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ایرانى از تهدید نمى ترسد

مصائب یک ویزیت!بین الملل    استفاده ترامپ از سالح «سلب بودجه» حوادث     خرید میلیونى طال توسط دزد زناستان   مسئوالن از تولیدکنندگان درخواست مالیات نکنندجهان نما   آراء قالیباف ریزش کرده است استان

پرواز قیمت ها 
در بازار اتومبیل اصفهان 
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پاسخ قاطع حضرت آیت ا... خامنه اى به تهدیدات رئیس جمهور جدید آمریکا 

       

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

مانور 99درصدى پوشاك قاچاق در بازارچرا زنان ایرانى خون نمى دهند؟
سخنگوى سازمان انتقال خون اظهار داشت: در چند سال اخیر شاهد 
کاهش مشــارکت بانوان در اهداى خون بودیم و این در حالى است 
که در کشور 20 میلیون خانم واجد شرایط اهداى خون هستند. بشیر 
حاجى بیگى روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس 
آمار، اهداى خون بانوان در کشور ما در سال 1382 از 12/75درصد به 

4/38 درصد از کل اهداکنندگان خون کاهش یافته است.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجى و پوشاك 99 درصد پوشاك 
خارجى بازار را قاچاق دانســت و گفت: متأســفانه مراکزى در خود 
وزارت صنعت هستند که در اجراى بخشــنامه ساماندهى پوشاك 
خارجى که شهریورماه ابالغ شده بود، اهمال مى کنند.سعید جاللى 
قدیرى گفت: متأســفانه نبود نظارت در بازار باعث شــده تا حضور 

کاالهاى تقلبى که به صورت قاچاق وارد کشور مى شوند...
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از تقابل با مارادونا
 تا قهرمانى با سپاهان

آرمناك پطروســیان گلر  بی حاشیه ارمنستانی، 
نزدیک به یک دهــه در ســپاهان و ذوب آهن 
خــوش درخشــید. دروازه بانی بــا خروج هاي 
کم نظیر که هم  اســتقاللى ها حسرت داشتنش 
را می خوردند و هم  پرسپولیسى ها،   چند مرتبه 
خواستند او را به تهران بکشــانند که موفق هم 

7نشدند. 

دوران سختگیرى 
به پایان رسیده 

است

کمبود کادر ادارى
و قضائى در

دستگاه قضائى
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هزینه ها بیشتر نشود، روغن گران نمى شود

بارش برف و باران در 16 استان از عصر پنج شنبه
6
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دنیاى استارت آپ ها و نوآوران سال جدید 
10

حمله هوشمندانه
 برانکو

149149 تن کیک زرد از روسیه به اصفهان رسید تن کیک زرد از روسیه به اصفهان رسید

پیرو آگهى مناقصه شــماره هاى 19494 و 19495 همگى مورخ 1395/09/13 شــهردارى 
آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبات شوراى اسالمى شهر به شماره هاى 823 و 828 
همگى مورخ 95/3/31 در خصوص خرید آسفالت با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى 
و از طریق مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط 
دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز 

از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد. 
1- خرید آسفالت جهت لکه گیرى در محدوده ناحیه یک تا سقف 1/500/000/000 ریال. 

2- خرید آسفالت جهت لکه گیرى در محدوده ناحیه دو تا سقف 1/500/000/000 ریال.

آگهى مناقصه  (مرحله پنجم)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل  

نوبت دوم

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/11/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/12/01

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

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8
(داخلى 335)

مبلغ تضمین برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال)

عملیات اجرائى خطوط انفصال شبکه و خط انتقال 208- 4- 95
فاضالب شهر خوانسار (با ارزیابى کیفى)

عمرانى (اوراق 
11,764,921,413589,000,000مشارکت)

اجراى عملیات تکمیلى ابنیه تصفیه خانه فاضالب شهر 209- 4- 95
خوانسار (با ارزیابى کیفى)

عمرانى (اسناد خزانه 
4,101,438,464206,000,000اسالمى)

عملیات اجرایى ترمیم و آسفالت نوارهاى حفارى در 214- 4- 95
3,001,819,150151,000,000جارىمحدوده آب و فاضالب منطقه سه اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 95/11/20

سازمان رفاهى تفریحى شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزاید ه ها با مشخصات زیر و قیمت پایه کارشناسى از طریق 
آگهى اقدام نماید: 
موضوع مزایده: 

1- اجاره محل کیوسک واقع در میدان قدس، روبه روى سینما  فرهنگ جهت فروش مواد غذایى و تنقالت به مدت دو سال شمسى 
2- اجاره کیوسک واقع در مقابل بیمارستان ساعى جهت فروش تنقالت و مواد غذایى به مدت دو سال شمسى 

3- اجاره محل جهت راه اندازى کافى شاپ و فروش غذاى گرم آماده با نصب کانکس واقع در مجموعه باغ بانوان بصورت موقت به مدت دو 
سال شمسى 

4- حق تردد قطار مسافربرى تفریحى در منطقه گردشگرى الدر به مدت سه سال شمسى
5- اجاره کیوسک  واقع در منطقه گردشگرى الدر براى فروش تنقالت و مواد غذایى به مدت دو سال شمسى

مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: تا ساعت 12 ظهر دو شنبه مورخ 95/12/2
محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى سازمان 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه سازمان 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 95/12/4 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز پنج شنبه 95/12/19 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

جهت اطالعات بیشتر به امور رفاهى سازمان واقع در میدان شهداء، خیابان مدرس، کوچه 14، خانه تاریخى مجیر مراجعه نمایید.

