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منتظر پیامک باشید...
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 بهترین راهکار هاى بازاریابى آنالین براى سال 2017

یک نشست تمام حاشیه اى 
براى فیلم «قاتل اهلى»

در روزهایى که جشــنواره فیلم فجر به آرامى 
و حتى نشســت هاى خبرى اش بــا کمترین 
حاشیه اى برگزار مى شــد، فیلم «قاتل اهلى» 
این روند را بر هم زد.به گزارش ایســنا، بامداد 
هفدهم بهمن ماه پس از پایــان نمایش فیلم 
«قاتل اهلى» در برج میــالد، بر خالف انتظار 

9عده اى...

سرقت خونین از بانک مسکن خیابان پروین
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تیوپ سوارى در فریدونشهر
با روزى 50  مصدوم!

جزئیات حادثه اى که صبح دیروز رخ داد

7سال2017

م حاشیه اى 
تل اهلى»

ه فیلم فجر به آرامى 
ى اشبــا کمترین 
، فیلم «قاتل اهلى» 
رشایســنا، بامداد 
ایــان نمایش فیلم 
الد، بر خالف انتظار 
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قانون اداره کردن 
صدا و سیما 
به زودى
 ارائه مى شود

بسته هاى ارزان 
سفرهاى 
یک و 5 روزه 
براى نوروز 
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3 محصول مشترك پژو و ایران خودرو در راه است
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محمد باقر قالیباف، سخنران راهپیمایى 22 بهمن اصفهان

  عبدا... براى چند 
هفته دیگر تمدید شد

جزئیات حذف یارانه بگیران در سرى جدید

در صفحه سالمت بخوانیددر صفحه اجتماع  بخوانید

3 روش اصولى و مناسب تنبیه کودکانسیلو و تیر انتقال برق علیه کاخ هخامنشى!
یک باستان شناس ضمن هشدار نسبت به تبدیل شدن مرودشت به زمین 
بایر از کوتاه سازى دومین کندوى سیلوى گندم در حریم محوطه میراث 
جهانى تخت جمشید و نقش رســتم خبر داد. افشین یزدانى سرپرست 
حریم کاوش محل پروژه عمرانى سیلوى گندم کارخانه آرد نقش رستم 
اظهار داشت: پس از تخریب نخستین کندوى سیلو در کارخانه آرد نقش 

رستم که برخالف ضوابط و قوانین حریم تخت جمشید ...

گاهى ما کودك را بخاطر اینکه کار اشتباهى کرده تنبیه مى کنیم به عنوان 
مثال دوستش را کتک زده، وسیله اى را شکسته و کارهایى مشابه آن. اما گاهى 
نه بابت کار بدى که انجام داده بلکه چون حرف ما را گوش نمى دهد، عصبانى 
مى شویم و سر کودك داد مى زنیم یا او را تنبیه مى کنیم و بدیهى است که این 
کار درست نیست. هدف از تنبیه باید آگاه کردن کودك از کار زشتى که انجام 

داده و اصالح رفتار او باشد، نه چیز دیگرى.

شهردارى شاهین شهر به استناد ماده 71 قانون شهرداریها نسبت به ارائه عملکرد 6 ماهه سال جارى 1395 
به شرح جدول ذیل جهت اطالع عموم شهروندان اقدام نموده است. 

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

شماره 
عملکردمصوبشرح اعتباراعتبار

1000
درآمدهاى ناشى 
از عوارض عمومى 

(درآمدهاى مستمر)
1/309/390/000/000381/003/075/758

درآمدهاى ناشى از 2000
95/000/000/00051/495/076/957عوارض اختصاصى

3000
بهاى خدمات و 

درآمدهاى مؤسسات 
انتفاعى شهردارى

20/410/000/00021/312/302/934

درآمد حاصل از وجوه 4000
25/000/000/00010/650/876/887و اموال شهردارى

کمک هاى اعطایى و 5000
25/000/000/0000سازمان هاى دولتى

اعانات و هدایا و 6000
24/700/000/00010/875/238/584دارائیها

سایر منابع تأمین 7000
100/500/000/00036/849/846/731اعتبار

1/600/000/000/000512/186/417/851جمع درآمدها

گزارش 6 ماهه درآمدهاى شهردارى در سال 95گزارش 6 ماهه هزینه هاى شهردارى 
عملکردمصوبشرح اعتبارشماره اعتبار

566/156/950/000273/562/765/784جمع چهارفصل ادارى و شهرى-
110/371/950/00054/900/650/351جمع چهارفصل وظیفه خدمات ادارى-

61/757/800/00030/289/997/859فصل اول هزینه هاى پرسنلى ادارى10000
35/792/150/00017/166/043/980فصل دوم هزینه هاى ادارى، ادارى20000
3/230/000/000393/961/900فصل سوم هزینه هاى سرمایه اى ادارى30000
9/592/000/0007/050/646/612فصل چهارم هزینه هاى انتقالى ادارى40000

455/785/000/000218/662/115/433جمع چهارفصل وظیفه خدمات شهرى-
58/502/000/00027/879/329/434فصل اول هزینه هاى پرسنلى شهرى10000
204/423/000/00088/773/247/165فصل دوم هزینه هاى ادارى، شهرى20000
3/460/000/000340/605/000فصل سوم هزینه هاى سرمایه اى شهرى30000
189/400/000/000101/668/933/834فصل چهارم هزینه هاى انتقالى شهرى40000

1/033/843/050/00084/034/773/031جمع پروژه هاى عمرانى-
1/520/090/837/820198/382/661/504جمع پروژه هاى عمرانى و دیون عمرانى-

117/000/000/0002/619/121/962برنامه ریزى توسعه شهرى31000
26/000/000/0000برنامه هدایت و دفع آبهاى سطحى داخل شهرى32000
253/700/000/0002/259/283/480برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى33000
25/000/000/0000برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرها34000
371/143/050/00067/683/784/469برنامه بهبود محیط شهرى35000

برنامه ایجاد اماکن و فضاهاى ورزشى، فرهنگى و 36000
112/500/000/0007/042/902/887توریستى

114/500/000/0003/301/017/703برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهرى37000
14/000/000/0001/128/662/530برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا38000

هزینه هاى پیش بینى نشده و دیون عمرانى39000
486/247/787/820114/347/888/473 (طبق تفریغ)
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عضو کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
قانون اداره و نظارت بر صدا و سیما را به زودى به مجلس 

ارائه مى دهیم.
حجت االسالم والمسلمین احمد مازنى در گفتگو با ایرنا 
درمورد روند نظارت بر فعالیت هاى سازمان صدا و سیما و 
تالش براى استفاده مفیدتر از ظرفیت هاى این سازمان 
در توسعه فرهنگى و هنرى اظهار داشت: سازمان صدا و 
سیما براساس قانون اساسى نیاز به اصالحات و تغییراتى 
در قانون دارد. عضو کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى 
اسالمى افزود: ســازمان صداوســیما قبل از بازنگرى 
قانون اساسى در سال 1368 بر اساس قانون به صورت 

شوراى سرپرستى اداره مى شد؛ یعنى نمایندگان سه قوه 
شوراى سرپرستى صدا و سیما بودند. وى ادامه داد: اما در 
بازنگرى قانون اساسى به جاى شوراى سرپرستى ریاست 
صداوســیما مطرح شد که توســط مقام معظم رهبرى 
تعیین و منصوب مى شود؛ از آن زمان اداره و نظارت بر 

صداوسیما قانون نداشت و ندارد.
حجت االسالم والمسلمین مازنى تأکید کرد: رئیس وقت 
صداوسیما (على الریجانى) از مقام معظم رهبرى اجازه 
خواست اختیارات شوراى سرپرستى به رئیس صداوسیما 
واگذار شود و مقام معظم رهبرى هم اجازه داده اند تا وقتى 

قانون صداوسیما وضع شود.

ایرنا نوشت: «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز 
جمعه گفت: توافق هسته اى با ایران برغم مخالفت قابل توجه 

جمهوریخواهان با آن، احتماًال باقى خواهد ماند.
به گزارش شــبکه خبرى ســى ان ان، رایــان در برنامه 
مالقات بــا مطبوعــات شــبکه تلویزیونى ان بى ســى 
گفــت: مــن هیچــگاه از اول از ایــن توافــق حمایت 
نکرده ام و به نظرم اشــتباه بزرگى بود. اما بخش زیادى از 
این توافق، اجرایى و تحریــم هاى چندجانبه لغو و برطرف 
شده است. وى در توضیح این مطلب گفت: بازگرداندن جامعه 
بین المللى به نقطه اى که بتوان دوباره ایران را منزوى کرد، 

بسیار دشوار خواهد بود.

رئیــس مجلس نماینــدگان آمریــکا افزود: مــن تصور 
نمى کنم بتوان تحریم هاى چندجانبه اى را که اعمال شده 
بود، دوباره برقرار کرد. در ادامه این برنامه شبکه خبرى سى ان 
ان تصریح کرد که سازمان ملل متحد تاکنون مدرکى درباره 
تولید مواد هسته اى توسط ایران بر خالف توافقى که با گروه 
1+5 امضا کرده، نیافته است.  دیگر کشورهاى پذیرنده این 
توافق شامل ایران گفته اند که واشنگتن به تنهایى نمى تواند 
این توافق را باطل کند که شمارى از کشورها در آن مشارکت 
دارند و بر اســاس آن تاکنون میلیاردها دالر از دارایى هاى 
ایران در برابر محدود شدن برنامه هسته اى این کشور آزاد و 

به ایران بازگردانده شده است. 

قانون اداره کردن صدا و سیما 
به زودى ارائه مى شود

توافق هسته اى ایران 
باقى خواهد ماند

«بنى صدر لعنتى»
عضو جامعـه روحانیـت مبـارز گفت:    میزان |
38 سـال از پیروزى انقالب اسـالمى ایـران مى گذرد 
و ما شـاهدیم برخى از قطار انقالب پیاده شـدند که در 
قالب شخصیت هاى مختلف بودند از این رو باید گفت 
این انقالب ریزش و البته رویش هاى بسـیارى داشته 
اما مهم این اسـت که با وحدت و انسـجام بـه راه خود 

ادامه مى دهد.
حجت االسـالم والمسـلمین احمد سـالک تأکید کرد: 
بنى صـدر لعنتى یـک وقتى آمـد و در نظـام جمهورى 
اسـالمى ایران سـمتى را بر عهده گرفـت و یک وقتى 

هم مثل امروز در کنار جریان دشمن قرار گرفته است.
نماینده مـردم اصفهـان در مجلس تصریح کـرد: عده 
زیادى در این مملکت سرسفره انقالب بودند و هستند 
که البتـه برخى از آنها نیـز کنار رفتند و بـه مانند برخى 
نماینـدگان مجلس ششـم در دامن اسـرائیل و آمریکا 

علیه نظام و حتى خانواده هاى خود فعالیت مى کنند.

دلیل خنده مجمعى ها
   پارسینه | دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در صفحه اینسـتاگرامش از دلیل خنده روز شنبه 

اعضاى آن گفت.
محسـن رضایى نوشت: «در جلسـه مجمع تشخیص 
مصلحت نظـام موضـوع جالبى کـه همه را بـه خنده 
واداشـت، مصوبـه اى از مجلس بود که  بـه مردانى که 
همسرشان وضع حمل مى کرد، دوهفته مرخصى داده 
بودند. یکـی از اعضا مى گفت براى بچه دارى اسـت و 
دیگرى چیز دیگرى مى گفت. غالباً این ماده را از جنس 

برنامه نمی دانستند.»

واکنش توکلى به شکایت از او
احمـد توکلى    باشگاه خبرنگاران جوان |
نماینده سابق مجلس نسبت به شکایت وزارت صنعت، 

معدن و تجارت واکنش نشان داد. 
توکلى گفـت: وزارت صنعـت، معدن وتجـارت، خوب 
کارى کرده است و اتفاقاً با این اقدام بهتر شد و حق هر 
کسى است که از خودش دفاع کند. وى افزود: سازمان 
دیده بان و شفافیت مسئله را بررسى کرد و مشخص شد 
وزیر صنعت از رانت خوارها حمایت مى کند. توکلى در 
ادامه بیان داشت:دولت باید تصمیم بگیرد براى وزیرى 
که در حوزه مسـئولیت خود اینگونه رفتار مى کند، وى 

صالحیت وزارت را ندارد.

«على»آقا 
شبیه ترین فرد به پدرش است

   خبر آنالین | اعظـم (عالیه)روحانـى همسـر 
شـهید مطهـرى دربـاره پسـر دومـش علـى مطهرى

 مـى گوید: «علـى آقا خیلـى حقگو اسـت. اگـر در دنیا 
بگردید صدتا آدم مثل على آقا را پیدا نمى کنید که اینقدر 
پاك باشـد. على همه حرف هایش را رك مـى زند. اما 
انسان هایى او را درك مى کنند و انسان هاى دیگرى از 
سر حسادت یا هر چیز دیگرى با او بدرفتارى مى کنند. اما 
او خیلى حقگو است. او شبیه ترین فرد به پدرش است.»

دستور جدید ترامپ درباره 
پوشش زنان

وبسایت روزنامه «تلگراف» در مطلبى    تابناك |
نوشت: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار 
گزارش جدیدى در خصوص پوشش زنان در محیط کار، 
خشم فعاالن حقوق زن را برانگیخت و جنجال زیادى 
در رسانه هاى اجتماعى به پا کرد. شخصى که با منابع 
داخلى تیم ترامپ صحبت کرده بود گفت: دونالد ترامپ 
از همه کارکنان مرد در دولت خود درخواست کرده است 
که در همه حال ظاهرى آراسته داشته باشند و به خوبى 
لباس بپوشـند. اما درحالى که مردان فقط کافى اسـت 
یک کراوات بزنند و موهاى خود را مرتب کنند، قوانین 
پوشش براى خانم هایى که در دولت ترامپ مشغول به 

کار هستند، اندکى پیچیده تر است.
در این گزارش آمده است: ترامپ دوست دارد زنانى که 
برایش کار مى کنند «همانند یک زن لباس بپوشند» . 
حتى اگر کسى شلوار جین پوشیده است باید همانند یک 

زن آراسته و مرتب باشد.

توئیتر
با نزدیک شدن به ایام پیروزى انقالب    تسنیم|
اسالمى در بهمن سال 57، عوامل و سران رژیم پهلوى 
یکى پس از دیگرى از ایران گریختند اما در این میان یک 
اتفاق عجیب افتاد که کمتر در تاریخ انقالب اســالمى 
به آن پرداخته شده اســت. یکى از برادران محمدرضا 
پهلوى شــاه مخلوع ایران، پس از انقالب اسالمى در 
ایران ماند و به زندگى خود ادامه داد و در نهایت در تیر 

سال 71  فوت کرد.
«حمیدرضا پهلوى» هفتمین پســر و یازدهمین فرزند 
(آخرین فرزند) رضا شــاه بود کــه در 13 تیر 1311 به 
دنیا آمد. مادرش «عصمت الملوك» دولتشــاهى بود. 
حمیدرضا پهلوى پس از به قدرت رسیدن برادرش، به 
ایران بازگشت و تحصیل خود را در ایران گذراند که البته 

در درس خواندن نیز چندان موفق نبود.
وى هنگام برکنارى و ســپس تبعید پدرش به آفریقاى 
جنوبى، در کنار او بود و پس از مرگ رضاشــاه در سال 
1323 براى ادامه تحصیل راهى بیروت شد ولى به دلیل 
عیاشــى و صرف هزینه هاى زیاد براى فساد اخالقى، 
تحصیل را ناتمام گذاشــت و به ایران بازگشت. وى در 
سال 1330 با «مینو دولتشاهى» دختر عموى مادرش 
ازدواج کرد و صاحب یک دختر به نام «نیلوفر» شد. او با 
ترك همسر اول خود، با زنى به نام «هما خامنه» رابطه 
برقرار و ســپس ازدواج کرد که ماحصل این ازدواج دو 
فرزند به نام هاى «نازك» و «بهزاد» بود. البته مدتى بعد 

از «هما خامنه» هم جدا شد.
به اســتناد برخى منابع، حمیدرضا پهلوى داراى فساد 
اخالقى گسترده اى بود و خود و همسرش (هما خامنه) 
اعتیاد شدیدى به هروئین داشــتند. او را پس از اشرف، 
فاسدترین عضو خاندان پهلوى دانسته اند. در یک مورد 
از فساد اخالقى او، گفته شــده پس از رابطه نامشروع 
با زنى به نام «ایران دخت حاج میرزا آغاســى» معروف 
به «فلور»، پس از باردار شــدن او، حمیدرضا پهلوى از 
وى مى خواهد که سقط جنین کند که او امتناع مى کند 
و در نهایت، فلور به دســت حمیدرضــا پهلوى به قتل 
مى رسد. پس از این رســوایى، برادر محمدرضا پهلوى 
از کشور خارج مى شود و مجدداً پس از چند ماه به ایران 

باز مى گردد.
در همین زمینه در گزارشى از ساواك آمده است «چندى 
قبل جراید ایران اطالع دادند که زنى در خیابان بهار به 

نام ایران یا فلور آغاســى به قتل رسیده. ایران دو ماهه 
آبستن بوده و همه شواهد نشان مى دهد که قتل براى 
جلوگیرى از تولد فرزند انجام شده است، بنابراین قاتل 
ایران کسى بوده که از لحاظ منفعت و موقعیت اجتماعى 
خاص خود نمى خواسته از ایران صاحب فرزندى باشد... 
با تولد بچه، خواه ناخواه پاى فلور به خانواده سلطنتى باز 
مى شد... به هر حال اینکه شاهزاده اخبار جراید را درباره 
قتل معشوقه  خویش مى خواند، لبخندى مى زند و نگاه 
رضایتمندانه اى به دست هاى خون آلود خود مى اندازد. 
آرى شاهپور حمیدرضا قاتل است و باید به جرم این قتل 

محاکمه و مجازات گردد.»

در سال 40 پس از آنکه فساد علنى او موجبات رسوایى را 
براى خاندان پهلوى فراهم کرد، براى سرپوش گذاشتن 
بــر اقدامــات وى، دربــار او را طــرد کــرد و عنوان 
شاهزادگى اش گرفته شد. رژیم پهلوى بعدها به نحوى 
دیگر از همین اقدام نمایشى براى سرپوش گذاشتن بر 
فساد اخالقى و مالى اشرف خواهر شاه استفاده و وى را 
عازم آمریکا کرد. از اشرف پهلوى و برادرش حمیدرضا 
به عنوان مهمترین اعضاى باندهاى تأمین کننده مواد 

مخدر در ایران دوره پهلوى یاد مى کنند.
پس از انقالب اسالمى، حمیدرضا پهلوى در ایران ماند 
ولى به دلیل ارتکاب جرائمى از جمله خرید و فروش مواد 

مخدر، بازداشت و بعدها آزاد مى  شود.
محســن رفیق دوســت وزیر وقت ســپاه در جلد دوم 
کتاب خاطرات خود اشــاره اى کوتاه به ماجراى حضور 
برادر محمدرضا پهلوى در ایــران مى کند و در این باره 
مى گوید: «شاه برادر دیگرى داشت [حمیدرضا پهلوى] 
که در ایران بــود... از خاندان ســلطنت طردش کرده 
بودند. فامیلى  اش را "اسالمى" گذاشــته بود... خیلى 

شبیه شاه بود.»
سرانجام آخرین فرزند رضاشاه در ســال 1371 بر اثر 
بیمارى فوت کرد و جنازه اش در بهشــت زهرا(س)  در 

تهران دفن شد.

کدام عضو خاندان پهلوى
 پس از انقالب در ایران ماند؟ 

درســت 38    خبرگزارى صدا و سیما |
سال پیش، آن هنگام که یک جوان 26 ساله بود، در 
فضاى بهشت زهرا (س)، که جمعیت بسیارى در آنجا 
موج مى زد، او نیز به همراه صدها خبرنگار، عکاس و 
فیلمبردار در بهشت زهرا (س) مستقر شد تا رویداد 

تاریخى سال 57 را ثبت کند.
امام(ره) را به ســرعت از ماشین پیاده و با مشکالت 
بسیار در البه الى جمعیت سوار بر هلیکوپتر کردند به 
طورى که جمعیت بر این باور بود که بخاطر شلوغى یا 
مسائل امنیتى سخنرانى امام خمینى (ره) در بهشت 

زهرا (س) لغو شده است.
صداى ا... اکبر در بهشــت زهرا (س) یکصدا طنین 
انداز و امــام(ره) در جایــگاه حاضر شــد و به ایراد 

سخنرانى پرداخت.
خبرنــگار و راوى آن روزهاى انقــالب مى گوید: 
«من به دلیل مشــکالت سیســتم ضبط صوت و 
شــلوغى جمعیــت فرصت ضبــط مکالمــه ها 
را نداشــتم بلکــه به ســرعت مطالــب را در چند 
خط در صفحــات مى نوشــتم و شــماره مى زدم 
و مردم کاغذها را دسته بندى مى کردند و دسته اى 
دیگر از کاغذها را در مقابل من قرار مى دادند تا بتوانم 

خبرها را خیلى زود مکتوب و ارســال کنیم، در واقع 
اینجا بود که امام(ره) نطق تاریخــى خود را منعقد 

کردند.»
محمد مهدى فرقانى خبرنگار روزنامه کیهان و راوى 
روز ورود امام(ره) به میهن که تیتر ماندگار آن روزها 
را ثبت کرد مى گوید: «امام رحمه ا... علیه در روز 12 
بهمن در جمع مردم در قطعه 17 بهشت زهرا (س) 
جایى که شهداى انقالب دفن بودند؛ فرمودند: "من 
دولت تعیین مى کنم، من به پشتوانه این مردم دولت 
تعیین مى کنم، من به واسطه این ملت که مرا قبول 

دارند دولت تعیین مى کنم،"...» 
فرقانى ادامه داد: «درســت من یادم هست که اذان 
غروب روز 12 بهمن را که مى گفتند ما وارد روزنامه 
کیهان شــدیم و وقتى که به تحریریه چاپ روزنامه 
رسیدیم، دوستان روزنامه را به دســت من دادند و 
این جمله مانــدگار امام(ره) در چاپ ســوم کیهان 
آن روز تیتر صفحه یک شده بود. در واقع آن روزها 
روزنامه هــا در تیتــراژ میلیونــى و تــا جایى که 
ماشین هاى چاپ امکان چاپ داشتند چاپ مى شدند 
و مردم خودشان در مقابل ساختمان روزنامه کیهان، 

روزنامه ها را دریافت مى کردند.»

  میزان | طى روزهاى گذشته عنوان مى شود در 
منطقه سیستان و بلوچستان نیروهاى ضد شورش به 
زندان زاهدان یورش برده و 40 نفر هم مصدوم شده اند. 
دروغ هــاى زنجیره اى ضد انقالب و وابســته هاى به 
تروریســت ها و گروه هاى تکفیرى در این مورد اما با 

واکنش دادستان عمومى و انقالب مواجه شد.
حجت االســالم والمســلمین موحدى راد دادستان 
زاهدان ضمن تکذیب این خبرســازى اظهار داشت: 
با مشــارکت نیروى انتظامى و یگان حفاظت زندان، 
مانور مشترك کنترل شــورش و اغتشاش در زندان 

زاهدان برگزار شــد. وى بــا بیان اینکــه در اجراى 
دستورالعمل هاى صادره و در راســتاى ارتقاى توان 
عملیاتى پرسنل این مانورها به صورت دوره اى برگزار 
مى شــود گفت: اجراى مانور کنترل شورش در حالى 
برگزار شد که محل اجراى آن بند مربوط به زندانیان 

نبوده و خود سربازان لباس شخصى پوشیده بودند.
دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان سیستان و 
بلوچســتان تأکید کرد: ترویج و نشــر اکاذیب با یک 
رویکرد خاص برابر قانون مجازات اسالمى جرم است و 
با توجه به اینکه در زندان هاى استان مجرمینى با جرائم 
تروریستى و یا وابســته به گروهک هاى تکفیرى نیز 
محبوس هستند برخى رسانه هاى بیگانه به بن بست 
رسیده به منظور مخدوش کردن چهره نظام مبادرت 
به نشر اکاذیب مى کنند بنابراین رسانه هاى داخلى باید 
هوشیار باشند و به این ماجراها دامن نزنند و در انتشار 

اخبار خود از صحت و سقم موضوع مطلع شوند.
وى در پایــان اهداف برگزارى این دســت مانورها را 
ارتقاى سطح آمادگى و هوشیارى پرسنل و شناسایى 
و ارزیابى نقاط قــوت و ضعف اداره زنــدان و عوامل 
انتظامى و ارگان هاى مرتبــط در زمان بروز حوادث و 

مقابله با بحران در مواقع اضطرارى بیان کرد.

شورش نبود، 
مانور بود

بعد از اینکه «دونالد ترامپ» فرمان عدم ورود شهروندان 
هفت کشــور از جمله ایران به آمریــکا را صادر کرد، 
ایران نیــز در واکنش به این اقــدام خصمانه در عملى 
متقابل ورود آمریکایــى ها به ایــران را ممنوع اعالم 

کرد.
به گزارش تابناك، پس از بیانیه ترامپ رئیس جمهورى 
آمریکا، مبنى بر عدم حضور هفت کشــور مسلمان به 
خاك این کشور، پیش از این اعالم شد، حضور تیم ملى 
کشتى آمریکا نیز به ایران براى شــرکت در مسابقات 
جهانى منتفى است. با این حال، نسبت به این موضوع 
اعتراضاتى شــد و به دنبال آن، وزارت خارجه آمریکا، 

یک هفته پس از صدور دستور اجرایى ترامپ، مبنى بر 
ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان به آمریکا، با 
انتشار بیانیه اى اعالم کرد، اتباعى که داراى گذرنامه و 
روادید معتبر هستند، فعًال مى توانند وارد آمریکا شوند. 
همچنین رسول خادم  ســرمربى تیم ملى کشتى درباره 
عدم صدور روادید براى حضور تیم آمریکا در جام جهانى 
کشتى آزاد، در نامه اى به وزیر ورزش، خواستار بررسى 

دوباره این موضوع شد.
در پى این تحوالت، دیروز بهرام قاســمى سخنگوى 
وزارت امور خارجه کشــورمان اعالم کــرد، با توجه به 
توقف اجراى محدودیت هــاى تبعیض آمیز علیه ورود 

شهروندان ایرانى به آمریکا بر اساس حکم قاضى فدرال 
آمریکا و با عنایت به درخواست رئیس فدراسیون کشتى 
جمهورى اسالمى ایران و رئیس فدراسیون بین المللى 
ُکشتى، با صدور روادید براى تیم کشتى آمریکا به منظور 
شرکت در مسابقات جام جهانى کشــتى در کرمانشاه 

موافقت شد.
جام جهانى کشتى آزاد در سال 2017 روزهاى 28 و 29 
بهمن ماه با حضور هشت تیم برتر کشتى جهان شامل 
ایران، روســیه، ترکیه، آمریکا، گرجســتان، جمهورى 
آذربایجان، هند و مغولستان در کرمانشاه برگزار خواهد 

شد.

مجوز ورود کشتى گیران آمریکایى به ایران صادر شد
به دنبال لغو موقت قانون ترامپ؛

گزارش سایت قوه قضائیه از 
وقایع زندان زاهدان

رئیس قوه قضائیه در نخستین همایش ملى نظام سلطه 
و جریــان نفوذ کــه در مرکز همایش هــاى بین المللى 
صداوسیما برگزار شد گفت: در سطح فرهنگى آیا ندیدند 
یک جریان روشــنفکرى را براى عبــور از خطوط قرمز 
تبلیغ کردند در دوره اصالحات که مسئوالن به مسافرت 
خارجى مى رفتند، مجموعه سخنان و مقاالت آنها را هدیه 
مى گرفتند. کار اصلى شان این بود که با رنگ و لعاب زیبا، 
بنیان هاى فکرى نظام جمهورى اســالمى را بزنند مثل 
بحث ترویج نسبى گرایى یا یک آقایى به عنوان فیلسوف 

کتابى به عنوان «تردید» مى نوشت.
به گزارش تسنیم، آیت ا... صادق آملى الریجانى اظهار 
داشت: تا یک حرفى بر اساس مبانى دینى مطرح مى شد 
مى گفتند این ایدئولوژیک اســت و عصــر ایدئولوژیک 
تمام شده است . سکوالریســم را ترویج مى کردند و در 
همین کشــورمان خودمان هر چه مى خواســتند در این 
باب نوشــتند. در همان زمان، وزیر ارشاد در مقابل رهبر 
معظم انقالب اســالمى گفت که من وظیفه اى ندارم و 
اینها کار حوزه هاست. سکوالریسم را ترویج مى کردند؛ 
سکوالریسم که جدایى دین از سیاست و نظام هاى دیگر 
است. سکوالریسم کل جریان دخالت دین در ساحت امور 
حقوقى را نفى مى کند. وقتى کسى مى گوید سکوالریسم 
را قبول دارم یعنى جدایى دین از نظام سیاســى را قبول 
دارد. برخى از این روشنفکران مى گفتند این همه وظیفه بر 
روى دوش دین نگذارید. در دانشگاه ها، لیبرال دموکراسى 
را ترویج مى کردند در حالى که مى دانســتند نظام لیبرال 

دموکراسى در درون خود تضادهاى بسیارى دارد.
آملى الریجانى ادامــه داد: این همه کانــال ماهواره اى 
براى زدن زیــرآب اعتقاد مردم و عدم رجــوع مردم به 
قرآن و نگاه توحیدى اســت و نحوه حیات خود را براى 
ما ترویج مى کننــد. روح و روان مــا را مأنوس به زرق و 
برق ها کردند. همین شبکه هاى اجتماعى، مؤمنین ما را 
هم گرفتار کرده است. شب و روز ذهن ما را با حرف هاى 
دیگر بمباران مى کنند در حالــى که چقدر از حرف هایى 
که در طول روز مى شنویم، بیدارباش قرآنى است؛ نفوذ 

همین است. 

ماهواره «زیر آب»
اعتقادات را مى زند

داستان آن تیتر ماندگار
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معاون گردشگرى ســازمان میراث فرهنگى با تشریح 
زوایاى مختلف نمایشگاه بین المللى گردشگرى ایران 
که با مشــارکت 21 کشــور دنیا برگزار مى شود از تهیه 
و آماده شدن بسته هاى ارزان ســفر براى نوروز امسال 

خبر داد.
مرتضى رحمانى موحد درباره بسته هاى سفر عنوان کرد: 
بسته هاى سفر براى سفرهاى یک و پنج روزه آماده شده 
اســت و تا پایان بهمن ماه به دفاتر خدمات مسافربرى 
ارائه خواهد شــد، همچنین تا قبل از نوروز با همکارى 
تورگردانان بســته تولید و بازایابى سفر به تفکیک تهیه 

و اعالم خواهد شد.

رحمانى موحد درباره اینکه شرایط فعلى و حال حاضر ورود 
توریست هاى آمریکایى به ایران به چه صورت است، ادامه 
داد: بحث روادید و ویزا بر عهده وزارت امور خارجه است 
که درباره تیم ملى کشتى آمریکا نیز اعمال شد، ما همیشه 
هماهنگى الزم با وزارت امور خارجه داریم و پیشنهادات 
اولیه باعث مواضع وزارت امور خارجه مى شود، همیشه 
نیز اعالم آمادگى کردیم براى نظارت و بررسِى گرفتن 
روادید، این سازمان در این مکانیزم ها کمک مى  کند و 
بنابر مصوبه سال 92 دولت تصویب شده که مسئولیت 
آن با این سازمان اســت و باید از این ساختارها استفاده 

کنیم.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعى، از تدوین 22 برنامه 
عملیاتى در حــوزه درمان خبــر داد و گفت: طرح حذف 
دفترچه بیمه تأمین اجتماعى در 19 استان آغاز شده است.

به گزارش مهر، محمدعلى همتى با بیان اینکه این دوره 
از مدیریت سازمان تأمین اجتماعى، فرصت مناسبى براى 
تحقق برنامه هاى اصولى اســت، اظهار داشت: حذف 
دفترچه و جایگزینى کارت هوشمند سالمت به صورت 

مطلوبى در سازمان اثرگذار بوده است.
وى افزود: طرح حذف دفترچه در 19استان شروع شده و 
در برخى مناطق پایان یافته و در برخى اســتان ها نیز در 

حال کامل شدن است.

همتى با بیان اینکه اقدامات انجام شده در حوزه درمان این 
سازمان از جمله اجراى سیستم HIS نمونه است، گفت: 
ایجاد پرونده الکترونیک نیز در ده استان کشور آغاز شده 

و این طرح به کل استان ها تسرى مى یابد.
وى ادامه داد: 22 برنامه عملیاتى در حوزه درمان سازمان 
تدوین کرده ایم و در نهایت مى توان گفت در طول سه 
سال گذشته رضایتمندى مراجعه کنندگان مراکز درمانى 

سازمان رو به افزایش بوده است.
همتى افزود: کتاب نگهداشت ارتقاى هتلینگ سازمان 
بــه زودى با هدف افزایــش دوام و طول عمر وســایل 

بیمارستان، تکمیل مى شود.

آغاز حذف دفترچه بیمه درمان 
تأمین اجتماعى در 19 استان

بسته هاى ارزان سفرهاى 
یک و 5 روزه براى نوروز 

دروغ نگفتم و خیانت نکردم
  ایرنا | وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که مهمترین 
دستاورد و کارى که در دوران وزارت انجام دادید،  چه بود؟ 
پاسخ داد: مهمترین کار این بود که به مردم دروغ نگفتم و 
در بیت المالى که مسئولیتش را به من محول کرده بودند، 
خیانت نکردم و این شاید مهمترین کارى بود که در این 
دوره انجام دادم.  سـید حسن قاضى زاده هاشمى گفت: 
مسئولیت اصلى من در این دولت، مدیریت سالمت مردم 
بود و اگر چیزى در این حوزه قـرار بوده به مردم بگوییم 
یا سئوالى شده، خالف نگفتیم. وزیر بهداشت افزود: من 
معتقدم همـه بدى ها در یک گنجه قـرار دارد و کلید آن 
دروغ است و ما در این وزارت بهداشت این کار را نکردیم.

عذرخواهى متفاوت
نماینده رشت در مجلس شوراى اسـالمى گفت: من از 
مردم عذرخواهى مى کنم که به علت بارش 50 سانتیمتر 

برف، زندگى شان مختل شده است.
جبـار کوچکى نژاد به قطعى گسـترده برق در رشـت به 
دلیل بارش برف اشـاره کرد و ادامه داد: حـدود نیمى از 
ترانس هاى برق رشت از کار افتاد و هنوز هم در بخش ها 
و روستاهاى زیادى دچار مشکل هستیم. این گله مندى 
وجود دارد که چرا براى 50 سـانتیمتر برف زندگى مردم 
مختل شده اسـت. برف سـال 83 تجربه بود اما باز هم 

همان اتفاق تکرار شد.
وى در ادامه با اشاره به سى و هشتمین سالگرد پیروزى 
انقالب شکوهمند اسالمى گفت: ان شـاءا... با تالش و 
همدلى به زودى جشن نیم قرن انقالب را برگزار کنیم، 
انقالبى که خیر و برکت، اسـتقالل و آزادى را به ارمغان 

آورده است.

تشویق سوادآموزى
معاون آموزشـى سازمان نهضت سـوادآموزى در پاسخ 
به این پرسـش که آیـا موضوع ایجـاد محدودیت براى 
بیسـوادان همچنان انجام خواهد شـد؟ اظهار داشـت: 
خیر، این موضوع منتفى شد و فعًال از ابزار تشویق براى 

سوادآموزى استفاده مى کنیم.
محمد مهدى زاده افزود: براى افراد بیسـواد کمتر از 50 
سـال، 140 هزار تومان پـاداش براى هر سـوادآموز در 
نظر گرفته ایم و براى بیسوادانى که به صورت مستقل و 
با کمک خانواده با سواد مى شوند، مبلغ 700 هزار تومان 

براى آنها در نظر گرفته شده است.
وى تصریـح کرد: دو مرحلـه از واریز پاداش هاى سـواد 
آموزان انجام شده است و تا پایان بهمن ماه سال جارى 
نیز تمـام پـاداش سـواد آمـوزان سـال 1394 پرداخت 

خواهد شد.

شهر بدون گدا
معاون سیاسى و اجتماعى فرماندار تبریز گفت: متأسفانه 
اخیراً شاهد موج تازه اى از گسترش تکدیگرى در تبریز 
بودیم که زیبنده «شهر بدون گدا» نیست و برخورد قاطع 
و مناسب مردم و مسـئوالن را مى طلبد. سعید برزگر در 
این خصوص اظهار داشت: با وجود تشکل هاى مردمى 
خیریه متعدد در شـهر تبریز و اهتمام آنان به شناسـایى 
و تحت پوشـش قرار دادن نیازمنـدان واقعى، متکدیان 
خیابانى از احساسات همشهریان سوء اسـتفاده کرده و 

با این کار جلوه اى زشت به شهر زیباى تبریز مى دهند.

تربیت نسل ستیزه جو
وزیـر آموزش وپـرورش با اشـاره به تأثیر منفـى کنکور 
بر مقولـه تربیت در مدارس کشـور گفت: شـاهد انتقال 
دانش صرف از معلـم به دانش آموز در مدارس هسـتیم 
و این معضل بازنگرى جدى در نظام آموزشـى کشـور 

را گوشزد مى کند.
دانش آشـتیانى با انتقاد از اینکه امروز مبناى بسیارى از 
فعالیت ها و برنامه هاى تعلیم و تربیت براسـاس رقابت 
شـکل مى گیرد، تأکیدکرد: این موضوع از دوره ابتدایى 
براى دانش آموزان آغاز مى شـود و تا کنکـور ادامه پیدا 
مى کند و نتیجه این سیستم رقابتى موجب تربیت نسلى 
ستیزه جو مى شود که با دورى از مشارکت  جویى دائم در 
حال رقابت با گروه ها و دسته هاى دیگر است و دامنه این 
شکل گیرى شخصیتى به رفتارهاى اجتماعى و فرهنگى 

جامعه هم انتقال مى یابد.

چرك نویس

یک باستان شناس ضمن هشدار نسبت به تبدیل شدن 
مرودشت به زمین بایر از کوتاه ســازى دومین کندوى 
ســیلوى گندم در حریم محوطه میــراث جهانى تخت 

جمشید و نقش رستم خبر داد.
به گزارش تسنیم، افشین یزدانى سرپرست حریم کاوش 
محل پروژه عمرانى سیلوى گندم کارخانه آرد نقش رستم 
اظهار داشت: پس از تخریب نخستین کندوى سیلو در 
کارخانه آرد نقش رســتم که برخالف ضوابط و قوانین 
حریم تخت جمشید ساخته شده بود دومین کندوى سیلو 
نیز کوتاه سازى و  بخش بتنى و کالهک فلزى روى آن 

تخریب شد.
یزدانى با اشــاره به ســاخت بناى اصلــى کارخانه آرد 
نقش رســتم در شش طبقه در ســال 1372 گفت: این 
بنا در فاصله مســتقیم 3500 مترى آثار تخت جمشید 
و نقش رســتم و واقع در محدوده حریم درجه 2 این آثار 

قرار دارد.
وى در ادامه از کارخانه آرد نقش رســتم، به عنوان یکى 
از مهمترین مجتمع هاى تهیه آرد استان فارس و دشت 
مرودشت نام برد و افزود: این کارخانه در چند ماه گذشته 
به منظور ارتقاى استانداردهاى بهداشتى و بهبود کیفیت 
ذخیره سازى گندم اقدام به ساخت چندین کندوى بتنى 
کرده که این موضوع براساس ضوابط موجود که حداکثر 
ارتفاع8/5 متر را مجاز مى داند چالش برانگیز شده است.

یزدانى با بیان اینکه کارخانه آرد نقش رســتم در ابتدا با 
ساخت دو کندوى بتنى ســیلوى ذخیره گندم با ارتفاع 
فراتر از حد مجاز، حریم منظرى دو محوطه میراث جهانى 
تخت جمشید و نقش رستم را با خطر مواجه کرد، گفت: 
خوشبختانه با تعامل سازمان میراث فرهنگى این پروژه 
به طور کامل متوقف شد و زمینه فعالیت هاى پژوهشى 
شامل عملیات مغناطیس سنجى، کاوش باستان شناسى 

به منظور بررسى بستر ساخت، ساخت پروژه عمرانى و 
بررســى گزینه هاى فعالیت در عمق به جاى بلندمرتبه 

سازى فراهم شد.
سرپرســت حریم کاوش محل پروژه عمرانى سیلوى 
گندم کارخانه آرد نقش رستم با اشاره به یک ماه فعالیت 
میدانى و بازکردن 18 گمانه کاوش تا عمق بیش از 4 متر 
به ویژه در نقاطى که توسط آزمایش هاى آرکئوژئوفیزیک 
مشکوك نشان داده شــده بود، اعالم کرد: خوشبختانه 
هیچیک از گمانه ها که در محدوده طرح عمرانى کارخانه 
آرد نقش رستم زده شد، با الیه استقرارى یا اثر باستانى 

برخورد نکرد.
وى با تأکید بر اینکه فعالیت کارخانه آرد نقش رستم در 
عمق موجب هیچگونه تخریب بــراى آثار و الیه هاى 
باستانى نخواهد شد، اظهار داشــت: در دو گمانه اى که 
براى بررســى کیفیت الیه هاى زیر سطحى در مناطق 
پیرامونى و خارج از محــدوده مالکیت کارخانه آرد نقش 
رستم انجام شد، با یک الیه حاوى مواد فرهنگى متعلق 
به نیمه دوم هزاره چهارم پیش از میالد موسوم به دوره 
استقرارى بانِش برخورد شد که در زیر بستر زمین هاى 
کشاورزى قرار گرفته بود و باید آن را یک کشف مهم در 

زمینه باستان شناسى پیش از تاریخ در دشت مرودشت 
به شمار آوریم.

یزدانى افزود: بعد از پایان کاوش هاى باســتان شناسى، 
عملیات تخریب و کوتاه سازى بخشــى از سازه بتنى و 
کالهک فلزى دو کندوى سیلو انجام و در مجموع ارتفاع 

بنا حدود 9 متر کم شد.
وى با بیان اینکــه عملیات تخریب و کوتاه ســازى بنا 
نیازمند به کارگیرى دســتگاه هاى تخصصى برش بتن 
در ارتفاع بود، گفت: با کوتاه ســازى سیلوها ساختمان 
آجرى شــش طبقه کارخانه که بیش از 23 سال پیش 

ساخته شــده، همچنان بلندترین ساختمان این مجتمع 
تولیدى خواهد بود.

