضاى رحم افزایش 
پیدا کرده نشــانه هاى باردارى و بزرگ شدن شکم در 

مادر آشکار مى شود.
در ماه پنجم باردارى نشــانه هاى زیبایى در جنین 
آشکار مى شود از جمله مژه چشم، موهاى سر و ابرو 
و ناخن هاى دست شکل گرفته و پوست بدن جنین 
نیز توســعه پیدا کرده براى محافظت از آن ماده اى 
چرب به نام VERNIX کل فضاى بدن را پوشش 
مى دهد تا عالوه بر جلوگیرى از بروز عفونت در ماه هاى 
پس از تولد نیز از ایجاد بیمارى هاى پوســتى در نوزاد 

جلوگیرى کند.
در ماه هاى بعدى جنین بزرگ تر شده و داراى جزئیات 
بیشترى در چهره خود و تکامل اندام هاى بدن مى شود 
تا زمانى که در ماه نهم باردارى توسط زایمان یا انجام 

جراحى به دنیا آید.

کار هاى اشتباهى که چشمتان را ضعیف مى کند
این میوه و سبزیجات را همراه دارو نخورید

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

چگونه سکته قلبى نکنیم؟

ر ر ى ن ى پ و ر و ى ر
15 بار در دقیقه پلک مىزند. پسبا خیرهشدنبه مانیتور تعداد دفعات پلک زدن کاهش

متخصــص قلــب و 
عروق بــا تأکید بر

اهمیت قلب از منظر پزشکى ایرانى، به تشــریح نکاتى کلیدى براى حفظ 
تندرستى قلب پرداخت.

رحیم فیــروزى  متخصص قلب و عروق [فلوشــیپ 
اینترنشنال کاردیولوژى] از دانشــگاه علوم پزشکى 
تهران، اظهار داشت: قلب از منظر پزشکى ایرانىیکى

از اعضاى مهم و اصلى است.
به گفته وى قدرت و نیروى بدن از قلب توسط رگ ها 
به اعضاى مختلف مى رسد. پس رعایت 

قلــب در حال 

حفظ تندرســتى و حتى
درمان بیمارى هاى مختلف بســیار مهم 

که پزشــک طب ایرانــى در درمان اغلب اســت. به طورى
در  بیمارى، بیمارى هــا  کنار تجویز داروهــاى مختص آن

کننده فعالیت قلب را نیز تجویز مى کند.داروهــاى تقویت 
این دستیار طب سنتى ایران دانشــگاه علوم پزشکى قم و متخصص قلب 
و عروق افزود: یکى از بهترین راه هاى شــناخت سالمتى قلب در پزشکى 

ایرانى نبض شناسى است. خصوصًا مشخص کردن قوت نبض در این مورد
مى تواند راهگشا باشد(قوت نبض توسطمؤلفه هاى تعریفشده اندازه گیرى
مى شود) امروزه نیز پزشکان با گرفتن فشارخون و ثبت فشارسیستول
و دیاستول و همچنین مقایسه نبض دو دست مى توانند از جوانبى از

با خبر شوند. فعالیت قلب افراد
فیروزى ادامه داد: دورى از فکــر و خیال زیاد، ترس از آینده، غم و
استرس ، همراهى و همنشینى با افراد خوش مشرب و  خوش سخن
خوشحالى معتدل، همچنین استشمام بوى گل ها و
گیاهان و عطرهــاى خوش البته با

درنظرگرفتن شــرایط مزاجىهر فرد براى
سالمت قلب مفید است.

شــد: مصرف غذاهایى مثل گوشتگوسفند، وى یادآور
کبک، بچه خروس، زرده تخم مرغ عسلى، عرق بیدمشک
وگالب  مى تواند در حفظ ســالمتى قلب  افراد را یارى کند
اما از طرفى مداومت بر خوردن غذاهایى مثل  گوشت گاو اثر سوء بر سالمت

قلب افراد دارد.

چگونه سکته قلبى نکنیم؟

ســرگیجه اصطالحى اســت که براى 
توصیف نداشتن تعادل جســمى به کار 
گرفته مى شود و مى تواند بر اثر مشکالت 
متعدد در وضعیت سالمت فرد ظاهر شود.