آگهى مزایده

علیرضا پیمانى- مدیرعامل سازمان رفاهى تفریحى شهردارى خمینى شهر

چاپ دوم
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حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى صبح دیروز (سه 
شــنبه) در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى و قرارگاه پدافند 
هوایى ارتش با اشــاره به تداوم حرکت مؤمنانــه، مقتدرانه، منطقى و 
سرشار از اعتماد به نفس ملت عزیز ایران تأکید کردند: اگر عقالنیت در 
ذیل امید و توکل به خدا به کار گرفته شود، یارى پروردگار را به همراه 
مى آورد اما عقالنیت در سایه اعتماد به شیطان اکبر و قدرتهاى مادى، 

فقط به سراب مى رسد.
ایشان افزودند: این آقاى تازه آمده در آمریکا با حرفها و اقدامات خود، 
حرفهاى 38 ساله نظام اسالمى را درباره فساد همه جانبه دستگاه حاکم 
آمریکا، علنى و عریان در مقابل افکار عمومى قرار داده اســت و ملت 

ایران در روز 22 بهمن پاسخ اقدامات و تهدیدات او را خواهند داد.
در این دیدار که در سالروز بیعت تاریخى همافران با امام خمینى در 19 
بهمن 1357 انجام شد رهبر انقالب اســالمى این حادثه را حادثه اى 
تعیین کننده در تاریخ انقالب اسالمى خواندند و افزودند: نیروى هوایى 
در دوران رژیم طاغوت یکى از نزدیکترین بخش ها به نظام سیاســى 
وابســته به آمریکا بود اما رژیم طاغوت، در حالى کــه هیچ گاه تصور 

نمى کرد، از همین بخش سهمگین ترین ضربه را خورد.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشان کردند: اصحاب انقالب، مردم و 
حتى امام بزرگوار نیز این واقعــه عجیب را پیش بینى نمى کردند و این 
حادثه در واقع مصداق «رزق الُیحَتَســب» یا روزى غیرقابل انتظار و 

غیرقابل محاسبه است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: درس و پیام حادثه نوزدهم بهمن سال 57 
این است که باید همواره در کنار محاسبات ضرورِى عقالنى و مادى، 

محاسبات فراتر از مسائل مادى نیز در نظر گرفته شوند.
ایشان خاطرنشــان کردند: در طول 38 ســال بعد از پیروزى انقالب 
اسالمى ما در مسائل مختلف از جمله دفاع مقدس همواره شاهد یارى 

خداوند و اتفاقات خارج از محاسبات مادى بوده ایم.
رهبر انقالب اسالمى الزمه سازندگى و بن بست شکنى را امید و توکل 
به خدا و به کار بستن عقالنیت در ذیل آن، دانستند و تأکید کردند: اگر 
به جاى این کار، به شیطانها بخصوص شــیطان اکبر اعتماد کنیم و 
عقالنیت را در سایه امید به شــیطانها به کار ببندیم، نتیجه  آن، سراب 

است.
حضرت آیت ا... خامنه اى عقالنیت و تدبیر را در دیپلماسى، اداره کشور و 

دیگر امور، ضرورى خواندند اما خاطرنشان کردند: اعتماد به شیاطین و 
امید بستن به کسانى که با اصل وجود نظام و حاکمیت اسالم مخالفند 

خطاى بزرگى است چراکه از این کار خیرى به کشور نمى رسد.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به ســخنان رئیس جمهور جدید آمریکا 
مبنى بر ضرورت تشکر ایران از دولت اوباما گفتند: به هیچ وجه از آن 
دولت متشکر نیستیم زیرا با نیت فلج کردن ملت ایران و نظام اسالمى 
تحریم هاى سنگین را وضع کرد و البته به این هدف نرسید همچنان که 

هیچ دشمن دیگرى نیز نخواهد توانست این ملت بزرگ را فلج کند.
ایشــان افزودند: چرا باید از دولت قبلى آمریکا تشــکر کنیم، به خاطر 
تحریم هاى ضد ایرانى؟ به علت ایجاد داعش؟ به دلیل به آتش کشیدن 

منطقه در سوریه و عراق؟ و یا به علت نفاق و دورویى یعنى «ابراز ارادت 
و همکارى در نامه خصوصى اما حمایت صریح و آشــکار از فتنه پس 

از انتخابات 88»؟
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: اینها مصادیق همان دستکش مخملین 

است که دولت قبلى آمریکا روى پنجه آهنین خود کشیده بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به سخن رئیس جمهور جدید آمریکا 
مبنى بر اینکه ایرانیان باید از من بترسند تأکید کردند: ایرانى از تهدید 