به گفته این باستان شناس با کوتاه سازى ارتفاع سیلوهاى 
ساخته شده، خطر آسیب به چشم انداز طبیعى آثار نقش 
رستم و تخت جمشــید و جلوگیرى از انضمام آثار نقش 
رســتم به پرونده ثبت جهانى تخت جمشــید برطرف 

شده است.
یزدانى با انتقاد از نصب تیرهاى انتقال برق در محدوده 
حریم درجه یک آثار نقش رســتم برغم مخالفت پایگاه 
میراث جهانى تخت جمشید گفت: اداره برق شهرستان 
مرودشت حدود چهار سال پیش اقدام به نصب تیرهاى 
انتقال برق در محدوده حریم درجه یک آثار نقش رستم 
کرد این در حالى اســت که هرگونه ساخت و نصب تیر 
برق و دکل در محدوده حریم درجه یک آثار نقش رستم 
برخالف قوانین و ضوابط موجود است  و ما امیدواریم در 
آینده اى نزدیک شــاهد جمع آورى این تیرهاى انتقال 

برق باشیم.
این باستان شناس تأکید کرد: نصب تیرهاى متعدد بتنى 
برق در محور یاد شــده افزون بر بى اعتنایى به قوانین 
سازمان میراث فرهنگى تأثیراتى به مراتب نامطلوب تر از 
وجود سیلوهاى گندم بر کیفیت آثار نقش رستم در نگاه 

گردشگران خواهد داشت.
وى افزود:  یکى از مناسب ترین راهکارها براى حل این 
مشکل، انتقال خطوط برق به زیر زمین در محدوده مسیر 

گردشگرى نقش رستم است.
یزدانى در ادامه نسبت به برداشت بى رویه آب هاى زیر 
سطحى هشدار داد و گفت: اگر این برداشت هاى بى رویه 
ادامه پیدا کند جغرافیاى طبیعى دشت مرودشت از یک 
دشت سرسبز و پرآب به سرزمینى بایر و در مواردى شوره 

زار تغییر خواهد کرد.

سیلو و تیر انتقال برق علیه کاخ هخامنشى!
خطر از سر نقش رستم و تخت جمشید گذشت

رئیس ســابق ســازمان بهزیســتى، گفت: کودکان 
بدسرپرست با معضل نحوه حضانت روبه رو هستند و 
اگر بعد از مدتى خانــواده اصلى رجوع کند هیچ قانونى 

نمى تواند مانع آنها شود.
همایون هاشــمى درباره قانون حمایــت از کودکان 
بدسرپرست و بى سرپرســت، افزود: این قانون مربوط 
به دهه 40 بود و هیچکــدام از مصادیــق امروزى را 
نمى توانست پوشش دهد که سازمان بهزیستى وقت، 
که من در آن زمان مسئولیت آن را بر عهده داشتم قانون 
مذکور را بازنگرى کرده و برخى موارد را از جمله امکان 
حضانت این کودکان از سوى دختران باالى 35 سال را 

در آن لحاظ کردیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به معضالت 
قانون مذکور اشاره کرد و ادامه داد: تفسیر قانون حمایت 
از کودکان بى سرپرست و بدسرپرست از سوى مددکاران 
اجتماعى و کســانى که اقدام به کار قضائى و حقوقى 
مى کنند متفاوت است از ســویى دیگر مشکل اساسى 
در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن نحوه حضانت 

کودکان بدسرپرست کامًال مشخص نیست.
هاشــمى تصریح کرد: بدسرپرستى مشــمول زمان 
مى شــود بدان معنا که ممکن اســت سرپرســت به 
تشــخیص مقام قضائى یا یک روانشناس، صالحیت 
نگهدارى از فرزند خود را به دالیل مختلف از جمله اعتیاد 
یا آزار و اذیت نداشته باشد و به همین جهت حضانت از 

سرپرست سلب مى شود.
وى یادآور شد: بر اساس قانون اگر پدر یا مادر بعد از دوره 

بازپرورى به زندگى عادى خــود بازگردد هیچ قانون یا 
شــرعى نمى تواند مانع بازپس گیرى فرزند وى شود 
این درحالى است که ممکن است در این مدت حضانت 
این فرزند به خانواده دیگرى ســپرده شود که این مهم 
از معضالت قانون حمایت از کودکان بى سرپرســت و 
بدسرپرست است. هاشمى افزود: البته در همان زمانى 
که این قانون مطرح شد چندین مدل در بهزیستى براى 
رفع مشکل حضانت کودکان بدسرپرست مطرح شد که 

مدل «امین موقت» از جمله این پیشنهادات بود.
وى در تشریح مدل امین موقت براى حضانت کودکان 
بدسرپرست، ادامه داد: بر اساس این مدل فرزند به مدت 
چهار الى پنج سال به سرپرست دیگرى به صورت موقت 
سپرده مى شود و بعد از بازپرورى والدین اصلى فرزند، 
بار دیگر حضانت به پدر و مادر کودك سپرده خواهد شد.

هاشمى درباره احتمال آســیب پذیرى کودك از مدل 
امین موقت، تصریح کرد: در این شرایط براى کودکانى 
که در سنین پایین هستند این نسخه پیچیده نخواهد شد 
و کودکانى که قرار است دست امین موقت سپرده شوند 
از قبل، تحت مشاوره مددکاران بهزیستى قرار خواهند 

گرفت و شرایط براى این کودك بازگو خواهد شد.
وى افزود: البته مدل امین موقت تنها یک راه حل بود در 
این میان به نظر مى رسد واگذارى کودکان بدسرپرست به 
والدین جدید باید در مرحله بررسى قرار گیرد به گونه اى که 
ابتدا کودك چند سالى تحت پوشش بهزیستى قرار گیرد 
و بعد از اطمینان از عدم مراجعه والدین اصلى، کودك به 

سرپرست جدید سپرده شود.

مشکلى به نام «حضانت»
توضیحات سفیر عراق درباره پدیده گرد و غبار

چرا دانش آموزان نباید تعطیالت زمستانه داشته باشند؟
عضو کمیسیون آموزش مجلس پاسخ مى دهد

زندگى کودکان بدسرپرست در هزارتوى قوانین

سفیر عراق در ایران با بیان اینکه تأثیر اشغال بخش هایى 
از عراق توسط داعش در ایجاد محدودیت و مانع جهت 
مهار کانون هاى گرد و غبار بسیار کم بوده است، گفت: 
البته حضور داعش تأثیرگذار بــوده اما این اثر خیلى کم 
است. از کل اراضى که داعش در عراق اشغال کرده، تنها 

10 درصد آن آزاد نشده است.
«راجح صابر عبود الموسوى» در گفتگو با ایسنا، اظهار 
داشــت: وقوع پدیده گرد و غبار در کشــور عراق علل 
زیادى دارد که وجود اراضى بســیار وسیع و خشک در 
منطقه تاالب ها مهمترین علت بــروز این پدیده در این 

کشور است.
وى افزود: در گذشــته بخش زیادى از ایــن اراضى را 
رودخانه فرات پوشــش مى داد که سدسازى کشورهاى 
سوریه و ترکیه بر سرچشمه این رودخانه، مانع رسیدن 

آب به تاالب ها و هورها شــد و این امر، خشــک شدن 
تاالب ها را به دنبال داشت.

سفیر عراق ادامه داد: این وضعیت موجب نابودى بسیارى 
از درختان در منطقه هورها و تاالب هاى عراق شده است. 
اکنون دولت عراق رایزنى هایى با دولت ترکیه انجام داده 

تا آب به فرات برسد و این اراضى پوشش داده شود.
الموسوى تصریح کرد: حدود ســه ماه پیش در نشست 
یونسکو، توافقنامه هایى میان کشورهاى عراق و ایران 
صورت گرفت و موجب شد که هورها و تاالب هاى عراق 
در میراث جهانى به ثبت برسند و این موضوع یک حادثه 

مهم تاریخى بود.
وى عنوان کرد: به منظور مهار اراضى خشــک، دولت 
عراق اقدام به اعطاى تســهیالت به کشاورزان جهت 
کاشت گیاهان و درختان کرده است، همچنین عراق در 

حال پوشش بخشى از اراضى کانون هاى گرد و غبار از 
طریق عملیات مالچ پاشى است تا این اراضى مهار شوند.

سفیر عراق گفت: منشأ پدیده گرد و غبار در ایران و عراق 
تنها در عراق قرار ندارد بلکه این پدیده در کشور عربستان 
نیز منشــأ دارد؛ بنابراین مقابله با پدیده گرد و غبار نیاز 
به همکارى منطقه اى بین کشــورهاى عــراق، ایران، 
عربستان، کویت و سایر کشورهاى درگیر این پدیده دارد.
الموسوى در پاسخ به اینکه آیا اشغال بخش هایى از عراق 
توسط داعش براى این کشــور جهت مهار کانون هاى 
گرد و غبــار محدودیت و مانع ایجاد کرده اســت، تأثیر 
آن را بســیار کم عنوان کرد و افزود: البته حضور داعش 
تأ ثیرگذار بوده اما این اثر خیلى کم اســت. از کل اراضى 
که داعش در عراق اشغال کرده، تنها 10 درصد آن آزاد 

نشده است.

عضو کمیســیون آموزش مجلس با بیــان اینکه طرح 
پیشنهادى مبنى بر جایگزینى بخشى از تعطیلى تابستانى 
با فصل زمســتان نیازمند دقت ریزبینانه اســت، گفت: 
متأسفانه وقتى دانش آموزان به دلیل تعطیلى از درس جدا 
شوند دچار سکته تحصیلى مى شوند و این براى آموزش 

آسیب زاست.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا سلیمى در گفتگو با 
تسنیم درباره طرح پیشنهادى ســازمان محیط زیست 
مبنى بر جایگزینى بخشى از تعطیالت تابستانى با فصل 
زمستان که با وارونگى هوا مواجه هستیم، اظهار داشت: 
این طرح نیازمند دقت ریزبینانه است چرا که پیشنهاد آن 

مشکالتى را به دنبال دارد.
وى ادامه داد: شــرایط آب وهوایى کشورمان به گونه اى 
اســت که آب وهواى مناطق مختلف در فصول سال با 
یکدیگر یکسان نیست و غالب نقاط کشور تابستانى گرم 

و سوزان با دماى نزدیک به 40 درجه دارند.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اســالمى با بیان اینکه باید در طرح جایگزینى بخشى 
از تعطیالت تابستانى با فصل زمستان دقت عمل انجام 
گیرد، تصریح کرد: این مهم را باید از مسئوالن پرسید که 
آیا مى خواهند تقویم متفاوتى را براى استان ها تعبیه کنند 

یا اینکه راهکارهاى دیگرى را در نظر دارند.

حجت االســالم والمسلمین ســلیمى اظهار داشت: ما 
در ایام نوروز، تعطیالت دو هفتــه اى داریم که عمًال در 
روزهاى قبل و بعد از تعطیالت نشــاط الزم را به سبب 
تعطیالت طوالنى شاهد نیستیم؛ حال چگونه مى خواهیم 
تعطیالت زمســتانى را دایر کنیم. وى افزود: متأسفانه 
وقتى دانش آموزان به دلیل تعطیلى از درس جدا شــوند 
دچار سکته تحصیلى خواهند شــد و این براى آموزش 

کشور و مدارس آسیب زاست.
این نماینده مجلس شوراى اســالمى تأکید کرد: نباید 
کوتاهى سایر دســتگاه ها در کنترل آلودگى هوا بر سر 

دانش آموزان تخلیه شود؛ بهتر است جلوى منابع آلودگى 
در کالنشهرها گرفته شود؛ چرا گوش شنوایى وجود ندارد.

به گفته حجت االسالم والمســلمین سلیمى، متأسفانه 
بسیارى از مشکالت نظیر تاالب ها، گردوغبار و آلودگى 
هوا حل نشده و از طرفى نباید تمامى کاسه و کوزه ها بر 

سر دانش آموزان شکسته شود.
به گزارش تسنیم، على اصغر رجبى مدیر مرکز ملى هوا 
و تغییر اقلیم محیط زیست شهریور ماه امسال از بررسى 
کارشناسى این سازمان براى تغییر ساعت دستگاه ها و 
ادارات به همراه کاهش ایام و ســاعت مدارس خبر داده 
و گفته بود: نتیجه بررســى ها به زودى بــه دولت ارائه 
مى شــود تا هیئت وزیران درباره آن تصمیم گیرى کند؛ 
بسته مدیریت تقاضاى سفر شامل تغییر ساعات شروع 
و پایان ســاعات کار کارمندان دســتگاه هاى مختلف، 
کاهش ســاعت و ایام تعطیلى مــدارس و تغییر زمان 
تعمیرات اساسى واحدهاى صنعتى از تابستان به زمستان 

است.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز 
در آخرین روز شهریور ماه از  امکان تعطیلى دوهفته اى، 
سه هفته اى و حتى یک ماهه مدارس در زمان آلودگى و 
پایدارى هوا در فصول سرد خبر داده بود و تأ کید کرد که 

این برنامه در حال بررسى است.

تخت جمشید
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«نغمه» اصفهان در صربستان 
برنامه اجرا مى کند

سرپرست گروه موسـیقى «نغمه» اصفهان گفت: این 
گروه موسـیقى به مناسـبت دهه مبارك فجر در کشور 

صربستان برنامه اجرا مى کند.
مسـعود اهتمام افـزود: گـروه نغمه بـه دعـوت رایزنى 
فرهنگى سفارت جمهورى اسالمى ایران، از 17 (دیروز)

تا 21 بهمن براى هموطنان و عالقه مندان به موسیقى 
ایرانـى، در بلگـراد (پایتخـت صربسـتان) برنامـه اجرا 

مى کند.
وى افزود: اجراى آواز سنتى و سازهاى َدف، سنتور، نِى، 
کمانچه، کوزه و تار از برنامه هـاى اجرایى این گروه در 

صربستان است.

بهره بردارى از یک واحد 
آموزشى در خمینى شهر

یک باب واحد آموزشى با مشـارکت بنیاد برکت و اداره 
کل نوسازى مدارس استان اصفهان در جوى آباد خمینى 

شهر به بهره بردارى رسید.
این مدرسه شش کالسـه با زیربناى 620 مترمربع و با 
مساحت هزار و 46مترمربع و با اعتبارى بالغ بر ده میلیارد 

ریال به بهره بردارى رسید.
این واحد آموزشـى مجهزبـه دو باب اتـاق ادارى، یک 
باب کتابخانه و اتاق سمعى و بصرى ، یک باب کالس 

تجربى و یک باب سالن اجتماعات است. 

بازسازى فضاهاى درمانى 
استان 

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: بیش 
از 45 هزار متر مربع فضاى درمانى اسـتان در سه سال 

اخیر، نوسازى و بازسازى شده است.
على اعتصـام پور بـا ابـراز امیـدوارى بـراى کلنگزنى 
بزرگ ترین واحد درمانى اسـتان اعالم کـرد: به زودى 
شـاهد احـداث بیمارسـتان میـالد اصفهان بـه عنوان 

بزرگ ترین هتلینگ بیمارستانى خواهیم بود.
وى افزود: زمین در نظر گرفته شـده براى بیمارسـتان 
میالد با مسـاحت بالغ بر 32 هزار مترمربع با ارزش 24 
میلیارد و 480 میلیون تومان در محدوده شهرك شهید 
کشـورى در جنوب شرقى شـهر اصفهان قرار دارد و به 
گفته مسئوالن سازمان تأمین اجتماعى، عملیات اجرایى 

احداث آن از سال آینده آغاز مى شود.

مشکالت منظریه را 
تا هفته آینده حل مى کنیم

استاندار اصفهان گفت: مشکالت منظریه را تا هفته آینده 
حل مى کنیم و اولین جـدول آن را خودمـان مى کاریم 
تا مردم مطمئـن شـوند پیگیرى ها نتیجه بخـش بود.

رسـول زرگرپور با اشاره به مشـکالت شهرك منظریه 
خمینى شهر و جلسات مختلفى که در این زمینه در سطح 
استان برگزار شده اسـت، خبر داد: مشکالت منظریه را 
تا هفته آینده حل مى کنیم. وى اضافه کرد: تمام اسـناد 
و مدارك، اجرایـى و مبادله شـده و نیاز بـه حرکت آخر 
است که در هفته آینده اولین جدول منظریه را استاندار 
اصفهان بـه زمیـن مى زند تـا مـردم بدانند ایـن پروژه 

اجرایى شد.

اجراى «سمفونى انقالب»
دومین ارکستر «فیالرمونیک جوانان نخست اصفهان» 
با نام «سمفونى انقالب» در هنرسراى خورشید برگزار 
مى شود. این ارکستر در روز 18 بهمن ماه(امروز) در دو 
سـانس 19 و 21 به رهبـرى و تنظیم فرشـاد امینى در 

هنرسراى خورشید اجرا مى شود. 
مدیر ارکسـتر فیالرمونیـک جوانان نخسـت اصفهان 
اعالم کرد: «سـمفونى انقالب» که به اجراى قطعاتى 
با مضمون و حال و هواى سـال هاى پیـروزى انقالب 
اسالمى ایران مى پردازد، در سال گذشته براى نخستین 
بار اجرا شـد و امسـال نیز پذیراى عالقه مندان به هنر 
موسیقى خواهد بود. حمید باقرى افزود: در این ارکستر 
قطعاتى همچون فریاد آخر، ا... ا...، سـپیده، واالپیامدار، 
وطنم، خوشـه چین و اى ایران توسـط نوازنـدگان و به 

رهبرى فرشاد امینى اجرا خواهد شد.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان از 
آغاز مرحله سوم واکسیناسیون سراسرى تب برفکى در 

جمعیت گاو و گوساله این استان خبر داد.
محمد کشتکار افزود: مرحله زمستانه واکسیناسیون تب 
برفکى به مدت یک ماه در جمعیت دام هاى سنگین این 

استان آغاز شده است.
وى با بیــان اینکه طــرح واکسیناســیون تب برفکى 
همزمان با سراسر کشــور در 24 شهرستان استان اجرا 
مى شــود، گفت: براى اجراى این طــرح در واحدهاى 
صنعتى و نیمه صنعتى استان از واکسن وارداتى استفاده 
شده و هزینه تأمین واکسن بر عهده دامدار است اما در 

بخش دام روستایى از واکسن داخلى و به صورت رایگان 
استفاده خواهد شد.

وى با بیان اینکه انجام عملیات واکسیناســیون توسط 
120 اکیــپ از نیروهاى بخش خصوصــى و دولتى به 
صورت رایگان انجام مى شــود، افزود: این طرح 300 
هزار رأس دام سنگین از 2/5 ماه به باال را تحت پوشش 

قرار مى دهد.
کشــتکار گفت: واکســن به دام هاى ســالم تزریق 
مى شــود و در صورتى که دامى بیمار باشد باید قبل از 
واکسیناسیون توسط صاحب دام به اکیپ واکسیناسیون 

اعالم شود.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
از پذیرفته شدن چهار شــرکت فناور در شهرك فناورى 
اصفهان خبر داد و گفت: به منظور ایجاد اشــتغال پایدار 
و رفع معضل بیکارى جوانان تحصیل کرده و همچنین 
رفع مشکالت زیست محیطى ناگزیر به توسعه اقتصاد 

دانش بنیان هستیم.
محمدجواد بگى ، بــا بیان ضرورت و اهمیت توســعه 
شــرکت هاى دانــش بنیــان، تصریح کرد: توســعه 
شــرکت هاى دانش بنیان با ایجاد ارزش افزوده باال، از 
نیازهاى اصلى امروز استان و کشــور است و به همین 
منظور شهرك فناورى اصفهان براى ساماندهى، مدیریت 

و تجمیع این شرکت ها تأسیس شد. 
وى با اشاره به وجود حجم باالى نیروى کار تحصیل کرده 
و متخصص در کشور از یک سو و مشکالت آلودگى هوا 
و زیست محیطى از سوى دیگر، افزود: به منظور ایجاد 
اشتغال پایدار و رفع معضل بیکارى جوانان تحصیل کرده 
و همچنین رفع مشــکالت زیســت محیطى ناگزیر به 

توسعه اقتصاد دانش بنیان هستیم.
وى تصریح کــرد: فاز یک این شــهرك 60 هکتار، فاز 
عملیاتى آن 30 هکتار و افق توسعه این شهرك صنعتى 
600 هکتار اســت که در کیلومتر 39 آزاد راه اصفهان - 

تهران قرار دارد.

آغاز  مرحله سوم 
واکسیناسیون تب برفکى

پذیرفته شدن 4 شرکت فناور 
در شهرك فناورى

رئیس بهره بردارى شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: 
به منظور ایمن ســازى محیط پاالیشــگاه و واحد هاى 
بهره بردارى در شرایط افزایش بیش از حد فشار تجهیزات، 

دو سیستم فلر (مشعل) جدید طراحى و ساخته شد.
حامد آرمان فر افزود: در سال هاى اخیر با احداث مجتمع 
بنزین ســازى و واحد در حال ســاخت تقطیر -3، نیاز به 
افزایش ظرفیت سیستم مشعل هاى پاالیشگاه ضرورى 
به نظر مى رسید. در این راستا عملیات ساخت دو مشعل 

هیدروکربورى و یک مشعل گازهاى اسیدى از شهریور ماه 
سال گذشته شروع شد که در مهرماه سال جارى مشعل 
شــماره 3 به بهره بردارى رسید و در بهمن ماه نیز مشعل 
چهارم راه اندازى شد. وى گفت: با بهره بردارى کامل از 
مشعل هاى جدید، مجموع ظرفیت فلرینگ پاالیشگاه به 

2500 تن رسید.
گفتنى است با ساخت دو مشعل جدید، مشعل هاى شرکت 

پاالیش نفت اصفهان به 4 عدد افزایش یافت.

فرماندار مبارکه گفت:بنا به گفته هیئت اجرایى شرکت 
پلى اکریل،بخشــى از مطالبات کارگران تا پایان سال 

پرداخت مى شود.
به گــزارش روابط عمومــى فرماندارى شهرســتان 
مبارکه،على اصغــر ذاکرى در نشســت خبرى،یکى 
از دستاوردهاى انقالب اســالمى را بیدارى اسالمى 
عنوان کرد و افزود: انقالب اســالمى زمینه ساز فریاد 
آزدى،استقالل و معنویت مردم مظلومى بود که در دوره 
اسارت ستمشاهى زجرها کشیدند و با این انقالب برگ 

زرینى به تاریخ بشریت افزودند.
نماینده عالى دولت در شهرســتان با اشاره به خدمات 
ارزنده دولت تدبیر و امید،از بهــره بردارى و کلنگزنى 
153 پروژه عمران،ورزشى،بهداشتى و... با اعتبارى بالغ 
بر 121میلیارد تومان در شهرستان مبارکه به مناسبت 
دهه مبارك فجر خبر داد و افزود: امیدواریم با افتتاح این 
پروژه ها شاهد آسایش، رفاه و ارتقاى آرامش در زندگى 

مردم و...باشیم.
ذاکرى پروژه آبرسانى به شــهرك صنعتى سه راهى 
مبارکه و توسعه زیرســاخت هاى شهرك را حمایت از 
صنعت و رفع بیکارى و حفظ اشــتغال موجود عنوان 
کرد و افزود: تحریم هاى ســنوات گذشته باعث ایجاد 
مشــکالتى در صنایع گردیده که با تشــکیل جلسات 
کارگروه اشــتغال و صنعت در شهرستان و معرفى 50 
شرکت جهت دریافت تسهیالت تاحدودى مشکالت 
مالى آنها مرتفع شده و امیدواریم با تعامل و همکارى 
بتوانیم در راستاى رفع معضل بیکارى و ایجاد اشتغال 

در شهرستان گام برداریم.
وى در پاسخ به سئوالى در خصوص بحران شرکت پلى 
اکریل گفت: شرکت پلى اکریل در سال 1383 از بخش 
دولتى به بخش خصوصى واگذار شــد و در این میان 
تغییراتى در بخش خصوصى شرکت ایجاد گردید که 
به مرور باعث ایجاد بحران مالى ازجمله تولید، واردات 

موارد اولیه و فروش شد.
فرماندار مبارکه با بیان اینکه قبل از فوت سهامدار اصلى 
شرکت آقاى العقیلى، تقریبًا مشکالت در حال مرتفع 
شــدن بود که با فوت ایشــان پلى اکریل وارد بحران 
جدیــدى از جمله عدم نقدینگى بــراى پرداخت،عدم 
واردات مواد اولیه و تولید شد، تصریح کرد: با پیگیرى 
نماینده مردم شهرستان در مجلس،استاندار اصفهان و 
برگزارى چهار جلسه کمیسیون کارگرى از بهمن 94 

تا اردیبهشت 95 توانستیم مطالبات سال 94 کارگران 
را پرداخت نماییم. 

ذاکرى با اشاره به حاد شدن بحران شرکت پلى اکریل در 
اردیبهشت ماه 95 ،اضافه کرد: گزارشى از وضعیت بحرانى 
شرکت به استاندار اصفهان اعالم شد و ایشان نیز به جهت 
حساسیت بر موضوع دستور تشکیل جلسه اى به قید فوریت 
براى رفع این بحران با حضور مدیرکل اطالعات،معاونت 

سیاسى استاندارى،مدیرکل صنایع، مدیر خانه صنعت و 
معدن استان و بنده دادندکه در آن جلسه کمیته رفع بحران 

شرکت پلى اکریل تشکیل شد.
وى با اشاره به برگزارى جلسات کمیته با حضور مدیران 
عامل و هیئت مدیره هاى شــرکت از انقالب تا کنون 
افزود: جلسات دو هفته یکبار برگزار مى شد و گزارش 
روند کار به استاندار اصفهان اعالم مى گردید تا اینکه 

در مرداد ماه ســال جارى کمیته به نتیجه رســید که 
باید شــرکت پلى اکریل به دلیل اینکــه بزرگ ترین 
سهامدار خود را از دست داده است تحت پوشش هیئت 
حمایت دولت قرار گیرد و هیئت اجرایى با انتخاب وزیر 
صنعت،معدن و تجارت،وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعى 
و رئیس ســازمان برنامه و بودجه در کنار مدیر عامل 
و هیئت مدیره شــرکت، مدیریت کارخانه را به دست 

گرفت.
ذاکرى با اشاره به معرفى هیئت اجرایى در شهریور ماه 
توسط استاندار اصفهان و شروع به کار آنها افزود: 20 
میلیارد از اعتبارات دولتى به حساب شرکت واریز گردید 
که از این مبلغ قسمتى از حقوق کارگران پرداخت شد و 

مابقى نیز براى راه اندازى خط تولید هزینه شد.
نماینده عالى دولت در شهرســتان با بیان اینکه براى 
برون رفت از بحران شــرکت پلى اکریل مســئولین 
کشــورى و اســتانى و شهرســتانى و نماینده مردم 
شهرستان در مجلس تالش ها و پیگیرى هاى فراوانى 
نمودند که شایسته تقدیر اســت،اضافه کرد: از جمله 
این اقدامات مى توان به برگزارى جلسات کمیسیون 
کارگرى، شــوراى تأمین شهرستان، ده جلسه شوراى 
تأمین استان ویژه شرکت، مالقات استاندار اصفهان با 
وزیر صنعت،معدن و تجارت، جلسه با مدیر عامل بانک 
ملى و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، مکاتبات متعدد 

با رئیس سازمان برنامه و بودجه و... اشاره کرد.
وى به اختصاص 40 میلیارد تومــان اعتبارات دولتى 
به شرکت اشــاره کرد و افزود: 20 میلیارد تومان نقداً 
پرداخت شد و پرداخت 20میلیارد تومان مابقى منوط به 
تنظیم توافقنامه و تفاهمنامه بود که در جلسه شوراى 
تأمین اســتان مقرر شــد طى دومرحله وام ده میلیارد 

تومانى به شرکت واریز شود.
ذاکرى با اشاره به برگزارى جلسه کمیسیون کارگرى 
شوراى امنیت ملى کشــور در خصوص پلى اکریل در 
هفتم بهمن ماه از تصویب مصوباتــى براى خروج از 
بحران شــرکت خبر داد و افزود:تصمیمات خوبى در 
خصوص پرداخت تسهیالت، فروش محصوالت پلى 
اکریل و ... گرفته شد که از آن تاریخ تا کنون 800 تن بار 
از کارخانه خارج شده و امیدواریم قبل از سال جدید و با 
ترکیب جدید بتوانیم مشکالت را مرتفع کرده و هیئت 

اجرایى نیز مطالبات کارگران را پرداخت کنند.
فرماندار مبارکه با بیان اینکه دغدغه ما دغدغه کارگران 
مى باشــد و تولید پلــى اکریل برایمان مهم اســت، 
عنوان کرد : ما در کنار کارگران پلى اکریل هســتیم و 
کارگران مطمئن باشــند بنده به عنوان نماینده عالى 
دولت در شهرســتان لحظه اى آنهــا را تنها نخواهم 
گذاشــت و مســائل را دائمًا رصد مى کنیم و گزارش 
کار به صورت مبســوط به اســتاندار اصفهان اعالم 

مى شود.

راه اندازى مشعل چهارم در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

گزارش وضعیت پلى اکریل 
دائمًا به استاندار اعالم مى شود

فرماندار مبارکه در گفتگو با اصحاب رسانه:

مدیر ارشد خدمات و پشتیبانى فوالد مبارکه میزان 
پیشرفت فعلى پروژه تصفیه پساب لنجان و مبارکه 
را 80 درصد اعالم کــرد و گفت: تأمین مالى کامل 
این پروژه هزار و 200 میلیارد ریالى بر عهده فوالد 

مبارکه است.
جواد نیلى با اشــاره به پروژه هاى کاهش مصرف 
آب در فوالد مبارکه گفت: یکى از راه هاى کاهش 
مصرف آب در صنایع، استفاده از ظرفیت بازچرخانى 

پساب و فاضالب هاى شهرى در کارخانه هاست.
وى در ادامه افزود: بر همین اســاس، از سال 91، 

پروژه جمع آورى، تصفیه و بازچرخانى پساب شهرى 
شهرســتان هاى مبارکه و لنجان بین سازمان آب 
و فاضالب اســتان و شــرکت فوالد مبارکه مورد 

موافقت قرار گرفت.
مدیر ارشد خدمات و پشتیبانى فوالد مبارکه با اشاره 
به اثرات زیست محیطى رها سازى فاضالب و پساب 
در زاینده رود گفت: ریختن پساب شهرهاى اطراف 
زاینده رود بدون تصفیه در مسیر رودخانه زیان هاى 
زیست محیطى و بهداشتى فراوانى به همراه داشته 
و با اجراى این طرح و جلوگیرى از رهاســازى این 

پســاب ها از ســوى هفت شــهر موجود در مسیر 
زاینده رود، زیان هاى مذکور بر طرف خواهند شد.

نیلى همچنین تأکیــد کرد: با اجرایى شــدن این 
طرح، پســاب تصفیه شــده، جایگزین قسمتى از 
برداشــت فوالد مبارکــه از منابــع آب زاینده رود 

مى شود.
وى در رابطه با میزان آب برداشتى فوالد مبارکه از 
زاینده رود نیز تصریح کرد: به طور مشخص فوالد 
مبارکه در زمان احداث طبق قرارداد منعقد شــده 
بین سازمان آب منطقه اى و فوالد مبارکه به ازاى 
تولید 2/4 میلیون تن فوالد، اجازه داشت ساالنه 40 
میلیون متر مکعب آب از زاینده رود برداشــت کند 
اما نه تنها فوالد مبارکه این مقدار آب را برداشــت 
نکرد بلکه اکنون با وجود افزایــش ظرفیت تولید 
تا7/2 میلیون تن در سال شرایطى فراهم شده که 
میزان برداشت آب مورد نیاز فوالد مبارکه از حوضه 
زاینده رود کاســته شــده و به زیر 30 میلیون متر 

مکعب در سال برسد.
مدیر ارشــد خدمات و پشــتیبانى فــوالد مبارکه 
میزان پیشــرفت فعلى پــروژه را 80 درصد اعالم 
کرد و افزود: تأمین مالى کامــل این پروژه هزار و 
200 میلیارد ریالى بر عهده فــوالد مبارکه بوده و 
سازمان آب و فاضالب اجراى آن را به عهده گرفته 

است.

برداشت فوالدمبارکه از منابع آب کاهش خواهد یافت

اختصاص 15 هزار میلیارد ریال براى آبرسانى 

معاون برنامه ریزى و توســعه شــرکت مهندسى آب و 
فاضالب کشــور گفت: براى اجراى طرح هاى آبرسانى 
به سه هزار روستاى کشــور از ردیف بودجه هاى عمومى 
در سال آینده 15هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته 

است.
على اصغر قانع در حاشیه بهره بردارى از چند طرح عمرانى 
در شهرستان کاشان اظهارداشت: این میزان اعتبار نسبت 

به سال جارى 300 درصد رشد داشته است.
وى افزود: با اجراى این طرح هاى آبرســانى افزون بر دو 
میلیون و 450 هزار نفر از جمعیت روستایى کشور از نعمت 

آب آشامیدنى سالم و پایدار بهره مند مى شوند.
معاون برنامه ریزى و توســعه شــرکت مهندسى آب و 
فاضالب کشــور همچنین از اختصاص چهار هزار و 900 
میلیارد ریال در ســال جارى از محل مــاده 10 مدیریت 
بحران و مــاده 12 حوادث غیرمترقبه بــراى گذر بحران 

خشکسالى براى برخى استان هاى کشور خبر داد.
وى با اشاره به اینکه 700 میلیارد ریال از این اعتبار براى 

طرح هاى آبرســانى روســتاهایى که با تنش آبى مواجه 
هستند تخصیص داده شده است، افزود: 200 میلیارد ریال 

نیز براى آبرسانى به عشایر اختصاص یافته است.
قانع بیان کرد: در ایام ا... دهه فجر امســال از 391 طرح 

آبرسانى در روستاهاى کشور بهره بردارى شد.
به گفته وى، براى اجراى این طرح ها شــش هزار و700 
میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملى هزینه شده است.
وى افزود: با بهره بردارى از این طرح ها یک میلیون و 140 
هزار تن از مردم روستایى کشور از نعمت آب شرب سالم و 

پایدار بهره مند شدند.
همچنین با حضور معاون برنامه ریزى و توســعه شرکت 
مهندســى آب و فاضالب کشــور طرح هاى آبرسانى به 
مجتمع جوینان و قهرود، پایگاه اورژانس پیش بیمارستانى 
کامو و چوگان و بلوار شهر قمصر کاشان بهره بردارى شد.

براى اجراى این طرح ها در مجمــوع 20 میلیارد و 150 
میلیون ریال ازمحل اعتبارهاى صندوق توســعه ملى و 

استانى هزینه شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان گفت: با احداث خیابان آقا نورا... نجفى، خانه هاى تاریخى 
شرق میدان امام(ره) احیا و مرمت مى شود.

حسین جعفرى گفت: شرق میدان امام(ره) از بافت هاى فرسوده بیشترى برخوردار است، به همین منظور احداث خیابان 
حاج آقا نورا... نجفى در شرق میدان در دستور کار قرار گرفته است.

وى افــزود: بــا بازگشــایى این خیابــان، خانــه هــاى تاریخى موجــود در ایــن محــدوده نیز مرمــت و احیا 
مى شوند.

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان ادامه داد: خیابان آقانورا... نجفى گذر700 مترى است که 
در فاصله 50مترى از میدان به صورت شمالى و جنوبى از خیابان حافظ تا مدرسه الماسیه و از مدرسه الماسیه از غرب 

به شرق به سمت خیابان نشاط پیش بینى شده است.
جعفرى خاطرنشان کرد: شهروندان ساکن در بافت فرسوده شرق میدان براى احیاى این بافت باید مانند شهروندان 
ساکن در دیگر مناطق اصفهان به شهردارى مراجعه و پروانه ســاخت دریافت کنند، تا از سوى شهردارى به بانک ها 

معرفى شوند و از تسهیالت نوسازى بافت هاى فرسوده استفاده کنند.

  خانه هاى تاریخى 
شرق میدان امام(ره) 
مرمت مى شود

مدیر ارشد شهردارى خبرداد



استاناستان 2871دوشنبه  18  بهمن  ماه 0505

روستاى دستجرد گازدار شد
معاون بهره بردارى شرکت گاز استان اصفهان از افتتاح 
پروژه گازرسانى به روستاى دستجرد اردستان با هزینه 

950 میلیون تومان خبرداد.
حیدر علــى گوگردچیان با اشــاره به 166 روســتاى 
شهرستان اردســتان گفت: از این تعداد 154 روستا از 

نعمت گاز بهره مند هستند.
وى با بیان اینکه ده هزار مشترك روستایى و 12 هزار 
مشترك شهرى در شهرستان وجود دارد افزود: هزار و 
114 کیلومتر شبکه تاکنون دراین شهرستان اجراشده 
که میزان پوشش گاز در روستاهابه  95درصد و در شهر 

به100درصد رسیده است.

افزایش 5 درصدى خون گیرى 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه تمام 
مراکز انتقال خون آمادگى استقبال از اهداکنندگان خون 
را دارند، گفت: خون گیرى اداره کل انتقال خون استان 
اصفهان در ســال جارى نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 5 درصد افزایش داشته است.
مجید زینلى در خصوص اعــالم برنامه هاى اداره کل 
انتقال خون استان اصفهان اظهارداشت: خدمات انتقال 
خون در دهه فجر همانند دیگر مناســبت هاى سال در 
حال انجام است و با مناسبت هاى خاص تغییر عمده اى 
نمى کند. وى با بیان اینکه مناسبت هاى خاص باعث 
مى شوند تا اداره انتقال خون اســتان اصفهان انگیزه 
بیشترى را به مردم انتقال دهد، افزود: یکى از اقدامات 
این اداره در دهه فجر 95، کمپین اهداى خون از دهه فجر 
تا عید نوروز است و مردمى که مایل هستند خون بدهند 
به این کمپین مراجعه کرده و با حضور خود در این اداره 

براى اهداى خون اعالم آمادگى مى کنند.

رانندگان تاکسى
 هدیه مى گیرند

مدیرعامل ســازمان تاکسیرانى شــهردارى اصفهان 
اعالم کرد: در ایام دهه فجر امسال با برگزارى جشنواره 
فیروزه اى به آن دسته از رانندگان تاکسى که روزانه 20 
تراکنش به وسیله سامانه هوشمند تاکسى داشته اند، 10 
درصد مبلغ کل تراکنش ها یعنى حدود 50 تا صد هزار 

تومان هدیه داده مى شود.
حسین جعفرى اظهارداشــت: بر اساس اعتبار مصوب 
شورا ، در پایان هر ماه نیز آن دسته از رانندگان تاکسى 
که روزانه 20 تراکنش با سامانه هوشمند تاکسى داشته 
باشند، مى توانند از 10 درصد مبلغ کل تراکنش ها یعنى 

مبلغى بین 50 تا صد هزار تومان، هدیه دریافت کنند.

سرمایه گذاران به دنبال ایجاد 
نیروگاه خورشیدى

استاندار اصفهان گفت: کاهش قیمت خرید برق توسط 
وزارت نیرو دو سرمایه گذار را از سیستم خارج کرد اما سه 
سرمایه گذار دیگر به دنبال عقد قرارداد در خصوص ایجاد 

نیروگاه خورشیدى هستند.
رسول زرگرپور اظهار داشت: از نیروگاه هاى تولید برق 
خورشیدى در شرق و جنوب اصفهان استقبال شده است. 
وى افزود: براى رســیدن به عدد 420 مگاوات که عدد 
بزرگى است سه شرکت خارجى اعالم آمادگى کردند که 
البته مشکالتى در گرفتن زمینى که خواسته اند وجود دارد 

چرا که زمین بسیار گسترده اى نیاز دارند. 

فروش ویژه در بازار کوثر 
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل  شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه 
مبارك فجر 22 کاال به صورت ویژه در بازارهاى روز 

کوثر با تخفیف ویژه به شهروندان عرضه مى شود.
اصغر کشاورزراد در گفتگو با  ایمنا اظهار داشت: سازمان 
میادین و ساماندهى مشاغل شهرى به عنوان متولى 
بازارهاى روز کوثر به منظور تأمین مایحتاج عمومى 
و ســبد کاالى خانوار تمهیدات ویژه اى را براى ارائه 

خدمات هر چه بهتر به شهروندان فراهم کرده است.
مدیر عامل ســازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان عنوان کرد: طرح فروش 
ویژه اجناس تا 22 بهمن ماه در تمام بازارهاى روز کوثر 

اجرا مى شود.

خبر

مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: 120 کیلومتر از خطوط 
ریل در اصفهان چوبى بود که 100 کیلومتر آن بازسازى 

شده است.
حسن ماسورى اظهارداشــت: دولت ها معموًال کمتر در 
ریل ســرمایه گذارى مى کنند چرا که دیر بازده است اما 
دولت تدبیر در بخش زیربنایى حمل و نقل به درســتى 

سرمایه گذارى کرده است.
وى افزود: در دورانى که رکود و مشکل نقدینگى وجود 
داشــت، کارهاى زیربنایى خوبى را انجام دادیم و باید 
تالش کنیم تا با حمایت دولت در بخش پرســرعت نیز 
به نقطه قابل قبولى برسیم تا سرعت و امنیت را به مردم 

بچشــانیم، تا جایى که راه آهن اولویت مردم براى جابه 
جایى باشد.

وى تصریح کرد: 139 میلیارد تومان اعتبار پروژه هایى 
اســت که این روزها به بهره بردارى مى رســند و 120 
کیلومتر از خطوط ریل در اصفهــان که  چوبى بود 100 

کیلومتر آن بازسازى شده است.
ماسورى عنوان کرد: بدون استثنا در مسیر بادرود – قم بار 
پل هاى ما 20 تن بود که ظرف مدت شش ماه ظرفیت 

پل ها را به 25 تن ارتقا دادیم.
وى ادامه داد: تمام پل هاى فلــزى در خط دوم را حذف 

کرده ایم و پل هایى که ظرفیت داشتند را ارتقا داده ایم.

فرمانده ســپاه پاســداران انقــالب اســالمى ناحیه 
خمینى شهر با حضور فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) 

استان اصفهان معرفى شد.
به گزارش ایرنا، فرمانده سپاه صاحب  الزمان (عج )استان 
اصفهان در مراسم معرفى فرمانده جدید سپاه خمینى شهر 
گفت: ما در مقابل آمریکا ترس و هراســى نداریم، ملت 
ایران و مقام معظم رهبرى متحــد و یکپارچه در مقابل 

زیاده خواهى آمریکا ایستاده است.
سردارغالمرضا ســلیمانى در مورد تغییرات فرماندهان 
سپاه در اســتان اصفهان گفت:در ســه ماه گذشته در 
14 ناحیه سپاه اســتان اصفهان تغییر و تحول مدیریت 

داشتیم، جریان تغییر و تحول مدیریتى همیشه در بدنه 
سپاه در جریان است و هیچ دلیل خاصى ندارد چون براى 

ما مصلحت عالى بسیج و سپاه مدنظر است.
وى گفت: اعتقاد داریم ســپاه باید کارهــاى بزرگى در 
خمینى  شــهر انجام دهد، کنگره ملــى دو هزار و 300 
شهید شهرستان خمینى شــهر نشان داد این شهرستان 
توانمندى بسیار خوبى براى رشد و توسعه فرهنگ ایثار و 
شهادت را دارد.در این آیین سرهنگ سید علیرضا مشیر 
صدر به عنوان فرمانده جدید ســپاه ناحیه خمینى شهر 
معرفى و از ســرهنگ حمید مرادى فرمانده سابق این 

ناحیه تجلیل شد.