اگرچه سرگیجه در افراد مختلف تأثیرات 
متفاوتى به جا مى گذارد اما به طور معمول 
با احساس گیج رفتن، تعادل نداشتن و تاب 

خوردن همراه است.
همچنین از جمله دیگر عالئم این بیمارى 
شــامل حالت تهوع، حرکت غیرمعمول 
چشم، سردرد، عرق کردن، وزوز گوش ها 

یا از دست دادن قدرت شنوایى است.
هر کدام از این عالئم مى تواند براى مدت 
چند دقیقه تا چند ســاعت ادامه پیدا کند. 
همچنین سرگیجه از دست رفتن ناگهانى 
تعادل توصیف مى شود و مى تواند از وجود 
مشکل در گوش یا ضربه دیدن سر ناشى 

شود.
دلیل نهفته سرگیجه بستگى به این دارد 
که سرگیجه فرد «مرکزى» است یعنى به 
دلیل وجود مشکل در مغز یا نخاع ظاهر 
مى شــود یا اینکه «حاشــیه اى» است و 
از وجود مشــکل در گوش داخلى ناشى 

مى شود.
هر چند رایج ترین دلیل سرگیجه عفونت 
گــوش داخلى اســت اما ایــن وضعیت 
همچنین مى تواند از ضربه خوردن به سر 
یا حتى میگرن ناشى شود هر چند کمتر 
رایج است. در این موارد سرگیجه مى تواند 
نشان دهنده مشکالت جدى تر همچون 

سکته مغزى یا خونریزى در مغز باشد.

سرگیجه
 از چه مشکالتى 
خبر مى دهد؟ 

از این زمان، جنین درون شکم مادر زیبا مى شود

 درمان آنفلوآنزا 
با آب پیاز
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 همزمان با والدت باسعادت پیام آور واقعه عظیم عاشورا حضرت زینب کبرى(س) و 
ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمى ، آیین بهره بردارى از پروژه هاى عمرانى شاهین 
شهر با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور 
، استاندار اصفهان، امام جمعه شــاهین شــهر ، نماینده مردم در شهرستان هاى 
شاهین شهر و میمه و برخوار، فرماندار شهرستان، شهردار ، رئیس و اعضاى شوراى 
اسالمى شاهین شهر ، معاونان ، مدیران و کارکنان شهردارى شاهین شهر، جمعى از 
مسؤوالن استانى و شهرى و مردم شریف و میهمان نواز شاهین شهر صورت گرفت.

وظیفه دارم با توجه به مطالباتى که در شهر شاهین شهر، وجود 
دارد اقدامات شایسته و اثر بخشى را انجام دهم

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى 
کشور به عنوان میهمان ویژه در آیین بهره بردارى از پروژه هاى عمرانى شهردارى 
شاهین شهر ضمن تبریک میالد با سعادت حضرت زینب(س) و دهه مبارك فجر 
انقالب اســالمى گفت: از اینکه به نمایندگى از ســوى هیأت دولت در جمع مردم 

خونگرم شاهین شهر حضور یافته ام افتخار مى نمایم.
وى در ادامه ضمن ابالغ ســالم و پیام رئیس جمهور به مردم شاهین شهر گفت: 
همه مجموعه دولت به صورت شــبانه روزى در تالشــند با همه محدودیت ها و 
معذوریت هاى موجود در جامعه بتوانند آنچه را که در وظایف خویش بر عهده دارند 
به مردم و ولى نعمتان جامعه عرضه نمایند ، البته ارائه خدمات به ملت شریف ایران با 

توجه به حجم وسیع معضالت و مشکالت موجود به مرور نمایان گر است.
معاون رئیس جمهور اذعان داشــت: دشــمنان ایران با بهانه هاى واهى در قالب 
تحریم هــا و تهدیدها  هر روز ســعى مى کنند کــه دولت ایــران نتواند خدمات 
شایســته اى را به ملتش ارائه نماید ولــى به حول و قوه الهى هــر روز از مقاصد و 

حیله هاى خود شکست خورده و چهره خبیثشان نمایان تر مى گردد. 
وى گفت : اگر دولتى قصد خدمت به مردمش را داشته باشد باید ابتدا منابع مالى الزم 
را تأمین نماید و دولت تا پایان سال جارى حدود 33 میلیارد دالر منابع مالى در اختیار 
داشته و سعى دارد با توجه به اینکه قیمت نفت رشد مناسبى داشته این مقدار منابع 
مالى را به 41 میلیارد دالر رسانیده تا بتواند بخشى از مطالبات اثر بخش و ملى را در 