تغییر و تحول مدیریتى در 
سپاه  دلیل خاصى ندارد 

بازسازى 100 کیلومتر ریل در 
استان اصفهان

تسنیم- چندى پیش بود که گزارشــى از انبار و فاسد 
شدن حجم انبوهى از پیاز کاشته شــده توسط پیازکاران 
فالورجانى پخش شد، گزارشى که پس از آن طبق معمول 
به جاى رفع و حل مشکل، تکذیبیه آن اعالم شد. اگر چه 
تکذیب کردن چنین اتفاق هایى از ســوى مسئوالن در 
سطح کشور امرى عادى پنداشته مى شود و اختصاص به 
استان هاى خاصى ندارد.  در حال حاضر نزدیک به 80 هزار 
تن پیاز در انبارهاى فالورجان انباشت شده و این در حالى 
است که اگر فکرى براى این پیازها از سوى مسئوالن نشود 
تمامى این محصول فنا و نابود مى شود. البته نه تنها پیاز و 
گل کلم، محصول هاى دیگرى مانند سیب زمینى نیز از 
این قاعده مستثنى نبوده و این محصول نیز بر روى دست 

کشاورزان مانده است.
 مدیر جهاد کشاورزى شهرســتان فالورجان در این باره 
گفت: امسال پس از گذشت شش ماه از فصل برداشت و با 
توجه به اینکه فصل برداشت پیاز مناطق جنوبى کشور آغاز 
شــده بیش از 70 درصد پیاز تولیدى کشاورزان در انبارها 
مانده و 40 درصد از پیازها به سبب ماندن بیش از حد خراب 

و غیر قابل استفاده شده است.
بهرام کریمى میزان پیاز موجــود در انبارها را بیش از 80 

هزار تن دانست و گفت: کشاورزان شهرستان و مخصوصًا 
شهر قهدریجان مجبور به مهاجرت به استان هاى دیگر 
براى کشت پیاز شدند که از این میزان پیاز تنها 30 درصد 
در شهرســتان تولید و مابقى در استان هاى دیگر کشت 

مى شود.
وى با اشــاره به اینکه از اواخر دى بیش از 200 تن از پیاز 
مانده در انبارهــا جابه جا و زیر خاك دفن شــده گفت: با 
توجه به اینکه بیش از 70 درصد از پیاز تولیدى کشاورزان 
شهرستان فالورجان در انبارها مانده و دیگر زمانى براى 
نگهدارى نمانده اســت. حجت االسالم والمسلمین سید 
ناصر موسوى الرگانى نماینده فالورجان هم با اشاره به 
حجم عظیمى از پیازهاى انبار شــده در فالورجان گفت: 
امسال فقط محصول پیاز نبوده که خریدارى نشده باشد 
بلکه بسیارى از محصوالت کشاورزان مانند سیب زمینى، 
گل کلم و هویج  نیز خریدارى نشده و حتى هزینه برداشت 
کشاورزان نیز به دســت نیامده است. وى تصریح کرد: در 
بســیارى از موارد همین محصوالت کشاورزى خوراك 
دام ها شد و گوسفندان را در مزرعه هایى بردند که گل کلم 
کشت کرده بودند، در این مورد پیگیرى زیادى شده حتى با 

وزارتخانه صحبت شده است. 

بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرنــدگان با وجود اعالم 
سازمان دامپزشکى مبنى بر گزارش نشدن مورد انسانى 
در کشور، از سوى برخى رسانه ها ابتالى انسانى آن در 
اصفهان اعالم شد و علیرغم تکذیب این خبر از سوى 
وزارت بهداشت، خبرى از مسئوالن سازمان دامپزشکى 

درباره این مسئله نیست.
به گزارش ایســنا، آنفلوآنزاى فوق حــاد پرندگان یا 
همان آنفلوآنزاى مرغى که پیش از این دائمًا از سوى 
مسئوالن سازمان دامپزشــکى اعالم مى شد که هیچ 
نگرانى براى مصرف مرغ و تخم مــرغ وجود ندارد و 
تاکنون هیچ گزارشى در جهان مبنى بر ابتالى انسانى 
این گونه از آنفلوآنزاى شایع شده در سال جارى وجود 

ندارد، طى روزهاى گذشــته برخى از سایت ها گمانه 
زنى هایى براى ابتالى انسانى این بیمارى در اصفهان 
کرده اند که البته على اکبر سیارى معاون وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکى و محمدمهدى گویا رئیس 
مرکز مدیریت بیمــارى هاى واگیر ایــن وزارتخانه 
ابتالى انسانى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان را در کشور 

تکذیب کردند.
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان که امسال از اواخر مهرماه 
در تهران و البرز به صورت موردى مشــاهده شــد و 
تاکنون در 14 استان شیوع و گسترش پیدا کرده است، 
مانند دیگر کشــورهاى درگیر این بیمارى هیچگونه 
مورد ابتالى انسانى نداشته و کسى در این زمینه هنوز به 

آنفلوآنزاى شایع شده در مرغدارى ها، مبتال نشده است. 
اما برخى از سایت هاى تخصصى در این زمینه اعالم 
کردند که در نجف آباد یک مورد ابتالى انسانى گزارش 
شد که البته به گفته حسن پور رئیس شبکه دامپزشکى 
نجف آباد تا لحظه انتشار این خبر، اطمینان کامل درباره 
آنفلوآنزا بودن بیمارى دامپزشــک مبتال وجود ندارد و 

بررسى هاى نهایى، آن را مشخص مى کند.
این در حالى است که پس از انتشار این خبر دو مسئول 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى این خبر را 
به کلى تکذیب کردند و على اکبر سیارى معاون وزیر 
بهداشــت در این باره اعالم کرد که تاکنون و علیرغم 
اینکه آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در 12 تا 14 استان 

کشــور وجود دارد هیچ موردى از انتقال آن به انسان 
مشاهده نشده اســت و وزارت بهداشت ضمن نظارت 
بر معدوم ســازى پرندگان بیمار همــه تالش خود را 
براى مراقبت از انتقال این بیمارى به انسان انجام داده 

و مى دهد.
اما در این میان و با توجه به اینکه بر اساس گزارش هاى 
ســازمان دامپزشــکى ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان به مرغدارى هاى مرغ گوشتى نیز سرایت کرده 
است، باید به هشدارهاى بهداشتى الزم توجه کرد که 
فرشاد زین العابدین تهرانى مدیرکل بهداشت و مبارزه 
با بیمارى هاى طیور سازمان دامپزشکى در این باره به 
ایسنا گفت: به روســتاییان توصیه مى شود در صورت 

پرورش پرندگانى مانند اردك آن را در فضاى محصور 
کنترل کنند تا ارتباط آنها با پرندگان مهاجر قطع شود.

وى افزود: ورود و خروج در واحدهاى پرورش صنعتى 
طیور نیز باید به صورت جدى کنترل شود و مردم ضمن 
اینکه هیچ نگرانى بابت مصرف مرغ و تخم مرغ نباید 
داشته باشند اما مراقب باشــند تا این محصوالت را از 
طریق عرضه کنندگان رســمى و مورد تأیید سازمان 
دامپزشکى تأمین کنند و از خرید مرغ و تخم مرغ محلى 
خوددارى کنند، همچنین به هنگام تهیه آن توجه داشته 
باشند تا در دماى مناســب مرغ و تخم مرغ مورد نیاز 
خود را به صورت کامل پخت کنند تا در صورت وجود 

ویروس به طور کامل از بین برود.

مدیرعامل پروژه مصالى بزرگ اصفهان باتأکید بر اینکه 
هنوز بدهى هاى سال گذشته به پیمانکاران پرداخت نشد، 
گفت: میزان بدهى شش میلیارد تومان است که اعتبارى 

براى پرداخت این بدهى وجود ندارد.
ابراهیم پرچمى در گفتگو با مهر با اشــاره به اینکه پس از 
برگزارى نماز جمعه در مصالى اصفهان دیگر هیچ توجهى 
به این پروژه نشده است، اظهار داشــت: باید توجه داشته 
باشــیم که در حال حاضر این پروژه با مشکالت متعددى 

روبه رو است.
وى با بیان اینکــه در حال حاضر  طــرح نهایى مصالى 
اصفهان آماده شــده اســت، تصریح کرد: در این طراحى  
بخش هایى که به لحاظ معمارى، شهرسازى و پدافند غیر 

عامل ضرورى نبودند، حذف شدند.
مدیرعامل پروژه مصالى بزرگ اصفهان با اشاره به اینکه 
براى تکمیل این پروژه به صد میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز 
داریم، ادامه داد: این اعتبار براى ساخت دیوارهاى اصلى، 
نازك کارى داخلى، هواســازى و ساماندهى ورودى هاى 

مصال ضرورى است.
وى با تأکید بر  اینکه هنوز بدهى هاى ســال گذشــته به 
پیمانکاران پرداخت نشده است، اضافه کرد: مبلغ این بدهى 

شش میلیارد تومان است که در حال حاضر اعتبارى براى 
پرداخت این بدهى ها وجود ندارد.

پرچمى هزینه هر بار برگزارى نماز جمعه و خدمات مهندسى 
در مصالى بزرگ اصفهان را ده میلیون تومان برآورد کرد و 
ابراز داشت: مستقالت مصال پاسخگوى هزینه هاى جارى 

این پروژه نیست.
وى با بیان اینکه فوالد مبارکه ســال گذشته با پادرمیانى 
استاندار اصفهان پنج میلیارد تومان هزینه براى بهره بردارى 
از مصالى بزرگ اصفهان پرداخت کرد، ادامه داد: این در 
حالى است که شهردارى اصفهان تنها هفت میلیارد تومان 
از 25 میلیارد تومان بدهى خود در پروژه مصال را پرداخت 

کرده است.
مدیرعامل پروژه مصالى بزرگ اصفهان ادامه داد: ضرورى 
است که خیران و واقفان نیز در بهره بردارى از پروژه بزرگ 
مصالى اصفهان ورود پیدا کنند تا این پروژه هر چه زودتر 

به سرانجام برسد.

 انسان  ها قربانى
پرندگان شده اند؟

وقتى اطالعات دقیقى درباره یک بیمارى
 داده نمى شود

پیمانکاران مصال
 6 میلیارد تومان طلبکارند

نماینده سابق مجلس شوراى اسالمى گفت: کارهاى 
خوبى در محیط هاى دانشــگاهى توســط اســاتید و 
دانشجویان در زمینه فناورى فضایى صورت گرفته اما 
متأسفانه در صنعتى و تجارى کردن این تکنولوژى هنوز 

موفق نبوده ایم.
مهــرداد بذرپــاش در ارتبــاط آنالین با مراســم روز 
گرامیداشــت فناورى فضایى و روز بســیج مهندسین 
صنعت در اصفهان اظهار داشت: اگر قرار است ما نقش 
تمدن ساز خود را در جهان ایفا کنیم در ابتدا باید مجهز به 

تکنولوژى فضایى باشیم.
وى افزود: برغــم کارهاى خوبى کــه در محیط هاى 
دانشگاهى توسط اســاتید و دانشجویان صورت گرفته 
متأسفانه در صنعتى و تجارى کردن تکنولوژى فضایى 

هنوز موفق نبوده ایم.
نماینده مردم تهران در مجلــس نهم افزود: اهمال ها و 
کوتاهى هایى در نگهــدارى موقعیت هاى مدارى ما در 
فضا صورت گرفته کــه در این موضوع باید یک کمیته 

حقیقت یاب تشکیل شود.
وى با بیان اینکه برخى مدعى هستند که 30 سال تجربه 
دارند اما غافل از این هستند که یک تجربه را 30 سال 

اســت که تکرار مى کنند، گفت: این افراد تکرار کردن 
یک کار را تجربه 30 ساله مى گذارند، در حالى که برخى 

نگاه ها باید تغییر کند.
بذرپاش افزود: مــا نیازمند یک کار جــدى و متفاوت 
هستیم، یک نگاه متفاوت در صنعت فضایى نیاز است، 
در ماهواره هایى که در مدار ژئو قرار دارند شاید در کوتاه 
مدت مشکل پرتاب داشته  باشــیم اما مشکل ساخت 

ماهواره نداریم.
مراســم گرامیداشــت روز فناورى فضایى و روز بسیج 
مهندســین صنعت در حالى در اصفهان برگزار شد که 
مهرداد بذرپاش ســخنران ویژه این مراســم به دلیل 
لغو پرواز تهران بــه اصفهان موفق بــه حضور در این 
مراسم نشد و از طریق ارتباط آنالین دقایقى به صحبت 

پرداخت.

فناورى هاى فضایى باید تجارى شوند

بارش هاى فریدونشهر مناسب نیست

فرماندار فریدونشــهر بــا اعالم نارضایتــى از میزان 
بارش هــاى ســال جــارى در فریدونشــهر گفت: 
بارش هاى این شهرســتان در ســال جارى نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته بســیار کمتر بوده 

است.
ناصر اسدى در گفتگو با   مهر با اشاره به اینکه در سال 
جارى در شهرستان فریدونشهر که یکى از اصلى ترین 
شهرستان هاى بارشى استان اصفهان است بارش هاى 
خوبى را شاهد نبوده ایم، اظهار داشت: باید توجه داشته 
باشیم که این بارش ها بسیار محدود و بیشتر به صورت 

باران بوده است.
وى با بیان اینکــه میانگین بارش برف در زمســتان 

سال جارى در شهرســتان فریدونشــهر 8 سانتیمتر 
گزارش شده است، ابراز داشت: این شرایط مناسب این 

شهرستان نیست.
فرماندار فریدونشهر با اشــاره به اینکه برودت هوا نیز 
آسیب هاى زیادى را به کشــاورزان منطقه وارد ساخته 
اســت، اضافه کرد: همچنین بورانى که در حال حاضر 
در گردنه کلوسه حاکم است باعث مسدود شدن مسیر 
روستاهاى پیشکوه و پشــتکوه شهرستان فریدونشهر 

شده است.
اســدى ادامه داد: همه نیازهاى آذوقه اى و ســوخت 
روستاهاى پشتکوه و پیشکوه تأمین شده است و در این 

زمینه با مشکل جدى روبه رو نیستیم.

مدیر کل راه و شهرســازى اســتان اصفهان از 
افتتاح 32 کیلومتر از دو محور بزرگراهى در دست 

ساخت این استان در دهه فجر خبر داد.
حجت ا... غالمى بیان داشــت: در دهه فجر 24 
کیلومتر از قطعه سوم محور اصفهان-اردستان با 
اعتبارى بالغ بر 50 میلیارد تومان به بهره بردارى 
مى رسد. وى با بیان اینکه محور مبارکه-بروجن 
به طول 40 کیلومتر از پروژه هاى در دست ساخت 
استان اصفهان اســت، افزود: در دهه فجر قطعه 
یک این محور به طول 8 کیلومتر با اعتبار شش 

میلیارد تومان به بهره بردارى مى رسد.
مدیــر کل راه و شهرســازى اصفهان همچنین 
گفت: دهه فجر 30 کیلومتر راه روستایى در استان 
اصفهان بــا صرف اعتبارى بالغ بــر 2/5میلیارد 

تومان افتتاح مى شود.
وى افــزود: بــا افتتــاح ایــن پروژه هــا طول 
بزرگراه هاى استان به هزار و 600 کیلومتر و طول 
راه هاى روستایى نیز به پنج هزار و 600کیلومتر 
مى رسد که براى تأمین نیاز اهالى استان باید 380 
کیلومتر بزرگراه جدید دراســتان به بهره بردارى 

برسد.

افتتاح 32 کیلومتر 
پروژه بزرگراهى استان

اشک پیازکاران فالورجانى درآمد
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ویترین

کاهش دوباره تعرفه هاى 
اینترنتى تا پایان سال

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش دو 
باره تعرفه اینترنت با محاسبه سازمان تنظیم مقررات 

ارتباطات تا پایان سال جارى خبر داد.
محمدجواد آذرى جهرمى گفت: استدالل ما این است 
که نرخ پهناى باند با توجه به حجم سـرمایه گذارى و 
میزان بازار مشخص مى  شود؛ طبیعتاً با بزرگ تر شدن 
بازار و افزایش حجم ترافیک اطالعات، کاهش قیمت 

پهناى باند یک روال منطقى است.
وى ادامـه داد: بنابر دسـتور وزیر ارتباطات، سـازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات رادیویى مشـغول محاسـبه 

هزینه ها و میزان بازار است. 

ذخیره سازى بنزین نوروزى 
آغاز شد 

معاون وزیر نفت با اشـاره به آغاز ذخیره سازى بنزین 
براى تأمین سـوخت مـورد نیاز مـردم در ایـام نوروز 
جزئیات طـرح جدیـد سـاماندهى سـهمیه گازوئیل 

خودروهاى درون شهرى کشور را تشریح کرد.
عباس کاظمى گفت: هم اکنون ذخیره سـازى براى 
بنزین و گازوئیل مورد نیاز مردم به ویژه براى روزهاى 

پایانى اسفند ماه و ایام نوروز آغاز شده است.
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه با توجه به روند تولید 
و ذخیره سـازى نگرانى براى تأمین سوخت و به ویژه 
بنزین مورد نیاز براى ایام نـوروز وجود ندارد، تصریح 
کرد: هم اکنون حجم ذخیره سـازى بنزین کشـور به 

بیش از یک میلیارد لیتر افزایش یافته است.

 جدیدترین تصمیم دولت 
براى عیدى کارمندان

معاون اول رئیس جمهورى در بخشـنامه اى ضوابط 
پرداخت پاداش و عیدى کارمندان دولت را اعالم کرد؛ 
بر این اساس عیدى کارمندان 770 هزار و 500 تومان 

تعیین شده است.
به گزارش مهر، در این بخشـنامه آمده دسـتگاه هاى 
اجرایـى موضـوع مـاده 5 قانـون مدیریـت خدمات 
کشـورى و ماده 5 قانون محاسـبات عمومى کشور، 
نیروهاى مسـلح، نیـروى انتظامـى و قـوه قضائیه و 
سـایر دسـتگاه هاى اجرایى مشـمول قوانین خاص، 
مجازند به کارمندان خود (رسمى، ثابت، پیمانى، خرید 
خدمت، قـراردادى و موقت) و اعضـاى هیئت علمى 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالى و تحقیقاتى و 
قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ 
ثابت هفت میلیون و 705 هزار ریال به نسـبت مدت 
خدمت تمام وقت در سال 1395 به عنوان پاداش آخر 
سال (عیدى) در بهمن ماه سال جارى از محل بودجه 

مصوب دستگاه هاى اجرایى پرداخت کنند.

مشارکت چین در پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان- تهران

یک مقـام مسـئول گفـت: عملیـات اجرایـى پروژه 
قطار سریع السـیر اصفهان- قم- تهـران، حدفاصل 
قم- تهـران با مشـارکت شـرکت CRET از کشـور 

چین آغاز شد.
مدیرکل راه و شهرسـازى اسـتان اصفهان افزود: در 
سفرى که وزیر راه در شـهریور ماه به استان اصفهان 
داشـتند عملیات اجرایى قطعه اصفهان- قم شـروع 
شـد و با تکمیل این پروژه حجم بسیارى از سفرهاى 

جاده اى استان به ریل منتقل خواهد شد.
حجت ا... غالمى با بیان اینکه ما در استان چند برنامه 
مرتبط با قطار حومه اى و شهرسازى ریل پایه را شروع 
کردیـم ادامه داد: یکـى از برنامه هایى که قرار اسـت 
عملیاتى کنیم قطار اصفهان- شـاهین شـهر اسـت 
که طرح این برنامه به شـورایعالى حمل و نقل ارسال 

شده است.
وى افزود: این برنامه در شـورایعالى حمـل و نقل در 
دو مرحله بررسـى شـد که با توجه به مشـکالتى که 
در زمینـه ایمنـى مطرح شـد، با چـاره اندیشـى هاى 
متعدد این مشـکل را بـر طرف و طـرح را دوبـاره به 
شـورا ارسـال کردیم. امیدواریم با تصویب این طرح 
و با مشـارکت بخش خصوصى این محـور عملیاتى

 شود. 

جدیدترین برنامه اى که در بخش گازرسانى در دستور کار 
قرار گرفته و در تهران و چند کالنشهر کشور به طور کامًال 
غیرمحسوس و مدیریت شده اجرایى شده، افت مدیریت 

شده فشار گاز بوده است.
با کاهش قابل توجه دماى هوا در 28 اســتان کشور میزان 
مصرف گاز در بخش خانگى رکورد بى سابقه 530 میلیون 

مترمکعب در روز را به ثبت رساند.
از چهار روز پیش تخصیص حداکثرى گاز به بخش خانگى 
با قطع گاز جایگاه هاى CNG در برخى شهرهاى شمالى 
کشــور، قطع گاز ادارات در برخى اســتان هاى شمالى و 
جایگزینى سوخت گاز با سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع 

عمده در اقصى نقاط کشور صورت گرفت. همچنین بسیارى 
از واحدهاى نانوایى در شهرها به مخازن و تجهیزات مصرف 
سوخت مایع مجهز شــدند تا در روزهاى پیک مصرف گاز 
طبیعى، این بخش نیز از زمره مصرف کنندگان گاز خارج شده 
تا هر چه بیشتر تخصیص گاز به بخش خانگى متمرکز شود.

همچنین در کنار تجهیز ایســتگاه هاى تقویت فشار گاز، 
جدیدترین برنامه اى که در دســتور کار قــرار گرفته و در 
تهران و چند کالنشهر کشور به طور کامًال غیرمحسوس 
و مدیریت شده اجرایى شــده، افت مدیریت شده فشار گاز 
بوده تا فشار شبکه سراســرى گاز براى گازرسانى به نقاط 

دوردست حفظ شود.

رئیس سازمان دامپزشکى کشــور گفت: تاکنون شش 
میلیون قطعه مرغ تخمگذار به دلیل بیمارى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان معدوم شده است اما باید در نظر داشت 
که ساالنه یک میلیارد و 400 میلیون قطعه جوجه ریزى 

و پرورش مرغ در کشور انجام مى شود.
مهدى خلج اظهار داشت: براى کنترل بیمارى تب برفکى 
با کمبود واکسن در سال هاى گذشته مواجه بودیم اما به 

تدریج این منابع تأمین و با این بیمارى برخورد شد.
وى افزود: منابع محدود ما باعث شــد که تنها بتوانیم با 
کانون هایى که بیمارى در آن اصطالحًا شــعله ور بود 
برخورد کنیم  امــا باید در نظر داشــت در بیمارى هاى 

واگیردار باید منابع الزم حتماً توسط دولت تأمین شود.
رئیس سازمان دامپزشکى کشــور گفت: در سال جارى 
پیشــنهاد شــده بود که صد میلیارد تومان به اعتبارات 
سازمان دامپزشکى کشــور براى مبارزه با بیمارى هاى 
واگیردار اضافه شود اما این امر در کمیسیون تلفیق رأى 
نیاورد و امیدواریم دوباره ایــن موضوع در صحن علنى 

مجلس طرح شود و رأى بیاورد.
خلج افزود: دامپزشــکى تــالش خود را کــرده تا تمام 
واکسیناسیون دامداران را به صورت رایگان تأمین کند 
اما به نتیجه نرســیده و به خود دامداران توصیه مى شود 

براى حفظ سرمایه خود هزینه واکسن را متقبل شوند.

افت مدیریت شده 
فشار گاز در کالنشهرها

6 میلیون مرغ تخمگذار به 
دلیل آنفلوآنزا معدوم شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشــور گفت: براى رفع مشکالت 
موجود دراســناد مالکیت، سامانه «خود اظهارى اســناد مالکیت» در 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور آماده بهره بردارى است.
به گزارش  ســازمان ثبت اســناد و امالك کشــور، احمد تویسرکانى 
درحاشــیه بهره بردارى از دو طرح ملى دفتر الکترونیک گواهى امضا 
دفاتراسناد رســمى و شــبکه موقعیت یابى یکپارچه ثبت مالکیت ها 
(شمیم) اظهارداشت: برخى اسناد مالکیت به لحاظ عدم دقت الزم در 

گذشته و نقص اطالعات هویتى دچار مشکالتى هستند.

وى افزود: براى رفع مشکالت موجود در اسناد مالکیت، سامانه «خود 
اظهارى اسناد مالکیت» درسازمان ثبت اسناد و امالك کشور طراحى 
شده و آماده بهره بردارى است که دارندگان اسناد مالکیت با مراجعه به 
این سامانه و با دریافت سوابق مالکیتى خود براى کنترل و اصالح آن 
اقدام و پس از انجام اصالحات، با دریافت کد رهگیرى براى پیگیرى 
اصالح اســناد خود به اداره ثبت مورد نظرمراجعه مى کنند که این امر 
در راســتاى نظم دهى در حوزه مالکیت ها و رفع مغایرت هاى موجود 

انجام مى شود.

وى در رابطه با تعویض اســناد مالکیت دفترچه اى نیز گفت: قریب به 
300 میلیون برگ سند و سوابق مالکیتى اشــخاص اسکن شده و در 

آرشیو الکترونیکى قرار گرفته است.
وى با اشــاره به اینکه حدود 15 میلیون جلد سند تک برگ کاداسترى 
در کشور صادر شده است، افزود: متأسفانه علیرغم مراجعه مردم براى 
تبدیل اسناد مالکیت دفترچه اى خود به اسناد تک برگ، هنوز نزدیک 
به 15 میلیون سند دفترچه اى (قدیمى) کماکان در کشور وجود دارد که 

تبدیل آنها به اسناد تک برگى در دستور کار سازمان قرار دارد.

با توجه به اینکه تنها یک هفته به زمان واریز یارانه نقدى 
باقى مانده، برخى سرپرستان خانوار باید در انتظار دریافت 

پیامک براى حذف از لیست دریافت یارانه باشند.
با شروع برنامه جدید وزارت رفاه براى حذف سرى جدیدى 
از لیست یارانه نگرانى افراد در پایان هر ماه افزایش مى یابد 
ولى برنامه جدید این ســازمان در جهــت اطالع قبلى به 
سرپرستان خانوار براى حذف شدن از لیست یارانه  نگرانى ها 
را تا حد زیادى کاهش داده است.  این در حالى  است که براى 
بسیارى از افرادى که در ماه هاى گذشته از لیست دریافت 
یارانه حذف شده اند از پیامک سازمان هدفمندى یارانه ها 
خبرى نبوده و این افراد بدون اطالع از لیست حذف شده اند 
و بسیارى از این افراد نیز جزو اقشار پردرآمد جامعه نیستند و 
اعتراض آنها نیز پس از حفظ شدن از لیست یارانه ها نیز راه 

به جایى نبرده است.  
با وجود این، سازمان هدفمندى یارانه اعالم کرده تمامى 
افرادى که بعد از شهریورماه از لیست دریافت حذف شده اند 
پیامک دریافت کرده اند و افرادى که نسبت به حذف شدن از 
لیست دریافت یارانه اعتراض دارند مربوط به ماه هاى قبل از 
شهریور بوده و پس از آن براى تمامى حذف شدگان پیامک 

ارسال شده است. 
عــالوه بر ایــن افــرادى که بــه حــذف یارانــه خود 
معتــرض هســتند مى تواننــد بــا مراجعه به ســامانه

 www.yaraneh10.ir  نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام 
کنند.  از سال گذشته تا کنون یارانه یک میلیون و 200 هزار 
خانوار معــادل حدود چهار میلیون نفر قطع شــده و از این 
تعداد 400 هزار خانوار نسبت به حذف یارانه خود در سامانه 

اعتراض شان را ثبت کرده اند. 
همچنین اطالعات به دست آمده نشان مى دهد 70 درصد 
خانوارهاى معترض پس از تماس کارشناسان وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى با آنهــا، دالیل حذف یارانه نقدى خود 
را پذیرفته انــد و 30 درصد از ایــن خانوارها پس از تماس 
کارشناسان این وزارتخانه و اعالم دالیل حذف، همچنان به 
حذف یارانه خود معترض هستند. نکته قابل توجه اینجاست 
که سازمان هدفمندى پرداخت یارانه هاى معوق خانوارهایى 
که به اشتباه یارانه آنها قطع شده امکانپذیر ندانست و یارانه 

معوقى نیز پرداخت نخواهد شد. 
پیش بینى مى شود هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدى مربوط 
به بهمن ماه 95 بــه ازاى هر نفر 45 هــزار و 500 تومان، 
ساعت 24:00 روز سه شــنبه مورخ95/11/26 به حساب 
سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود. 

مبلغ یارانه نقدى هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدى 
همانند ماه هاى گذشته 45 هزار و 500 تومان است.

براساس گزارش میزان، باید منتظرماند و دید با وجود اعالم 
ســازمان هدفمندى یارانه ها مبنى بر ارسال پیامک براى 
حذف سرپرستان خانوار از لیست دریافت یارانه چه کسانى 
این ماه بدون اطالع قبلى حذف خواهند شد و به شمار حذف 

منتظر پیامک باشید... شدگان اضافه مى شوند.
جزئیات حذف یارانه بگیران در سرى جدید

معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن و تجارت از انعقاد قرارداد تولید ســه محصول مشــترك بین 
ایران خودرو و شرکت پژو خبر داد.

محسن صالحى نیا در حاشیه بازدید از یک شرکت خودروسازى در سمنان از انعقاد قرارداد تولید سه محصول 
مشترك بین ایران خودرو و شرکت پژو خبر داد و اظهار داشت: اولین محصول مشترك این دو شرکت که 

یکى از دستاوردهاى برجام است اوایل اسفندماه رونمایى مى شود.
وى با بیان اینکه اســتراتژى ما در صنعت خودروسازى رسیدن به تولید ســه میلیون خودرو است، افزود: 
این ظرفیت در حال حاضر یک میلیون و 800 هزار خودرو در میان مدت اســت امیدواریم که با راه اندازى 
خودروسازى «فردا» در سمنان که در گام اول 150 هزار خودرو تولید خواهد کرد، ظرفیت تولید خودرو در 

کشور به هدفگذارى تعیین شده برسد.
معاون وزیر از برنامه ریزى براى راه اندازى یک خط مونتاژ در این شــرکت خودروسازى خبر داد و گفت: 
با توجه به ظرفیت هاى این واحد یک خط تولید دیگر کــه در حوزه بدنه خودرو و رنگ فعالیت مى کند نیز 

پیش بینى شده است.
صالحى نیا از استان سمنان به عنوان یکى از قطب هاى قطعه سازى خودرو نام برد و افزود: استان سمنان 
در حوزه خودروسازى نیز مى تواند فعالیت هاى بیشترى داشته باشد که این مهم با راه اندازى خودروسازى 

«فردا» تا پیش از پایان سال استارت مى خورد. 
وى با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از سرمایه گذاران بخش خودروســازى حمایت مى کند تصریح کرد: 
خوشبختانه با فضایى که بعد از برجام ایجاد شده فضا براى رونق این صنعت در کشور فراهم شده و بسیارى 

از خودروسازان بزرگ و با برند آماده همکارى با طرف ایرانى هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه ورود برندهاى معتبر خودروســازى به ایران از مزایا و 
دستاوردهاى برجام است گفت: چند برند شناخته شده بعد از برجام کم کم در حال ورود به بازار ایران هستند 

و قراردادهایى در این زمینه نیز منعقد شده است.
وى به انعقاد قرارداد بین خودروسازى پژو و ایران خودرو اشاره کرد و از تأسیس یک شرکت توسط این دو 
خودرو ساز خبر داد و خاطرنشان کرد: این دو براى ســاخت سه خودرو و برند جدید برنامه ریزى کردند که 
اولین محصول آنها براساس وعده اى که داده شده حدود 15 اسفندماه امسال و قبل از عید نوروز رونمایى 

مى شود و خط تولید آن به بهره بردارى مى رسد.
معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: براســاس توافق انجام شــده قرار است 
دومین محصول این شرکت(ایکاب) تابستان 96 

و سومین محصول نیز پاییز 96 به خط تولید برسد.
وى همچنین از انعقاد یک قرارداد بین سایپا و یک 

برند معتبر خارجى خبر داد و گفت: خط تولید 
این شرکت نیز که در کاشان در حال 

احداث است قرار است تا سال آینده 
به بهره بردارى برسد.

3 محصول مشترك پژو و ایران خودرو 
در راه است

سـامانه خود اظهــارى 
اسنــاد مالکیت آمــاده 
بهـــره بــردارى است

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایى ضمن تأکید بر اینکه 
براى شب عید افزایش قیمت مواد غذایى نداریم، گفت: 
هنوز محموله هــاى وارداتى برنــج از گمرك ترخیص 
نشده اند که با ترخیص آنها، قیمت برنج خارجى کاهش 

مى یابد.
محمد آقاطاهر درباره ممنوعیت ترخیص برنج وارداتى 
در گمرك اظهار داشــت: قرار بود این ممنوعیت از اول 
دى برداشته شود اما هنوز این اتفاق نیافتاده است و هنوز 

برنج هاى خارجى ترخیص نشده اند.
وى با اشاره به تغییرات قیمت پس از آزاد شدن ترخیص 
برنج هاى وارداتى گفت: قیمت برنج خارجى کمى افزایش 
پیدا کرده است اما پس از ورود محموله ها به بازار مى توان 

شاهد کاهش قیمت برنج خارجى بود.
رئیس اتحادیه بنکداران مــواد غذایى درباره قیمت برنج 
ایرانى و خارجى در بازار اظهار داشت: قیمت برنج ایرانى 
متغیر است و در عمده فروشى ها از کیلویى هشت هزار تا 

13 هزار تومان است.
وى قیمت برنج خارجى را نیز از کیلویى چهار هزار و 200 

تا پنج هزار تومان عنوان کرد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایى با اشاره به تغییرات 
قیمت مواد غذایى براى شب عید نیز اظهار داشت: براى 
شــب عید افزایش قیمت مواد غذایى نخواهیم داشت و 

ناامنى از نظر تأمین و ذخیره سازى مواد غذایى نداریم.

رئیس کانــون انجمن هــاى صنفــى جایگاهداران 
کشــور گفــت: گاز موجــود در بنزین هــاى داخلى 
باعــث آلودگى محیط و ضــرر و زیــان جایگاهداران 

مى شود.
ناصر رئیســى فر درگفتگو با جام جم آنالین در رابطه با 
کیفیت بنزین توزیعى اظهار داشــت: در حال حاضر در 
کالنشهرهاى کشــور بنزین یورو 4 با اکتان 90 توزیع 
مى شود که بنزین بدى نیست اما گازى که براى حجیم 
شدن بنزین به آن تزریق مى شود عالوه بر اینکه آلودگى 
جایگاه ها را افزایش مى دهد به جایگاهداران نیز ضرر 

وارد مى کند.
وى میزان تبخیر در جایگاه هاى سوخت کشور را بسیار 
باال دانســت و گفت: آنچه در پنج شــش سال گذشته 
جایگاهداران را به ورطه ورشکستى رسانده تبخیر بیش 
از اندازه فرآورده اى است که در مخازن تخلیه مى شود. 
 به گفته وى در خیلى از کشــورها با تعبیه سیستم هاى 
مختلف این تبخیر را به حداقل رســاندند اما در کشور 
هنوز تبخیر بنزین باالســت و باعث شده جایگاهداران 

متحمل ضرر شوند.
وى درباره توزیع بنزین برند نیز گفت: هنوز توزیع بنزین 
برند در تهران آغاز نشده و فقط در اصفهان در حدود 17 
تلمبه و در قم هفت هشــت تلمبه به صورت پایلوت از 

مدتى پیش آغاز شده است.

رئیس اتحادیه کشورى طال و جواهر از تعطیلى 20 درصد واحدهاى طال و جواهر در کشور 
خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد کشتى آراى  در نشست هم اندیشى بررسى نحوه دریافت مالیات بر 
ارزش افزوده از فعاالن شاغل در صنعت طال 
و جواهر کشور، گفت: با اجراى قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در ســال 1389 صنف طال و 

جواهرات دچار آسیب هاى جدى شد.
وى به آسیب هایى که به صنف طال فروشان 
وارد شده است، اشاره کرد و افزود: در سال هاى 
اولیه که این قانون اجرا شد بسیارى از واحدهاى 
طال و جواهرات کشــور تعطیل شدند؛ به طور 

مثال 751 واحد در تهران تعطیل شده است.
رئیس اتحادیه کشورى طال و جواهر ایران از 
کاهش واحدهاى این صنف ســخن به میان 
آورد و اظهار داشت: با توجه به رشد اقتصادى 
و رشد شهرهاى کشور در چند سال اخیر باید 

واحدهاى طال و جواهرات افزایش مى یافت اما متأســفانه با افت 20 درصدى آن روبه رو 
هستیم.

 وى به کاهش تولید و مصرف اشاره و ابراز کرد: یکى از تبعات اجراى قانون مالیات ارزش 
افزوده در این صنف، تعطیلى برخى از واحدها و یا بیکارى بسیارى از کارگران شاغل در این 

واحدها بوده است.

کشتى آراى از نهایت استفاده کشورهاى همجوار از بازار پرسود طال و جواهر ایران پس از 
اجراى این قانون سخن به میان آورد و بیان کرد: بسیارى از سرمایه گذاران طالى کشور در 

سایر کشورها سرمایه گذارى کردند.
وى به 750 میلیون دالر صادرات طال به طور 
متوسط در پنج سال گذشته اشاره کرد و افزود: 
صادرات طال و جواهرات کشــور در یکسال 

گذشته به نیم تن نمى رسد.
رئیس اتحادیه کشــورى طال و جواهر ایران، 
صادرات محورى را یکى از محورهاى اقتصاد 
مقاومتى دانســت و اظهار داشت: در گذشته 
ترکیه جنس هاى دست دوم (طال و جواهرات) 
ما را خریدارى کرد و در کشــور خود به عنوان 
یک جنس لوکس مى فروخت اما اکنون کشور 
ترکیه دومین کشور صادر کننده زیورآالت در 
جهان شده و بازارهاى ما را قبضه کرده است که 

باید در این خصوص تدبیرى اندیشید.
وى در ادامه جلسه به خواسته هاى صنف طال و جواهرات اشاره و ابراز کرد: با توجه به اینکه 
طال در ایران براى خانوارها به عنوان سرمایه و پشتوانه مالى است؛ بنابراین ما خواستار اصالح 

قانون مالیات ارزش افزوده هستیم و فقط از اجرت طال، مالیات ارزش افزوده اخذ گردد.
کشتى آراى در پایان خاطر نشان کرد: باید راهکارى پیشنهاد شود تا واحدهاى تعطیل، به 

چرخه باز گردند یا حداقل جلوى تعطیلى سایر واحدهاى فعال گرفته شود.

مواد غذایى گران نمى شود  رئیس اتحادیه طال و جواهر خبر دادمتضرر شدن جایگاهداران 

تعطیلى 20 درصد از طالفروشى ها

و خط تولید آن به بهره بردارى مى رسد.
مور صنایــع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
د: براســاس توافق انجام شــده قرار است 
6محصول این شرکت(ایکاب) تابستان 96
6ن محصول نیز پاییز 96 به خط تولید برسد.

چنین از انعقاد یک قرارداد بین سایپا و یک 
بر خارجى خبر داد و گفت: خط تولید 

کت نیز که در کاشان در حال 
ست قرار است تا سال آینده 

ردارى برسد.
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2 دقیقه کم آوردیم!
سرمربى تیم هندبال بانوان ذوب آهن مى گوید تیمش 
اگر بازیکن آسیب دیده نداشت مى توانست تأسیسات را 

شکست دهد.
پروانه کوهیـان در گفتگویى، درباره شکسـت تیمش 
مقابل تأسیسـات اظهار داشـت: بازیکنانم خوب بازى 
کردند و مـن از آنهـا راضى هسـتم اما دلیـل باختمان 
خودمان هستیم. در نیمه اول چهار پنج گل عقب بودیم 
و در نیمه دوم این اختالف را جبران کردیم. شـاید اگر 
بازى یکى دو دقیقه دیگر ادامه پیدا مى کرد مى توانستیم 

در این بازى پیروز شویم.

انحالل کمیته بین ا لملل؟  
در حالى که در روزهاى گذشـته باشگاه هاى استقالل 
و تراکتورسـازى از پنجـره نقل و انتقاالت زمسـتانى و 
تابسـتانى محروم شـده اند، اسـتقالل هـم در معرض 
جریمه ده هزار دالرى کنفدراسـیون فوتبال آسیا قرار 

گرفته است.
هر چند در ماجراى محرومیت استقالل و تراکتورسازى 
قصور هر دو باشگاه بیشتر از سـازمان لیگ بوده است، 
اما کمیته بین الملل سـازمان لیگ هم با تحریف نامه 
فیفا به اسـتقالل و اطالع ندادن محرومیت به باشگاه 
تراکتورسـازى و همینطـور چـک نکردن زمـان بازى 
پرسـپولیس- تراکتورسـازى، چند بحران پى در پى را 
براى فوتبال ایران ساخته است و مهدى تاج هم ازاین 

ماجراها به شدت عصبانى بود.
 از راهروهاى فدراسیون فوتبال شـنیده شد که کمیته 
بیـن الملل سـازمان لیگ بـه احتمال زیـاد منحل مى 
شود و این کمیته دوباره در کمیته بین الملل فدراسیون 
فوتبال ادغام مى شـود و همه فعالیت هاى بین المللى 
باشگاه  ها، دوباره زیر نظر کمیته بین الملل فدراسیون 

فوتبال انجام مى شود.

به پرسپولیسى ها 
ویزا ندادند

کارلـوس کـى روش در مصاحبه اى جنجالـى از برانکو 
انتقـاد کـرد و گفـت دیگـر پرسپولیسـى هـا را بـه تیم 
ملى دعـوت نخواهـد کـرد. او در طعنه اى به سـرمربى 
سـرخ ها گفت پرسپولیسـى ها اضافـه وزن دارنـد و به 
همین خاطر آنها را دعوت نخواهد کرد. بر اساس همین 
صحبت هاى کى روش فدراسیون فوتبال براى گرفتن 
ویزا براى ملى پوشان از پرسپولیسى ها گذرنامه نخواست. 
تیم ملى باید سوم فروردین در دوحه به مصاف قطر برود.

ضرر 30 هزار دالرى 
در ماجـراى انتقال سـرور جبـاروف به سـپاهان اتفاق 
عجیبى افتـاده که ممکن اسـت آبى ها را با دردسـرى 

جدى روبه رو کند.
ماجرا از این قرار اسـت که اسـتقاللى ها زمانـى که با 
جباروف قرارداد امضا کردند 60 هـزار دالر بابت پیش 
پرداخت به او پول پرداخت کردند اما این بازیکن زمانى 
که مطمئن شد این باشگاه نمى تواند از او استفاده کند به 
صورت قرضى به سپاهان رفت تا در پایان فصل دوباره 
به اسـتقالل برگردد.  سـپاهان تنها 30 هزار دالر بابت 
انتقال جباروف به اسـتقالل پول پرداخت کرده است و 
استقاللى ها قانوناً نمى تواند مابقى پول را از این بازیکن 

دریافت کنند.
در روزهایى که استقالل با مشکالت عدیده مالى روبه 
رو است این مبلغ مى تواند این باشگاه را با دردسرهایى 

جدى روبه رو کند.

شکست ذوب آهن 
هفته سـوم رقابت هـاى لیگ برتـر تنیـس روى میز با 

پیروزى تیم شهداى آتش نشان خاتمه یافت. 
  در آخرین بازى این هفته از رقابت ها  تیم هاى شهداى 
آتش نشـان و ذوب آهن در تهران بـه مصاف هم رفتند 
که در پایان تیم شـهداى آتش نشـان با نتیجـه 4 بر 2 

میهمانش را شکست داد.
در جدول رده بندى لیگ تیم پتروشیمى بندر امام (ره) با 
8 امتیاز در صدر قرار دارد، دانشـگاه آزاد با 6 امتیاز دوم 
است و رعد پدافند هوایى با 4/5 امتیاز جایگاه سوم را به 
خود اختصاص داده است. تیم هاى تاید واتر بندرعباس، 
شهداى آتش نشان و ذوب آهن اصفهان نیز در رده هاى 

چهارم تا ششم ایستاده اند.

تایم اوت

ورزشــگاه نقش جهان اصفهان در نیمه اول سال 96 
مجهز به سقف خواهد شد. 

ورزشــگاه نقش جهان اصفهان پــس از بهره بردارى 
همچنان با نقایصى روبه رو است. یکى از این نقایص به 
سقف این ورزشگاه مدرن مربوط مى شود که قرار است 

در آینده اى نزدیک مشکل آن حل شود.
محمد عباسى معاون شرکت توسعه و نگهدارى اماکن 
ورزشــى در گفتگو با ایمنا در مورد مراحل تکمیل این 
ورزشگاه اظهار داشت: اســتادیوم فوتبال نقش جهان 
به بهره بردارى رســیده اما پوشش چادر سقف آن باقى 
مانده که مناقصه آن برگزار شده و پیمانکار هم انتخاب 

شده اســت. باید 30 هزار متر مربع چادر تهیه شود که 
این جنــس از چادر صرفــًا باید از اروپا وارد شــود. 20 
هزار متر چادر وارد شــده و 10 هزار متر دیگر باید وارد 
شــود. همچنین نقشــه بردارى ها انجام شده و مراحل 
آماده ســازى الگو در حــال انجام اســت و زمانى که 
برشکارى و دوخت هم انجام شــد، وارد مرحله نصب 
مى شویم که کل این پروسه شــش تا هفت ماه زمان 

مى برد. 
وى بــا بیان اینکه بعید اســت نصب چادرهــا تا پایان 
سال 95 انجام شــود، از احتمال آغاز نصب چادر بعد از 

تعطیالت نوروز 96 خبر داد. 

رئیس هیئت اســکى اســتان اصفهان در مورد میزان 
مصدومیت در این رشــته ورزشــى اظهار داشــت: این 
ذهنیت که مى گویند اسکى ورزشى است که مصدومیت 
زیــادى دارد را قبول نــدارم. نزدیک 12 روز اســت که 
پیست فریدونشهر فعال شــده است و در این مدت تعداد 
اسکى بازان مصدوم به تعداد انگشتان دست هم نمى رسد 
اما متأســفانه برخى تیوپ ســوارى را با اســکى اشتباه 
مى گیرند که تیوپ ســوارى در فریدونشهر روزانه بیش 

از 50 نفر مصدوم دارد.
محمود یسلیانى در گفتگو با ایمنا  ادامه داد: اعالم مى کنیم 
که تیوپ سوارى ورزش نیســت و فقط یک تفریح فوق 

العاده خطرناك اســت که مى تواند صدمات زیادى را به 
افراد وارد کند. کسانى هستند که بخاطر این تفریح قطع 
نخاع و یا حتى فوت شده اند و مصدومیت هاى زیاد دیگرى 

هم اتفاق افتاده است.
وى افــزود: از مردم درخواســت مى کنم کــه به جاى 
تیوپ ســوارى به رشته ســالم اســکى بپردازند. البته 
مصدومیت تیوپ ســوارى هم کم شده چراکه ما وسایل 
اســکى را براى مردم تهیه کردیم تا بتوانیم کسانى که 
به پیســت مى آیند را به ورزش اسکى هدایتشان کنیم تا 
از خطر دور باشند. اســکى یک ورزش خانوادگى است و 
مردم مى توانند در کنار خانواده به این تفریح سالم بپردازند.

تیوپ سوارى در فریدونشهر  
با روزى 50 مصدوم!

نقش جهان 
مسقف مى شود

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: مقصر اتفاقات اخیر 
ما مدیران هســتیم که بدون تخصص مدیریت را قبول 

می کنیم.
سعید آذري در گفتگویى در رابطه با شکست غیرمنتظره 
ذوب آهن مقابل صباي قم اظهار داشت: من به همه گفتم 
که مقصر این شکست من هســتم چون نتوانستم تیم را 
به خوبی حمایت کنم. گاهی اوقــات بخاطر همین، یک 
مدیرعامل باید سر به گریبان خودش فرو ببرد و عملکرد 
خودش را بررســی کند. ورزشــکار و مربی تالش خود را 
کرده اند و این من هم هســتم که تقصیر باخت را متوجه 

خودم می بینم.
وي در پاسخ به این سئوال که چرا خودش را مقصر می داند، 
عنوان کرد: یکسري تعهدات نسبت به بازیکنان داشتیم که 
باید انجام دهیم اما این اتفاق رخ نداده است. به هر حال بیش 
از ده مسابقه را با پیروزي و نتایج خوب پشت سر گذاشتیم 
اما آنها هم وقتی دیدند که مدیرعامل هیچ واکنشی نسبت 
به این موفقیت ها ندارد، روي روحیه شان تأثیر گذاشت. 
از مدیرعامل کارخانه، اعضاي هیئــت مدیره و هواداران 

عذرخواهی می کنم.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در این بــاره که براي حل 
مشکالت بازیکنان چه اقداماتی را انجام می دهد، تصریح 
کرد: شاید همه این تعهداتی که من می گویم مسائل مالی 
نباشد و فقط بخش کوچکی از آن این مسائل باشد. البته 
ســعی می کنیم در بحث مالی هم این هفته مبلغی را به 
بازیکنان تزریق کنیم. با این حال من معتقدم که ما باید یک 
تیم متحول شده از صبا بازي کردیم که پرسپولیس را به 

دردسر انداخته بود.
آذري در ادامه در خصوص نزدیک شدن به لیگ قهرمانان 
آســیا گفت: امســال ما در گروهی قرار گرفتیم که خیلی 
کارمان سخت است. دیدید که العین هم با توجه به اینکه 
نتایج خوبی نگرفته بود، مربی خود را تغییر داد. مال سال قبل 

نیز در آستانه رسیدن به جمع هشت تیم برتر آسیا بودیم. با 
این حال امسال در مجموع با توجه به شرایطی که در فوتبال 
ایران هســت، فکر نمی کنم تیم هاي ایرانی حرفی براي 

گفتن در آسیا داشته باشند.
مدیرعامل ذوب آهن در پاســخ به این سئوال که مقصر 
اتفاقات اخیر براي استقالل و تراکتورسازي را چه کسانی 
می داند، گفت: بــه نظرم مقصر ما مدیران هســتیم که 
تخصص نداریم و به زبان انگلیسی مسلط نیستیم. ما مقصر 
هســتیم که بدون تخصص مدیریت را قبول می کنیم. 
وقتی مسئولیت یک تیم باشگاهی به هر شخصی واگذار 
می شــود، مشــخص اســت که بایــد شــاهد چنین 
محرومیت هایی هم باشیم. من پیشنهادي دارم که البته 
ســال هاســت آن را تکرار می کنم. چطور براي مربیان 
محدودیت هایی وجود دارد و می گویند باید مدرك A داشته 
باشی تا بتوانی روي نیمکت بنشینی. پس چرا براي مدیران 
چنین شرایطی احراز نمی شود؟ فدراسیون و سازمان لیگ 

باید چنین شروطی را قرار دهند.
وي درباره اینکه مشابه مشکل تراکتورسازي و استقالل 
براي ذوب آهن هم رخ داده بود، بیان داشــت: کلیه آرائی 
که از سوي فیفا به باشگاه ها ارســال می شود، باید از زیر 
دست دبیرکل فدراسیون بگذرد. حتی فدراسیون یک نامه 
جداگانه هم روي آن می گذارد و به باشگاه می فرستد. من 
یک سئوال دارم، اگر تراکتورسازي نمی خواست شهباززاده 
را جذب کند، اصًال کسی متوجه محرومیت تراکتورسازي 
می شد؟ فدراسیون مگر این موضوع را مطلع نبوده، پس 

چطور مجوز بازي چند بازیکن را صادر کرده است؟
آذري در پایان افزود: طبق نامه اي که به باشگاه ها از جمله 
باشگاه ما رسیده بود، از 4 آبان تا 4 آذر فرصت داشتیم که 
بدهی به بازیکنان خارجی را بدهیم. هم فدراســیون هم 
باشگاه ها از این موضوع باخبر بودند و هیچکس نمی تواند 

این را نقض کند.

 
عبدا... ویسى فعًال در سپاهان ماندنى شد. او پس از انتشار نامه 
احساسى که توهین هایى را نثار مدیران  باشگاه کرده بود، به 
دیدار بهرام ســبحانى مدیر کارخانه فــوالد مبارکه  اصفهان 
رفت.  سبحانى در نشستى با وى و البته در دیدارى جداگانه که 
با طاهرى و نیکفر مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ســپاهان  
داشــت  تأکید کرد که اختالف نظرها حل و فصل و ویسى به 

کارش ادامه دهد.
 البته پس از این جلســه، عبدا... ویســى خیلــى به توصیه  
مدیرعامل کارخانه مبنى بر حل اختالفــات توجه نکرد و در 
گفتگویى با رادیو ایران حســابى به مدیرعامل و هیئت مدیره 

سپاهان تاخت و باز هم از آنان انتقاد کرد.
 فعًال قرار اســت که ویســى  بماند و به کارش ادامه دهد. اما 
کیســت که نداند با این رویه محال است در دراز مدت در این 
باشگاه دوام بیاورد. با مظلوم نمایى، غش و ضعف و نامه هاى 
احساسى تا مدتى کوتاه مى توان به حیات  و ادامه کار فکر کرد. 

اما براى مدت طوالنى این کار شدنى نیست!
 اینکه در ادعاهایى مکــرر براى توجیه باخت هــا و ناکامى 
ها، ویسى از نصف شــدن بودجه تیم فوتبال سپاهان نسبت 
به پارســال ســخن بگوید، حرفى بهت آور تلقى مى شود و 
واضح است که رســانه هاى نزدیک به باشگاه به آن واکنش 
نشان مى دهند. شواهد، آمار و مستندات مى گوید که فاصله 
هزینه هاى کادر فنى، سرپرســتى و بازیکنــان تیم فوتبال 
بزرگساالن سپاهان پارســال و امســال رقمى کمتر از یک 

میلیارد تومان است.
طبیعى است که وقتى سرمربى مدام بگوید بودجه مان نسبت به 
پارسال نصف شده است، همه آنهایى که واقعیات را مى دانند او 

را مظلوم نما و عوام فریب خطاب کنند و مدیران فوالد مبارکه 
هم دلگیر شوند که چرا به دروغ و بى جهت توپ را به زمین آنها 
مى اندازد. آنهایى که در شــرایط وخیم اقتصادى همچنان به 
خوبى از تیم حمایت مى کنند و البته ورزشگاه نقش جهان را هم 
با هزینه هایى گزاف براى سپاهان تکمیل کرده و به این باشگاه 
هدیه دادند، انتظار این فرافکنى هاى آقاى سرمربى را ندارند...

در مورد ســایر عملکردهاى او نیز پیش تــر در نصف جهان 
نوشــته ایم و البته هنوز گفتنى ها در مورد او زیاد است. وقتى  
پدرو هنریکــه، عماد میرجوان و على هلیچى به عنوان ســه 
خرید تابستانى امسال سپاهان در نیم فصل قراردادشان فسخ 
و دیپورت مى شــوند، در حقیقت  خروج و خداحافظى با آنها، 
سند اعالم رسمى شکست ویسى در بستن تیم و فصل نقل و 
انتقاالت است، آن هم در شرایطى که با اختیار تام در فصل نقل 
و انتقاالت هر کارى خواست انجام داد و با برگه هاى قرارداد 

باشگاه این سو و آن سو ویراژ مى داد. 
فراموش نمى کنیم که در ایام تابستان و در زمان بستن تیم و 
مذاکره با بازیکنان، در پاسخ به سئوال شبکه ویدئویى سپاهان 
در مورد بازیکنانى که درصدد جذبشان است، اظهار داشت که 
بازیکنان بسیار خوبى را مدنظر دارم  که به زودى با آنها قرارداد 
مى بندم. اگر نامشان را بگویم مى ترسم که مسیرشان عوض 

شود و رقباى ما آنها را جذب کنند!
البته رقباى سپاهان هم حسابى بابت از دست دادن خریدهاى 
ویسى متضرر شدند! حاال مسیر سه بازیکن دیپورتى که  مثًال 
برگ برنده هاى عبدا... در تابســتان بودند به ســمت رقباى 
سپاهان عوض شده؛ پدرو به لیگ  دســته دوى کره جنوبى 
رفت! عماد میرجوان به تیم دسته یکى اکسین و هلیچى هم به 

تیم در حال سقوط نفت آبادان!

...اختیار تام، اشــتباه بزرگى بود که در ســایه بــى کفایتى 
اصغــر باقریان مدیرعامل ســابق ســپاهان به ویســى 

رسید و باشــگاه حاال حاالها باید تاوان این اقدامات را 
بدهد.

از بحثمان فاصله گرفتیم. حضور ویســى فعًال تمدید 
شــد. خود عبدا...  و البته خیلى از هواداران ســپاهانى 

مى دانند که این مانــدن صرفًا براى چنــد هفته آینده 
است. مثل همیشــه تکرار مى کنیم که او در فرداى این 
باشگاه و ســپاهان فصل آتى جایى ندارد و در حالتى بسیار 
خوشــبینانه شــاید تا پایان فصل  بتواند در این باشــگاه 

دوام بیاورد.
ســپاهانى ها دلتنگ روزهایى هســتند که یک مربى 

بزرگ ســکاندار تیمشــان بود، به ویژه مربیان با 
کارنامه خارجى و امیدوارنــد پس از خداحافظى 

با ویسى، دوباره باشگاه محبوبشان به فرمول 
قبل بازگردد و مربى در حد شــأن و شکوه 
ســپاهان را به خدمت بگیرد.  باید دید که 
طاهرى مدیرعامل باشــگاه سپاهان در 
راســتاى پروژه بازگشــت به روزهاى 

طالیى که چندین بــار در مورد آن وعده 
داده بــود، چقدر ایــن خواســته را محقق 

مى کند.
چیزى که  ظاهراً مشــخص است طاهرى و هیئت 

مدیره باشگاه از  اشــتباهات بى حد و حصر و کوچکى 
کادر فنى براى ســپاهان به ســتوه آمده اند و آنها هم به 

مردان بزرگ براى هدایت پرافتخارتریــن تیم ایران فکر 
مى کنند.

  عبدا... براى چند هفته دیگر تمدید شد

فعـًال نـرفت!
بهاره حیاتى

  پیشنهاد سعید آذرى:

براى مدیران هم 
شرط بگذارید

ذرى:

ران هم 
ذارید

  وضعیت تیــم ملى بعــد از حاشــیه هاى اردوى دبى 
نگران کننده تر از همیشه اســت و این روزها ابهامات 

زیادى در این باره وجود دارد.
از جلسات روزهاى اخیر تاج و کى روش اطالعات زیادى 
منتشــر نشــده ولى همین خبرهاى محدود مى تواند 
تصویرى از وضعیت آشفته تیم ملى به ما بدهد. کى روش 
بعد از ناراحتى بابت به هم ریختن برنامه هاى اردوى دبى 
براى ادامه همکارى با تیم ملى مردد بود و شایعه مذاکره  
با فدراســیون آفریقاى جنوبى و الجزایر هم این را به  

نوعى تأیید مى کند.
مربى پرتغالى سرانجام تصمیم گرفت بماند ولى حمایتى 
را که انتظار داشت مشاهده نکرده است. فدراسیون در 
اختالف کى روش و برانکو سعى کرد بى طرف بماند و 
تاج به گواه سایت هاى خبرى در جلسه اخیر سعى کرده 
براى آشتى این دو مربى زمینه چینى کند، در حالى که از 
فدراسیون فوتبال به عنوان متولى اصلى تیم ملى انتظار 
مى رفت از برنامه هاى آماده سازى حمایت کند و پاى آن 
بایســتد. یک ماه قبل از اردوى دبى، طاهرى از سوى 
باشگاه پرســپولیس با برگزارى آن موافقت کرده بود 
ولى بعد از اعتراض برانکو تاج اشاره اى به این موضوع 

نداشت یا از آن به ســادگى گذشت. شاید 
اگر تیم ملى در مرحلــه مقدماتى 

صدرنشین نمى شد و بحث تعهد 
مالى به کى روش مطــرح نبود، 
رئیس فدراســیون ترجیح مى داد 

صورت مســئله را پاك کند و 
سراغ مربى دیگرى برود ولى 
مســئولیت ناکامى احتمالى 
تیم ملى و صعود نکردن به 
جام جهانى 2018 دســت 
او را براى چنین تصمیمى 

بسته است.
زمســتان 95 کــى روش 
تنهاتریــن روزهایش در 
فوتبــال ایران را ســپرى 
مى کنــد. بعــد از نتایــج 

خوب دور رفــت، او امیدوار 
بود کار صعــود را قبل از بازى 

آخر تمام کند و تیــم ملى این بار 
صعود بى دردسرى داشته باشد. با 
پیروزى در دو بازى فروردین ماه 

مقابل قطر و چین و موفقیت 
در بــازى 6 امتیازى خرداد 
ماه مقابل ازبکستان صعود 

تیم ملى تقریباً قطعى مى شــود ولى در شــرایط فعلى 
تضمینى براى ماندن در مسیر برد وجود ندارد.

بر اساس برنامه آماده سازى قبلى قرار بود اردوى اسفند 
ماه تیم ملى در ده روز پایانى سال برگزار شود و بازیکنان 
تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان بعــد از بازى به اردو 
اضافه شوند اما با تصمیم کى روش اردوى تیم ملى تنها 
چهار روز قبل از بازى با قطر شروع مى شود، چرا که بعد 
از اتفاقات اخیر ضمانت اجرایى براى برنامه مدون قبلى 

وجود ندارد.
او حتى در جلسه فدراسیون گفته که با برنامه جدید نیازى 
به همه اعضاى کادر تیم ملى ندارد و ممکن است بدون 
تعدادى از آنها به اردو بــرود. البته او اخراج مربیانش را 
تکذیب کرده و ممکن است این تعدیل نیرو بیشتر شامل 

سایر اعضاى مجموعه تیم ملى باشد.
در جریان اردوى دبى شــایعه شد که کى روش مربیان 
ایرانى  را اخراج کرده ولى در برخى سایت ها و شبکه هاى 
اجتماعى خبر دادند که ایــن تصمیم به علت پرداخت 
نشدن مطالبات این مربیان بوده و فدراسیون با واریز این 

رقم مانع از بازگشت آنها به ایران شده است.

اصرار کى روش روى برنامه جدید آماده سازى و تعدیل 
کادر، شاید تاکتیکى اســت تا بتواند تضمین کافى را 
از فدراســیون دریافت کند. اگر مربى پرتغالى حمایت 
کافى را از فدراسیون دریافت نکند و اردوى اسفند ماه 
بر اساس برنامه قبلى تشکیل نشود، این خطر وجود دارد 
که در دوحه و مقابل تیم ملى متحول شده قطر امتیازات 
مهمى از دست بدهیم. فراموش نکنیم که چین هم با 
«لیپى» براى کسب تساوى به تهران مى آید و اشتباه 
است اگر این بازى را آسان بدانیم. در این شرایط همه 
چیز به موضعگیرى تاج در روزهاى آینده بستگى دارد. 
ایســتادن در میانه براى راضى نگهداشــتن اکثریت، 

همیشه بهترین تصمیم نیست.

 وضعیت  وضعیت 
یوزپلنگ ها یوزپلنگ ها 
نگران کننده 
است

ولى بعد از اعتراض برانکو تاج اشاره اى به این موضوع 
نداشت یا از آن به ســادگى گذشت. شاید 

اگر تیم ملى در مرحلــه مقدماتى 
صدرنشین نمى شد و بحث تعهد 
مالى به کى روش مطــرح نبود، 
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عدل بر چهار پایه برقرار است: فکرى ژرف اندیش، دانشى عمیق و 
به حقیقت رســیده، نیکو داورى کردن و استوار بودن در شکیبایى. 
پس کسى که درست اندیشید به ژرفاى دانش رسید و آن کس که به 
حقیقت دانش رسید، از چشمه زالل شریعت نوشید و کسى که شکیبا 
شــد در کارش زیاده روى نکرده بــا نیکنامى در میان مــردم زندگى 

موال على (ع)خواهد کرد.

ساسان اکبرزاده
«کشــاورزانى که در بخش هاى زراعــت، باغات، دام، طیور، آبزیــان، جنگل ها 
و مراتع فعالیت کرده وباتوجه به شــرایط بحرانى خشکسالى از تسهیالت بخش 
کشاورزى بهره مند شدند ولى توانایى بازپرداخت را ندارند مى توانند تا پایان سال 
جارى با استفاده از بند( و)، تبصره 13 قانون بودجه، اصل و سود بدهى خود را با مراجعه 
به بانک کشاورزى در صورتى که سرمایه ثابت باشد تا سه سال و سرمایه در گردش 
یکسال تمدید کنند. این در حالى اســت که جریمه دیرکرد مشروط آنان بخشوده 

خواهد شد و در این راستا همه بانک ها موظف به رعایت آن هستند.»
مدیر شعب بانک کشاورزى استان اصفهان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران 
گفت:  براى بهره مندى از این مزیت ها کشاورزان استان اصفهان باید از این فرصت 
و شرایط ویژه به دست آمده استفاده کرده و به بانک کشاورزى مراجعه کنند و این 
امر را به روزهاى پایانى سال موکول نکنند و نسبت به تعیین تکلیف بدهى هاى خود 

اقدام نمایند. 
فریدون بهبهانى افزود: در کل استان اصفهان 92 هزار و 535 نفر شامل این تبصره 
قانونى مى شوند که 84 هزار و 391 نفر از بانک کشاورزى تسهیالت گرفتند که تا 
کنون 13 هزار و صد نفر براى تمدید و بهره گیرى از این مزایا به بانک مراجعه کرده 
و توافقنامه بدهکار و ضامنین تنظیم شد و بیش از 71 هزار نفر که مشمول مساعدت 
دولت و سیستم بانکى مى شوند تاکنون مراجعه نکرده اند که امید داریم کشاورزان 

تا پایان سال جارى مراجعه کنند و از این مساعدت بهره گیرند.
وى میزان این تســهیالت براى 84 هزار و 391 نفر را 11 هزار و 395 میلیارد ریال 
بیان کرد که بار مالى تمدید یکساله آن، بالغ بر سه هزار و 210  میلیارد ریال مى باشد.
مدیر شعب بانک کشاورزى استان اصفهان اظهار داشت: بانک کشاورزى در کشور 
دو هزار شعبه داشته و به عنوان تأمین کننده منابع مالى مورد نیاز بخش کشاورزى و 

تنهاترین نهاد مالى در این بخش مى باشد.
بهبهانى گفت: بانک کشاورزى استان اصفهان در سراسر استان 143 شعبه داشته و 
بعد از بانک هاى ملى و صادرات، سومین بانک از نظر تعداد شعبه مى باشد ولى تفاوت 
بانک کشاورزى با دیگر بانک ها آن است که شعبه هاى بانک کشاورزى بیشتر در 
سطح استان و روستاهاى دورافتاده و در قطب کشاورزى استان قرار دارد و فقط 20 
شعبه در اصفهان دارد و یکى از مشکالت ما آن است که شعب اصفهان باید منابع 

مالى دیگر شعب را هم فراهم سازد.
وى با بیان اینکه بانک کشاورزى دولتى اســت، ولى هیچ کمکى از دولت دریافت

 نمى کند افزود: ما باید منابع مالى الزم براى تسهیالت را خودمان تأمین کرده و در 
اختیار کشاورزان قرار دهیم.

مدیر شعب بانک کشاورزى استان اصفهان ادامه داد: بانک کشاورزى استان اصفهان 
در سال گذشته با ارائه 110 هزار فقره تســهیالت به ارزش 18 هزار میلیارد ریال، 
میزان تسهیالت پرداخت شده در سال 93 را که 13 هزار میلیارد ریال بود 40 درصد 

رشد داد و از نظر تعداد پرداخت تسهیالت با پنج بانک برابرى مى کند.
بهبهانى از همکارى1500  نفر در بانک کشاورزى استان اصفهان به صورت رسمى 
و قراردادى خبر داد و گفت: در چندسال گذشته که دولت با تحریم مواجه بود بخاطر 
اهمیت و توجه به کشاورزان در جهان، بانک کشاورزى در لیست بانک هاى تحریمى 
نبود و فعالیت هاى ارزى ما به گونه اى بود که امور ارزى بانک هایى که در تحریم 

بودند را ما سرویس مى دادیم و نگذاشتیم امور ارزى بانک ها متوقف شود.
وى با بیان اینکه در ســال گذشــته حدود 110 هزار نفر از خدمات بیمه اى بانک 
کشاورزى استان بهره مند شدند، افزود: بانک کشاورزى استان به منظور عدم ازدحام 
در شعبه ها براى دریافت خدمات بیمه اى و حل مسائل کشاورزان در شعبه ها، روى 
خدمات بانکدارى الکترونیک تمرکز کرده و کشاورزان از طریق ورود به سامانه بانک، 
درخواست تسهیالت نموده و بدون حضور فیزیکى تا مرحله پرداخت تسهیالت، نیاز 

به حضور در بانک را نخواهند داشت.
مدیرشعب بانک کشاورزى استان اصفهان به بخش اعتبارى هم اشاره کرد و گفت: 
به جرأت مى توان گفت بیش از 90  درصد واحدها و صنایع وابســته به کشاورزى، 

تولید و... با تسهیالت ما ایجاد شده و حمایت ویژه از بخش کشاورزى داریم.
بهبهانى اذعان داشت: بانک کشاورزى اســتان اصفهان در سال 93، سیزده هزار 
میلیارد ریال، در سال گذشته، 18 هزار میلیارد ریال و امسال تا پایان سال جارى نیز 

بیش از 20 هزار میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان پرداخت کرده و خواهد کرد.
وى در ادامه افزود: که اگر امروز آرامش در بخش کشاورزى استان حاکم است در گرو 

خدمات بانک کشاورزى است.
مدیرشعب بانک کشاورزى استان اصفهان مى گوید: طى پنج سال گذشته سه هزار و 
200 میلیارد ریال در استان اصفهان غرامت به کشاورزان پرداخت شد که یک چهارم 

آن به عنوان حق بیمه از کشاورزان دریافت شده بود.
مدیر شعب بانک کشاورزى استان اصفهان بخش کشاورزى را پر ریسک دانست و 
گفت: در طى پنج سال گذشته در استان اصفهان 850 میلیارد ریال حق بیمه دریافت 
شد ولى ســه هزار و 200 میلیارد ریال غرامت پرداختیم و توانستیم آرامش را حفظ 

کنیم.
بهبهانى ادامه داد: صندوق بیمه کشاورزى 204 نوع ریسک را در 154 نوع فعالیت و 
66 محصول پوشش داده است که از 66 محصول، 25 محصول باغات، 23 محصول 
زراعى، گلخانه هاى سبزى، صیفى و گل هاى زینتى، 14 نوع محصول دام و طیور و 
چهار محصول مراتع در حال حاضر تحت پوشش بیمه اى است و در سال جارى 110 
هزار بیمه گذار از خدمات بیمه اى بانک کشاورزى استان اصفهان استفاده مى کنند. 
وى از اشــتغالزایى 210 نفر از فارغ التحصیالن بخش کشاورزى و همکارى آنان 
با بانک کشاورزى استان اصفهان خبر داد و افزود: این 210 فارغ التحصیل بخش 
کشاورزى در قالب 10 شرکت خدمات بیمه اى، 30 دفتر خدمات اصلى و 30 دفتر 

فصلى در استان کار بیمه اى با ما همکارى دارند.
مدیر شعب بانک کشاورزى استان اصفهان اظهار داشت: در کل سیستم بانکى استان 
اصفهان تا پایان دى ماه سال جارى 870 فقره تسهیالت از محل اعتبارات بنگاه ها 
پرداخت شد که از این تعداد 369 فقره تسهیالت معادل هزار و 315 میلیارد ریال را 
بانک کشاورزى استان پرداخت کرده که اگر به مصرف واقعى برسد اشتغالزایى ایجاد 

مى کند. این در حالى است که 200 فقره هم در دست بررسى است.
بهبهانى مى گوید: بخاطر کمبود منابع آبى، اعتبار آبیارى تحت فشار درنظر گرفته 
شد و بانک کشاورزى طى سال هاى 93 تا دى ماه 95، توانست با پرداخت تسهیالت 
در این راستا، آبیارى تحت فشار را در 17 هزار و 640 هکتار اراضى استان، اجرایى 

کند که در حال حاضر این تسهیالت، بالعوض پرداخت مى شود.
وى با بیان اینکه مسئوالن بر کشاورزى مکانیزه تأکید دارند، افزود: طى سال هاى 
93 تا دى ماه 95، دو هزار و 905 فقره تسهیالت با 655 میلیارد ریال به متقاضیان 
پرداخت شد. همچنین بانک کشاورزى استان اصفهان 128 فقره تسهیالت براى 

احداث گلخانه ها با 620 میلیارد ریال پرداخت کرد.
وى از اعتبار تسهیالت قرض الحسنه ازدواج هم سخن گفت و افزود: تا پایان دى ماه 
سال جارى از دو هزار و 808  نفر متقاضى تسهیالت ازدواج، هزار و 472  نفر تشکیل 
پرونده داده که 521 نفر این وام ده میلیــون تومانى را دریافت کردند  و 921 نفر در 
حال تکمیل پرونده هســتند و در حقیقت وام قرض الحسنه ازدواج به 52/5 درصد 

متقاضیان پرداخت شده و همچنان استمرار دارد.
مدیر شعب بانک کشاورزى استان اصفهان خرید تضمینى گندم را از دیگر خدمات 
بانک کشاورزى برشمرد و گفت: در سال جارى بانک کشاورزى استان معادل 15 

هزار میلیارد ریال براى پرداخت وجه گندم کشاورزان به دولت کمک کرده است.

آرامِش بخش کشاورزى در گرو خدمات بانک کشاورزى است
مدیر شعب بانک کشاورزى استان اصفهان:

شهردارى سده لنجان به اســتناد مصوبه شماره 625/ش/95 مورخ 
95/9/1 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد جایگاه CNG شهردارى را 
از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط بصورت اجاره پایه ماهیانه 

102/000/000 ریال واگذار نماید. 
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 
95/12/1 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى 
و نیز جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى به نشانى

 www.sh-sedehlenjan.ir  مراجعه نمایند.

 «آگهى مزایده نوبت اول»

میثم محمدى- شهردار سده لنجانمیثم محمدى- شهردار سده لنجان

چاپ اول

 شهردارى گرگاب به استناد مجوز شــماره 612 مورخ 95/9/30 شوراى محترم 
شهر قصد دارد نسبت به فروش یک پالك زمین کارگاهى واقع در سایت کارگاهى 
شهر گرگاب به مساحت 31/72 مترمربع و سا ختمان قدیمى شورا واقع در بلوار 
امام خمینى (ره) جنب مسجد جامع شهر به مساحت 44/30 مترمربع طبق قیمت 
کارشناسى رسمى دادگســترى اقدام نماید لذا کلیه متقاضیان خرید مى توانند 
حداکثر تا تاریخ 95/11/24 جهت بازدید و اخذ مدارك مزایده و خرید به شهردارى 
گرگاب به آدرس: اصفهان- شهر گرگاب- انتهاى بلوار امام خمینى (ره) مراجعه و 
سپس تا پایان وقت ادارى مورخ 95/11/28 پیشنهادات خود را طبق مفاد مندرج 

در متن آگهى به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 03145754545 و دورنگار: 03145753330 

 www.shahrdari-gorgab.ir :وب سایت شهردارى گرگاب

آگهى مزایده نوبت دوم 

سیدرسول هاشمیان- شهردار گرگاب  سیدرسول هاشمیان- شهردار گرگاب  

چاپ اول

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد بوفه جنب سلف سرویس مرکزى (آالچیق) خود را از طریق برگزارى 
مزایده عمومى به شرکت ها یا افراد واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اسناد و 
اطالعات حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهى به سایت اینترنتى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 

به آدرس: iaun.ac.ir (قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. 
شرایط به شرح ذیل مى باشد 

1- سپرده شــرکت در مزایده مبلغ 10/000/000 ریال (ده میلیون ریال) مى باشد که مى بایست به حساب سپرده شماره 
0216236554001  نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکى با موضوع 

شرکت در مزایده ارائه گردد. 
2- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

3- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.
4- بابت خرید اسناد 200/000 ریال (دویست هزار ریال) به حساب سپرده شماره 0216236554001  نزد بانک ملى شعبه 

دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمائید. 
آدرس: نجف آباد- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد- دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه 

تلفن دبیرخانه: 42292020- 031 
نمابر: 42291107- 031  و 42291016- 031 
Email:monaghese@iaun.ac.ir

 آگهى مزایده عمومى 

اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد   اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد   

دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد

 بیمارستان دکتر غرضى اصفهان در نظر دارد نسبت به توســعه و تعمیرات اساسى اورژانس بیمارستان دکتر غرضى اصفهان به متراژ حدود 2100 
مترمربع طبق اسناد مناقصه با شرکت هاى واجد شرایط اقدام نماید. 

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ دوشنبه 95/11/25 به آدرس: اصفهان- خیابان کاوه- خیابان دکتر غرضى- بیمارستان 
دکتر غرضى- واحد تدارکات مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه توسعه و تعمیرات اساسى 
اورژانس بیمارستان دکتر غرضى اصفهان  

بیمارستان تخصصى و فوق تخصصى دکتر غرضى اصفهانبیمارستان تخصصى و فوق تخصصى دکتر غرضى اصفهان

اا
نوبت اول

زمان و مکان شرح ردیف 

روز دوشنبه مورخ 95/11/18 لغایت دوشنبه مورخ 95/11/25 واحد تدارکات بیمارستان دکتر غرضى توزیع اسناد مناقصه 1
واقع در خیابان کاوه- خیابان دکتر غرضى- بیمارستان دکتر غرضى

تا پایان وقت ادارى دوشنبه مورخ 95/12/9 واحد تدارکات بیمارستان دکتر غرضى واقع در خیابان مهلت تحویل پیشنهادات 2
کاوه- خیابان دکتر غرضى- بیمارستان دکتر غرضى

روز سه شنبه مورخ 95/12/10 روز بازگشایى اسناد مناقصه 3
مدیریت درمان 

700/000/000 ریال مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 4

الزم به ذکر است جهت تحویل اوراق مناقصه بایستى مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 111185687 نزد بانک رفاه به نام هزینه هاى پرسنلى 
ادارى بیمارستان دکتر غرضى واریز گردد. 

ی ما ن ا سازمان تأ
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در روزهایــى که جشــنواره فیلم فجر بــه آرامى و حتى 
نشست هاى خبرى اش با کمترین حاشیه اى برگزار مى شد، 
فیلم «قاتل اهلى» این روند را بر هم زد.به گزارش ایسنا، 
بامداد هفدهم بهمن ماه پــس از پایان نمایش فیلم «قاتل 
اهلى» در برج میالد، بر خالف انتظار عده اى، نشست پرسش 
و پاسخ فیلم «قاتل اهلى» به کارگردانى مسعود کیمیایى با 
حضور تهیه کننده و کارگردان که از مدت ها قبل جدل ها و 
حاشیه هاى زیادى بینشان به وجود آمده بود، برگزار شد. این 
نشست در طول مدت زمان برگزارى هم با حرف هاى گاهى 
تند کیمیایى دنبال شــد اما در پایان به بحث و جدل میان 
مسعود کیمیایى، پوالد کیمیایى، منصور لشکرى قوچانى 

و اشک هاى دختر تهیه کننده «قاتل اهلى» کشیده شد.
مســعود کیمیایى در ابتداى صحبت هاى خود خطاب به 
اهالى رسانه با اشاره به خنده هاى سازمان دهى شده در سالن 
نمایش اظهار کرد: این آمدن و نشستن با شما تبعات دارد که 
بخشى از آن را در سالن دیدیم. یک اتفاق مهمى که افتاده 
این است که با دنیاى مزدورى در سینما و هنر آشنا مى شویم 
و این مزدورى یعنى اینکه جنس خندیدن ها، ترسیدن ها و 

حتى قیمت ها را از آن مى فهمیم.
او گفت: فیلم «قاتل اهلى» براى نترس هاست. کسى که 
این فیلم را مى بیند نترس است مثل سازنده اش. این فیلم 
براى کوچکى فکر ساخته شده است. براى اینکه اندازه هاى 

دانستگى را باال  ببرد. 
کیمیایى در ادامه در پاسخ به انتقادى درباره نحوه دکوپاژ و 
کات هاى فیلم «قاتل اهلــى» و نیز دیالوگ هاى این فیلم 
گفت: وقتى فیلمساز نیستید و نمى شناسید، درباره آن صحبت 
نکنید. ضمن اینکه دیالوگ هاى این فیلم به طور کامل نثر 
روزنامه اى است چون موضوع آن براى روزنامه و رسانه است. 
وى همچنین اشاره کرد: این فیلم 109 دقیقه است که باید 

کوتاه شود و به 104 دقیقه برسد.
او در پاسخ به این سئوال که قرار است تدوین دیگرى از این 
فیلم انجام شود، گفت: مگر مى شود یک کتاب دو مولف باشد. 
این فیلم آن قدرى که قرار است بشود خواهد شد. چون حجم 
داربست و اسکلت آن در حدود 106 دقیقه جا مى گیرید. االن 

به قول قدیمى ها فقط یک کیسه کشى مى خواهد.
کارگردان فیلم «قاتل اهلى» در پاسخ  به سوالى درباره اینکه 
با توجه به یادداشت داریوش مهرجویى، بدهى نسل شما از 
چه کسى باید طلب شود، اظهار کرد: این حجم بى اخالقى 
از داخل خود فیلم که یکــى از مهم ترین عنصرهاى فیلم 

است، مى آید. پوالد کیمیایى یک هنرپیشه است و هر وقت 
مى خواهند به او حرف یا متلکى بگویند او را پسر کیمیایى 
خطاب مى کنند در حالى که او فیلم هــاى کمدى و کوتاه 
هم بازى کرده و براى «قاتل اهلى» به عنوان یک خواننده 
تمرین کرد تا بدون جایگزینى با یک خواننده واقعى بتواند 
بخواند. وى تاکید کرد: تا کى باید نیش زده شود که داریوش 
مهرجویى به جوش آید. نمى دانم این عصبیت ها را چه کار 
کنم. با این حال جاى پرویز پرستویى دراین جا خالیست و 

درود به داریوش مهرجویى که به زودى نزد او خواهم رفت.
پس از آن سئوالى درباره حضور پوالد کیمیایى و به طور کلى 
حاشیه هاى پیش آمده در فیلم مطرح شد که پوالد کیمیایى 
از خبرنگار مربوطه خواست این سئوال را از تهیه کننده فیلم 
بپرسد و لشکرى قوچانى هم در این باره گفت: به نظرم دامن 
زدن به یک سرى از حاشیه ها درست نیست چون فیلم «قاتل 
اهلى» فیلم خیلى خوبى اســت و بهتر هم خواهد شد. من 
اینجا مقاوت و ایستادگى مى کنم و عالقه ام به استاد کیمیایى 

باعث شد وارد چنین پروژه سنگینى شوم. البته به نظرم حدود 
15 دقیقه بازى هاى فراتر ازفیلمنامه وجود دارد که پس از 

جشنواره در جلساتى این موضوع را پیگیرى خواهیم کرد.
این صحبت با واکنش کیمیایى مواجه شد که این مسئله 

وظیفه شما نیست.
قوچانى ادامه داد سینما کار گروهى است و براساس این باور 
به سینما آمدم. براى اینکه گروهى قوى  در کنار استاد قرار 
بگیرد تالش کردم تا شما فیلم خوبى ببینید. کارى کردم تا 

استاد به آن چیزى که بخواهد برسد. اگر عده اى رانت خوار 
هستند و این فیلم مى خواهد درباره آن حرف بزند، حاشیه 
سازى براى آن اشتباه اســت. وى افزود: ما 9 ماه هر روز با 
استاد کیمیایى جلسه گذاشتیم و باید از حاشیه سازى براى 

فیلمى که بهتر هم مى شود، دور شویم.
کیمیایى جواب داد حاشیه ها خودتان هستید.

به گزارش ایسنا، این صحبت هاى لشکرى قوچانى با پاسخ 
کیمیایى روبرو شــد که گفت: وقتى نمى توانند به من بند 
کنند آن را به پوالد ربط مى دهند در حالى که من نمى توانم 
بعد از 50 سال فیلم خودم را به خاطر پسرم که بازیگر است 

کج و کوله کنم.
در پایان این نشست، محمود گبرلو که به عنوان مجرى و 
اداره کننده جلسه حاضر بود و بارها مجبور به آرام کردن جو 
سالن شده بود، از فریدون جیرانى به عنوان تاریخ شفاهى 
ســینماى ایران خواســت تا براى اتفاقات پیش آمده در 
جلسه اظهار نظر کند. جیرانى هم با ابراز تاسف از آن چه در 
نشست پیش آمده و نیز ابراز تاسف از نامه پرویز پرستویى 
و طوسى، تاکید کرد: نمى خواهم نقش تهیه کننده را کم 
کنم اما کارگردان فیلم مولف اثر بود. او افزود: درددل آقاى 
مهرجویى مرا به گریه انداخت. نمى خواستم این مشکالت 
به این جا کشیده شود و بیشــتر وارد بحث نمى شوم اما به 

احترام مسعود کیمیایى تعظیم مى کنم.
در پایان صحبت هاى فریدون جیرانى، مجرى نشســت 
هنگام اعالم تمام شــدن برنامه رو به عکاسان خواست 

که مســعود کیمیایى و منصور لشکرى قوچانى 
یکدیگر را ببوسند تا کدورت ها برطرف شود 

اما طرفین تمایلى براى این کار نشان 
ندادند و در آخر هم یکى از منتقدان 

حاضر در نشست اعتراضى کرد 
که باعث جدل بیشــتر میان 
مجــرى برنامه و او شــد و 
این بحث ها و حاشــیه ها 
بیرون از سالن نشست در 
چند گروه ادامه یافت که 
فریدون جیرانى، لشکرى 
نــى و مســعود  قوچا
کیمیایــى در مرکز هر 
کدام از این گروه ها قرار 

داشتند.

یک نشست تمام حاشیه اى براى فیلم «قاتل اهلى»
مریــال زارعــى از فیلمنامه نویســان خواســت کــه 
فیلمنامه هاى طنز بیشترى بنویسند تا براى کار در این 

ژانر پیشنهاد شوند.
به گزارش ایســنا، بازیگر فیلم «زیر ســقف دودى» به 
کارگردانى پوران درخشــنده در نشست پرسش و پاسخ 
این فیلم  اظهار کرد:  من شخصا آدم طنازى هستم و بسیار 
عالقه مندم در فیلم هاى کمدى بازى کنم؛ البته فیلم هایى 
که کمدى استاندارد باشند، ولى متاسفانه چنین فیلم هایى 
پیشنهاد نمى شوند و ناخواسته فیلمنامه هایى را مى گیرم 

که دغدغه مند و اجتماعى هستند.
او که در پاسخ به پرسشــى مبنى بر این که چرا بیشتر در 
فیلم هاى اجتماعى بازى مى کند، سخن مى گفت، ادامه 
داد: احساس مى کنم سینما براى من یک تریبون است 
و فکر مى کنم از طریق آن مى توان با مردم ارتباط برقرار 
کرد و دوست دارم تریبون مردم باشــم. فیلمنامه هاى 
اجتماعى دغدغه من هستند، بویژه آن هایى که به زنان 
مى پردازند، برایم جذاب هستند؛ اما دلم براى فیلم طنز 
تنگ شده اســت. پس مى خواهم فیلمنامه هاى خوب 

بنویسید و براى کار به من بدهید.
- کارگردان این فیلم - هم در این پوران درخشنده 

نشست درباره پروسه ساخت 
«زیر سقف دودى» گفت:  از 
زمان ساخت فیلم «هیس 
دخترها فریــاد نمى زنند» 
تا امروز که اینجا هستم، 
پنج ســال مى گذرد و در 
این مــدت به دنبال فراهم 
کردن شرایط به لحاظ محتوا 
و امکانات مالى بودیم تا 
این فیلم ســاخته شود؛ 
اما در شــرایطى که هیچ 
کســى کمک نمى کند و 
هر کســى مى خواهد آنچه 
را که تمایل دارد در فیلم به 
نتیجه برساند، کار با تاخیر 
انجام شد و ساخت این فیلم 
از ابتدا، دو ســال به طول 

انجامید.