سطح کشور جوابگو باشد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى کشــور اظهار داشــت: در شــرایطى که 
کشور هاى دنیا حتى کشــور هاى  نفت خیز با افت شدید قیمت نفت به زانو درآمده 
بودند طبق گزارش رســمى  صندوق بین المللى پول، اقتصاد ایــران به عنوان با 
ثبات ترین اقتصاد منطقه با رشد باالى 6 درصد مطرح گردید و جزء هجده اقتصاد 
بزرگ جهان به حساب آمد و این رشد مثبت اقتصاد بدان معنى نیست که همه چیز در 
زندگى هاى روزمره فراوان تر و سفره ها رنگین تر مى گردد بلکه اگر نگاهى به گذشته 
کشور بیندازیم متوجه خواهیم شد چه تغییرات شگرف و اساسى نموده ایم ، احداث 
بیش از هفتصد کیلومتر راه آهن و بازسازى بیش از هزار کیلومتر راه آهن در کشور و 
بسیارى از اقدامات مهم دیگر در دولت یازدهم شاهد آمار و ارقام صحیح مثبت ماست.
وى اظهار امیدوارى نمود موانع و مشکالت مالى برطرف و به زودى شاهد راه اندازى 
راه آهن برقى تهران به اصفهان و بالعکس بوده و نیز فراتر از آن شــاهد راه اندازى 

متروى شاهین شهر به اصفهان باشیم.
معاون رئیــس جمهــور و رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزى کشــور در 
بخشــى از ســخنان خود اظهار داشــت: وظیفه دارم با توجه به مطالباتى که در 
شــهر شــاهین شــهر و دیگر نقاط شهرســتان وجود دارد اقدامات شایسته و اثر 
بخشــى را انجام دهم از این رو از رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
اصفهان خواســت با هماهنگى نمایندگان مردم شهرســتان هاى شــاهین شهر 
و میمه و برخوار در مجلس شــوراى اســالمى و شوراى اســالمى شاهین شهر 
مطالباتى کــه در اولویت کارى قــرار دارند را ســریعًا به دفتر این جانب ارســال 

نمایند.
نوبخت در مورد متروى شاهین شهر به اصفهان نیز گفت: مجوز در خصوص فاینانس 
براى تأمین منابع مالى الزم  براى مترو را باید نخست شوراى اقتصاد کشور تصویب 

نماید و از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان خواست با هماهنگى هاى 
الزم مشکالت اصلى و اولویت دار شاهین شهر و شهرستان را به وى منعکس نماید. 
،امیدوارم بتوانم در ماه هاى آینده با بازگشت به شاهین شهر ره آوردهاى اثربخش 

دولت تدبیر و امید را به سمع و نظر مردم شریف این خطه برسانم. 

شــاهین شهر،شــهر دانش و خالقیت و ایــران کوچک با 
قومیت هاى مختلف، ظرفیت ها و پتانسیل هاى بى شمار

فرماندار شهرستان شاهین شــهر و میمه نیز در این آیین ضمن خوش آمدگویى به 
جمع حاضر در جلسه و تبریک دهه مبارك فجر گفت: شهرستان شاهین شهر و میمه 
با بیش از 6 هزار کیلومتر مربع مساحت، 230 هزار نفر جمعیت و دارا بودن دو بخش 

در قالب 6 شهر و 19 روستا در 15 کیلومترى شمال اصفهان قرار دارد.
علیرضا بصیرى در ادامه افزود: شاهین شهر به عنوان شهر دانش و خالقیت و ایران 
کوچک با قومیت هاى مختلف، ظرفیت ها و پتانسیل هاى بى شمارى از جمله وجود 
10 دانشگاه دولتى ، پیام نور، آزاد اسالمى و غیردولتى ، 10 شهرك و منطقه صنعتى 

، فعالیت بیش از 2200 واحد صنعتى و موارد مهم دیگر دارد.
بصیرى اظهار داشت: وجود 693 شهید ، 1784 جانباز ، 144 آزاده و هزاران رزمنده 
نشانگر حضور مردم مؤمن و والیى شهرستان شاهین شهر و میمه در صحنه ایثار 

و شهادت است.
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه از معاون رئیس جمهور درخواست نمود نسبت 
به فرسودگى و مشکالت فاضالب شاهین شهر، قطار سریع السیر  اصفهان – تهران 

و متروى شاهین شهر به اصفهان عنایت ویژه اى مبذول فرمایند.