مریال زارعى: سینما 
برایم تریبون است

کرد: نمى خواهم نقش تهیه کننده را کم ید
دانفیلم مولف اثر بود. او افزود: درددل آقاى 
 به گریه انداخت. نمى خواستم این مشکالت 
ده شود و بیشــتر وارد بحث نمى شوم اما به 

 کیمیایى تعظیم مى کنم.
بت هاى فریدون جیرانى، مجرى نشســت 
شــدن برنامه رو به عکاسان خواست  تمام

کیمیایى و منصور لشکرى قوچانى
سند تا کدورت ها برطرف شود 

یلى براى این کار نشان 
ر هم یکى از منتقدان 

ستاعتراضى کرد 
ل بیشــتر میان 
و او شــد و  مه
و حاشــیه ها 
نشست در ن
یافت که  مه
ى، لشکرى 
مســعود 
مرکز هر  ر
روهها قرار

- کارگردان این فیلم - هم درپوران درخشنده 
پرو پروسه ساخ رباره رت درب نشس
«زیر سقف دودى» گفت
زمان ساخت فیلم «هی
دخترها فریــاد نمى زنن
تا امروز که اینجا هس
و پنج ســال مى گذرد
این مــدت به دنبال فر
کردن شرایط به لحاظ مح
و امکانات مالى بودیم
این فیلم ســاخته ش
اما در شــرایطى که ه
کســى کمک نمى کن
کســى مى خواهد آن هر
فیلم دارد در را که تمایل
نتیجه برساند، کار با تا
انجام شد و ساخت این ف
از ابتدا، دو ســال به ط

انجامید.

 على اصغر حاج حیدرى شهردار خمینى شهر به مناسبت والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار با حضور در بیمارستان هاى شهید آیت اله اشرفى و ساعى با اهداء گل از 
مقام شامخ و زحمات پرستاران و کادر درمانى این مراکز تجلیل و قدردانى نمود..

 در این دیدار که دکتر حمیدرضا میرزائیان رئیس و مدیر بیمارستان اشرفى و ساعى حضور داشتند، شهردار خمینى شــهر با حضور در بخش هاى مختلف به 70 نفر از 
پرستاران زحمت کش خدا قوت گفت. 

 الزم به ذکر است در بیمارستان اشرفى و ساعى درمجموع بیش از 200 پرستار به صورت شبانه روزى در کادر ادارى و پزشکى فعالیت مى کنند. 

قدردانى شهردار خمینى شهر 
از پرستاران

با حضور در 2 بیمارستان صورت گرفت



1010فناورىفناورى 2871دوشنبه  18  بهمن  ماه 

با شــروع ســال 2017 مدیــران بازاریابــى در برندها 
و اســتارت آپ ها برنامه هاى بازاریابى ســال گذشته 
را بررســى میکننــد و بازخــورد روش هــاى مختلف 
تبلیغاتــى را با یکدیگر مقایســه میکنند تا براى ســال 
جدید بتوانند بهتریــن و موثر ترین تکنیــک ها را بکار

 بگیرند.
پس از بررســى و تحلیل کامــل فیدبک(بازخورد) انواع 
روش هاى تبلیغات آنالین که توسط برندهاى بزرگ بین 
المللى و همچنین استارت آپ هاى جوان بکار گرفته شده 
اســت ، ویرلن برترین تکنیک هاى بازاریابى و تبلیغات 

اینترنتى براى سال 2017 را معرفى کرد:

سئو
بهینه سازى سایت براى جستجوى گوگل یا سئو سایت 
باز هم به عنوان برترین تکنیــک بازاریابى آنالین مورد 
توجه وبمستران قرار گرفته است و هم اکنون رقابت بسیار 
شدیدى براى کســب رتبه اول گوگل بین وب سایت ها 

وجود دارد .
طراحى ســایت براســاس جدیدتریــن الگوریتم هاى 
SEO و با قابلیــت نمایش مناســب در موبایل ، محل 
مناسب هاستینگ سرور ســایت ، سرعت باالى سایت 
در لود شــدن ، تجزیه تحلیل سایت با اســتفاده از تمام 
بخش هاى گوگل وبمســتر و گوگل آنالیتیک ، تحلیل 
سایت از طریق سایت بین المللى MOZ و الکسا ، تولید 
محتواى دست اول ، اســتفاده درست از کیورد هایى که 
جستجوى باالیى دارد که از طریق سایت گوگل ترند در 
درسترس است و دریافت بک لینک فالو دائمى از طریق 
رپرتاژ آگهى جزو مهمترین تکنیک هاى ســئو ســایت

 است .

رپورتاژ آگهى
رپورتاژ آگهى یا روابط عمومى دیجیتال ( PR ) باالترین 
رشد را میان موثر ترین روش هاى بازاریابى آنالین و سئو 

در سال گذشته داشته اســت . رپورتاژ در واقع یک خبر 
تبلیغاتى است که به ســفارش برندها و از طریق شرکت 
ویرلن در خبرگزارى هاى معتبر و همچنین سایت هاى 
خبرى پربازدید در حوزه آى تى و الیف اســتایل منتشر 

میشود .
انتشار اخبار رسمى کســب و کار ها در خبرگزارى هاى 
پربازدید میتواند اعتبار باالى را براى تبلیغ دهنده ایجاد 
کند . امروز رپورتاژ خبرى یکى از مهمترین اســتراتژى 
هاى مارکتینگ و برندینگ کمپانى هاى بزرگ و استارت 
آپ هاى هوشــمند است . همچنین شــرکت گوگل در 
مقاالت آموزشى و کنفرانس هاى مختلفى اعالم کرده 
است که با توجه به اینکه چند کلمه کلیدى در متن رپرتاژ 
آگهى به وب سایت تبلیغ دهنده لینک فالو میشود و خبر 
منتشر شده در سایت ها آرشیو شــده و حذف نمیشود ، 
این یک روش دریافت بک لینک کامال ارگانیک اســت 
و موثر ترین تکنیک جهت بهبود رتبه ســایت در گوگل 

محسوب میشود .

تبلیغات در گوگل
تبلیغات گوگل یکى از پرکاربرد ترین روش هاى بازاریابى 
دیجیتالى است که براى کسب و کار هاى بزرگ و کوچک 

در سراسر دنیا بسیار مفید و پربازده بوده است .
تبلیغات در گوگل بصورت کلیکى محاســبه مى شود و 
بنابراین آگهى دهنده تنها براى مخاطبین واقعى که وارد 
وب سایت میشوند هزینه پرداخت میکند . تبلیغات کلیکى 
گوگل پس از سفارش از طریق شرکت ویرلن ، بسرعت 
فعال میشود و در رتبه اول جستجو براى هر کلمه کلیدى 
که مورد نظر باشد نمایش داده میشود . امکانات بسیارى 
براى مدیریت تبلیغات گوگل وجــود دارد و در واقع این 
هدفمند ترین روش بازاریابى آنالین میباشد . با توجه به 
اینکه امروزه افراد بسیارى با استفاده از گوشى موبایل یا 
تبلت در گوگل جســتجو میکنند و تبلیغات گوگل باالى 
نتایج اصلى و در رتبه اول نمایش داده میشود ، درواقع این 
نوع آگهى ، یکى از بهترین روش هاى تبلیغات در موبایل 

نیز محسوب میشود .

ایمیل مارکتینگ
ارســال خبرنامه و ایمیل تبلیغاتى براى مخاطبین هدف 
بهترین روش بازاریابى آنالین اســت و همچنین ارسال 
دوره اى براى مشــتریان نیــز بهترین راهــکار براى 
تشــویق آنان به خرید دوباره از مجموعه شــما خواهد

 بود .
وب ســایت هاى ایمیل مارکتینگ بیــن المللى مانند 
Mailchimp ابزار هاى بســیار کارآمــد و در عین حال 
ســاده اى را براى ارتباط با مخاطبین از طریق ایمیل در 
اختیار ما قرار داده اند که حتى براى کســب و کار هاى 
کوچک بصورت تبلیغات رایگان قابل اســتفاده اســت 
! فقط کافیســت لیســت ایمیلى از جامعه مخاطب خود 
تهیه کنید ، از طریق ســایت هاى ایمیل مارکتینگ یک 
صفحه ایمیل گرافیکى زیبا درست کنید ، به بخش هاى 
مهم و مرتبط ســایت خود لینک دهید و آنرا براى بانک 
ایمیل خود ارســال کنید . ارســال ایمیل تبلیغاتى اگر 
بصورت حرفه اى و با محتواى مناســب انجام شود مى 
تواند بهترین و ارزان تریــن روش دیجیتال مارکتینگ

 باشد .

تبلیغات در شبکه هاى اجتماعى
تبلیغات در فیســبوك ، یوتیوب ، اینســتاگرام و ســایر 
شــبکه هــاى اجتماعــى جــزو هدفمنــد تریــن و 
پرطرفدار ترین روش هــاى دیجیتــال مارکتینگ در 
دنیاست و تبلیغ در این وب سایت ها بسیار موثر و زود بازده 
است . متاسفانه در ایران امکان ثبت آگهى از طریق این 

شبکه ها وجود ندارد .
تبلیغات در اینســتاگرام و تبلیغات در تلگرام در ایران و 
درمیان مدیران کســب و کار ها خواهان بســیارى دارد 
اما متاسفانه پلتفرم تبلیغاتى این شبکه ها در ایران قابل 
استفاده نیست و از طرف این سایت ها براى ایران محدود 

شده است .

تبلیغات ویدئویى
تبلیغات ویدئویى شامل ساخت یک تیزر تبلیغاتى خالقانه 
و کوتاه در حدود یک تا دو دقیقه است که در شبکه هاى 
اجتماعى منتشــر میشــود و درصورتى که مورد توجه 
مخاطبان قرار بگیرد و وایرال شــود ، مى تواند بسرعت 

باعث محبوبیت برند ها میان مردم شود .

تبلیغات بنرى
تبلیغات بنرى ثابت یا همان بنر هاى انیمیشن تبلیغاتى 
که همیشه در ستون هاى کنارى یا باال و پایین وب سایت 
ها دیده مى شود یکى از قدیمى ترین روش هاى تبلیغات 
اینترنتى محسوب مى شــود و درواقع تبلیغات بسیار پر 
هزینه و دیر بازدهى هســتند که در صورت تداوم آن و 
نمایش در جایگاه هاى مناســب ســایت هاى پربازدید 
مى تواند براى برندینگ کمپانى هاى بزرگ بسیار موثر 
باشد . اما براى استارت آپ ها و کســب و کار هاى نوپا 

چندان موثر نخواهد بود .

تبلیغات کلیکى
تبلیغات کلیکى به صورت بنر یا متن و حتى ویدئو در وب 
سایت ها و برنامه هاى موبایل نمایش داده میشود و یکى 
از موثرترین تکنیک هاى تبلیغات هدفمند در دنیاست که 

توسط کمپانى هاى بزرگى مانند گوگل ارائه مى شود .
در ایران امــا بدلیل عدم صداقت برخى از ســایت هاى 
نمایش دهنده تبلیغ و حتى سایت هاى تبلیغات کلیکى ، 
متاســفانه درصد باالیى از ورودى ها فیک و غیرواقعى 
هســتند و تنها باعث از بین رفتن هزینــه آگهى دهنده 

مى شوند .
در نهایــت مهمترین و تاثیرگــذار ترین مــوردى که 
میتواند باعــث موفقیــت در بازاریابــى از روش هاى 
مختلف شــود ، خالقیــت در تولیــد محتوا و انتشــار 
حرفه اى آن توســط شــرکت تبلیغاتى ویرلن است که 
به برندهــاى برتر و اســتارت آپ هاى هوشــمند ارائه

 مى شود .

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

قابلیت هاى متعدد تراشه 
سفارشى بعدى مک

اپل، در طراحى تراشــه هاى مبتنى    ایتنا|
بــر اى.آر.ام ســرى اى(A) براى آیفــون و آى پد 
موفقیت هایى را کسب کرده است. بلومبرگ گزارش 
داد که این شــرکت قصد ندارد که جاى تراشه هاى 
اینتل را روى دستگاه هاى مک خود بگیرد بلکه صرفًا 
مى خواهد در این زمینه، دستى بر آتش داشته باشد 

و سیلیکون هاى طراحى شدة خود را آزمایش کند. 
 Ian) و آیان کینگ (Mark Gurman)مارك گورمن
King) از بلومبرگ، به تازگى نوشتند که اپل در حال 
ساختن تراشه هاى مبتنى بر اى.آر.ام با قابلیت پاور  

نپ (Power Nap) مى باشد.
پاور نپ، قابلیتى اســت که مک بوك هــاى اپل با 
بهره گیــرى از آن، در حالتى کــه صفحه نمایش، 
خاموش است و هیچ گونه اســتفاده اى از مک بوك 
نمى شــود، اقدام بــه دریافت ایمیــل و همچنین 
به روزرســانى نرم افزارها در کنار ســایر قابلیت ها 
نظیر همگام ســازى وقایــع تقویــم مى کند. این 
قابلیت براى پردازش از تراشــه هاى اینتل استفاده 
مى کند که ایــن کار باعــث صرف شــارژ باترى 
مى گردد اما بــا تراشــه هاى مبتنى بــر اى.ام.آر، 
مصرف باترى به میزان شایان توجهى کمتر خواهد 

شد.
استفاده از پردازنده هاى مورد بحث، اولین گام براى 

کنار گذشتن کامل پردازنده هاى اینتل است.

اپلیکیشن ویرایش حرفه اى و 
تبدیل سایز تصاویر

یکى از مشکالت همیشگى کاربران اینستاگرام، سایز 
تصاویر به اشتراك گذارى شده است که در بسیارى از 
موارد کاربران نمى توانند به صورت کامل تصاویر ثبت 
شده خود را به اشتراك بگذارند ؛ راه حل هاى مختلفى 
تاکنون براى این مشکل ارائه شــده است که یکى از 
 InstaSize-Photo Editor آن ها استفاده از اپلیکیشن
مى باشد، توسط این نرم افزار مى توانید با کمک دستگاه 
اندرویدى تان، تصاویر دلخــواه خود را انتخاب کرده و 
آنها را به سایز استاندارد مورد نیاز اینستاگرام تبدیل کنید 
تا بتوان آن ها را به صورتى کامل به اشتراك گذاشت. 
قابلیت هاى اینستا ســایز تنها به تغییر اندازه تصاویر 
ختم نمى شود ؛ مجموعه ى مختلفى از فیلتر ها در این 
برنامه گنجانده شده اســت که مى توانید به راحتى به 
آن ها دسترســى داشــته و تصاویر خود را به صورت 
حرفه اى ویرایش نمایید. افکت هــا مختلف، از دیگر 
قابلیت هاى این نرم افزار اســت که براى اســتفاده از 
افکت ها تنها نیاز اســت تصویــر دلخواه خــود را از 
گالرى دستگاه هوشــمندتان انتخاب کنید و تغییراتى 
خارق العاده را براى روى آن ها اعمال نمایید! قبل از به 
اشتراك گذارى تصاویر در اینستاگرام، متن هاى زیباى 
خود را با استفاده از ده ها فونت نوشته و بر روى عکس 

قرار داده و آن ها را با دوستانتان مشترك شوید!

رؤیاى اینترنت فوق سریع به 
واقعیت تبدیل مى شود

رؤیاى شــبکه هاى بى ســیم 5G با برنامه هاى تازه 
شرکت معروف AT&T رنگ واقعیت به خود مى گیرد. 
این اپراتور اعالم کرد که در ســال جارى میالدى؛ 
شبکه بى ســیم فوق سریع این شــرکت در دو شهر 
آستین و ایندیاناپولیس راه اندازى مى شود. هرچند که 

زمان دقیقى براى آن تعیین نشده است.
با این که هنوز خیلى زود است که درباره این فناورى 
نظر داد؛ اما AT&T کامال نســبت به شبکه بى سیم 
خود مطمئن اســت و مى گوید کارایــى آن باالتر از 
انتظارات خواهد بود. طبق اخبار منتشر شده؛ حداکثر 
سرعت اینترنت  5G در دو ناحیه اعالم شده به 400 
مگابیت بر ثانیه و حتى فراتر از آن مى رسد. هم چنین 
جاى پیشرفت وجود دارد و با به کارگیرى روش هاى 
ویژه این سرعت تا پیش از ســال 2018؛ به حدود 1 

گیگابیت بر ثانیه مى رسد. 

شهرفود یک گروه سفارش اینترنتى و تلفنى غذا است که با محوریت اســتان اصفهان کار خود را آغاز نمود. این گروه با 
استفاده از  ایده هاى نو و همچنین قابلیت هاى منحصر به فرد در راستاى پل ارتباطى میان رستوران ها و فست فود ها با 
مشتریان اقدام نموده است. این سایت با ارایه خدمات خاص و ویژه خود تجربه سفارش غذا با تخفیفات و همچنین امکانات 
ویژه را فراهم آورده و کاربران این سامانه را قادر مى سازد به راحتی غذاى مورد نظر خود را از رستوران  انتخاب و در محل 

دریافت نمایند. از مزایا و قابلیت هاى سایت شهرفود مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان سفارش اینترنتى و تلفنى غذا در هر مکان،  عضویت رایگان بهمراه امکان ایجاد پروفایل شخصى براى هر کاربر 
و اشتراك در تمامى رستوران ها تنها با یک بار عضویت،  امکان یافتن غذاهاى با قیمت مناسب و ارزانتر، تنوع بى نظیر 
غذاها اعم از ایرانى، سنتى، فرنگى، چینى، دریایى، ایتالیایى، مغولى، فست فود، گیاهى، رژیمى و ...،روش هاى پرداخت 
متنوع(حضورى، اعتبارى و آنالین)،  امکان پیش سفارش براى روز و ساعت خاص، یکسان بودن تمامى قیمت منوها در 

سایت طرف دوم قرارداد با رستوران ها،مشاهده منوى عکس دار و به روز رستوران ها
http://shahrfood.com :وب آدرس

 A Boy and His Blob بازى جدید و خارق العاده در ســبک بازى هاى فکرى و ماجراجویى براى اندروید است 
که به تازگى شاهد عرضه شدن نسخه اندرویدى آن در گوگل پلى بودیم. سرزمین Blobolonia در خطر افتاده و 

نیروهاى شیطانى در حال از بین بردن این سرزمین هستند.
 در این شرایط سخت، حبابى از آسمان به زمین مى آید و پسرکى را براى کمک به سرزمینش پیدا مى کند، حال 
باید هدایت هر دوى این شخصیت ها را در دست گرفته و براى نابودسازى مهاجمانى که قصد نابودى سرزمینتان 
را در سر دارند، تالش کنید! حبابى که در بازى A Boy and His Blob تحت اختیارتان است، مى تواند به سادگى 
تغییر شکل دهد ؛ فقط کافیست چندین لوبیا به او بدهید و شاهد تغییر شکلش باشید، اما پیدا کردن لوبیا در برخى 
از مراحل، کار ساده اى نیست ؛ با هر تغییر شکلى که این حباب انجام مى دهد، مى توانید موانع مختلفى را به طور 

خالقانه از سر راهتان بردارید! 
این بازى به صورت دو بعدى طراحى شده است و در آن شما کنترل شخصیت ها را بر عهده مى گیرید و ده ها معما 

و پازل مختلف را حل مى کنید.

معرفى محصول

ساعت هوشــمند Gear S3 تنها براى منتقل کردن 
اعالنــات از روى گوشــى بــه مچ نیســت. به  لطف 
سیستم عامل تایزن و البته توسعه دهندگان نسبتًا زیاد 
این پلتفرم، Gear S3 اپلیکیشــن، بازى و صفحات 
ساعت هاى بســیارى دارد که کاربر مى تواند از طریق 
 SAMSUNG Apps گوشى و با اســتفاده از برنامه
آنها را روى ساعت نصب کند. صفحات ساعت متنوع 
به کاربر امکان مى دهــد تا هر زمانى که خواســت، 
صفحه جدید و منحصر به فردى روى ساعتش داشته 
باشــد و جذابیت بیشــترى به آن ببخشــد. از طرفى 
بازى هاى ســاعتى به کاربر اجــازه مى دهد هنگامى 
که عالقه اى ندارد با گوشــى کار کنــد، از بازى هاى 
ســرگرم کننده و البته چالش برانگیز  Gear S3 لذت 
ببرد. این ساعت همچنین اپلیکیشن هاى بسیارى در 
فروشگاه سامســونگ دارد که بخشى از آنها مختص 
 Gear هستند و روى مدل قدیمى تر یعنى Gear S3

S2 نصب نمى شوند.
 Gear اپلیکیشن نقشه نیز چنین وضعیتى دارد، چون
S3 اولین ساعت هوشمندى است که با GPS داخلى 
روانه بازار شده است. البته کاربر مى تواند از GPS براى 
دیدن مسیر پیاده روى اش هم استفاده کند. برنامه رصد 
سالمتى و تناسب  اندام S Health سامسونگ، از طریق 
مچ هم ضربان قلب و هم تعداد قدم ها را مى شــمارد و 
به کاربر اجازه مى دهد میزان کافئیــن و آبى را که در 
 S Health طول روز مى نوشــد، از طریق ســاعت به
بفرستد تا کنترل بیشترى بر سالمت خود داشته باشد. 
ویجت هاى متنوعى براى کنتــرل پیاده روى، ضربان 
قلب، ســاعت هاى جهانى، فشارسنج، ماشین حساب، 
تقویم، ایمیل و برنامه هاى کاربردى دیگرى در ساعت 
 Rotating) تعبیه شــده که به لطف حاشــیه چرخان
Bezels) به راحتى قابل مدیریت اند و نیازى نیســت 

براى هر کارى صفحه را با انگشت لمس کرد.

ســاعت Gear S3 به میکروفن مجهز شده تا پاسخ 
دادن به تماس ها از طریق مچ دست امکان پذیر باشد. 
کاربر با استفاده از میکروفن مى تواند نوت هاى صوتى 
بنویسد که به طور مستقیم روى گوشى ذخیره مى شود 
و از طریق ســاعت نیز مى تواند آنها را گوش دهد. یا 
از همین طریق با دســتیار صوتى ارتباط برقرار کند و 
کارهایش را با کمترین دخالت انگشــت ها پیش ببرد. 
بلندگوى ساعت نیز در مواقع پاسخگویى به تماس ها 
به کمک کاربر مى آید. Gear S3 مى تواند به گوشى 
متصل شــود و از روى پخش کننده موسیقى گوشى، 
آهنگ ها را از طریــق بلندگویش پخش کند. از طرفى 
حافظه چهار گیگابایتى این ساعت به صاحبش اجازه 
مى دهد موزیک ها را روى حافظه داخلى ذخیره کند تا 
هنگام تمرین و ورزش کردن و زمان هایى که گوشى 
به ساعت متصل نیست، باز از گوش دادن به موسیقى

 لذت ببرد. 
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غذاى شهر 
در شهر غذا

بازى ماجراجویى 
خارق العاده اندروید 

 
چگونه کسى را در 
اسنپ چت بالك کنیم؟

چندین روش مختلــف براى مسدودســازى یک 
کاربر در اســنپ چت وجود دارد که مــى توانید با 
توجه بــه موقعیــت هــاى مختلف یکــى از آنها 
را اســتفاده نماییــد. به عنــوان یــک روش اگر 
شــخص موردنظر اخیراً براى شــما اسنپ ارسال 
کرده باشــد مى توانید به روى نــام وى در صفحه 
چت هاى خود رفته و بر روى آن یک ضربه طوالنى 

بزنید.
 ســپس در پنجره اى که ظاهر مى شــود بر روى 
عالمت چرخ دنده در گوشه باال سمت راست ضربه 
بزنید. در گزینه هایى که ظاهر مى شوند Block را 
انتخاب کرده و سپس جهت تایید یکبار دیگر روى 

دکمه Block ضربه بزنید.
 فرد مورد نظر به همین راحتى از لیست دوستان شما 
حذف  مى شود. اگر تمایل دارید مى توانید در پنجره 
بعدى که ظاهر مى شود، دلیل بالك کردن او را نیز 

براى اسنپ چت مشخص نمایید.

باز کردن کد کروم بر روى 
IOS توسط گوگل

در حالى که مدت زیــادى از معرفى    ایتنا|
گوگل کــروم بــراى IOS نمى گذرد، بــه یکى از 
بهترین مرورگرهــا در این سیســتم عامل تبدیل 
شــده اســت. ایــن مرورگــر داراى ویژگى هاى 
منحصر به فردى اســت که مختــص پلتفرم مورد 
بحث است. گوگل در پســتى اعالم کرد که کروم
IOS به خاطر پیچیدگى هــاى مضاعفى که دارد، از 
ســایر برنامه هاى پروژه «کرومیوم»، متمایز شده 

است. 
پروژه کرومیوم (Chromium) شــرکت گوگل به 
توسعه دهندگان اجازه مى دهد که به کدهاى متن 
باز مرورگر کروم دسترســى داشته باشــند، آنها را 
آزمایش کرده یا تغییر بدهند. اما نســخه IOS این 
مرورگر تا مدتى پیش، از ایــن امکان محروم مانده 

بود.
به بیان دیگر، کــروم مثل ســایر پلتفرم ها، براى 
IOS هم به منبع باز تبدیل شده است و به کاربران 
این امکان را مى دهد که داده هاى خود را بررســى، 

ویرایش و تدوین کنند.
به گفته کارشناســان علت اینکــه تاکنون کدهاى 
این نسخه در پروژه کرومیوم ارائه نمى شد، سختى 
اجراى مرورگر کروم روى دســتگاه هاى اپل بوده 

است.
با این تغییرات و متن باز شدن کروم درIOS، مطمئنًا 
پیشــبرد پروژه کرومیوم سرعت بیشــترى به خود 
خواهد گرفــت و این امکان را فراهــم خواهد کرد 
تا کاربران بیشــترى بتوانند در کشــف اشکاالت و 
آســیب پذیرى هاى این مرورگر بــه گوگل کمک

کنند.

ترفند

کلیک

 بهترین  بهترین 
راهکار هاى 

بازاریابى آنالین 
براى سال براى سال 2017
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رهبر اپوزیسیون استرالیا در انتقاد تند از    فارس|
نخســت وزیر گفت: وى براى پیروزى در انتخابات مبلغ 
1/75 میلیون دالر هزینه کرده و در رابطه با آمریکا هم با 

مردم استرالیا صراحت ندارد.
«بیل شورتن» رهبر حزب اپوزیســیون استرالیا با متهم 
کردن نخســت وزیر کنونى این کشــور گفت: وى آراء 

انتخاباتى را خریده است.
به نوشته روزنامه «استرالَین»، «ملکولم ترنبول» نخست 
وزیر استرالیا فاش کرد مبلغ 1/75میلیون دالر به حزب 

لیبرال داده است.
پیش از این ســخنان ترنبول، گزارشى منتشر شد که بر 
اساس آن معلوم مى شد در دوره انتخابات این کشور در ماه 
جوالى سال گذشته مبلغ قابل توجهى از سوى ترنبول به 

حزب لیبرال داده شده بود.
خود نخســت وزیر اســترالیا چند ســاعت بعد از انتشار 
این گزارش آن را تأیید کرد و گفــت مبلغ1/75میلیون 

دالرى که وى به حزبش داد، کمک اساسى بود اما حزب 
اپوزیسیون این اقدام نخســت وزیر را دادن رشوه براى 

پیروزى در انتخابات مى داند.
روزنامه «هرالد سان» هم نوشــت، رهبر اپوزیسیون در 
ادامه انتقادات علیه ترنبول ضمن اشاره به تماس تلفنى 
اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر 
استرالیا که با قطع کردن تلفن از سوى طرف آمریکایى 
تمام شد، گفت: این خبر اول در «واشنگتن پست» منتشر 
شد.  وى این مسئله را که اخبار اســترالیا از رسانه هاى 
آمریکایى به گوش مردم این کشــور مى رسد مایه شرم 
دانست و افزود: نخست وزیر باید با مردم صریح صحبت 
کند.  بیل شورتن از نخست وزیر خواست مستقیم با مردم 
صحبت کند و بگوید چه چیز واقعاً در جریان اســت. وى 
ضمن اینکه گفت واشنگتن مهمترین متحد کانبراست، 
تصریح کرد این کشور باید توافقات با آمریکا را از موضعى 

در حمایت از منافع استرالیا دنبال کند.

کره شمالى با اعالم هشدار نسبت به برگزارى رزمایش 
مشترك ساالنه کره جنوبى و آمریکا که براى ماه مارچ 
(اسفند - فروردین) برنامه ریزى شده،  پیامدهاى انجام 

آن را فاجعه بار دانست.
به گزارش ایرنا، این یکى از جدى ترین تهدیدهاى پیونگ 
یانگ علیه این دو کشور محسوب مى شود که هر سال 
چنین رزمایشــى را برگزار مى کنند و کره شمالى آن را 

مصداقى از تالش دو کشور براى شروع جنگ مى داند.
کره شمالى تأکید کرده اســت که این دو کشور به هیچ 
وجه شرایط حساس منطقه شــبه جزیره کره را در نظر 
نمى گیرند و همچنان براى اجراى رزمایش مشــترك 

تأکید دارند.
جوجه عقاب (فوئل ایگل) و عزم راســخ (کى ریزالو) از 
جمله رزمایش هاى مشترکى اســت که دو کشور همه 
ساله با شرکت قابل توجهى از نیروهاى نظامى خود آن 
را از اوایل اسفند تا اوایل اردیبهشت ماه برگزار مى کنند و 
کره شمالى معتقد است آمریکا و کره جنوبى با انجام آن 
عالوه بر ناامن کردن منطقه، قصد بازگرداندن تسلیحات 

هسته اى آمریکا به منطقه را دارند.
تهدید کره شمالى که خبرگزارى این کشور آن را منتشر 

کرده اســت در حالى صادر مى شود که «جیمز متیس» 
وزیر دفاع آمریکا در راه کره جنوبى است تا با این کشور در 

باره راه هاى مقابله با پیونگ یانگ گفتگو کند.
خبرگزارى کره شمالى مى افزاید: شما مى توانید تصور 

کنید با توجه به اینکه جایگاه راهبردى کره شمالى تغییر 
کرده است آرایش تسلیحات هسته اى آمریکا در مقابل 

این کشور مى تواند چه عواقبى به دنبال داشته باشد.
این گزارش، رزمایش دو کشور را تمرینات جنگ هسته 

اى توصیف کرده و آورده اســت؛ مقام هاى کره جنوبى 
تحرکات و اقدامات گستاخانه اى را براى برون رفت از 
تنش ها داخلى انجام مى دهند کــه البته نتیجه اى جز 

جنگ و درگیرى هاى سخت به دنبال نخواهد داشت.
کره جنوبى   خیلى زود تهدید کره شمالى را مبنى بر انجام 
حمله پیشدستانه هسته اى به دلیل برگزارى این رزمایش 

ساالنه محکوم کرد.
وزارت وحدت کره جنوبى در بیانیــه اى که خبرگزارى 
یونهاپ هم آن را منتشر کرده، آورده است: چنانچه کره 
شمالى خواستار بهبود روابط و صلح است باید دست از این 
لحن گستاخانه و تهدیدهاى نظامى بردارد و برنامه عارى 

سازى منطقه از تسلیحات هسته اى را تحقق بخشد.
این وزارتخانه افزوده است: تهدیدهاى کره شمالى مشابه 
آن چیزى است که سال گذشته شاهد آن بودیم، با این 
حال کره جنوبى تحرکات آن کشور را با دقت دنبال مى 

کند.
کره شــمالى و جنوبى در حقیقت از زمان پایان درگیرى 
هاى نظامى در سال 1953 همچنان در وضعیت جنگى 
به سر مى برند چرا که از آن ســال تاکنون هنوز معاهده 

صلحى میان دو کشور منعقد نشده است.

  ایرنا | وزارت بهداشــت ژاپن روز شنبه با اعالم 
ابتالى بیش از دومیلیون نفر به بیمارى آنفلوآنزا در خالل 
یک هفته گذشته در سراسر این کشور، از تعطیلى هزاران 

باب مدرسه و مراکز آموزشى خبر داد.
 افزایش شمار مبتالیان و گســترش روند این بیمارى 
باعث شده تا به طور میانگین در هر بیمارستان و کلینیک 
پزشکى در سراسر ژاپن نزدیک به 39 نفر به دلیل ابتال به 

این بیمارى تحت درمان قرار بگیرند.
وزارت بهداشت در گزارشى در تارنماى خود آورده است: 
با این حساب در شرایط فعلى هفت میلیون و 480 هزار 
نفر در سراسر ژاپن به این بیمارى مبتال هستند اما شمار 
متبالیان فقط در هفته گذشــته بیش از دو میلیون نفر 

افزایش داشته است.
بیشترین میزان بیمارى در مناطق غربى کشور همچون 
میازاکى،  فوکوکا، یاماگوچى و اویتا گزارش شده است 

که اطراف شهر توکیو پایتخت ژاپن را فرا گرفته اند.

در مجموع در یک هفته اخیر نزدیــک به هفت هزار و 
182 باب مدرسه در ژاپن تعطیل شده که تقریبًا دو برابر 
میزان مدارس تعطیل شده در یک هفته قبل از آن است.

وزارت بهداشــت از بابت شیوع گســترده بیمارى به 
خصــوص پــس از بــارش ســنگین بــرف در نقاط 
مختلف ژاپن ابــراز نگرانى کرده و به مــردم در مورد 
ابتال به بیمــارى در هفته هــاى آینده هشــدار داده 

است.
بسیارى از مبتالیان کودکان مدارس ابتدایى هستند که 
دچار تب و سردردهاى شدید و دردهاى عضالنى شده 
اند و به دلیل تشــخیص طوالنى مدت بیمارى، شمار 
مبتالیان به سرعت فزونى گرفته و در ژاپن چهار هزار و 

187 مدرسه ابتدایى بسته شده است.
همچنین به مردم توصیه شده است به جاى اینکه راهى 
بیمارستان ها شوند که خطر ابتال به بیمارى را براى آنان 

افزایش مى دهد در منازل خود استراحت کنند.

نتایج یک نظرسنجى از نگرانى آلمانى ها درباره عواقب 
سیاست هاى اقتصادى رئیس جمهور جدید آمریکا خبر 

مى دهد.
 به گزارش تسنیم، بر اساس نتایج یک بررسى آلمانى ها 
با شک و تردید به سیاست هاى اقتصادى جدید آمریکا 

تحت ریاست جمهورى «دونالد ترامپ» مى نگرند.
نظرسنجى اخیرى که انجام شــده است نشان مى دهد 
شــهروندان آلمانى نگران عواقب این سیاست ها براى 
رفاه خود هستند. طبق نتیجه این نظر سنجى تصمیمات 
ترامپ بــراى در نظر گرفتــن تعرفه هــاى گمرکى و 
ممنوعیت واردات نگرانى هاى زیادى را در بین آلمانى 

ها ایجاد کرده است.
این نظر ســنجى که از طرف مؤسســه «فورسا» و به 
سفارش نشریه «اشترن» انجام شده است نشان مى دهد 
63 درصد شهروندان آلمانى نگران هستند که سیاست 
اقتصاد حمایتى ترامپ به رفاه آلمانى ها آسیب وارد کند. 
در این میان حتى 55 درصد طرفــداران حزب افراطى 
جایگزینى براى آلمان هم که از ریاست جمهورى ترامپ 

حمایت کرده بودند چنین نظرى داشتند.
اکثریت قریــب به اتفــاق شــهروندان آلمانى جدایى 
کشورشــان از اقتصاد جهانى را به عنوان واکنشــى به 
سیاست هاى اقتصادى ترامپ، رد مى کنند و 88 درصد 
اعتقاد دارند که آلمان باید همچنان به تجارت با بسیارى 
کشــورهاى جهان ادامه دهد. تنها 10 درصد در پیش 
گرفتن سیاست انزواى اقتصادى مانند ترامپ را خواستار 

شدند.
مؤسسه «فورسا» این نظر سنجى را در 26 و 27 ژانویه 
ســال 2017 از بین هزار ویک نفر آلمانى واجد شرایط 

انجام داده است.

«استیو بانون» مدیر سابق سایت راست افراطى «بریتبارت 
نیوز» و رئیس جدید سیاستگذارى کاخ سفید را مى توان 
مراد و هدایت کننده «دونالد ترامپ» و در واقع رئیس اصلى 

پشت پرده ایاالت متحده آمریکا دانست.
به گزارش جام جم آنالین، هفته نامه معتبر «تایم» روى 
جلد شماره روز پنج شــنبه 2 فوریه خود را به استیو بانون 
مدیر سابق سایت راست افراطى «بریتبارت نیوز» و رئیس 
جدید سیاستگذارى کاخ سفید اختصاص داده است. از نظر 
«تایم»، استیو بانون مکار (کنترل کننده) بزرگ و از این 

پس احتماًال دومین مرد قدرتمند جهان است.
به نوشــته تایم، اثر انگشت اســتیو بانون در پشت تمام 
نخستین تصمیماتى که دونالد ترامپ از زمان آغاز ریاست 
جمهورى اش تاکنون اتخاذ کرده است، وجود دارد. به ویژه 
حکم ضد مهاجرتى دونالد ترامپ در 27 ژانویه تحت تأثیر 
بانون صادر شد. جنگ ترامپ علیه رسانه هاى آمریکایى 

نیز به توصیه مکار بزرگ بوده است.
به طور کلى این استیو بانون است که ایده «گسستن» یعنى 
قطع کامل پیروى از دولت هاى قبلى آمریکا را مطرح کرده 
است، ایده اى که دونالد ترامپ از آغاز ورودش به کاخ سفید 
به تدریج در حال عملى ساختن آن است. چنانکه «تایم» 
به طور مختصر بیان کرده، بانــون «نگهبان دکترین»، 
معتقد واقعى و کسى است که نه براى پول و نه براى قدرت 

اینجاست بلکه براى تغییر تاریخ آمده است.
یک مقام نزدیک به کاخ سفید که نمى خواست هویتش 

افشا شود به تایم گفت: ترامپ و بانون قبل از انتخابات به 
اتفاق یکدیگر فهرستى از آنچه را در صورت پیروزى و آغاز 
به کار انجام خواهند داد، تهیه کردند. در بین این دو، ترامپ 
تصمیم مى گیرد کدامیک از مفاد فهرست را براى اجرا تیک 
بزند و کدام را نه. بانون به نوبه خود آن اندازه باهوش بود که 

فهرست را تدارك دید.
روزنامه «واشنگتن پســت» در مورد استیو بانون نوشت: 
مدیر سابق سایت راســت افراطى «بریتبارت نیوز» نفوذ 
بى حد و حصرى در بطن کاخ سفید دارد. بازى، تازه براى 

وى آغاز شده است.
عالمت ُمهر داغ اســتیو بانون مشــاور سیاستگذارى و 
اســتراتژیک ترامپ در پاى تمام تصمیمات نخســتین 
روزهاى ریاست جمهورى اش دیده مى شود. مردى که 
هدفش ایجاد یک جنبش عوامگراى جهانى بر اســاس 
عقاید «یهودى - مسیحى» علیه اسالِم به قول خودش 

افراطى است.
بانون مرکز هوشمند دولت جدید آمریکاست. از بیش از ده 
سال پیش وى از تمایلش براى دگرگونى یا به عبارت دیگر 
سرنگونى آمریکا و جهان سخن گفته است. این دقیقاً کارى 
است که وى اکنون با آغاز کار ریاست جمهورى ترامپ در 
حال انجام آن اســت. سیاســت هاى بازرگانى ترامپ بر 
مبناى شعار « نخست آمریکا» و حکم ضد مهاجرتى وى 
فقط نشانه هاى زودرس انقالبى هستند که استیو بانون 

پرچمدار آن است.

  باشگاه خبرنگاران جوان | «باراك اوباما» 
با وجود گذشت دو هفته از ترك ُپست ریاست جمهورى، 

همچنان به خوشگذرانى ادامه مى دهد.
پایگاه «تى ام زد» که اخبار مشــاهیر جهان را پوشــش 
مى دهد گزارش داد باراك اوباما رئیس جمهور ســابق 
آمریکا برغم آنکه دیگر لقب رئیس جمهور را ندارد همچنان 

به مسافرت و خوشگذرانى ادامه مى دهد.
این پایگاه سپس تصاویرى از اوباما و همسرش «میشل 
اوباما» منتشر و اعالم کرد این تصاویر به تازگى در جزایر 
کارائیب و در جزایر ویرجین انگلیس (مجمع الجزایرى واقع 

در دریاى کارائیب) گرفته شده است.
اوباما در این تصاویر به همراه دوســت خود «ِسر ریچارد 
برانسون» تاجر و کارآفرین انگلیســى و بنیانگذار گروه 
شرکت هاى ویرجین است که بیش از 360 شرکت را در 

سراسر دنیا از آن خود کرده است.
طبق اعالم رسانه ها، برانسون دارایى هاى فراوانى در 
جزایر انگلیس دارد. روزنامه ایندیپندنت پیش تر و قبل از 
آنکه دوران ریاست جمهورى اوباما به پایان برسد، اعالم 

کرد وى تعطیالت خود را به همراه همسرش و 
پس از ترك کاخ سفید، با هدف بهبودى و 
خروج از روال کارى سال هاى گذشته در 

جزایر برانسون خواهد گذراند.
جزایــر ویرجین یکى از شــاخص ترین 
مکان هاى گردشگرى در دنیا به حساب 
مى آیند و اوباما جزیــره «نکر» را که به 
نام فرمانده مشــهور هلندى در قرن 17 
نامگذارى شــده، براى اقامت انتخاب 
کرده اســت. مســاحت جزیره نکر به 
حــدود 300 هزار متر مربع مى رســد. 
این جزیره تا پایان قرن بیستم میالدى 
مسکونى نبود تا آنکه برانسون آن را در 
ســال 1978 به مبلغ 180 هزار دالر مى 

خرد و در مدت سه سال آنجا را به مکانى 
تفریحى با هزینــه ده میلیون دالر تبدیل 

مى کند.

10 روز دور از هرگونه سر و صدا
پایگاه «تى ام زد» همچنین اعالم کرد اوباما و همسرش 
کمى پیش از یک هفته پیش وارد جزیره نکر شدند. این 
پایگاه در ادامه مى نویسد: به نظر مى رسد هیچ چیز مطلقًا 
آنها را براى بازگشت به سروصدایى که ترامپ در ده روز 
گذشته با جلوگیرى از ورود مسلمانان به راه انداخته، به خود 

مشغول نکرده است.
قیمت اجاره اتاق هاى فردى در این جزیره براى تنها یک 
شــب به چهار هزار و280 دالر مى رسد که حداقل براى 
یک هفته در آن سکونت خواهند داشت اما قیمت اجاره 
تمام جزیره به طور کامل بــراى تنها یک روز به 78 هزار 

دالر مى رسد.
این جزیره داراى دو نوع ساحل ویژه، 
دو استخر شنا و یک حمام داغ است 
که گنجایش 30 نفــر را دارد. 
همچنین مسافران این جزیره 
مى توانند از ورزش هایى مانند 
تنیس، غواصى، یوگا و ... 

لذت ببرند.

یکی از نمایندگان پارلمــان بحرین گفت که «حمد بن 
عیسی» حاکم این کشور طرحی را براي اصالح قانون 
اساسی و به هدف بازکردن دست دادگاه هاي نظامی در 

مسائل سیاسی به پارلمان پیشنهاد کرده است. 
به گزارش آریا، « محمد االحمد» تصریح کرد که براساس 
طرح پیشنهادي حمد «قانون دادرسی نظامی تنظیم شده 
و حدود اختیارات آن در هر یک از قواي دفاع، گارد ملی و 

نیروهاي امنیت کل تعریف می شود».
وي افزود طبق طرح پیشنهادي به منظور حفظ سالمت 
و سلطه تمام دســتگاه هاي نظامی کشور نیروي دفاع، 
دادگاه نظامی به تمام جرائمی که در قانون تعریف شده 

اند رسیدگی می کند.
در این طرح ادعا شــده که دادگاه نظامــی در تعامل با 
پرونده ها از انعطاف و ســرعت بیشتري برخوردار است 

و در کمترین زمان ممکن به مسائل رسیدگی می کند.

یک بررسى نشــان داده است که «لخ    ایسنا|
والسا» رهبر جنبش همبستگى ضد کمونیست لهستان 
و رئیس جمهور این کشور در دهه 1970 یکى از مزدوران 

کمونیست بوده است؛ گزارشى که وى آن را رد مى کند.
لخ والسا، برنده جایزه صلح نوبل با این حال بالفاصله این 
گزارش را با عنوان غیرقابل اعتماد و با انگیزه سیاســى 

محکوم کرده است.
این در حالى اســت که حامیان او تأکید مى کنند تصویر 
کامل همکارى والســا با مقامات کمونیستى باید بیش 
از اینهایــى که در این گــزارش مطرح شــده، پیچیده

باشد.
والسا 73 ساله مى گوید که معتقد است این کارشناسان و 
مقامات مؤسسه دولتى مذکور تحت فشار سیاسى از سوى 
حزب راست گراى حاکم این کشور مجبور به مطرح کردن 

این مسئله شده باشند.
با این حال نمى توان نادیده گرفت که حزب حاکم قانون 
و عدالت لهستان مدت هاست که براى تضعیف میراث 

والسا تالش مى کند.
این گزارش از سوى مؤسسه دولتى «فورنسیک ریسرچ» 
انجام شده است که طى  آن بیش از 150 سند بررسى شد 
که سال گذشته در منزل «چسالو کیژاك» وزیر کشور 
سابق لهستان در دوران کمونیستى که در سال 2015 از 

دنیا رفت، یافت شد.
رئیس مؤسسه دولتى «یادواره ملى لهستان» که مسئول 
حفاظت از اســناد دوران کمونیستى اســت در این باره 
گفته است: بین 29 دســامبر 1970 تا 19 ژوئن 1976 
رهبر جنبش همبســتگى به عنوان یک جاسوس براى 
سرویس هاى مخفیانه کمونیستى با نام مستعار «بولک» 
فعالیت کرده و وظیفه او جاسوســى از همکارانش بوده 

است.
« آندرى پوزورســکى» مســئول اداره تحقیقات جرائم 
دوران کمونیســتى در این باره توضیح داده اســت که 
والسا ممکن است به علت ارائه شهادت هاى اشتباه مورد 

محاکمه قرار بگیرد.

ـتخود «ِسر ریچارد 
ــى و بنیانگذار گروه 
0ش از 360 شرکت را در 

یى هاى فراوانى در 
نتپیش تر و قبل از 
به پایان برسد، اعالم 
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8تمام جزیره به طور کامل بــراى تنها یک روز به 78 هزار 
دالر مى رسد.

این جزیره داراى دو نوع ساحل ویژه، 
دو استخر شنا و یک حمام داغ است 
که گنجایش30 نفــر را دارد. 
همچنین مسافران این جزیره 
مى توانند از ورزش هایى مانند 
تنیس، غواصى، یوگا و ... 

لذت ببرند.

مکار بزرگ حلقه ترامپ
اوباما در جزایر کارائیب چه مى کند؟دومین مرد قدرتمند جهان را بشناسید

هشدار کره شمالى به جوجه عقاب

اتهام حزب اپوزیسیون به  نخست وزیر استرالیا

2میلیون ژاپنى 
دریک هفته آنفلوآنزا گرفتند

لخ والسا اتهامات علیه خود را رد کرد آلمانى هاى نگران
 در سایه ترامپ

طرح بحرین
 براي میلیتاریزه کردن

 دستگاه قضائی

نخست وزیر ژاپن در پاســخ به پرسش    مهر |
نمایندگان مجلس این کشور در رابطه با حضور نیروهاى 
مسکو در جزایر کوریل گفت: حضور نظامیان روسیه در 
این جزایر خدشه اى در روند گفتگوهاى صلح دو کشور 

وارد نمى کند.
وى در مجلس و در پاسخ به نمایندگان این کشور درباره 
حضور نظامیان روسیه در جزایر کوریل، افزود: برخالف 
شروط مورد توافق طرفین، نظامیان روسیه پیش تر نیز 
در چهار جزیره دیگر حضور یافته اند که ما این موضوع را 

بارها به طرف روسى یادآور شده ایم.
وى در ادامــه با اعالم این مطلب کــه حضور نظامیان 
روسى در جزایر کوریل به معناى توقف گفتگوهاى صلح 

کشورش با روسیه نیست، تأکید کرد: اگر ما به روس هاى 
مقیم جزایر کوریل توجه نکنیم، روند به سر انجام رسیدن 

این گفتگوها ممکن نخواهد شد.
گفتنى است که «دیمیترى پسکوف» سخنگوى کرملین 
در نوامبر 2016 گفته بود: استقرار سامانه هاى موشکى 
روســیه در جزایر کوریل براى ثبات منطقه مفید بوده و 
مانعى براى ادامه گفتگوهاى صلح مسکو- توکیو ایجاد 

نخواهد کرد.
 الزم به ذکر است که روسیه و ژاپن از نیمه قرن گذشته 
درصدد به امضا رساندن گفتگوهاى صلح بین دو کشور 
در مورد چند جزیره مورد مناقشــه واقع در جنوب جزایر 

کوریل بوده اند.

حضور نظامیان روسیه در جزایر کوریل ژاپن 
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چهل تکه

خانم «جید اسمیت» از شهر بریستول بریتانیا    پایش|
در یک بســته بندى آب گوجه فرنگى، چیزى که شباهت به 
قسمتى از جسد نوزاد داشت را کشف کرده است. به گفته این 
زن، بسته بندى اى که او از فروشگاه خریده، سنگین تر از بسته 
بندى معمولى بود. جید در داخل آن موجود عجیبى کشف کرده 
که چنین به نظر مى رسید چشــمان و دستان کوچکى دارد. او 
تصور کرد که این قسمتى از جسد نوزاد است و از دیدن آن دچار 
وحشت شــد. جید در پى این ماجرا شکایتى مطرح کرد که در 
پاسخ به او 10 پوند استرلینگ به عنوان مبلغ جبرانى پرداختند.به 
عالوه به او گفتند که شىء یافته شده در داخل بسته بندى، جسد 

نوزاد نیست و لذا جایى براى نگرانى وجود ندارد.

  افکار نیوز | مرد عربستانى از همسرش که تقاضاى طالق 
کرده بود، به شیوه اى عجیب و بى سابقه انتقام گرفت.

این زن چندى پیش به دلیل رفتار نامناســب شوهرش، تقاضاى 
طالق خود را به دادگاه ارائه کرده بود اما شوهر عصبانى، با خودرویى 
که متعلق به زنش بود، طورى رانندگى کرد که 375 تخلف و جریمه 

سنگین برایش ثبت شود.
زن شــگفت زده، پس از دریافت پیامک هاى تخلف و جریمه که 
روزانه ده ها مورد از آنها را دریافت مى کرد، در یک فایل ویدئویى 
اعالم کرد که شوهرش با رانندگى نادرست، عمداً موجب شده که 
صدها تخلف با جریمه هایى به مبلغ 237 هزار ریال سعودى (حدود 

250 میلیون تومان) براى او ثبت شود.

  باشگاه خبرنگاران جوان | «کارولیــن کاکــس» 
معلم 48 ســاله در مدرســه اى در غرب سیدنى اســترالیا هنگام 
جدا کــردن دو دانش آمــوز در دعــواى بین آنها از پشــت چاقو 

خورد.
صبح روز حادثه زمانى که دعوایى بین دو دانش آموز؛ یک پســر 
16 ساله و دخترى 15 ساله، با چاقو صورت گرفت؛ این معلم علوم 
شجاع تالش کرد تا جلوى پسر را که با چاقو به سمت دختر حمله ور 

شده بود، بگیرد.
نیروهاى اورژانس معلم زخمى را به بیمارســتان منتقل کردند و 
نیروهاى پلیس هم پسر چاقوکش 16 ســاله را در حوالى مدرسه 

بازداشت و به اداره پلیس منتقل کردند.

کشف جنین در 
بسته بندى آب گوجه فرنگى! 

مردى 375 بار 
دست به انتقام عجیب از زن زد 

پایان دعواى  2 دانش آموز 
با ریختن خون معلم  030201

مادرى 
که پس از 28 
سال به دنبال دخترش 
مى گشت وقتى به یک قدمى 
او رسید فهمید که دخترش حاضر به 

دیدن او نیست.
به گزارش جام جم آنالین، چندى پیش زنى 
با مراجعه به دادسراى امور جنایى تهران از بازپرس 
پرونده اش خواست تا دختر گمشده اش را پس از 28 سال 

بى خبرى به او بازگردانند.
این زن به بازپرس سیفى در شعبه چهارم دادسراى ناحیه 29 
تهران گفت: «سال ها پیش بخاطر مشکالتى که با همسرم داشتم 
حاضر شدم تا با دو فرزندى که داشــتم طالق بگیرم و سرپرستى 
فرزندانم نیز به عهده شــوهرم بود و هر چند وقت یکبار براى دیدن 

دخترانم به خانه شوهرم مى رفتم.»
وى افزود: «مدتى گذشت و بى تاب فرزندانم شدم و تصمیم گرفتم یکى 
از فرزندانم را به خانه خودم بیاورم و دختر یکساله ام "نگار" نیز پیش پدرش 
بماند. این کار را انجام دادم از آن به بعد گاهى اوقات به دیدن نگار مى رفتم 
تا اینکه شوهر سابقم خانه اش را تغییر داد و دیگر نتوانستم دخترم را مالقات 

کنم.»
این مادر گریان گفــت:« 28 ســال دورى دخترم را تحمل کــردم اما دیگر 
نمى توانم هر شــب خوابش را مى بینم هر روز چهره اش را مجسم مى کنم . 
شب ها در خیالم او را در آغوش مى کشم و مى خواهم واقعاً دخترم را در آغوش 

بگیرم تا به آرامش برسم.»
بدین ترتیب تیمى از مأموران پلیس آگاهى تهران به دستور بازپرس شعبه چهارم 
دادسراى ناحیه 27 تهران براى پیدا کردن سرنخى از پدر نگار وارد عمل شدند 

و خیلى زود توانستند خانه وى را پیدا کنند.
در ادامه پدر نگار که «حمید» نام دارد به دادسرا احضار شد و زمانى که فهمید 
همسرش پس از 28 سال به دنبال دخترشان آمده شوکه شد و به ناچار راز 

پنهانى را فاش کرد.
این پدر به بازپرس پرونده گفت: «وقتى از همسرم جدا شدم فرزندانم 
کوچک بودند و نگار  هنوز یکسالش نشده بود و این درحالى بود که 
تنها بودم و هیچکس کمکم نمى کرد و به سختى سرکار مى رفتم 

و از فرزندانم نیز نگهدارى مى کردم.»
وى افزود: «وقتى زنم خواســت تا دختر بزرگ ترمان را با 
خودش به خانه ببرد پذیرفتم و مدتى نیز مادر بچه هایم 
به دیدن نگار مى آمد اما نگهدارى از نوزاد چند ماهه 
برایم ســخت بود تا اینکه مجبور شدم تصمیم 
تلخى بگیرم. در همســایگى خانه ام زوج 
جوانى بودند که صاحب بچه نمى شدند 
و چون عالقه به بچه داشــتند 
پیشــنهاد دادم تا آنها 
دخترم را بزرگ 
کنند و 

آنها با شرط اینکه 
اسم نگار در شناسنامه شان ثبت شود و من دیگر به سراغش 

نروم این پیشنهاد را پذیرفتند و من نیز شرط آنها را قبول کردم.»
وى افزود: «نگار یکســاله بود که به خانه جدید رفت و من مدت ها از دور او را 
تحت نظر داشتم و مى دیدمش تا اینکه خانواده جدید دخترم از محل ما رفتند و 
من نیز بخاطر شرایطى که پیش آمده بود خانه ام را جابه جا کردم. سال هاست 
که از دخترم بى اطالع هستم اما چون زوج جوان، آدم هاى خوب و خانواده دارى 
بودند خیالم راحت است که دخترم در شرایط بهترى از خانه خودم زندگى مى 

کند و تربیت مى شود.»
با افشاى این راز وبا اصرارهاى مادر نگار بازپرس سیفى به کارآگاهان مأموریت 

داد تا خانواده جدید نگار را شناسایى کنند.
پدر ناتنى نگار شناسایى شد و زمانى که فهمید خانواده دخترش به دنبال او مى 

گردند در دادسرا حاضر شد و خواست تا پدر و مادر دخترشان 
زندگى آنها را برهم نزنند.

ناپدرى نگار به بازپرس پرونده گفت: «28 سال 
از آن ماجرا مى گذرد و حمید که در همسایگى 

ما زندگى مى کرد یک روز به سراغم آمد و 
پیشنهاد داد تا نگار دخترخوانده ما شود.

وقتى پیشنهادش را با زنم شنیدیم خیلى 
خوشحال شدیم، چون آرزوى بچه 
دار شدن داشتیم و شرط گذاشتیم 
که اسم نگار در شناسنامه ما ثبت 
شــود و حمید دیگر حق ندارد 
دخترش را از نزدیک مالقات 
کند که او نیــز پذیرفت. 28 
سال از آن ماجرا مى گذرد 

و نگار حاال براى خودش 
دانشجو شده و در این 

سال ها نمى داند 
که ما ناپدرى و 

نامادرى اش 
هستیم و 

تمــام 

سعى 
خودمــان را کردیم که 
دخترمان زندگى آرامى 

داشته 
باشد.»

وى ادامــه داد: «نگار 
9 ساله بود که خدا یک دختر 

دیگر به ما داد و عشــق و عالقه اى 
که به نگار داریم با دختــر خودمان هیچ 

تفاوتى ندارد و از شما مى خواهیم که آرامش 
این زندگى را برهم نزنید و نمى توانم دخترى را که 

28 سال برایش زحمت کشیدم و مثل دخترم خودم است 
را از دست بدهم.»

در این مرحلــه بازپرس پرونده با توجه بــه اینکه نگار باید 
خودش تصمیم مى گرفت او را به دادسرا احضار کرد.

روز چهارشنبه 13 بهمن ماه نگار با اطالع از سرنوشت 
زندگى اش پاى در دادسراى امور جنایى تهران گذاشت 

و قبل از اینکه پدر و مادرش در شعبه حاضر شوند حرف 
آخر را زد.

نگار به بازپرس سیفى گفت: «خانواده من همان کسانى 
هستند که مرا بزرگ کرده اند و هیچ وقت نمى توانم زنى را 
که من هنوز چند ماه داشتم ترکم کرده است مادر صدا بزنم.»

وى ادامه داد: «به پدرم حق مى دهم که بخاطر شــرایطى 
که داشت مرا در اختیار این خانواده قرار دهد و اگر بخواهد 
مرا مالقات کند مشکلى ندارم ولى اصًال حاضر به دیدن 

مادرم نیستم.»
بنا به این گزارش، نگار با توجه به سن قانونى اش 
تصمیم گرفت که در کنار خانواده ناپدرى اش 
زندگى کند و قبل از اینکه پدر و مادرش 
پاى در دادسراى بگذارند از دادسرا 

خارج شد.

مادرى 
8که پس از 28

سال به دنبال دخترش 
مىگشت وقتى به یک قدمى 
او رسید فهمید که دخترش حاضر به 

دیدن او نیست.
به گزارش جام جم آنالین، چندى پیش زنى 
با مراجعه به دادسراى امور جنایى تهران از بازپرس 
8پرونده اش خواست تا دختر گمشده اش را پس از 28 سال 

بى خبرى به او بازگردانند.
9این زن به بازپرس سیفى در شعبه چهارم دادسراى ناحیه 29

تهران گفت: «سال ها پیش بخاطر مشکالتى که با همسرم داشتم 
ضر شدم تا با دو فرزندى که داشــتمطالقبگیرم وسرپرستى

دانم نیز به عهده شــوهرم بود و هر چند وقت یکبار براى دیدن 
م به خانه شوهرم مى رفتم.»

د: «مدتى گذشت و بى تاب فرزندانم شدم و تصمیم گرفتم یکى 
"مرا به خانه خودم بیاورم و دختر یکساله ام "نگار" نیز پیش پدرش

کار را انجام دادم از آن به بعد گاهى اوقات به دیدن نگار مى رفتم 
هر سابقم خانه اش را تغییر داد و دیگر نتوانستم دخترم را مالقات 

8نگفــت:« 28 ســال دورى دخترم را تحمل کــردم اما دیگر 
 شــب خوابش را مى بینم هر روز چهره اش را مجسم مى کنم . 
لماو را در آغوش مى کشم و مى خواهم واقعاً دخترم را در آغوش 

مش برسم.»
یمى از مأموران پلیس آگاهى تهران به دستور بازپرس شعبه چهارم 
7یه27 تهران براى پیدا کردن سرنخى از پدر نگار وارد عمل شدند 

 توانستند خانه وى را پیدا کنند.
رنگار که «حمید» نام دارد به دادسرا احضار شد و زمانى که فهمید 
8ش پس از 28 سال به دنبال دخترشان آمده شوکه شد و به ناچار راز 

 رافاش کرد.
در به بازپرس پرونده گفت: «وقتى از همسرم جدا شدم فرزندانم 
چک بودند و نگار  هنوز یکسالش نشده بود و این درحالى بود که 
تنها بودم و هیچکس کمکم نمى کرد و به سختى سرکار مى رفتم 

و از فرزندانم نیز نگهدارى مى کردم.»
وى افزود: «وقتى زنم خواســت تا دختر بزرگترمان را با 
خودش به خانه ببرد پذیرفتم و مدتى نیز مادر بچه هایم 
به دیدن نگار مى آمد اما نگهدارى از نوزاد چند ماهه 
برایم ســخت بود تا اینکه مجبور شدم تصمیم

تلخى بگیرم. در همســایگى خانه ام زوج 
جوانى بودند که صاحب بچه نمى شدند 
و چون عالقه به بچه داشــتند 
پیشــنهاد دادم تا آنها 
دخترم را بزرگ 
کنند و 

آنها با شرط اینکه 
اسم نگار در شناسنامه شان ثبت شود و من دیگر به سراغش 

نروم این پیشنهاد را پذیرفتند و من نیز شرط آنها را قبول کردم.»
وى افزود: «نگار یکســاله بود که به خانه جدید رفت و من مدت ها از دور او را 
تحت نظر داشتم و مى دیدمش تا اینکه خانواده جدید دخترم از محل ما رفتند و 
من نیز بخاطر شرایطى که پیش آمده بود خانه ام را جابه جا کردم. سال هاست 
که از دخترم بى اطالع هستم اما چون زوج جوان، آدم هاى خوب و خانواده دارى 
بودند خیالم راحت است که دخترم در شرایط بهترى از خانه خودم زندگى مى 

کند و تربیت مى شود.»
با افشاى این راز وبا اصرارهاى مادر نگار بازپرس سیفى به کارآگاهان مأموریت 

داد تا خانواده جدید نگاررا شناسایى کنند.
پدر ناتنى نگار شناسایى شد و زمانى که فهمید خانواده دخترش به دنبال او مى 

گردند در دادسرا حاضر شد و خواست تا پدر و مادر دخترشان 
زندگى آنها را برهم نزنند.

ناپدرى نگار به بازپرس پرونده گفت: «28 سال 
از آن ماجرا مى گذرد و حمید که در همسایگى 

ما زندگى مى کرد یک روز به سراغم آمد و 
پیشنهاد داد تا نگار دخترخوانده ما شود.
وقتى پیشنهادش را با زنمشنیدیم خیلى
خوشحال شدیم، چون آرزوى بچه 
دار شدن داشتیم و شرط گذاشتیم 
شناسنامه ما ثبت که اسمنگار در
شــود و حمید دیگر حق ندارد 
دخترش را از نزدیک مالقات 

8کند که او نیــز پذیرفت. 28
سال از آن ماجرا مى گذرد 

و نگار حاال براى خودش 
دانشجو شده و در این 

ها نمى داند  سال
وى و که ما ناپدر

نامادرى اش 
هستیم و 

تمــام

سعى 
خودمــان را کردیم که 
دخترمان زندگى آرامى 

داشته 
باشد.»

وى ادامــه داد: «نگار 
9 ساله بود که خدا یک دختر

دیگر به ما داد و عشــق و عالقه اى
که به نگار داریم با دختــر خودمان هیچ 

و از شما مىخواهیم که آرامش تفاوتى ندارد
این زندگى را برهم نزنید و نمى توانم دخترى را که 

28 سال برایش زحمت کشیدم و مثل دخترم خودم است 
را از دست بدهم.»

در این مرحلــه بازپرس پرونده با توجه بــه اینکه نگار باید 
خودش تصمیم مى گرفت او را به دادسرا احضار کرد.

3روز چهارشنبه 13 بهمن ماه نگار با اطالع از سرنوشت 
زندگى اش پاى در دادسراى امور جنایى تهران گذاشت 

و قبل از اینکه پدر ومادرش در شعبه حاضر شوندحرف 
آخر را زد.

نگار به بازپرس سیفى گفت: «خانواده من همان کسانى 
هستند که مرا بزرگکرده اند و هیچ وقت نمى توانم زنى را
که من هنوز چند ماه داشتم ترکم کرده است مادر صدا بزنم.»

وى ادامه داد: «به پدرم حق مى دهم که بخاطر شــرایطى 
در اختیار این خانواده قرار دهد و اگر بخواهد  که داشت مرا
مرا مالقات کند مشکلى ندارم ولى اصًال حاضر به دیدن

مادرم نیستم.»
بنا به این گزارش، نگار با توجه به سن قانونى اش
تصمیم گرفت که در کنار خانواده ناپدرى اش 
زندگى کند و قبل از اینکه پدر و مادرش 
پاى در دادسراى بگذارند از دادسرا

خارج شد.

مادرش     نشد
دیدن 

 سال حاضر به 

مادرش     نشد
دیدن 

نگار پس از 2828 سال حاضر به 

نگار پس از 

مرد شیاد، مسافران آژانس هواپیمایى را 
سرکیسه مى کرد

  مهر| با شــکایت مدیران تعــدادى از آژانس هاى 
هواپیمایى مناطق مرکزى شهر تهران به ویژه در محدوده 
سهروردى، عباس آباد، ونک و ســیدخندان در خصوص 
کالهبردارى از مســافران این آژانس ها با دستور بازپرس 
شعبه چهارم دادسراى ناحیه 7 تهران تیمى از پایگاه سوم 

پلیس آگاهى وارد عمل شدند.
مدیران آژانس هاى هواپیمایى در اظهارات مشابهى عنوان 
داشتند که همه آنها جهت جذب نیرو براى برگزارى تورهاى 
مسافرتى اقدام به انتشار آگهى استخدام در روزنامه هاکرده 
اند و جوانى 30 ساله جهت اســتخدام به آنها مراجعه کرده 
است. این افراد در ادامه اظهارات خود عنوان داشتند استخدام 
اولیه  این مرد ابتدا به صورت آزمایشى صورت گرفته اما در 
ادامه و پس از گذشت مدت کوتاهى، این جوان که با اسامى 
مختلف «میثــم قهرمانــى» ، «زارع» ، «محمودى» و... 
شناخته مى شد اقدام به شناسایى مسافران تورهاى مسافرتى 
به ویژه تورهاى خارجى کرده و با ســوء استفاده از اعتماد 
مسافرین به آژانس هاى مسافرتى معتبر آنها، مبالغى را به 
بهانه هاى مختلف از جمله رزرو تورهاى داخلى و خارجى و 

... دریافت کرده و پس از آن متوارى شده است.
مدیران آژانس هاى مســافرتى در خصوص نحوه اطالع 
از کالهبردارى توسط این شــخص به کارآگاهان عنوان 
داشتند زمانى که مســافرین با برگه هاى بلیت صادر شده 
از سوى آژانس به ما مراجعه مى کردند، اطالع پیدا کردیم 
که این شــخص اقدام به صدور بلیت هاى مجعول براى 
مســافرین کرده و مســافرین هنگامى که براى اعزام به 
تورهاى مســافرتى به فرودگاه رفته اند، در داخل فرودگاه 
متوجه بالمحل بودن بلیت هاى خود شــده اند و ما نیز به 
دلیل حفظ آبرو و اعتبار کارى خود مجبور به پرداخت کامل 

خسارت مسافران شدیم .
کارآگاهان با بررسى اظهارات مالباخته ها، اطالع پیدا کردند 
که مرد شیاد در هر یک از آژانس هاى مسافرتى خودش را به 
اسامى مختلف معرفى کرده، هر بار حداکثر به مدت 15 روز در 
هر آژانس مشغول به کار بوده و در همین مدت کوتاه نیز اقدام 
به صدور ده ها بلیت هواپیما براى مسافران کرده و با نزدیک 
شدن به سررسید تاریخ درج شده در بلیت هاى ارائه شده به 

مسافران، از آژانس هاى مسافرتى متوارى شده است.
کارآگاهان با بهره گیرى از تصاویر به دست آمده از دوربین 
هاى مداربسته  آژانس هاى مســافرتى اقدام به شناسایى 
تصویر وى کــرده و با بهره گیــرى از اطالعات مجرمان 
سابقه دار موفق به شناسایى «مهریار» 26 ساله به عنوان 
متهم اصلى پرونده شــدند. بررسى سوابق مهریار حکایت 
از آن داشــت که وى بارها به اتهام ارتکاب جرائم مختلف 
کالهبردارى دســتگیر و روانه زندان شده و آخرین سابقه 
دستگیرى وى نیز به 8 تیرماه باز مى گردد که پس از گذشت 
مدت کوتاهى، با تأمین قرار از زندان آزاد و متوارى شده و در 
حال حاضر نیز به واسطه پرونده هاى گذشته اش به پنج سال 

حبس قطعى محکوم شده است.
کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسى موفق به شناسایى آخرین 
مخفیگاه وى در خیابان ستارخان شده، این محل را تحت 
مراقبت نامحســوس خود قرار داده و سرانجا م با اطمینان 

,,از حضور مرد شیاد در مخفیگاهش، وى را دستگیر کردند.
مدیران آژانس هاى 
هواپیمایى در اظهارات 
مشابهى عنوان داشتند 
که همه آنها جهت جذب 
نیرو براى برگزارى 
تورهاى مسافرتى اقدام 
به انتشار آگهى استخدام 
در روزنامه هاکرده اند 
و جوانى 30 ساله جهت 
استخدام به آنها مراجعه 
کرده است

  جام نیوز| مردي که متهم است بعد از ربودن دختري نوجوان در یکی از روستاهاي اصفهان وي را به قتل رسانده است، بازداشت شد.
صبح روز سه شنبه، 14 دي ماه اعضاي خانواده  اي در روستاي نصرآباد، مأموران پلیس را از ماجراي ناپدید شدن ناگهانی دخترشان با خبر کردند. 

پدر وي به پلیس گفت: «دختر 15 ساله ام براي انجام کاري از خانه بیرون رفت اما هر چه منتظرش ماندیم دیگر برنگشت.  اول به خانه همسایه ها و فامیل سر زدیم ولى کسی از او خبر نداشت. حاال هم 
احتمال می دهیم اتفاق ناگواري برایش روي داده باشد.»   با طرح شکایت، تحقیقات براي یافتن دختر نوجوان به جریان افتاد تا اینکه چند ساعت بعد خبر رسید جسد وي در خرابه هاى اطراف محل  پیدا 
شده است. بررسی هاي پلیس بعد از حضور در محل نشان داد که دختر نوجوان به علت فشار بر عناصر حیاتی گردن کشته شده است.  بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی، پرونده با موضوع قتل عمد 

تشکیل شد و تحقیقات براي بازداشت عامل حادثه به جریان افتاد.
در اولین گام سوابق اهالی محل بررسی شد و کارآگاهان احتمال دادند که عامل حادثه یکی از مجرمان سابقه دار روستا باشد، بنابراین مرد 25 ساله اي چند ساعت بعد بازداشت شد.   او در اولین تحقیقات 
گفت که نقشی در ماجرا ندارد اما در بررسی هاي فنی به قتل اعتراف کرد و گفت: «دختر نوجوان را با تهدید به محل کشاندم سپس او را به قتل رساندم.» متهم درباره انگیزه اش قفل سکوت به دهان زد.  

سرهنگ ستار خسروي رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: تحقیقات بیشتر در این باره جریان دارد.

قتل دختر نوجوان 
اصفهانى با 
انگیزه نامشخص

جیب بر حرفه اى وقتى داشت از مســافرى در اتوبوس 
BRT سرقت مى کرد، با تیزهوشــى مسافر دیگرى به 

دام افتاد.
به گزارش مهــر،21 دى ماه  مأمــوران کالنترى 148 
انقالب تهران در حین گشــتزنى در محــدوده چهارراه 
ولیعصر(عج) متوجه  وقوع درگیرى در داخل ایســتگاه 
BRT شدند؛ در همان بررسى اولیه مشخص شد،یکى از 
مسافران متوجه سرقت محتویات کیِف یکى از مسافرین 
در ایســتگاه اتوبوس شــده که بالفاصله این شخص 
موضوع را به دیگر مســافرین داخل ایســتگاه اطالع 
داده و سارق نیز قصد فرار داشــته که درگیرى به وجود 

آمده است.
این جیب برى با دستور بازپرس شــعبه اول دادسراى 
ناحیه 6 تهران، از ســوى مأموران پایگاه ســوم پلیس 
آگاهى تحت بررسى قرار گرفت و در این مرحله مشخص 
شــد «حبیب»  47 ســاله  ازجیب برهاى قدیمى بوده 
و از سال 76 تاکنون شــش بار روانه زندان شده است. 
حبیب  که بــا توجه به  دســتگیرى در حین ســرقت

 و کشــف مدارك شناســایى طعمه هایش و همچنین 
چند گوشى تلفن همراه مسروقه از داخل مخفیگاهش 
در شــهر جدید اندیشــه چاره اى جز اعتراف نداشــت 
پذیرفــت در خطــوط BRT بــه ویــژه در خطــوط 
آزادى-تهرانپــارس و راه آهن-تجریــش جیب برى 

مى کرد.
مرکز اطالع رســانى پلیس آگاهى تهران، با انتشار این 
خبر اعالم کرد: در ادامه رســیدگى بــه پرونده جرائم 
ارتکابى این مجرم سابقه دار و با توجه به اعتراف صریح 
حبیب بــه جیب برى هاى ســریالى بازپــرس پرونده 
خواستار انتشار عکس وى شد تا کسانى که در دام وى 
افتاده اند به پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران  مراجعه 

کنند.

دستگیرى جیب بر حرفه اى توسط مسافر باهوش جزئیات حادثه اى که  صبح دیروز رخ داد

سرقت خونین از بانک مسکن خیابان پروین
صبح دیروز بانک مسکن شعبه مالصدرا واقع در خیابان 
حکیم شــفایى در خیابان پروین مورد سرقت مسلحانه 
قرار گرفت که در درگیرى مأمــوران نیروى انتظامى با 
سارق، یک مأمور نیروى انتظامى به شدت مجروح شد و 
به شهادت رسید. سارق هم با مقدارى پول از محل حادثه 

متوارى شد. 
خبرگزارى میزان نوشت که فرد مسلح با ورود به بانک 
مسکن شــعبه حکیم شــفایى اصفهان، از کارمندان 
درخواســت وجه نقد کرد امــا کارمندان ایــن بانک با 
هوشیارى در حین ســرقت مأموران پلیس را در جریان 
قرار دادند.  بالفاصله افســر کالنترى 17 براى بررسى 

موضوع به محل حادثه اعزام و متوجه مى شود فرد سارقى 
پس از ســرقت از بانک در حال خروج است. استواردوم 
مهدى محمدى با سارق مســلح نقاب پوش درگیر مى 
شود اما در یک لحظه سارق مسلح به سمت افسر گشت 
کالنترى شلیک و او را مجروح کرده و با توجه به خلوتى 

صبح از محل فرار مى کند. 
فارس هم در این باره نوشــت این حادثه حوالى ساعت 
8و 30 دقیقه تا 9 صبح  دیروز رخ داده اســت که پس از 
اعالم به پاســگاه هفتون، نیروهاى انتظامى به محل 
اعزام شدند. پس از اعزام و حضور در محل سرقت، سارق 
مسلح با نیروهاى انتظامى درگیر شده که یکى از اعضاى 

نیروى انتظامى در این درگیرى مجروح شده و به شهادت 
مى رسد و سارق نیز متوارى شده است.پس از این حادثه، 
فرد مجروح توســط مردم به درمانگاه ثامن انتقال داده 

مى شود اما به شهادت مى رسد.  
غفور راستین رئیس مرکز فوریت هاى پزشکى و اورژانس 
اصفهان در این باره به خبرگزارى تسنیم گفت: پیش از 
رسیدن نیروهاى اورژانس به محل حادثه این سرباز جان 
خود را از دست داده بود. ســرهنگ حسین حسین زاده 
جانشــین فرماندهى نیروى انتظامى استان اصفهان از 
ساماندهى یگان ها براى جلوگیرى از متوارى شدن سارق 
از اصفهان خبر داد. تیمــى از کارآگاهان نیز بعد از وقوع 

حادثه مشغول بررسى شدند تا مشخص شود چه میزان 
پول از این بانک سرقت شده است.  براى بررسى بیشتر 
این حادثه ســرهنگ جهانگیر کریمى معاون اجتماعى 
فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان نیز در محل حادثه 
حاضر شد. گفته مى شود سارق حدود 45 سال سن دارد 
و با خودروى پژو پارس ســفیدرنگ متوارى شده است. 
همچنین خبرگزارى فارس خبر داد که موضوع دستبرد به 
ماشین حمل پول خزانه مطرح نیست و اعالم شده سرقت 
قبل از حضور ماشــین حمل پول صورت گرفته است. 
همین خبرگزارى به نقل از منابع آگاه، مبلغ سرقت شده از 

بانک را بین 50 تا 60 میلیون تومان دانست.
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مزایده
شماره نامه: 9510113757501110 شماره پرونده: 9109980200900781 شماره بایگانى شعبه: 
930098  اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد در خصوص پرونده کالســه 
930098  ارجاعى موضوع؛ فروش شــش دانگ یکباب خانه به شــماره پالك ثبتى 4363 فرعى از 
3541  اصلى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبتــى اصفهان که مالکیت آن در دفتر 48 تحت 
شماره 9972/7579 به آدرس علویجه خیابان شهید رجایى کوچه شهید قندهارى و بنام متوفى آقاى 
عباسعلى اکرم خان به ثبت رسیده است، منزل مسکونى با دیوارهاى باربر و سقف تیرچه بلوك و قدمت 
حدود 15 سال شامل یک سالن با کف موزاییک و بدنه گچ سفید رویه و آشپزخانه با کف موزاییک و 
بدنه کاشى با کابینت فلزى و سرویس هاى بهداشتى با کف و بدنه کاشى و سرامیک و اتاق کنار حیاط 
با کف موزاییک و بدنه سرامیک با دربهاى آهنى و آلومینیومى و سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش 
بخارى گازى مى باشد. با توجه به موارد فوق متراژ عرصه و اعیانى کاربرى کیفیت بنا و کلیه عوامل 
موثر ارزش شش دانگ عرصه و اعیانى ملک مورد بازدید 912/000/000 ریال ارزیابى و اعالم شده 
است؛ جلسه مزایده در تاریخ 1395/12/16 از ســاعت 9/00 الى 10/00 صبح در دفتر اجراى احکام 
دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از 
تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنًا مزایده از مبلغ ارزشیابى 
شده شروع  و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقداً به همراه داشته باشد و باالترین قیمت 
را پیشنهاد  نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. م 

الف: 3236 اجراى  احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/11/163
مزایده

شماره آگهى: 139503902004000257 شماره پرونده: 139504002004000037 آگهى مزایده 
پرونده اجرایى کالسه: 9500078 تمامى و همگى شش دانگ یک باب خانه پالك شماره یکهزار و 
ششصد و پنجاه و سه فرعى مجزى شده از پالك هاى نود فرعى و نود و یک فرعى از پانزده هزار و 
یکصد و هشتاد و هفت واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت دویست و هشتاد  و چهار متر مربع 
به آدرس: اصفها ن- خیابان پروین- خیابان دشتســتان شمالى- بن بست شهید یزدانى (کوچه 53) 
نبش بن بست شهید محمدرضا میرزایى 2- مجتمع مسکونى آزاده که اسناد مالکیت آن در صفحات 
221 ، 224، 314 ، 317 دفاتر 213 و 321  امالك با شــماره هاى ثبت 42501/س ، 42503/س ، 
64851/ س و 64853/س و با شماره هاى چاپى 547584 ، 547585 ، 0638622 و 0638621 ثبت 
و صادر شده است با حدود: شماًال یک پخى است به خیابان ده مترى احداثى به طول ده متر و هشتاد 
صدم متر دو بخیابان مزبور بطول نه متر شــرقا به پى دیوار زمین هزار و ششصد و پنجاه و دو فرعى 
به طول بیست و شش متر جنوبًا به پى دیوار زمین یک هزار ششــصد و شصت و یک فرعى غربا به 
خیابان هشت مترى احداثى بطول بیست و چهار متر که طبق نظر کارشناس رسمى ساختمان فوق به 
مساحت عرصه 284 متر مربع و زیربناى 1198/5 متر مربع در شش طبقه شامل (همکف پارکینگ 
و انبارى و طبقه اول دو واحد و طبقه ســوم و چهارم و پنجم یک واحد) مجموعا حدود 900 مترمربع 
آپارتمان مفید با ساختمانى از اسکلت بتنى  و ســقف تیرچه بلوك و دیوارهاى آجرى و نماى مخلوط 
ســنگ و آجر و درب و پنجره خارجى آلومینیوم، کف پارکینگ و بدنه دیوارهاى آن سنگ و سطوح 
داخلى دیوار با سقف گچ و رنگ و کف واحد سرامیک 60*60 سانتیمتر و طبقه اول دو واحد 90 متر 
مربع دو خوابه با سیستم گرمایش پکیج و سرمایش اسپیلیت گازى و طبقه دوم به باال یک واحد و سه 
خوابه که یکى از خوابها مستر مى باشد با سیستم گرمایش پکیج و سرمایش کولرآبى مى باشد ملکى 
خانم مهناز مشتاقیان که طبق اسناد رهنى شــماره 164576 مورخ 1390/06/05 و 168102 مورخ 
1392/6/12 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 86 اصفهان در رهن بانک کارآفرین واقع مى 
باشد و طبق اعالم بانک بستانکار تا تاریخ 1396/8/16 داراى بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز 
چهارشنبه مورخ 95/12/18 در شعبه دوم اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه بیست و پنج 
میلیارد و هفتصد میلیون ریال (25,700,000,000 ریال ) شروع و  به هرکس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق ، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 95/11/18 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ چک تضمینى بانک ملى به مبلغ 
پایه مزایده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید.م الف: 34593  اسدى رئیس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/11/266
حصر وراثت

محمدامین تحویلیان داراي شناسنامه شماره 1270345133 به شرح دادخواست به کالسه 5922/95  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر تحویلیان 
بشناســنامه 51517 در تاریخ 95/9/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- محمدامین تحویلیان 1270345133 فرزند 2- صبیحه تحویلیان 5114 
فرزند 3- امینه تحویلیان 721 فرزند 4- فاطمه تجدد 595 همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 34543 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/269

حصر وراثت
مینا السادات کسائى داراي شناسنامه شماره 1584به شرح دادخواست به کالسه 5916/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وحید رصافچى بشناسنامه 593 
در تاریخ 95/9/2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- بهزاد رصافچى 1271880695 فرزند 2- بهشید رصافچى 1273299000 فرزند 3- مینا السادات 
کسائى 1584 همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34544 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/270
حصر وراثت

احسان صفرى غریبوند داراي شناسنامه شماره 2130 به شــرح دادخواست به کالسه 5918/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبده محمد صفرى 
غریب وند بشناسنامه 197 در تاریخ 95/10/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- ســپیده صفرى غریبوند 3039 فرزند 2- سارا صفرى غریبوند 384 
فرزند 3- احسان صفرى غریبوند 2130 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34545 شعبه 

دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/271
حصر وراثت

علیرضا کریمى داراي شناسنامه شماره 9111 به شرح دادخواست به کالسه 5924/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرى قهرمان فرد بشناسنامه 
154 در تاریخ 86/11/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- علیرضا کریمى 9111 فرزند 2- حمیدرضا کریمى 6207 فرزند 3- سمیرا کریمى 913 
فرزند 4- محبوبه کریمى 5450 فرزند 5- زهرا کریمى 154 فرزند 6- ابراهیم کریمى 35 همســر 
7- نصرت رشیدى فرده 216 مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 34546 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/272
حصر وراثت

فرهاد صمصامى شیرزاد داراي شناسنامه شماره 4151 به شرح دادخواست به کالسه 5927/95  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سورى پورشمس 
بشناســنامه 18075 در تاریخ 95/10/3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- فرهاد صمصامى شــیرزاد 4151 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 34547 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/273

حصر وراثت
ابراهیم اکبرى داراي شناسنامه شماره 14181 به شرح دادخواست به کالسه 5928/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خیراتعلى اکبرى حراجى 
بشناسنامه 753 در تاریخ 95/5/1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- ابراهیم اکبرى 14181 فرزند 2- نجات صفى خیرآبادى 4 همسر والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 34548 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /11/274
حصر وراثت

محمدرضا صبورى داراي شناسنامه شماره 1781 به شــرح دادخواست به کالسه 5931/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس صبورى بشناسنامه 
1829 در تاریخ 95/1/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محمدرضا صبورى 1781 فرزند 2- علیرضا صبورى گردى 894 فرزند 3- سمیرا صبورى 
8387 فرزند 4- سرور پیران 527 زوجه والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34549 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/275
حصر وراثت

منصور اســالمى داراي شناسنامه شماره 57 به شرح دادخواست به کالســه 5932/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیر چاماسپى بشناسنامه 168 
در تاریخ 95/8/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- مهیار اسالمى 386 فرزند 2- مهسا اسالمى 2532 فرزند 3- مهتا اسالمى 1036 فرزند 4- منصور 
اسالمى 57 همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34550 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/276

حصر وراثت
زهرا رفیعى داراي شناسنامه شــماره 2604 به شرح دادخواست به کالســه 5941/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس کمالیان بشناسنامه 315 
در تاریخ 95/10/9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- محبوبه کمالیان 1271048851 فرزند 2- فاطمه کمالیان 13592 فرزند 3- نفیسه کمالیان 
کوپالى 1272672158 فرزند 4- زهرا رفیعى 2604 همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34551 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/277
حصر وراثت