على رغم موانع و مشکالت خوشبختانه مقدمات کلنگزنى متروى 
شاهین شهر به اصفهان فراهم گردیده است

شهردار شاهین شهر نیز در آیین بهره بردارى از طرح هاى عمرانى شهردارى ضمن 
تبریک میالد با سعادت حضرت زینب(س) و گرامیداشت سى و هشتمین سالگرد 

پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى و نیز عرض خیر مقدم به همه مدعوین خصوصًا 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى کشــور و استاندار 
اصفهان گفت: همزمان با جشن هاى پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى ایران هفته 

شاهین شهر را نیز با برنامه هاى بسیار متنوع برگزار نمودیم.
حسین امیرى در ادامه افزود: شاهین شهر با عناوین و القابى همچون دانش و خالقیت 
و ایران کوچک و نیز دارا بودن ظرفیت ها و پتانسیل هاى زیاد خود توانسته در سطح 
ملى و بین المللى بدرخشد ، شاهین شهر با ویژگى توسعه پذیر و مدرن بودن على رغم 
کمک هاى دولتى ، نیازمند توجه در زیرساخت ها از جمله در بخش حمل و نقل بوده 
که با موانع و مشکالت زیادى از قبیل تأمین ناوگان حمل و نقل شهرى روبه روست.
 شهردار شاهین شــهر تصریح نمود: در ناوگان تاکسیرانى با ارائه تسهیالت بانکى 
به رانندگان تاکسى بیش از 90 دستگاه تاکسى جدید به ناوگان حمل و نقل اضافه 
گردیده ولى در ناوگان اتوبوســرانى به دلیل عدم نقدینگى، متأسفانه اتوبوسى به 
ناوگان اضافه نگردیده و از معاون محترم رئیس جمهور درخواست داریم در این مورد 

مساعدت فرمایند.
امیرى در خصوص متروى شاهین شهر گفت: على رغم موانع و مشکالت خوشبختانه 
مقدمات کلنگ زنى متروى شاهین شهر به اصفهان فراهم گردیده است و طول پروژه 
متروى شاهین شهر به اصفهان حدود 19 کیلومتر است. وى از معاون رئیس جمهور 
درخواست نمود دستورهاى الزم براى تخصیص اعتبارات دولتى براى احداث مترو را 

صادر تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد کلنگ زنى این پروژه مهم باشیم. 
امیرى پروژه هاى عمرانى قابل بهره بردارى شــهردارى شــاهین شهر را شامل 
ایستگاه پمپاژ و منبع و نیز اجراى خط انتقال تصفیه شده براى فضاى سبز شهرى، 
فرهنگســراهاى خانواده ، دانش و خالقیت و هنر، مجموعه تفریحى و گردشگرى 
شاهین ، ایستگاه هوشمند اتوبوس، مدرسه 12 کالسه شهداى مدافع حرم، سایت 
بارانداز زباله، پارك محله اى گلدیس، ســاختمان ادارى و پارکینگ طبقاتى آدینه، 
پارك هاى فرعى هاى غربى بلوار شهید بهشتى، پیاده رو سازى معابر سطح شهر و 
روکش آسفالت معابر شهر عنوان نمود و اعتبار الزم براى اجراى این پروژه ها را بالغ 

بر 500 میلیارد ریال اعالم کرد .
شهردار شاهین شهر از تمامى طراحان و دست اندر کاران پروژه ها ، مجموعه کارکنان 
و کارگران شهردارى و تالش هاى بى وقفه و همراهى هاى دلسوزانه اعضاى شوراى 
اسالمى شاهین شهر که در روند پیشرفت پروژه ها داشته اند، قدردانى و تشکر نمود.
عنــوان ناهمگون "برخوردارى"  از لیســت شهرســتان هاى داراى مشــکالت 
فراوان حذف نمــوده تا آنان نیــز از نعمت بودجــه و امکانات مکفــى برخوردار