مرتضى جعفرى داراي شناسنامه شــماره 6 به شرح دادخواست به کالســه 5953/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبى جعفرى دولت آبادى 
بشناسنامه 445 در تاریخ 90/8/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- مرتضى جعفرى 6 برادر 2- غالمرضا جعفرى 1425 برادر 3- زهرا جعفرى 
327 خواهر 4- صدیقه جعفرى 206 خواهر 5- ســکینه جعفرى دولت آبادى 886 خواهر 6- فاطمه 
جعفرى 327 خواهر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34552 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/278

حصر وراثت
فرزانه آداودى داراي شناسنامه شماره 1506 به شــرح دادخواست به کالسه 5955/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد شیخ االســالمى 
بشناســنامه 135 در تاریخ 95/10/18  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- فرزانه اداودى جلفائى 1506 زوجه 2- اقدس رشیدى 34578 مادر 3- 
سپیده شیخ االسالمى 1271191113 فرزند 4- آزاده شیخ االسالمى 1272799591 فرزند 5- على 
شیخ االسالمى 1272357929 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34553 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/279
حصر وراثت

خاتون لرکى یونسى داراي شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به کالسه 5939/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیداسمعیل موسوى بشناسنامه 
13 در تاریخ 94/12/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- سیدحامد موسوى 2846 فرزند 2- سیدحمزه موسوى 3201 فرزند 3- سیدمحمد موسوى 
2702 فرزند 4- سیده شیرین موسوى 1401 فرزند 5- سیده سارا موسوى 3520 فرزند 6- فرانک 
موسوى 8857 فرزند 7- لیال موسوى 8712 فرزند 8- خاتون لرکى یونسى 26 همسر  والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 34554 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/280
حصر وراثت

حسین مسلم زاده داراي  شناسنامه شماره  45120 به شرح دادخواست به کالسه 5885/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فخرى شهرناز کیان به 
شناسنامه 474 تاریخ 95/10/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- حسن مسلم زاده 45121 (فرزند) 2- حسین مسلم زاده 45120 (فرزند) 3- مریم 
مسلم زاده 62176 (فرزند) 4- پرى مسلم زاده 8335 (فرزند) 5- عباسعلى مسلم زاده 530 (همسر) 
6- احمدرضا مسلم زاده 62177 (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 34555 شعبه دهم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/281
حصر وراثت

بتول کرباسى اصفهانى داراي شناسنامه شماره 1147 به شــرح دادخواست به کالسه 5886/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رباب بیگم صمدزاده 
به شناسنامه 499 تاریخ 95/8/3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به  1- ایران کرباسى اصفهانى 567 (فرزند)  2- فاطمه کرباسى اصفهانى 328 (فرزند) 
3- فخرالزمان کرباســى اصفهانى 999 (فرزند) 4- بتول کرباسى اصفهانى 1147 (فرزند)  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 34556 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/282
حصر وراثت

حسن نصر اصفهانى داراي شناسنامه شماره 1538 به شرح دادخواست به کالسه 5912/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد نصر اصفهانى به 
شناسنامه تاریخ 95/8/1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- جمشید نصر اصفهانى 1539 (فرزند) 2- ســعید نصر اصفهانى 2260 (فرزند) 3- مجید 
نصر اصفهانى 2261 (فرزند) 4- حسن نصر اصفهانى 1538 (فرزند) 5- فخرى نصر اصفهانى 1411 
(فرزند) 6- مرضیه نصر اصفهانى 1692 (فرزند) 7- ماه ســلطان نصر اصفهانى 8 (همسر) اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 34557 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/283
حصر وراثت

محمدتقى یعقوبى نژاد داراي شناســنامه شماره 1630 به شرح دادخواســت به کالسه 5915/95  
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان طوبى 
بیلواردن بــه شناســنامه 178 تاریــخ 93/4/16  اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه 
حین الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- محمدتقــى یعقوبى نــژاد 1630 (همســر)
2- یعقوب یعقوبى نژاد 98 (فرزند) 3- یاسین یعقوبى نژاد 1121 (فرزند) 4- بیژن یعقوبى نژاد 892 
(فرزند) 5- فاطمه یعقوبى نژاد 218 (فرزند) 6- شعله یعقوبى نژاد 369 (فرزند) اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 34558 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/284

حصر وراثت
محمدعلى یزدانى دهنوى داراي  شناسنامه شماره  249 به شــرح دادخواست به کالسه 5883/95  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى یزدانى 
دهنوى به شناسنامه 68 تاریخ 95/9/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- امیر یزدانى دهنوى 5100015225 (فرزند) 2- ابراهیم یزدانى دهنوى 
495 (فرزند) 3- غالمرضا یزدانى دهنوى 1271045567 (فرزند) 4- محمدعلى یزدانى دهنوى 249 
(فرزند) 5- طاهره نریمانى دهنوى 2957 (همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34559 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/285
حصر وراثت

فاطمه جان نثارى داراي شناسنامه شماره 1365 به شرح دادخواست به کالسه 5881/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین جان نثارى به 
شناسنامه 1364 تاریخ 89/11/2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به  1- فاطمه جان نثارى 1365 ، 2- مهرى  جان نثارى 1184 ، 3- محبوبه جان نثارى 
13728 ، 4- اعظم جان نثــارى 39 ، 5- مجتبى جان نثارى 6 ، 6- حســن جان نثارى 5 ، 7- على 
جان نثارى 41421 ، 8 – سکینه جان نثارى 1466 ، 9- رحمت اله جان نثارى 10  والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 34560 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/286
حصر وراثت

فریبا غالمى داراي شناسنامه شماره 3504 به شرح دادخواست به کالســه 4702/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریدون غالمى سبدانى به 
شناســنامه 1244 تاریخ 1388/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به چهار فرزند (یک دختر و سه پسر ) 1- سعید (فالمرز ) غالمى سبدانى (فرزند 
پسر متوفى) 2- مهدى غالمى سبدانى (فرزند پسر) 3- فریبا غالمى – فرزند دختر4- میثم غالمى 
سبدانى- فرزند پسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 34562 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/287
حصر وراثت

محمدرضا سالمى نیک داراي شناسنامه شماره 44259 به شرح دادخواست به کالسه 5880/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل اله سالمى نیک 
به شناسنامه 92 تاریخ 94/3/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمدرضا ســالمى نیک 44259 (فرزند) 2- زهرا سالمى نیک 31299 (فرزند) 
3- بهرام سالمى نیک 659 (فرزند) 4- منصور سالمى نیک 1737 (فرزند) 5- فرحناز سالمى نیک 638 
(فرزند) 6- مهرى سالمى نیک 22 (فرزند) 7- عفت خانم راطق 1248 (همسر) 8- اقدس جیهانى 539 
(همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34561 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/288
حصر وراثت

رضا تقى زاده اصفهانى داراي شناسنامه شماره 53721 به شرح دادخواست به کالسه 5901/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول فامیده دردشتى به 

شناسنامه 29735 تاریخ 95/6/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به  1- رضا تقى زاده اصفهانى 53721 (فرزند) 2- زهره تقى زاده اصفهانى 65412 
(فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34563 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/289
حصر وراثت

على فاتحى داراي شناسنامه شماره 32 به شرح دادخواست به کالسه 5897/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله فاتحى به شناسنامه 2578 تاریخ 
91/4/6  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- على 
فاتحى 32 (همسر) 2- حسن  فاتحى 59 ، 3- على اکبر فاتحى 42 ، 4- فاطمه فاتحى 8 ، 5- اقدس 
فاتحى 80 ، 6- علیرضا فاتحى 3261 ، 7- صدیقه فاتحى 98 ،   اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34566 

شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/290
حصر وراثت

غالمرضا مظاهرى داراي شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کالسه 5910/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیژه خانم دانادل به شناسنامه 
694 تاریخ 94/11/20 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- غالمرضا مظاهرى کلهرودى 13 (فرزند) 2- سید حسن حسینى مقدم کلهرودى 203 
(فرزند) 3- حسین مظاهرى کلهرودى 24 (فرزند) 4- نسرین السادات حسینى مقدم کلهرودى 663 
(فرزند) 5- زهرا السادات حســینى مقدم کلهرودى 2154 (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

34567 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/291
حصر وراثت

اسداله جالالئى دستجردى داراي شناسنامه شماره 115 به شرح دادخواست به کالسه 5899/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل جالالئى 
دستجردى به شناسنامه 21 تاریخ 95/10/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- اســداله جالالئى دســتجردى 115 (فرزند)  2- ابراهیم جالالئى 
دســتجردى 570 (فرزند) 3- ســیف اله جالالئى دســتجردى 109 (فرزند) 4- خورشید جالالئى 
دستجردى 24 (فرزند) 5- فاطمه جالالئى دستجردى 72 (همسر) 6- کبرى جالالئى دستجردى 
20682 (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34568 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/292
حصر وراثت

محسن رعیتى ششده بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 1177بـه شـرح دادخواست به کالسه 243/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدکریم رعیتى 
ششده بشناسنامه 68 در تاریخ 94/09/17  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- مسعود رعیتى ششده فرزند محمدکریم ش.ش 2644 ت.ت 1349 
صادره از فسا (پسر متوفى) 2- محسن رعیتى ششده فرزند محمدکریم ش.ش 1177 ت.ت 1357 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- غالمرضا رعیتى ششده فرزند محمدکریم ش.ش 272 ت.ت 1361 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- مرضیه رعیتى ششده فرزند محمدکریم ش.ش 9529 ت.ت 1354 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- ام البنین رعیتى ششده فرزند محمدکریم ش.ش 553 ت.ت 1359 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- فاطمه رعیتى ششده فرزند محمدکریم ش.ش 4641 ت.ت 1365 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- مدینه رعیتى ششده فرزند محمدکریم ش.ش 2995 ت.ت 1353 
صادره از فسا (دختر متوفى) 8- مریم رعیتى فرزند محمدکریم ش.ش 1160093271 ت.ت 1369 
صادره از لنجان (دختر 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 یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1039 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/293
حصر وراثت

محمدعلى محمدى داراي شناسنامه شــماره  2569 به شرح دادخواســت به کالسه 5909/95  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رقیه یارعلى به 
شناسنامه 326 در تاریخ 88/5/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- یداله محمدى 61828 زوج  2- فاطمه محمــدى 36 مادر 3- زهرا محمدى 
1273082338 فرزند 4- فاطمه محمدى 10190 فرزند 5- محمدعلــى محمدى 2569 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34570 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/294
حصر وراثت

جالل ایزدى داراي شناسنامه شماره 6348 به شرح دادخواســت به کالسه 5894/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیرمحمد ایزدى مال خلیفه 
بشناسنامه 443 در تاریخ 95/9/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- جالل ایزدى مال خلیفه 6348 فرزند 2- جعفر ایزدى مال خلیفه 205 فرزند 3- 
عباس ایزدى مال خلیفه 2 فرزند 4- جواد ایزدى مال خلیفه 3673 فرزند 5- صدیقه ایزدى مال خلیفه 
8849 فرزند 6- شهربانو ایزدى مال خلیفه 23 فرزند 7- طیبه ایزدى مال خلیفه 4213 فرزند 8- زهرا 
ایزدى مال خلیفه 1165 فرزند 9- ماه گلى ســلطانى 412 همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 34571 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/295

حصر وراثت
عزت رضا عباسى مارنانى داراي شناسنامه شماره 178 به شرح دادخواست به کالسه 5913/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس رضا عباسى مارنانى 
بشناســنامه 8345 در تاریخ 77/1/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- على  رضا عباسى مارنانى 517 فرزند 2- محمود رضا عباسى مارنانى 481 
فرزند 3- فاطمه رضا عباسى مارنانى 396 فرزند 4- صدیقه رضا عباسى مارنانى 35 فرزند 5- عزت 
رضا عباسى مارنانى 178 فرزند 6- حبیبه کاظمى زهرانى 223 همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 34572 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/296

حصر وراثت
سعیدالملوك صدرى داراي شناسنامه شماره 434 به شرح دادخواست به کالسه 5895/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت واعظى پور بشناسنامه 
21824 در تاریخ 95/8/18  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- علیرضا صدرى 425 فرزند 2- مرتضى صدرى 1100 فرزند 3- محسن صدرى 1080 
فرزند 4- احمدرضا صدرى 1445 فرزند 5- محمدرضا صدرى شهرضا 1928 فرزند 6- فخرالملوك 
صدرى 1567 فرزند 7- پرى دخت صدرى 1389 فرزند 8- سعیدالملوك صدرى 434 فرزند والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 34573 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/297
حصر وراثت

حبیب ناظمى داراي شناسنامه شماره 1164 به شرح دادخواســت به کالسه 5893/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن آقا ناظمى بشناسنامه 
379 در تاریخ 64/11/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- حبیب ناظمى 1164 فرزند 2- فضل اله ناظمى 53443 فرزند 3- امین اله ناظمى 63 فرزند 
4- جواد ناظمى 1115 فرزند 5- عزیزه ناظمى اشــنى 1486 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 34574 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/298

حصر وراثت
ایرج پیرژندى داراي شناسنامه شماره 56573 به شرح دادخواست به کالسه 5911/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى پیرژندى بشناسنامه 
99 در تاریخ 95/7/23  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- ایرج پیرژندى 56573 فرزند 2- الناز پیرژندى 2136 فرزند 3- الهام پیرژندى 51901 
فرزند 4- الهه پیرژندى 53326 فرزند 5- اشرف الســادات صفازاده 880 همســر والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 34575 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/299

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9510100353306874 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980360200760 شماره بایگانى شعبه: 951287 شاکى آقاى حفیظ اله 
ترکمند شکایتى علیه متهم حمید تنباکو شناس با موضوع مشارکت در توقیف 
غیرقانونى مطرح نموده که جهت رسیدگى به شعبه 107 دادگاه کیفرى دو  شهر 
اصفهان (107 جزایى ســابق) مجتمع شهید بهشــتى واقع در اصفهان خیابان 
شریعتى – حد فاصل بیمارستان شــریعتى و چهارراه پلیس ارجاع و به کالسه 
9509980360200760 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/12/21 و 
ساعت 10 تعیین شده اســت.  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 جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 
گردد.م الف: 34522 شــعبه 107 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (107 جزایى 

سابق) (مجتمع شهید بهشتى) /305 /11

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9510460358100047 درخواســت:  شــماره 
9409980358100750 شماره بایگانی شعبه: 940831 نظر به اینکه آقاي 1- 
مهدى طفالن آب متهم به مشارکت در انتقال مال غیر و 2- بهنام پورمند (على 
خردمند) متهم به معاونت در انتقال مال غیر به شماره پرونده 940831 شعبه دوم 
بازپرسى دادسراى اصفهان مى باشند و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار 
آگهى مى باشــد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع 
و نشر مى شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مى آید جهت رسیدگى در وقت 
مقرر حاضر شــوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف: 34502 شعبه دوم بازپرسى دادسراي عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع سه)/11/306

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9510460365600028 درخواســت:  شــماره 
9509980365601240 شماره بایگانی شعبه: 951254 پیشنویس آگهى ابالغ 
مجتبى رحیمى به اتهام شرکت در نزاع دســته جمعى و... ، از طرف این دادسرا 
در پرونده کالســه 951254 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرســى در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهى در شعبه 37 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب جهت پاسخگویى 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 34500 شعبه 37 دادیارى دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع سه)/11/307

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9510100353003958 شــماره بایگانى شعبه: 950559 
شاکى شــهاب فتاحى فرزند على محمد شکایتى بر علیه حســین اسماعیلى 
(مجهول المکان) مبنى بر فحاشى و ضرب و جرح عمدى مطرح که به شعبه 104 
کیفرى 2 اصفهان ارجاع گردیده و داراى وقت رسیدگى 96/1/20 ساعت 9 صبح 
میباشد با تجویز از ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى یک بار نشرآگهى 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: 34480 

شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 جزایى سابق)/11/319

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9510100353003957 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980360101162 شــماره بایگانى شعبه: 951395 شاکى آقاى علیرضا 
بهروز علیــه خانم لیال بهروز مجهــول المکان فرزند مهرعلى دایر بر ســرقت 
شکایتى مطرح که به شعبه 104 کیفرى 2 اصفهان ارجاع و به کالسه 951395 
ك 104 ثبت گردیده و داراى وقت رســیدگى 95/1/16 ساعت 8/30 صبح مى 
باشد با تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى یک بار نشرآگهى 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: 34482 شعبه 

104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 جزایى سابق)/11/321

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9510100352907266 ابالغنامــه:  شــماره 
9209980358500304 شماره بایگانى شعبه: 951316 شاکى على امیرخان 
دهکردى شــکایتى متهم مریم حاجى میرســلیمان فرزند حســین با موضوع 
ازدواج زن شــوهردارتقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگى به شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو  شــهر اصفهان (103 جزایى 
ســابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 337 ارجاع و به کالسه 
9209980358500304 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/1/20 و 
ساعت 10 تعیین شده اســت.  به علت مجهول المکان بودن متهم 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 کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد.م الف: 34401  شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(103 جزایى سابق)/11/322

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970353001797 شماره پرونده: 9509980365500355 
شماره بایگانى شعبه: 950332 شاکى: آقاى الیاس میرزایى فرزند غیور به نشانى: 
خ فالطورى ك 40 بن بهار پ 5، متهم: آقایان محمــد دولت و  عالم دولت به 
نشــانى: اصفهان- اصفهان خ باطون پشت مدرسه کرباسى ك شکوفه پ 26، 
مجهول المکان اتهام ها : 1- توهین به اشــخاص عادى 2- مشارکت در ایراد 
جرح عمدى با چاقو 3- مشارکت در ضرب و جرح عمدى 4- تهدید، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان محمد و عالم دولت 
فرزند شاه محمد دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى شاکى اقاى الیاس 
میرزائى موضوع کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موود از جمله شکایت 
شاکى،  نظریه پزشکى قانونى، اظهارات شاهد که همگى موجب حصول علم بر 
صحت موضوع و توجه اتهام مى گردد و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده 
بزهکارى متهم  را محرز و مسلم دانسته مســتنداً به مواد 448 و 449 و 488 و 
709 و 714 قانون مجازات اسالمى متهمین را مشترکًا و بالمناصفه به پرداخت 
دیه در حق شــاکى از بابت جراحت دامیه پوست فرق ســر دو درصد دیه کامل 
2- سائیدگى حارصه ناحیه فوقانى بازوى چپ نیم درصد دیه کامل 3- کبودى 
ناحیه فوقانى بازوى چپ یک و نیم هزارم دیه کامل 4- سیاه شدگى خط باسن 
چپ سه هزارم دیه کامل محکوم که ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم نسبت 
به پرداخت آن اقدام نماید و با توجه به نوع جراحات وارده و محتویات پرونده و 
عدم احراز شرایط مندرج در ماده 614 قانون تعزیرات موضوع فاقد جنبه عمومى 
مى باشــد راى صادره غیابى محســوب ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این مرجع سپس با توجه به میزان دیه و مستنبط از ماده 427 قانون 
آیین دادرسى کیفرى قطعى مى باشد. م الف: 34483 هاشمى رئیس شعبه 104 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 جزایى سابق)/11/333
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حصر وراثت
اکبر حاجى میرزایى داراي  شناسنامه شماره  22949 به شــرح دادخواست به کالسه 5908/95  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم 
حاجى میرزایى به شناسنامه 5868 تاریخ 78/6/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  1- اکبر حاجى میرزائى 22949 (فرزند) 2- ایران حاجى 
میرزائى 158 (فرزند) 3- صغرا حاجــى میرزائى 24669 (فرزند) 4- بتــول حاجى میرزائى 456 
(فرزند) وال غیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34576 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/300
حصر وراثت

حسن شیرزادى اصفهانى داراي شناسنامه شماره  748 به شرح دادخواست به کالسه 5316/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بلقیس شیرزادى 
اصفهانى به شناسنامه 41 تاریخ 89/9/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به  1- حسن شیرزادى اصفهانى 748 (برادر) 2- زهرا شیرزادى اصفهانى 
42 (خواهر) 3- فرخنده خانم شیرزادى اصفهانى 490 (خواهر) 4- رباب شیرزادى اصفهانى 237 
(خواهر) 5- فاطمه شیرزادى اصفهانى 1395 (خواهر) وال غیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

34577 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/301
حصر وراثت

محمد حسن توکلى راد داراي شناسنامه شماره  19266 به شرح دادخواست به کالسه 5851/95  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمزه توکلى راد 
به شناسنامه 75 تاریخ 95/8/6  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به  1- صدیقه بابائى قلعه ناظرى 362 (زوجه) 2-  نیــره توکلى قلعه ناظرى 466 
(فرزند) 3- طاهره توکلى قلعه ناظرى 1506 (فرزند) 4- محمد حسن توکلى راد 19266 (فرزند) 
5- على اصغر توکلى راد 1674 ( فرزند) اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34578 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/302
حصر وراثت

پرویز قربانى داراي شناسنامه شماره  2643 به شرح دادخواست به کالسه 5934/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوروز قربانى به شناسنامه 3 
تاریخ 95/10/6  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به  1- پرویز قربانى 2143 (فرزند) 2- اعظم قربانى 1266 (فرزند) 3- مریم قربانى 881 (فرزند) 
4- عصمت السادات فقیدیان 825 (همسر).  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 34579 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/303
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351212901 شماره پرونده: 9409980351201122 شماره بایگانی 
شعبه: 941259 خواهان مرتضى فاضلى و لیالسادات شاه چرا و سیدمحمد شاه چرا و سیدعلیرضا 
شاه چراء و زهرا فاضلى و راحله سادات شاه چراء دادخواستی به طرفیت خواندگان نغمه ظفرقندى و 
امیرخسرو صفرى و محبوبه درفشان و ملیحه درفشان و سیداصغر متدینى نژاد و محبوبه ظفرقندى 
و اصغر مولوى زاده و علیرضا ظفرقندى (ورثه یداله ظفرقندى) و نادره بزرگى حقى (برزگر) سعیده 
درفشــان و حمیدرضا درفشــان و آیت صفرى و رضا درفشــان و ندا ظفرقندى و میترا صفرى و 
علیرضا درفشان و ســکینه فهیمى (ورثه عبدالرحیم درفشان و خدیجه درفشان و حمیده درفشان 
و الهه صفرى و بتول تیمورى جروکانى و فاطمه درفشــان و اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان و 
زهره ظفرقندى (ورثه یداله ظفرقندى) و عزت ظفرقندى (ورثه یداله ظفرقندى) و عباس کریمى 
بوزانى و اخترالسادات جدلى به خواسته ابطال ســند (موضوع سند مالى است) و ابطال سند رسمى 
(موضوع ســند ملک اســت) و تنفیذ صلح نامه (اموال منقول) و مطالبه خسارت دادرسى و ابطال 
سند رسمى (موضوع سند ملک است) و الزام به تنظیم سند رسمى ملک و ابطال اجرائیه (موضوع 
اجراییه غیرمالى اســت) تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان طبقه 1  اتاق شماره 120 ارجاع و به 
کالســه 9409980351201122 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/20 و ساعت 11 
صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 34436 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/11/308
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351212788 شماره پرونده: 9509980351200928 شماره بایگانی 
شعبه: 951105 خواهان سعید عسگرى برزانى دادخواســتی به طرفیت خوانده علیرضا شریفیان 
به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و تأمین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسى و مطالبه خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان طبقه 1  اتاق شماره 
120 ارجاع و به کالسه 9509980351200928 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/15 
و ساعت 11:00 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 34438 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان/11/309
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510100350711618 شماره پرونده: 9509980350700751 شماره بایگانی 
شعبه: 950868 خواهان على شاهین زاده دادخواستی به طرفیت خوانده محمود رحیمى بلمیرى به 
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگســتري کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 9509980350700751 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/02/04 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 34456 

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/11/312
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510100350711631 شماره پرونده: 9509980350700531 شماره بایگانی 
شــعبه: 950618 خواهان غالمعلى پورمند دادخواســتی به طرفیت خوانده مصطفى حسینى به 
خواسته اعســار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 311  ارجاع 
و به کالسه 9509980350700531 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/04 و ساعت 
12:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 34458 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان /11/313
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9510106836607379 شماره پرونده: 9509986836600961 شماره بایگانی 
شعبه: 951147 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: غالمحسین احمدى فرزند محمدابراهیم کدپستى: 
8196915193 کدملى:  62198646662 به نشانى مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/02/11 
دوشنبه ساعت 8:30 محل حضور: اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر) – حدفاصل چهارباغ باال و 
پل میر – مجتمع قضایى شهید قدوسى طبقه 2 اتاق 202 در خصوص دعوى کبرا حیدرى ماربرى 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 34468 شعبه 6 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/11/314
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509976836901878 شماره پرونده: 9509986836900819 شماره بایگانی 
شعبه: 950931 خواهان: آقاى شــهریار حاجى زاده فرزند فیروز با وکالت آقاى حسین محمدیان 
فرزند یداله به نشانى: اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 
سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشــان عدالت، خوانده: آقاى فرزانه زواره زادگان فرزند 
مصطفى به نشانى: اصفهان- خ کاوه- خیابان بهمن روبه رو پارك میخک پالك 106، خواسته : 
الزام به تمکین. گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى حسین محمدیان به وکالت از آقاى 
شهریار حاجى زاده فرزند فیروز به طرفیت خانم فرزانه زواره زادگان فرزند مصطفى به خواسته الزام 
به تمکین با توجه به احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین به موجب تصویر ســند ازدواج پیوست 
دادخواست و اظهارات خواهان و وکیل ایشان در جلسه دادرسى 1395/10/13 تکلیف قانونى زن 
مبنى بر ســکونت در منزل همسر خود که آثار وقوع عقد نکاح مى باشــد خوانده علیرغم دعوت از 
طریق نشر آگهى و ابالغ مراتب به ایشان در جلسه دادرسى حاضر نشده و دفاعى نکرده لذا دادگاه 
با پذیرش نظر موافق قاضى محترم مشاور و به استناد مواد 1102 ، 1105 و 1114  از قانون مدنى 
حکم به محکومیت ایشان به بازگشت به منزل مشــترك و ایفاء وظایف زناشوئى صادر مى نماید. 
رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف مدت 20 
روز پس از انقضاء مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
مى باشــد. م الف: 34451 حسین زاده رئیس شــعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/11/328 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509976836801848 شماره پرونده: 9509986836800362 شماره بایگانى 

شــعبه: 950407  خواهان: خانم زهرا رحیمى اورگانى فرزند نادر به نشانى اصفهان خیابان زینبیه 
خیابان عمان سامانى- کوچه شباهنگ پالك 398 همراه: 09301752808 خوانده: آقاى مهدى 
احمدى فرزند مهراب به نشانى مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه  گردشکار: دادگاه 
پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رســیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه خواسته خواهان خانم زهرا رحیمى اورگانى فرزند نادر به طرفیت آقاى 
مهدى احمدى چقاهستى فرزند مهراب صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد و عسر 
و حرج مى باشد با توجه به سند نکاحنامه رسمى شماره 1889 دفترخانه 5 حوزه ثبت اصفهان وجود 
علقه زوجیت دائم فیمابین طرفین محرز اســت و در خصوص اصل خواسته نظر بر اینکه خواهان 
طى دادنامه شماره 1830- 1390/10/17 صادره از شــعبه 18 دادگاه حقوقى اصفهان به تمکین 
از شوهرش محکوم شده اســت و به دلیل عدم تمکین زوجه طى دادنامه شماره 421- 93/3/19 
صادره از همان شعبه به زوج اجازه ازدواج مجدد داده شده و تنها دلیل خواهان براى طالق تحقق 
بند 8 بوده که با توجه به صدور آراء فوق در سالهاى 1390- 1393 از نظر دادگاه این شرط محقق 
نشده و ترك منزل از طرف زوج صورت نگرفته است و زوجه در عســر و حرج نیز قرار ندارد لذا بر 
خالف نظر قاضى محترم مشاور دعوى خواهان وارد نیست وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به بطالن دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره حضورى و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 34452 شعبه 

هشتم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/11/329
 ابالغ راى

شماره ابالغنامه : 9510106836208591 شماره پرونده: 9409986836200382 شماره بایگانى 
شــعبه: 941096  خواهان: خانم صفیه جمیل نیا فرزند یکشنبه به نشانى اصفهان شهرك صنعتى 
جى روســتاى حتم آباد ك مهر 14 پ 214 همراه 09162857042 خوانده: آقاى آقا مراد نظرى 
فرزند بى شم به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- طالق به درخواست زوجه 2- حضانت راى 
دادگاه در خصوص درخواســت تقدیمى خانم صفیه جمیل نیا فرزند یکشنبه به طرفیت آقاى مراد 
نظرى فرزند بى شم به خواسته صدور حکم طالق به لحاظ عسر و حرج دادگاه ضمن احراز رابطه 
زوجیت طرفین حسب ســند عادى ازدواج مورخ 76/2/30 پس از استماع اظهارات خواهان بدین 
شرح که همسرش هر از اتباع افاغانه مى باشد مدت 5 سال است که خوانده زندگى مشترك را ترك 
نموده و با وجود سه فرزند مشترك 18 و 12 و 13 ساله نامبرده مجبور به کارکردن و پرداخت نفقه 
آنها مى باشد خواهان اظهار داشته با توجه به شرایط سختى که در آن قرار دارد در قبال طالق حاضر 
به بذل کل مهریه و حقوق مالى خود مى باشد دادگاه جهت تحقیق در خصوص آخرین اقامتگاه زوج 
از طریق مرجع انتظامى مربوط تحقیق نموده است و نتیجه تحقیقات حکایت از عدم حضور چندین 
ساله زوج نزد زن و فرزندانش مى باشد با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مرکز مشاوره که به 
داورى از سوى زوجین اظهار نظر نموده و به لحاظ عدم حضور زوج توقیفى در اصالح ذات البین پیدا 
نکرده عقیده به عسر و حرج زوجه و شرایط غیر قابل تحمل دارد لذا با مالحظه نظریه قاضى محترم 
شورا مستندا به ماده 1133 قانون مدنى و رعایت مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده حکم به الزام 
زوج به مطلقه نمودن خواهان صادر و اعالم مى نماید در صورت امتناع  زوج از حضور در دفترخانه 
به ســردفتر مربوط در خصوص اجراى صیغه طالق نمایندگى اعطا مى نماید زوجه مدخوله و غیر 
حامل مى باشد. زوجین داراى سه فرزند مشترك به اســامى لیال 18 ساله حمید 13 ساله و فاطمه 
12 ساله هستند که حضانت و نگهدارى آن با زوجه مى باشد اعتبار حکم صادره از تاریخ قطعیت 6 
ماه مى باشد راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر مى 
باشد. م الف: 34455 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/11/330

 ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970350701714 شماره پرونده: 8909980350701264 شماره بایگانى 
شعبه: 891299  خواهان: آقاى حمید حر فرزند احمد با وکالت آقاى یوسفعلى رستمى فرزند على 
اکبر و خانم میدیا نوژن همگى به نشانى اصفهان خ شــیخ صدوق شمالى ساختمان وکال واحد 7  
خواندگان:  1- امیر طلوعى طالئى به نشانى متوارى 2- آقاى سعید شجاعى فرزند عباس به نشانى 
اصفهان خ فروغى ك بهارستان پ 23 ، 3- آقاى امیر صادقى قهاره فرزند حسین با وکالت آقاى 
کامران مقصودى فرزند محمدتقى به نشانى اصفهان خیابان حکیم نظامى جنب بانک تجارت نبش 
بن بست بابک ساختمان الهیه واحد هشتم خواسته ابطال وکالتنامه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى 
را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید.راى دادگاه خواسته حمید حر با وکالت یوسفعلى 
رستمى با طرفیت 1- سعید شجاعى 2- امیر صادقى 3- امیر طلوعى طالئى درخواست ابطال 1- 
وکالت نامه رسمى شماره 25614- 87/9/3 دفترخانه اسناد رسمى شماره 11 شهریار 2- تفویض 
وکالت رسمى شماره 13298 – 87/9/20 دفترخانه اســناد رسمى شماره 186  اصفهان 3- سند 
انتقال شماره 42735 نسبت به پالك 28/2269  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به انضمام مطلق 
خسارات دادرسى است که توضیحًا اعالم شده خواهان مالک پالك یاد شده بوده و از آن استفاده 
نمى کرده و مدتى پیش از تقدیم دادخواست مشخص شــده طبق وکالت نامه مجعول دفترخانه 
11 شهریار شخصى با هویت جعلى خواهان و جعل شناســنامه و کارت ملى او به خسرو بازرگانى 
وکالتى راجع به پالك موصوف داده و خوانده ردیف سوم با هویت جعلى خسرو بازرگانى طى وکالت 
نامه دفتر 186  اصفهان وکالت مذکور را به خوانده دوم تفویض کرده و فرد اخیر پس از اخذ ســند 
مالکیت المثنى آن را به خوانده اول واگذار کرده که در شعبه دوازدهم بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب اصفهان موضوع تحت رسیدگى بوده است. دادگاه با توجه به تصویر مصدق دادنامه شماره 
2578- 92/12/17 شعبه صد و ســیزدهم دادگاه عمومى جزائى اصفهان حاکى از این که خوانده 
سوم با تهیه وکالت نامه رسمى جعلى از طرف خواهان و پس از مراحلى پالك فوق را به خوانده دوم 
فروخته و با حضور در دفترخانه 186 اصفهان وکالت نامه جعلى دفترخانه 11 شهریار را به خوانده 
دوم تفویض کرده ( و خوانده دوم هم مالک را به خوانده اول فروخته)؛ و به این لحاظ خوانده سوم 
را به اتهام جعل و استفاده از ســند مجعول و انتقال مال غیر به این توضیح که با استفاده از هویت 
جعلى به نام خسرو بازرگان اقدام به فروش پالك 28/2269 بخش 4 ثبت اصفهان به امیر صادقى 
نموده محکوم به مجازات شده و خوانده دوم به جهت عدم اطالع از مال غیر بودن ملک تبرئه شده؛ 
و دادنامه مذکور در خصوص این دو فرد قطعى شــده است و با عنایت به این که سند انتقال شماره 
14280-87/11/21  دفترخانه 186 اصفهان که برابر آن خوانده دوم ملک را به خوانده اول فروخته 
( ودر دادخواست اشــتباهًا شماره سند 42735 ذکر شده) بر اساس اســناد مجعول یاد شده تنظیم 
گشته است خواسته خواهان ثابت تشخیص داده مى شود و به استناد مواد 198 ، 221 ، 502 ، 515  
و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به ابطال و از میان بردن وکالت نامه هاى موضوع بندهاى 1 
و 2 خواسته و بطالن سند انتقال 14280- 87/11/21 دفترخانه 186 اصفهان و محکومیت خوانده 
سوم به پرداخت 3172000 ریال خسارات دادرسى در حق خواهان صادر مى گردد. راى صادر شده 
غیابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 34464  شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/331
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509976836601999 شماره پرونده: 9409986836600950 شماره بایگانى 
شعبه: 941450  خواهان: خانم  شهره شفیعى فرزند حسین به نشانى اصفهان خانه اصفهان خیابان 
گلخانه کوچه فروردین بن بست یاس انتهاى بن بست منزل آخر سمت چپ منزل آخر سمت چپ 
پالك 28 طبقه 3 همراه 09369702259 خوانده: آقاى مجید کریمى علویجه فرزند ناصر به نشانى 
اصفهان خانه اصفهان خیابان گلخانه کوچه فروردین بن بســت یاس انتهاى بن بست منزل آخر 
سمت چپ منزل آخر ســمت چپ پالك 28 طبقه 3 (خارج از کشور) خواسته: طالق به درخواست 
زوجه راى دادگاه در خصوص دعوى خانم شهره شفیعى فرزند حسین بطرفیت آقاى مجید کریمى 
علویجه فرزند ناصر خواسته طالق با استیذان اعمال وکالت بلحاظ تحقق بند 1  8 از شرط ضمن 
العقد نکاح، ناشى از ترك انفاق و ترك زندگى توسط زوج، دادگاه با توجه به مفاد سند رسمى نکاحیه 
شماره ترتیب 15552 مورخ 79/1/6 دفتر ثبت 69  ازدواج وجود علقه زوجیت دائمى بین طرفین را 
محرز مى داند نظر به آنکه تالش و مســاعى دادگاه و داوران زوجین از طریق مرکز مشاوره جهت 
اصالح و سازش موثر واقع نگردیده است حسب دادخواست تقدیمى و اظهارات خواهان در جلسه 
دادرسى و نیز موداى اظهارات گواه و نیز محتویات پرونده اجرائى مربوط به مطالبه مهریه از خوانده 
و آنکه زوج مجهول المکان اعالم گردیده و على رغم ابالغ وقت به وى از طریق نشرآگهى نامبرده 
در جلسه دادرسى حاضر نشــده و الیحه اى در دفاع از خود به دادگاه ارائه ننموده است لذا از نظر 
دادگاه هرچند خواهان مطالبه نفقه ننموه تا الزام بر پرداخت آن به زوج تحقق یابد لکن ترك زندگى 
خانوادگى بدون عذر موجه محرز است فلذا دادگاه بنا به مراتب و لحاظ نظریه مشاور محترم قضایى 
و نیز مالحظه مجموع محتویات پرونده تحقق حداقل بند هشــتم از قسمت ب شرایط ضمن عقد 
نکاح را که به امضاء و توافق زوجین به عنوان شرط ضمن عقد رسیده را محرز دانسته و مستندا به 
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنى و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دعوى 
خواهان مبنى بر استیذان اعمال وکالت در طالق را ثابت دانسته و به خواهان اجازه مى دهد به یکى 
از دفاتر اسناد رسمى ثبت طالق مراجعه و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و چنانچه حاضر 
به بذل مالى شد میتواند وکالتنا از ناحیه شوهرش قبول بذل نموده و اسناد مربوطه به ثبت طالق را 
امضاء نماید عده این طالق از تاریخ آن سه طهر بوده و رعایت شرایط صحت اجراى صیغه طالق 
بعهده مجرى صیغه طالق خواهد بود مدت اعتبار این حکم شش ماه پس از قطعیت دادنامه است 
حضانت فرزند مشترك به نام شهریار متولد 88/9/19 با خواهان بوده و چون زوجه مهریه خود را 
جدا گانه مطالبه کرده و جهیزیه در تصرف خود اوست دادگاه در این خصوص تکلیفى ندارد صرفا به 
خواهان اجازاه میدهد که ماهیانه مبلغ 3500000 ریال به عنوان نفقات واجبه فرزندش هزینه و هر 
زمان دسترسى به پدر یا اموال او حاصل شد از زمان اجراى صیغه طالق به بعد آن را مطالبه نماید 
راى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 34470 

شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان( مجتمع شهید قدوسى)/11/332
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9409970350601088 شماره پرونده: 9409980350600136 شماره بایگانی 
شعبه: 940154 خواهان : تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمدحسین نظرى توکلى 
و مسعود مهردادى با وکالت خانم زهرا نایب صادقى فرزند هادى به نشانى: اصفهان- فلکه فیض 
خیابان فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه ســوم واحــد 11، خواندگان: 1- آقاى باقر 
مظاهرى فرزند حسین به نشانى: اصفهان- خیابان کمال- کوى منار سفید- بن بست نائب- پالك 
4،  2- آقاى شکوفه نیک  شــان فرزند اصغر به نشــانى: اصفهان- خیابان مولوى- کوچه مسجد 
النبى- پالك 74، 3- آقاى احســان ماجدنیا فرزند اصغر به نشــانى: مجهول المکان، خواسته ها  : 
1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى دادگاه: در خصوص دعوى تعاونى اعتبار ثامن االئمه (ع) با وکالت خانم زهرا نایب صادقى به 
طرفیت آقایان 1- باقر مظاهرى فرزند حسین 2- احســان ماجدنیا فرزند اصغر 3- خانم شکوفه 
نیک  شان فرزند اصغر بخواســته مطالبه مبلغ 119/000/000 ریال بخشــى از وجه چک شماره 
451663- 1393/12/6 عهده بانک تجارت بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با عنایت به 
جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهى  عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و 
وجود اصول مدارك در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازى و پرداخت گردد 
و خوانده ردیف اول صادرکننده خوانده ردیف دوم و ســوم ظهرنویس و داراى مسولیت تضامنى 
مى باشند و از توجه به دفاعیات خونده ردیف اول و اینکه سایر خواندگان با وصف ابالغ اخطاریه در 
جلسه دادگاه حاضر نشــده و در قبال دعوى خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعى ننموده اند 
فلذا خواهان وارد و ثابت بوده مستنداً به ماده 249- 310- 313 قانون تجارت و تبره الحاقى ماده 2 
قانون صدور چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198- 515- 519 
قانون آئین دادرســى مدنى خواندگان متضامنًا بپرداخت مبلغ یکصد و نوزده میلیون ریال بعنوان 

اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه برمبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزى اعالم و حین 
اجراى حکم محاسبه خواهد شــد در حق خواهان محکوم مى گردند. رأى صادره نسبت به خوانده 
ردیف دوم و سوم غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و 
نســبت به خوانده ردیف اول حضورى و از تاریخ ابالغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر اصفهان مى باشــد. م الف: 34489 نبوى رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقى 

شهرستان اصفهان/11/334
حصر وراثت

فاطمه قاسم پور به شناسنامه شماره 480 باســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره 681/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
ایران روح لنجان به شناسنامه شــماره 944 در تاریخ 1395/9/29 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- توران قاســم پور فریدنى فرزند جمشید شــماره شناسنامه 59 نسبت با 
متوفى (دختر) 2- مریم قاسم پور فریدنى فرزند جمشید شماره شناســنامه 800 نسبت با متوفى 
(دختر) 3- فاطمه قاسم پور فریدنى فرزند جمشید شــماره شناسنامه 480 نسبت با متوفى (دختر) 
4- محمد قاسم پور فریدنى فرزند جمشید شماره شناسنامه 1025 نسبت با متوفى (پسر) 5- على 
قاسم پور فریدنى فرزند جمشید شماره شناسنامه 196023106 نســبت با متوفى (پسر)  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1849 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/719
حصر وراثت

سعید محمدى جزى به شناســنامه شماره 169 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره 675/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان على محمدى جزى به شناسنامه شماره 2836 در تاریخ 1394/9/25 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از:  1- ایران یزدانى جزى فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 211 نسبت 
با متوفى (همسر) 2- امراله محمدى جزى فرزند على شماره شناسنامه 149 نسبت با متوفى (فرزند 
پسر) 3- فاطمه محمدى جزى فرزند على شماره شناسنامه 103 نسبت با متوفى (فرزند دختر) 4- 
عزت اله محمدى فرزند على شماره شناسنامه 7635 نسبت با متوفى (فرزند پسر) 5- سعید محمدى 
جزى فرزند على شماره شناسنامه 169 نسبت با متوفى (فرزند پسر) 6- محمدرضا محمدى جزى 
فرزند على شماره شناسنامه 251 نســبت با متوفى (فرزند پسر)  اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

گردید. م الف: 1848 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر /11/718
حصر وراثت

مهرشاد روشنایى به شناسنامه شماره 1271885611 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره 667/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان شهربانو گرجى به شناسنامه شماره 1697 در تاریخ 1390/10/20 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از:  1- مهرشاد روشنایى فرزند حسن شماره شناسنامه 1271885611 
نسبت با متوفى (فرزند پسر) 2- مهتاب روشــنایى فرزند حسن شماره شناسنامه 1273689178 
نسبت با متوفى (فرزند دختر) 3- ولى ا... گرجى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 12 نسبت با متوفى 
(پدر) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1847 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/720
ابالغ راي

پرونده: 330/95 ش 3 ح شماره دادنامه: 391-95/10/29 مرجع رسیدگى شعبه سوم شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خواهان: معصومه جهانگیرى بلطاقى ف محمد به آدرس شاهین شهر خیابان 
عطار فرعى 10 غربى مجتمع نگین 1 واحد 4 خوانده: مرتضى حسنى عارف ف على اکبر به آدرس 
مجهول المکان خواسته: صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت عین 14 عدد سکه تمام 
بهار آزادى گردشکار: خواهان دادخواســتى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضا 
کنندگان ذیل تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شورا و تبادل نظر ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شــورا در خصوص دادخواست 
معصومه جهانگیرى بلطاقى فرزند محمد به وکالت مهران براتى دارانى به طرفیت مرتضى حسنى 
عارف فرزند على اکبر به خواسته مطالبه مهریه به پرداخت عین 14 عدد سکه تمام بهار آزادى به 
انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپى مصدق نکاحنامه 
به شماره ترتیب 2131 صادره از دفترخانه رسمى ثبت ازدواج شماره 33 حوزه ثبتى قم و وجود علقه 
زوجیت بین طرفى و اینکه خواسته مذکور مهریه این ازدواج بوده محرز است.از آنجا که زن به مجرد 
عقد مالک مهر گردیده و چنانچه در زمان اجراى صیغه عقد، نقداً تودیع نشود یا مهلت خاصى براى 
تادیه آن تعیین نگردیده دین و عندالمطالبه بر ذمه زوج است و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه 
شــوراى حل اختالف حاضر نگردیده و دلیلى مبنى بر اینکه مهریه یاد شده را پرداخت کرده باشد 
نیز ابراز نشده است لذا شوراى حل اختالف با عنایت به موارد 1102 ، 1287 و 1082 قانون مدنى و 
موارد 515 و 519 و 198 قانون آئین دادرسى مدنى ذمه خوانده را نسبت به خواهان مشغول میداند 
و خوانده را به پرداخت عین 14 عدد ســکه تمام بهار آزادى و مبلغ هزینه دادرسى در حق خواهان 
محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر 
مى باشد. م الف: 1843 محمدى قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر و میمه(مجتمع شماره یک)/11/721
ابالغ راي

شماره پرونده: 397/95 ش 1 ح شــماره دادنامه: 446-95/10/27 تاریخ رسیدگى: 95/10/19 
خواهان: خانم معصومه جهانگیرى بلطاقى به نشانى: شاهین شهر خ عطار فرعى 1 غربى مجتمع 
نگین 1 واحد 4 خوانده: آقاى مرتضى حسنى عارف به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه 
معوقه زوجه از تاریخ 94/2/19 و نفقه فرزند مشترك لیانا حسنى عارف به انضمام هزینه دادرسى 
در خصوص دعوى معصومه جهانگیرى بلطاقى با وکالت آقاى مهران براتى دارانى بطرفیت آقاى 
مرتضى حسنى عارف بخواسته مطالبه نفقه معوقه زوجه از تاریخ 94/2/19 و نفقه فرزند مشترك 
لیانا حسنى عارف به انضمام هزینه دادرسى با توجه به محتویات پرونده از جمله رونوشت مصدق 
نکاحنامه به شماره 56585 صادره از دفترخانه رسمى ثبت ازدواج شماره 33 حوزه ثبتى قم و وجود 
علقه زوجیت بین طرفین و با توجه به تصدیق رونوشــت شناســنامه فرزند که مثبت رابطه بنوت 
فیمابین مشارالیه و خوانده مى باشد و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه دادرسى مورخ 95/10/19 
حاضر نگردیده و الیحه اى در دفاع از خود ارسال ننموده است و با عنایت به نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى که مصون از اعتراض مانده است شورا دعوى مطروحه را وارد و مستندا به مواد 1102 
،1106 ، 1107 ، 1111 ، 1199 و 1206 قانون مدنى خوانده را از تاریخ 94/2/19 تا تاریخ 95/9/30 
به پرداخت مبلغ هشتاد و یک میلیون و یکصد هزار ریال به عنوان نفقه زوجه و از آن تاریخ به بعد 
ماهیانه چهار میلیون و ســیصد و پنجاه هزار ریال در خواهان و از تاریــخ 95/8/25 (تاریخ تقدیم 
دادخواست) ماهیانه دو میلیون و یکصد هزار ریال در حق فرزند مشترك لیانا حسنى عارف و مبلغ 
یکصد و پنجاه هزار ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان 
محکوم مى نماید. و همچنین سالیانه به میزان شاخص تورم اعالمى از طرف بانک مرکزى اضافه 
مى گردد محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومى شاهین 
شهر مى باشد. م الف: 1842 شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه(مجتمع شماره یک)/ 11/722
ابالغ راي

شعبه نهم شماره پرونده: 95/709 شــماره دادنامه: 774-95/10/25 تاریخ رسیدگى: 95/9/24 
خواهان: مهران زمانى به نشانى شاهین شهر خیابان کاشانى فرعى 1 شرقى پالك 31 خوانده: روح 
اله حسن پور مجهول المکان خواسته: حکم به فک پالك یک دستگاه خودروى سى یلو به شماره 
انتظامى 684 ل 42 ایران 43 بانضمام مطلق خســارات دادرسى گردشکار: با وصول دادخواست و 
ثبت آن در دفتر و ابالغ آن به خوانده و تشکیالت دادرسى و رسیدگى هاى الزم شوراى با بررسى 
محتویات پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا در خصوص دادخواست مهران زمانى به طرفیت روح اله حسن پور با موضوع خواسته حکم به 
فک پالك یک دستگاه خودروى سى یلو به شماره انتظامى 684 ل 42 ایران 43 بانضمام مطلق 
خسارات دادرسى با این توضیح که خواهان در جلسه حاضر گردیده و اعالم داشته است که خودرو 
مذکور را به خوانده پرونده فروخته لیکن خوانده از انجام فک پالك خودارى مى ورزد لذا شــورا با 
عنایت به استعالم ماخوذه از پلیس راهور که حاکى از تعلق پالك خودرو مذکور به خواهان را دارد و 
همچین با توجه به اینکه خوانده به رغم ابالغ قانونى و نشرآگهى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده 
و الیحه دفاعى هم ارسال ننموده است مستندا به ماده 220 ق. م حکم به الزام خوانده به فک پالك 
یک دستگاه خودروى سى یلو به شماره انتظامى 684 ل 42 ایران 43 را صادر و اعالم مى نماید. و 
نیز مستندا به ماده 519 آ.م خوانده را محکوم به مبلغ 912/500 ریال هزینه دادرسى مى نماید. راي 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورى و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1850 شعبه نهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/723
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423759200416 شماره پرونده: 9509983759200212 شماره بایگانی 
شــعبه: 950218 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509973759200864 محکوم علیهــم: 1- رمضــان عیدى زاده عظیمى به نشــانى مجهول 
المکان 2- داریوش کریمى فرزند رمضانعلى به نشانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر 
خ فردوسى نبش فرعى 5 غربى امالك عدل 3- مهرانگیز عیدى زاده عظیمى به نشانى مجهول 
المکان ردیف دوم  و سوم (رمضان عیدى زاده عظیمى- مهرانگیز عیدى زاده عظیمى (زمانى) به 
انتقال رسمى شش دانگ پالك ثبتى 26368 فرعى از 406 اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
به نام محکوم لها 1- سارا پزیرش اورگانى فرزند قباد به نشــانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى 
شاهین شهر خ فردوسى 5 شــرقى مجتمع بابک ط 3 واحد 7  ، 2- رضا فالمرزى فرزند حسن به 
نشانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر خ فردوسى 5 شرقى مجتمع بابک ط 3 واحد 7  
طبق راى و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى در 
حق محکوم له ها محکوم و اعالم مى گردد در ضمن هزینه هاى مربوط به اجرا بر عهده محکوم 
علیه است.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 

دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین بــه نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) م الف: 1846 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/11/724

حصر وراثت
سیدمهدى طاهرى ریزى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 931 بـه شـرح دادخواست به کالسه 241/95  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدمرتضى 
طاهرى ریزى بشناسنامه 6996 در تاریخ 95/10/19  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیداصغر طاهرى ریزى فرزند سیدمرتضى ش.ش 373 
ت.ت 1343 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- سیدتقى طاهرى ریزى فرزند سیدمرتضى ش.ش 
120 ت.ت 1346 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- سیدمهدى طاهرى ریزى فرزند سیدمرتضى 
ش.ش 931 ت.ت 1358 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- اشرف طاهرى ریزى فرزند سیدمرتضى 
ش.ش 481 ت.ت 1338 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- مریم طاهرى ریزى فرزند سیدمرتضى 
ش.ش 616 ت.ت 1348 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- بتول طاهرى ریزى فرزند سیدمرتضى 
ش.ش 879 ت.ت 1352 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- زهرا طاهرى ریزى فرزند سیدمرتضى 
ش.ش 771 ت.ت 1350 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- عذرا طاهرى ریزى فرزند سیدمرتضى 
ش.ش 1355 ت.ت 1354 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- فاطمه عموزادى ریزى فرزند حسن 
ش.ش 226 ت.ت 1321 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت 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: 1029 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/747
حصر وراثت

حسن نظام زاده لژیه داراى شناسنامه شماره 1021 به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه 514/95 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیزاله نظام زاده لژیه 
فرزند عباس شماره شناسنامه 348 در تاریخ 95/6/4 اقامتگاه خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- حسن نظام زاده لژیه به شماره ملى 5659187595 ، 2- فاطمه نظام زاده لژیه 
به شماره ملى 6- 977611- 565 ، 3- ســمیه نظام زاده لژیه به شماره ملى 4- 986438- 565 
،  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او  باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه(مجتمع 

شماره یک) /11/749
حصر وراثت

شناســنامه داراى  باصیــرى  کرمــى  زلیخــا   95 /11 /2  –  1725 /95 شــماره: 
شماره 347 به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه 498/95  شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على کرمى باصیرى فرزند مراد شــماره شناسنامه 3 در 
تاریخ 95/5/10 اقامتگاه خود را بدرود گفته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به:  1- زلیخا کرمى 
باصیرى به شماره شناسنامه 347 ،  2- ابراهیم کرمى باصیرى به شماره شناسنامه  3- محمدرضا 
کرمى باصیرى به شماره شناسنامه 4- کبرى کرمى باصیرى به شماره شناسنامه 5- خاتون کرمى 
باصیرى به شماره شناسنامه 6-  صفورا کرمى باصیرى به شماره شناسنامه 7- زهرا کرمى باصیرى 
به شماره شناسنامه اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی

 می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رضایى قاضى شوراى حل اختالف بخش 

جلگه/11/750
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 950698 خواهان مهدى پاکدل دادخواســتی مبنی بر مطالبه سفته 
به طرفیت ملیحه مهدیان تقدیم نموده اســت،وقت رســیدگی براي روز مورخ 96/1/19 ساعت 
30-15  تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر 
ماده73قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شــمالى مجتمع شماره 2 شوراى 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 مى شود. م الف:35115 شعبه 17 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/752
اجراییه

شماره: 304/95 ش 3 ح- 95/11/3 به موجب راي شــماره 735 تاریخ 94/10/20 حوزه لنجان 
شوراي حل اختالف شهرستان زرین شهر (به موجب رأى شماره 543 تاریخ 95/5/30 شعبه 3 دادگاه 
عمومى زرین شهر) که قطعیت یافته است محکوم علیه: ابراهیم اسدى عالى انورى فرزند جهانگیر 
شغل: آزاد به نشانی: مجهول المکان محکوم اســت به: انتقال سند رسمى خودرو سوارى پراید به 
شماره انتظامى 268 ه 22  ایران 43 با حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت اسناد به نام خواهان و نیز 
پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. رأى صادره غیابى است. مشخصات محکوم له: 
سمیه زمانى فرزند امامقلى شغل: کارمند به نشانى: فوالدشهر محله 7B-  ساختمان غدیر- غدیر 
2- پالك 12. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1031 شــعبه سوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/11/754
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم خانم زهرا نامداریان دادخواستى 
به طرفیــت آقاى رجایــى به خواســته فک پــالك تقدیم که جهت رســیدگى به این شــعبه 
ارجاع و به کالســه 1040/95 ثبت گردیده اســت. نظربه اینکــه خوانده فــوق الذکر مجهول 
المکان اعالم گردیده اســت مراتب حســب درخواســت خواهــان و موافقت شــورا به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى دادگاهاى عمومــى و انقالب یک مرتبــه در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلســه رســیدگى روز چهارشــنبه 
مورخ 95/12/18 ســاعت 3/30 جهت رســیدگى حاضر شــوند واال نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محســوب و از طرف شــورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
 م الف: 3393 شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد (مستقر در یزدانشهر) (مجتمع 

شماره یک)/11/756
مزایده

شماره آگهى: 139503902141000030 شماره پرونده: 9000400200400749 آگهى مزایده 
اموال غیرمنقول پرونده شــماره بایگانى 9300769 با عنایت به محتویات پرونده اجرائى کالسه 
فوق، ششــدانگ پالك 301/5627 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان در ص 294 دفتر 254 ذیل 
ثبت 57091 به شماره چاپى سند مالکیت 449630 بنام قدرت ا... کمانى سابقه ثبت و صدور سند 
مالکیت دارد که بموجب سند رهنى 59642- 86/12/15 دفتر 1 خمین در قبال بدهى نزد بانک ملى 
شعبه خمین در رهن است که حدود و مشخصات آن بدین شرح است: به  مساحت 800 مترمربع به 
حدود شماًال به طول 20 متر به پالك 5674 فرعى شرقًا به طول 40 متر به پالك 5626 فرعى و 
جنوبًا به طول 20 متر به خیابان 15 متر غربًا به طول 40 متر به پالك 5628 فرعى و چون تخلف 
از پرداخت دین و بدهى نموده، بستانکار تقاضاى ارزیابى و سپس مزایده مورد رهن را داده و جهت 
ارزیابى به  کارشناس رســمى دادگسترى ارجاع و هیأت کارشناسان رســمى دادگسترى به مبلغ 
16/850/000/000 ریال (شانزده میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى و به شرح ذیل 
توصیف نموده است: محل مورد نظر واقع در شاهین شــهر خیابان سعدى شمالى- خیابان خواجه 
انصارى- کارواش شاهین مکان مورد نظر داراى پالك ثبتى شماره 301/5627 واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان تحت یک جلد سند رسمى به شماره چاپى 449630 صفحه 294 به مساحت عرصه 
حدود هشتصد مترمربع و قســمت اصلى ملک به صورت کارواش و سمت جنوبى پالك مشرف 
به خیابان  تعداد چهار باب مغازه  جمعًا به مســاحت حدود نود شش و نیم مترمربع داخل کارواش و 
داراى آشیانه به مساحت حدود پنجاه و سه مترمربع در قسمت شمال غرب انبار به مساحت حدود 
هفده مترمربع و سایه بان سمت شرق و غرب به مســاحت حدود دویست و بیست و یک مترمربع 
مى باشد داراى مشخصات ساختمانى دیوارها آجرى، پوشش سقف تیرآهن و آجر و قسمت آشیانه ها 
ورق کرکره اى و لوله و پروفیل آهنى و سطوح رویه تجاریها: کف موزاییک فرش و کفپوش، بدنه 
دیوارکوب و کاشى و اندود گچ دربها پروفیل فلزى و شیشه سکوریت باضافه حفاظ جمعشو پروفیل 
فلزى و داراى انشعابات و مشترکات آب و فاضالب برق و گاز مى باشد. ملک فوق از طریق مزایده 
از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1395/12/09 در اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر، واحد 
اجرا، طبقه دوم، جمع ارزش کل عرصه و اعیانى و  مستحدثات از پایه مبلغ 16/850/000/000 ریال 
(شانزده میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته 
مى شود. طبق اعالم بستانکار داراى فاقد بیمه مى باشد، الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و فروش صرفًا نقدى میباشد، ضمنًا 
این آگهى فقط یک نوبت در نصف جهان امروز چاپ اصفهان روز نصف جهان مورخ 1395/11/18 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى، روز مزایده به روز بعد موکول خواهد شد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 

35682  اداره اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/11/761
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به محمدرضا فضیلتى- خانم ســمیه روح الهى ورنوســفادر 
دادخواستى به خواســته مطالبه مبلغ R 31/000/000 به طرفیت شــما در شوراى حل اختالف 
شاهین شــهر تقدیم که به کالســه 876/95 ش 4 ح ثبــت و براى مورخ 95/12/18 ســاعت 
4/30 عصر تعیین وقت گردیده اســت، با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت 
خواهان و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ میگــردد جهت دریافت نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید واال وفق مقــررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 35792 شعبه چهارم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه
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این روزها خانواده هاى 
زیادى در دنیا بخاطر مرگ ناگهانى عزیزانشان 

در اثر سکته قلبى سوگوار هســتند اما مى توان با دقت در 
از سکته از وقوع حوادث تلخ جلوگیرى کرد.نشانه هاى هشدار قبل 

قبل از سکته مى فرستد* تصویر ســیگنال هایى که بدن 
افراد سالمند و میانسال و نیز افرادى که سابقه بیمارى هاى قلبى را دارند به گزارش جام جم آنالین، کارشناسان بهداشتى به 

حمله قلبى است بى توجه نباشند.توصیه مى کنند نســبت به برخى عالئم که هشدار وقوع 
فشار روى قفسه سینه، داشتن عالئم سرماخوردگى و آنفلوآنزا، ایجاد عرق سرد بر گفتنى است، از جمله این عالمت ها مى توان احساس تنگى نفس و 

روى پیشانى، سرگیجه ، خستگى و ضعف را نام برد.
متخصصان به ویژه توصیه مى کنند افراد مراقب وضعیت ریه خود باشند زیرا ریه و قلب دوعضوى هستند که به شدت به همدیگر وابسته هستند و کارکرد ضعیف 

ریه مى تواند سبب رسیدن کم اکسیژن و مواد مغذى به قلب ، مرگ بخش هایى از سلول هاى آن و در نهایت ایست قلبى شود.
کارشناسان اعتقاد دارند بروز سکته قلبى در زنان و مردان به یک شکل نیست و معموًال عالئم هشدار دهنده بروز سکته در زنان کمتر نمایان مى شود.

کارشناســان اعتقاد دارند عوامل مختلفى باعث بروز سکته قلبى مى شود از جمله ســن، فاکتورهاى ژنتیکى، بى تحرکى، چاقى، رژیم غذایى نامناسب، 
سنین جوانى در افراد استعمال دخانیات، استرس و خشم کنترل نشده، فشار خون باال و جنسیت که همگى مى توانند سبب بروز سکته قلبى حتى در 

شود،در عین حال کارشناسان با توجه به متداول بودن درد قفسه سینه در اکثر بیماران مبتال به حمله قلبى به 
افراد توصیه مى کنند از پیش داورى خوددارى کرده و به پزشک مراجعه کنند زیرا همیشه درد قفسه 

سینه بخاطر بروز سکته قلبى نیست و گاهى اوقات مى تواند در اثر نفخ معده بروز کند، 
اگر درد قفسه سینه و احساس تنگى نفس براى چند روز ادامه داشته باشد و فشارى 

بسیار زیاد بر روى قلب احساس شود زنگ خطرى جدى بر اى حمله قلبى است.
کارشناسان به افرادى که قبًال دچار سکته قلبى شــده اند توصیه مى کنند 
هنگامى که  هوا آلوده است فعالیت در فضاى 
آزاد را کاهش دهند و همچنین 

داروهاى خود 

وقتى بدن عالمت مى دهد

سیگنــال هاى  سکته سکته 

را ســر وقت 
مصرف کنند و نیز در صورت 

احساس بروز استرس در قلب خود حتمًا به 
پزشک مراجعه کنند.

همچنین افراد اگر احساس کرده اند دچار سکته قلبى خفیف 
شده اند ســریعًا به اورژانس مراجعه کنند زیرا پزشک تنها 
با گرفتن نــوار قلبى مى تواند بروز ســکته قلبى در آنها 
را شناســایى کند و نســبت به نوع درمان مورد نیاز 

تصمیمات الزم را بگیرد.
در هنگام بروز سکته قلبى وجود افراد آموزش 
دیده کــه بتواننــد CPR انجام دهند 
شانس طالیى براى زنده ماندن فرد 

است.

 اوقات مى تواند در اثر نفخ معده بروز کند، 
 براى چند روز ادامه داشته باشد و فشارى 

گ خطرى جدى بر اى حمله قلبى است.
سکته قلبى شــده اند توصیه مى کنند 
ى که  هوا آلوده است فعالیت در فضاى 
آزاد را کاهش دهند و همچنین 

داروهاى خود 

قلبى خفیف
زشک تنها 
ى در آنها 
ورد نیاز 

وزش 
دهند 
فرد 

والدین باید بدانند که آیا اصالح رفتار نادرست کودك هدف آنهاست یا تنبیه صرفاً وسیله اى است 
که براى فرونشاندن خشم از آن استفاده مى کنند. 

دراین مطلب قصد داریم با کمک فائزه دشتى کارشناس ارشد روانشناسى کودکان پیرامون 
روش هاى اصولى و درست تنبیه بحث کنیم. توضیحات او را ادامه مى خوانید؛

قبل از اینکه بخواهیم در مورد راه هاى تنبیه کودکان صحبت کنیم بهتر است 
به این نکته مهم اشــاره کنم که هدف از تنبیه کودك چیســت؟ 
والدین باید این ســئوال را 
از خود بپرسند و به 
این فکر کنند 
که آیا 

اصالح رفتار نادرست کودك هدف آنهاست یا تنبیه صرفا وسیله اى است که براى فرونشاندن 
خشم از آن استفاده مى کنند.

گاهى ما کودك را بخاطر اینکه کار اشتباهى کرده تنبیه مى کنیم به عنوان مثال دوستش را 
کتک زده، وسیله اى را شکسته و کارهایى مشابه آن. اما گاهى نه بابت کار بدى که انجام داده 
بلکه چون حرف ما را گوش نمى دهد، عصبانى مى شویم و سر کودك داد مى زنیم یا او را تنبیه 
مى کنیم و بدیهى است که این کار درست نیست. هدف از تنبیه باید آگاه کردن کودك از کار 

زشتى که انجام داده و اصالح رفتار او باشد، نه چیز دیگرى.

نکته دیگرى که باید به آن توجه کرد این است که آیا کودك ما درکى 
از تنبیه دارد؟ کودکان گاهى هیچ درکى از تنبیه ندارند و نمى دانند چرا 
والدین این رفتار را با آنها کرده اند. تنبیه زمانى مى تواند به نتیجه مثبتى در 
تربیت کودك منجر شود که با روش درست اعمال شود چون در غیر این 
صورت مى تواند باعث آسیب روانى در کودك باشد. بنابراین در ابتدا باید 
از خود بپرسید که آیا شما حد و مرزها را براى کودك مشخص کرده اید و 

او مى داند که چه کارى درست و انجام چه رفتارى اشتباه است؟
حاال که به این پرسش ها پاسخ دادیم، نیاز به چند روش درست تنبیهى 
براى اصالح رفتار کودك داریم که در اینجا به ســه مورد از آنها اشاره 

مى کنیم؛

از کالم استفاده کنید. روبه روى کودك بنشینید و مستقیم در چشم هاى او 
نگاه کنید. داد نزنید، بلکه با صدایى جدى و محکم به او بگویید کارى را که 
انجام داده است، دوست نداشتید. حتماً به کار زشت کودك اشاره کنید نه 

اینکه خود او را مورد سرزنش و توهین قرار دهید. بسیار مهم است که در تنبیه کودکان به کودك 
ابراز عالقه هم بکنید تا کودك بداند این رفتارنادرست باعث نشده که محبت شما به او کم شود. 
به عنوان مثال با حالت جدى و ناراحت به کودك خود بگویید: «با اینکه خیلى دوستت دارم ولى 
این کارت را دوســت ندارم، تو خیلى بچه خوبى هستى ولى این کارى که کردى اصًال خوب 
نیست.» وقتى در حالت تنبیه این جمالت را به کار مى بریم به کودك مى گوییم که ما مشکلى با 
او نداریم و همیشه در هر شرایطى دوستش داریم ولى بخاطر کار اشتباهش ناراحتیم و بهتر است 

کودك بداند بخاطر چه موضوعى تنیبه  شده.

2.سعى کنید اینقدر رابطه عاطفى عمیقى با کودك داشته باشید که لحن سرد 
و رسمى شــما براى کودکتان از هر تنبیهى بدتر باشــد. والدینى که با 
کودکان شان بسیار رابطه صمیمى دارند وقتى مى خواهند کودك را متوجه 
رفتار اشتباه شان کنند لحن کالمشان را سرد و رسمى مى کنند. مثًال اگر 
شما همیشه کودکتان را با عناوینى مثل پســرم، على جان، على آقا و... 
خطاب کنید وقتى خیلى رسمى مى گویید على، کودك متوجه مى شود که 

مادر از دست او ناراحت است که از پیشوند یا پسوند استفاده نکرده.

از ســکوت تربیتى اســتفاده کنیــد. ســکوت تربیتى باید متناســب 
ســن کودك انتخاب شــود و بیشــتر از حد و زمان تحمل او نباشــد. 
معمــوًال براى ایــن کار یک جــاى مشــخص را در نظــر مى گیرند 
که کــودك را براى دقایقــى در آنجا قــرار مى دهند و بعــد از توضیح 
دلیــل اینکه چــرا آنجاســت، او را مدت معینــى در این مــکان نگه 

مى دارند.

است  راه هاى تنبیه کودکان صحبت کنیم بهتر قبل از اینکه بخواهیمدر مورد
به این نکته مهم اشــاره کنم که هدف از تنبیه کودك چیســت؟ 
والدین باید این ســئوال را 
از خود بپرسند و به 
این فکر کنند 
که آیا 

گاهى ما کودك را بخاطر اینکه
کتک زده، وسیله اى را شکسته
بلکه چون حرف ما را گوش نمى
مى کنیم و بدیهى است که این
زشتى که انجام داده و اصالح رف

نکته دیگ
از تنبیه د

والدین این
تربیت کو
صورت م
از خود بپر
او مى داند
ب حاال که

براى اصال
مى کنیم؛

از کالم اس
نگاه کنید
انجامداده

3 روش اصولى و 
مناسب 

1.3.تنبیه کودکان

روغن  زیتون یکى از ســالم ترین روغن ها به حســاب مى آید اما 
این فرآورده همانند همه محصــوالت داراى عارضه جانبى نیز 
است. بنابراین باید مراقب باشید و در مصرف روغن  زیتون تعادل 

ایجاد کنید.
در این مطلب به چند پیامد  زیــاده روى در مصرف روغن زیتون 
اشاره شده اســت.این روغن اگر چه  براى آن دســته از افرادى 
که  فشارخون باال دارند مناسب اســت اما تعادل در مصرف آن 

ضرورى است.

التهاب: میزان چربى این روغــن احتمال التهاب را باال مى برد. 
میزان اســید در این روغن مقدارى لیپوپلیسکاریدز در خون رها 
مى کند و هر چه میزان آن بیشتر باشد احتمال التهاب نیز افزایش 

پیدا مى کند.
افت فشارخون: نتایج بررسى نشــان مــى دهد مصرف زیاد 
روغن زیتون مى تواند به افت فشــارخون منجر شود اگر چه افت 
فشار براى بیماران مبتال به فشــار خون باال مفید است اما براى 

افراد عادى دردسر ساز  خواهدشد.

به افراد چاق توصیه نمى شود: مصرف زیاد روغن  زیتون 
مى تواند باعث انسداد در کیســه صفرا و بروز سنگ صفرا شود. 

عالوه بر آن باعث باال رفتن وزن نیز مى شود.
حساسیت: در افرادى که به حساسیت مستعد هستند، مصرف 
زیاد روغن زیتون مى تواند حساســیت پوستى، تنفسى و ... ایجاد 

کند.
براى  پوست مفید نیست: مصرف بیش ازحد روغن زیتون 
مى تواند براى بعضى از  پوست  ها  مشکل ایجاد کند ازجمله ایجاد 

آکنه، جوش هاى ریز پوستى و ... .
چربى هاى اشباع شده: روغن زیتون داراى میزان تک چربى 
اشباع  شده است؛ مصرف2 قاشق مرباخورى روغن زیتون در یک 
وعده غذایى به افزایش اســیدهاى چرب منجر مى شــود و این 
مى تواند احتمال ابتال به بیمارى هایــى مانند چاقى مفرط، حمله 

قلبى، سرطان و... را باال ببرد. 
بنابراین در مصرف این محصول ســالمت بخــش هم رعایت 

اعتدال ضرورى است.

عواقب زیاده روى در مصرف روغن زیتون!

فرزندانتان را از شــمردن با انگشــت بر حذر مى دارید؟ فکر آیا شــما هم جزو والدینى هستید که 
انگشت نشانه ضعف است؟ شما هم دوست دارید فرزندتان مى کنیــد اســتفاده از 
کمک از انگشتانش حل کند.مسائل ریاضى را بدون 

 بســیارى از پدر و مادرها گمان مى کنند اگر فرزندشــان با 
استفاده از انگشتان شروع به حســاب کند یعنى توانایى حل 
مسائل ریاضى ندارد؛ اغلب آنها دائمًا در حال تذکر دادن و تشر 
زدن در این خصوص هســتند. موضوعى که باعث ایجاد نوعى 
احساس شرم و خجالت در بچه ها مى شــود. بروز چنین آسیبى 
در حالى است که یافته هاى دانشــمندان خبر از واقعیت دیگرى 

مى دهد.
بر این اساس، اســتفاده از انگشت براى شــمارش نه تنها باعث 
هماهنگى بیشــتر میان ذهن و جسم مى شــود بلکه به تقویت 
کارکردهاى مغز هم مى کند. در واقع، به حرکت در آوردن بخشى از 
بدن به هنگام یادگیرى توان مغز را براى یادگیرى و به خاطر سپردن 
افزایش مى دهد. به همین دلیل، خالف آنچه والدین تصور مى کنند 
کودکانى که عادت به شمارش با دست دارند اطالعات بیشترى را در 

خاطر دارند و سریع تر مى توانند آنها را بازیابى کنند.
جالب اینجاست که حتى خالقیت این دسته از کودکان براى حل مسائل 
بیشتر از دیگران است. به این معنا، آنها در هنگام مواجهه با یک مشکل قدرت 
بیشترى در یافتن راه و شیوه اى جدید براى رفعش دارند. بنابراین، اگر فرزند شما دوست 
دارد از انگشتانش به عنوان یک ابزار کمکى استفاده کند مانع او نشوید؛ چراکه همین عادت 

به نظر نادرست باعث افزایش خالقیت و توان حل مسئله در او مى شود. 

پژوهش محققان دانمارك جنوبى نشان مى دهد زنانى که مبتال به دیابت هستند 
و انسولین دریافت مى کنند، در معرض خطر باالیى از سینه متراکم قرار دارند این 
رخداد فاکتور خطرى براى سرطان سینه محسوب مى شود. زنان دیابتى که به جاى 
انسولین متفورمین استفاده مى کنند، در معرض خطر پایینى از سینه هاى متراکم 

قرار دارند.
زنانى که بیش از 75 درصد حجم پستانى متراکم داشــتند در مقایسه با زنانى که 
تراکمى کمتر از 5 درصد داشتند، چهار الى شش برابر در معرض خطر سرطان سینه 
قرار داشتند. به گفته محققان این یافته تنها نشانگر یک رابطه است و مؤید رابطه 

علت و معلولى نیست.
بر اساس این پژوهش، بیش از 5600 زن که طى سال هاى 1993 تا 2001 تحت 

ماموگرافى قرارگرفته بودند، بررسى شدند. تقریباً 2 درصد از زنان دیابت داشتند.
در این تحقیق مشخص شد، زنانى که تزریق انسولین داشتند بیش از دو برابر احتمال 
پستان هاى چرب و متراکم در آنها وجود دارد. در همین حین زنان مبتال به دیابت 
که شرایط خودشان را با رژیم و داروهاى غیرانسولینى کنترل کردند، احتمال پستان 

متراکم در آنها کمتر است.
بیمارى دیابت پیش از این با خطر باالى سرطان سینه مرتبط بوده است اما اینکه 
دقیقًا منشأ این رابطه چیست مشخص نشــده و حتى مشخص نیست که چگونه 

انسولین خطر پستان هاى متراکم را زیاد مى کند.

سلول هاى سرطانى به طور غیرقابل کنترل و سریع رشد مى کنند فاکتورهاى رشد 
براى پیشرفت سرطان حیاتى هستند و انسولین هم به عنوان فاکتور تسریع بخش 
رشد بافت هاى بدن محسوب مى شــود. به گفته محققان ممکن است که روند 

افزایش میزان بافت پوششى پستان را به همراه داشته باشد.
پژوهشگران مى گویند، انواع متفاوت درمان هاى دیابت ممکن است به طور متفاوت 
بر تراکم پستان تأثیر بگذارند. زنانى که مصرف کننده انسولین هستند باید با پزشک 

خود درباره چکاپ هاى متعاقب به همراه ماموگرافى مشورت کنند.
این پژوهش طى کنفرانس سرطان سینه اروپا در آمستردام مطرح شد.

فرآیا شــما هم جزو والدینى هستید که 
کنیــد اســتفاده از  مى
مسائل ریاضى را بدون 

ا
مس
زدن
احس
در ح
مى د
بر این
هما
کارک
بدن
افزای
کودک
خاطر

جالب اینج
بیشتر از دیگران
بیشترى در یافتن راه و شیو
ی ینی ی ین یان ی دارد از انگشتانش به عنو

استفاده از انگشتان براى شمارش
 مغز را قوى تر مى کند

تأثیر داروهاى دیابت 
بر بروز سرطان سینه

بیمارى دیابت پیش از این با خطر باالى ,,,
سرطان سینه مرتبط بوده است اما اینکه 
دقیقًا منشأ این رابطه چیست مشخص 
نشده و حتى مشخص نیست که چگونه 
انسولین خطر پستان هاى متراکم را زیاد 
مى کند
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ساسان اکبرزاده
راهپیمایى یوم ا... 22 بهمن و گرامیداشت سالروز پیروزى انقالب اسالمى در اصفهان از 
مسیرهاى اصلى هشت گانه ساعت 9 صبح به مقصد میدان امام (ره) آغاز شده و مراسم 
رسمى ساعت 9/30 دقیقه با سخنرانى محمدباقر قالیباف شهردار تهران و برنامه هاى 

مختلف ادامه خواهد یافت.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى و رئیس ســتاد دهه فجر استان اصفهان در 
جمع خبرنگاران در عمارت عالى قاپو با بیان این مطلب، به تشــریح برنامه هاى یوم ا... 

22 بهمن پرداخت.
جعفر عسگرى اســتقالل، خودباورى و خودکفایى، حضور مردم و مسئوالن براى حفظ 
ارزش ها در صحنه هاى گوناگون، والیت فقیه و... را از نعمت هاى انقالب اســالمى 
دانست و گفت: اگر نعمت والیت را پاس داریم وحدت و همدلى در جامعه حفظ شده و فتنه 
ایجاد نمى شود و در حقیقت والیت، محور وحدت جامعه اسالمى و رمز موفقیت هاست.
وى استقالل را نیز ثمره خون شهیدان خواند و گفت: اگر امروز مسئوالن کشور با قوت 

تصمیم گیرى مى کنند و وابسته و سرسپرده نیستیم خودش یک نعمت است.
وى گفت: خودباورى و خودکفایى از دیگر نعمت هایى است که مى تواند بخش عظیمى 
از نیازهاى ما را در کشور برطرف سازد و ما بعد از پیروزى انقالب اسالمى و در دوران دفاع 
مقدس با تکیه بر توانمندى ها، در ابعاد مختلف به پیشرفت هایى دست یافتیم که در گرو 

خودباورى و خودکفایى بوده و هست.
رئیس ستاد دهه فجر استان اصفهان مى گوید: مردم همواره در میدان هاى مختلف، از 

ارزش هاى به دست آمده حفاظت و حراست کرده اند و مسئوالن نیز باید پاسخ این نعمت 
بزرگ را در عمل و خدمت صادقانه از خود بــروز دهند، مردمى که عزیزترین هاى خود 
را بدون چشمداشت تقدیم انقالب کرده، مشــکالت را تحمل مى کنند چون متعهد به 

حراست از اعتقادات خود هستند.
عسگرى با بیان اینکه یوم ا... 22 بهمن امسال در آســتانه سه انتخابات هم هست که 

مى تواند دستاوردهاى خوب براى کشور به ارمغان داشــته باشد گفت: پیام یوم ا... 22 
بهمن، ایستادگى مردم براى حفظ استقالل و بیان ارزش ها بوده و گوشزد به استکبار و 
دشمنان نیز آنست که بدانند گزینه هاى زیر و روى میز ارزشى ندارد و مردم ایران اسالمى 
همواره ایســتاده اند و راهپیمایى 22 بهمن، نمایش اقتدار، وحدت و همدلى همه اقشار 

مردم با دیدگاه هاى مختلف است.

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان گفت: مــا باید از همه 
ظرفیت هاى موجود براى استقبال مردم براى شــرکت در راهپیمایى یوم ا... 22 بهمن 

استفاده کنیم.
عسگرى در ادامه مسیرهاى اصلى راهپیمایى یوم ا... 22 بهمن را تشریح کرد.

رئیس ستاد دهه فجر استان اصفهان افزود: سخنران مراسم یوم ا... 22 بهمن در میدان 
امام (ره) اصفهان شهردار تهران خواهد بود و اجراى برنامه گروه سرود، پیام به زبان هاى 
انگلیسى و عربى، قطعنامه، مداحى حماسى و... از دیگر برنامه هاست. و حدود 100 غرفه 

عرضه محصوالت فرهنگى و... برقرار است. 
عسگرى از رسانه ها نیز خواست تا از فعالیت دســت اندرکاران برگزارى مراسم، خبر و 
گزارش تهیه کنند و از نیروى انتظامى، شهردارى، استاندارى و... که همواره همراه بودند 

قدردانى نمود.
وى گفت: در روز 22 بهمن باید هنرمندانه دستاوردهاى انقالب اسالمى را به خوبى به 
نسل جوان جامعه انتقال داد و بهترین تبلیغ نیز توزیع روزنامه ها که دستاوردهاى انقالب 

را به چاپ مى رسانند در مراسم 22 بهمن مى باشد.
وى در خصوص همزمانى یوم ا... 22 بهمن و اقامه نماز جمعه هم گفت: مسئوالن ستاد 
نماز جمعه در نظر دارند تا نماز جمعه که همزمان با 22 بهمن اســت در مصالى بزرگ 
اصفهان برگزار شود و نیروهاى دســت اندرکار نیز باید دو بخش شوند اما امید است تا 
فرصت باقى است مســئوالن نماز جمعه اصفهان همراهى کنند تا نماز جمعه در میدان 

امام (ره) اصفهان برگزار شود.
■■■

محمود بى شتاب مسئول روابط عمومى ستاد نماز جمعه اصفهان هم گفت: نماینده ولى 
فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با قدردانى از فعالیت هاى رئیس هماهنگى شوراى 
تبلیغات اسالمى و همه همکارانشان براى برگزارى باشکوه مراسم 22 بهمن معتقدند 
راهپیمایى یوم ا... 22 بهمــن در اصفهان در میدان امــام (ره) اصفهان و نماز جمعه در 

مصالى بزرگ اصفهان برگزار شود.
احسان بابایى مســئول کمیته امنیت انتظامى ستاد دهه فجر هم گفت: کمیسیون هاى 
دهه فجر براى حفظ امنیت در هر 24 استان برگزارشده و همه تدابیر امنیتى، انتظامى و 

ترافیکى اندیشیده شده است.
على زاهدى نماینده شــهردارى اصفهان هم اقدامات انجام شــده براى برپایى هرچه 

باشکوه تر یوم ا... 22 بهمن را اعالم کرد.
مرتضى قرنفلى مدیر روابط عمومى شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان هم از اعزام بیش 
از 600 دستگاه اتوبوس براى ارائه خدمات به مردم در 22 بهمن خبر داد و گفت: اگر نیاز 

به اعزام تعداد بیشترى اتوبوس هم باشد ما آمادگى کامل براى سرویس دهى هستیم.
مجید صالحى نماینده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان نیز وجود ایستگاه هاى 
صلواتى و توزیع بسته هاى فرهنگى با شــعار محورى گفتمان انقالب اسالمى زمینه 
ســاز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتى را از برنامه هاى یوم ا... 22 بهمن اصفهان 

برشمرد.

محمد باقر قالیباف ، سخنران راهپیمایى 22 بهمن اصفهان
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اعالم کرد

مسیر شماره 1: مسجد مصلى- میدان قدس- خیابان 
هاتف- میدان امام على(ع)- چهارراه شکرشکن- خیابان 

حافظ- میدان امام (ره)
مسیرشماره 2: مسجد آیت ا... خادمى- میدان شهدا- 
خیابان چهارباغ پایین- میدان امام حسین (ع)– خیابان 

سپاه- میدان امام  (ره)
مسیر شماره 3: مسجد صاحب الزمان (عج)- خیابان 
صاحب الزمــان (عج)- چهارراه ولیعصــر- میدان احمد 
آباد- خیابــان احمدآباد- چهارراه شکرشــکن- خیابان 

حافظ- میدان امام (ره)

مسیر شماره 4: مســجد نورباران – چهارراه نورباران 
– خیابان شــریف واقفى- چهارراه نقاشــى- چهارراه 

شکرشکن- خیابان حافظ- میدان امام (ره)
مسیر شماره 5: مســجد حجت اکبر- خیابان شیخ 
صدوق- پل فردوســى- خ فردوسى- مسجد االقصى- 
میدان فلسطین- خیابان استاندارى- خیابان سپاه- میدان 

امام (ره)
مسیر شــماره 6: مســجد الهادى- میدان انقالب 
اسالمى- خیابان کمال اســماعیل – خیابان پاسداران 
(باغ گلدسته)- خیابان آمادگاه- میدان فلسطین- خیابان 

استاندارى- خیابان سپاه- میدان امام (ره)
مسیر شماره 7: مسجد جامع گورتان، مسجد بهاران 
چى- خیابان آتشــگاه- میدان جهاد- خیابان صارمیه- 
خیابان آیت ا... طالقانى- میدان امام حسین (ع)- خیابان 

سپاه- میدان امام (ره)
مسیر شماره 8: مسجد موسى بن جعفر (ع)- خیابان 
حکیم نظامى- خیابان نظر شرقى- خیابان توحید- خیابان 
شهید مطهرى- میدان انقالب اسالمى- خیابان کمال 
اسماعیل- خیابان پاســداران- میدان امام حسین (ع)- 

خیابان سپاه- میدان امام (ره).

مسیرهاى هشت گانه راهپیمایى یوم ا... 22 بهمن، اصفهان 1395 

اتوبوس خاطره - اتوبوس معروف دانشگاه صنعتى 
پس از مدت ها دوباره رؤیت شد| سروش عابدزاده

آب و آسمان-غروب پل فلزى
| مجتبى طباطبایى

اضافه بار| 
مهران آقابابایى

انبار چوب میان ارگ جهان نما | محمد جواد رهنما

اضافه بار| مهران آقابابایى آب و آسمان ظهر پل فلزى | مجتبى طباطبایى

@
ne
sfe

jah
an
clu

b

با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

تصاویر ارسالى به باشگاه
 خبرنگاران نصف جهان