 گردند.
حســینعلى حاجى نماینده مردم شهرســتان هاى شاهین شــهر و میمه و برخوار 
در مجلس شــوراى اســالمى نیز در این آیین با تبریک دهه مبارك فجر انقالب 
اســالمى گفت: دهه چهارم انقالب دهه پیشــرفت و عدالت بــوده بنابراین تمام 
برنامه ریزى ها و سیاســت ها در این راســتا صورت گرفته است و در سطح کشور 
استان اصفهان به عنوان یک اســتان برخوردار مطرح گردیده و این در حالى است 
که متأسفانه شهرستان هاى مجاور اصفهان با مشکالت و مسائل عدیده اى دست 

به گریبانند.
حاجى از معاون رئیس جمهور خواســت عنوان ناهمگون "برخوردارى" را از لیست 
شهرستان هاى داراى مشــکالت فراوان حذف نموده تا آنان نیز از نعمت بودجه و 

امکانات مکفى برخوردار گردند. 
نماینده مردم شهرستان هاى شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى 
همچنین از معاون رئیس جمهور خواست در صورت امکان مشکالت شاهین شهر 
و شهرستان شاهین شهر و میمه از قبیل راه اندازى مترو، احداث ورزشگاه بزرگ در 
سطح شهر، معضل فرسودگى فاضالب شــهر، کمبود فضاهاى آموزشى، معضل 

بیکارى جوانان تحصیل کرده و نیز کمبود آب را مرتفع نمایند.

طراحى و تعریف سرمایه گذارى، بیش از 3500 میلیارد ریال 
پروژه سرمایه گذارى در سطح شاهین شهر به بهره بردارى رسیده 

است
حجت االسالم و المسلمین روح ا... بیدرام رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر نیز در 
این آیین ضمن خوش آمدگویى به میهمانان ویژه و تبریک میالد حضرت زینب(س) 
و دهه مبارك فجر با بیان ظرفیت ها و پتانســیل هاى متنوع شــاهین شهر گفت: 
شهردارى شاهین شهر با حمایتهاى شوراى اسالمى شهر توانسته بیش از 12000 

میلیارد ریال پروژه سرمایه گذارى را در سطح شهر طراحى و تعریف نماید.
وى در ادامه افزود: از این مبلغ طراحى و تعریف ســرمایه گــذارى، بیش از 3500 
میلیارد ریال پروژه سرمایه گذارى در سطح شــاهین شهر به بهره بردارى رسیده و 
بقیه درحال اجراست و شهردارى شاهین شهر توانسته حدود پنج برابر بودجه عمرانى 
خود ســرمایه گذار جذب نموده و پروژه ها را با نظارت دقیق اجرا نماید و این مهم 
مرهون تالش و حرکت نوین و منسجمى اســت و امیدواریم این حرکت تا سالیان 

سال تداوم داشته باشد .
رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر در بخشى از سخنان خود با اشاره به به دو واژه 
حیف و میل در برنامــه هاى مالى خصوصًا بودجه گفت: بــه لطف خداوند متعال و 
همت مسؤوالن شــهر و همدلى که بین شهروندان حاکم اســت از این دو واژه در 
معانى حقیقى اســتفاده نموده و همگان براى توســعه و آبادانى شهر گام خواهند

 برداشت.
گفتنى اســت در آیین بهره بــردارى از پروژه هاى عمرانى شــهردارى شــاهین 
شهر ایســتگاه پمپاژ و منبع و نیز اجراى خط انتقال تصفیه شده براى فضاى سبز 
شــهرى، فرهنگســراهاى خانواده ، دانش و خالقیت و هنر، مجموعه تفریحى و 
گردشگرى شاهین ، ایستگاه هوشمند اتوبوس، مدرسه 12 کالسه شهداى مدافع 
حرم، ســایت بارانداز زباله، پارك محله اى گلدیس، ســاختمان ادارى و پارکینگ 
طبقاتى آدینه، پارك هاى فرعى هاى غربى بلوار شــهید بهشتى، پیاده رو سازى 
معابر سطح شهر و روکش آسفالت معابر شهر با اعتبارى بالغ بر 500 میلیارد ریال، 
توســط معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور به

 بهره بردارى رسید.

بهره بردارى از پروژه هاى عمرانى شهردارى شاهین شهر 
با حضور معاون رئیس جمهور