نمى ترسد.
ایشان با اشاره به راهپیمایى 22 بهمن در روز جمعه افزودند: مردم در 
روز 22 بهمن با حضور در خیابان ها جــواب این حرف ها و تهدیدات 

را خواهند داد.
ایشــان با لحنى کنایه آمیز افزودنــد: البته ما از این آقــاى تازه آمده 
متشــکریم چرا که زحمت ما را کم کرده و با نشان دادن چهره واقعى 
آمریکا، حرف هاى 38 ساله جمهورى اســالمى ایران را درباره فساد 
سیاسى، اقتصادى، اخالقى و اجتماعى دستگاه حاکم بر آمریکا ثابت 

کرده است.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: رئیس جمهــور جدید با حرف ها و 
اقدامات خود در مبارزات انتخاباتى و روزهاى اخیر، ماهیت واقعى آمریکا 
را عریان در مقابل چشم مردم جهان به نمایش گذاشته و نشان مى دهد 

حقیقت آمریکا چیست.
ایشان دستگیرى و بازداشت یک کودك پنج ساله ایرانى را مصداقى 
از حقوق بشر آمریکایى برشمردند و افزودند: رحمت پروردگار بر امام 
بزرگوار که حقیقت آمریکا را بارها و بارها در بیانات و نوشته هایشــان 
گوشزد مى کردند و اصرار داشتند که ملت و مسئوالن با شناخت ماهیت 
دشــمن، از اعتماد به شــیطان بزرگ پرهیز کنند که امروز حقانیت 
حرف هاى آن عزیز به عرش سفر کرده به روشنى در جلوى چشمان 

همگان است.
فرمانده کل قوا در بخش دیگرى از ســخنان خود، با اشــاره به نقش 
تعیین کننده نیــروى هوایى ارتــش در دوران هــاى مختلف بعد از 
انقالب از جمله در خنثى ســازى کودتاى 1359، دوران دفاع مقدس 
و عملیات مهمى همچون والفجر 8 و کربــالى 5 و همچنین تجلیل 
از تالش هاى خســتگى ناپذیر شهید سرلشکر ســتارى گفتند: جهاد 
قطعه سازى و ابتکار و نوآورى، اولین بار در نیروى هوایى ارتش آغاز شد 
و نیروى هوایى در طول دفاع مقدس همواره روحیه بخش ملت ایران

 بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى، فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى ارتش 
بخصوص جوانان این نیرو را به ادامه مســیر پرافتخار گذشته و کار و 
تالش و ابتکار روزافزون توصیه کردند و افزودند: باید با تقوا و توکل به 

خدا و با همت بلند، خألها را ُپر کرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان بــا تأکید بر ادامــه راه پر عزت و 
افتخارآفرین ملت ایران خاطرنشان کردند: نسل جوان گذشته کارهاى 
مهمى انجام داد و نسل جوان کنونى نیز این امانت را پاسدارى مى کند 

و مسیر تحقق آرمان هاى انقالب را ادامه خواهد داد.

به گزارش مهر، وزیر دادگســترى در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سئوال خبرنگارى مبنى بر اینکه در سازمان 
تعزیرات حکومتى خیلى ناگهانى جابه جایى انجام دادید، 
گفت: رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتى به خوبى با 
بحث قاچاق مبارزه کرد، در سازمان تعزیرات حکومتى از 
چهارسال پیش با قدرت در حال مبارزه با قاچاق هستیم و 

این سیاست هم با قوت ادامه دارد.
مصطفى پورمحمدى در پاسخ به سئوال دیگرى مبنى 
بر اینکه بعضى ها مى گویند این جابه جایى شاید به دلیل 
مبارزه  جدى رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتى با 
بحث قاچاق بوده اســت، گفت: خیر اینها براى مصرف 

داخلى است، مســائل روال خودش را ادامه مى دهد. در 
اصل خود ایشان هم بازنشسته شده بود و بیشتر هم به کار 

پژوهشى گرایش داشت.
وى در پاســخ به ســئوال دیگرى مبنى بر اینکه مهلت 
صادرات خودروهاى لوکس قاچاق به پایان رسید و این 
خودروها صادر نشــد، نتیجه این موضوع چه مى شود؟ 
اظهارداشت: بعضى ها گفتند براى این خودرو ها مشترى 

داریم، این خودروها را مى خریم.
پورمحمدى در پاســخ به ســئوالى در خصوص اینکه 
گفته شده بود این خودروها به دستگاه هاى دولتى داده 
مى شود، پاسخ داد: خیر، چنین چیزى خالف قانون است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در مراسم جایزه کتاب سال 
با بیان اینکه دیگر دوران سختگیرى به پایان رسیده است، 
گفت: تصمیم گرفته ایم دیگــر اعالم خط قرمز نکنیم و 
کسانى که متونشان نیاز به اصالح دارد با گفتگو و مذاکره 

به اصالح آثارشان بپردازند.
به گزارش ایسنا، ســیدرضا صالحى امیرى گفت: با این 
کار مى خواهیم کارى کنیم که همگان در کشور بتوانند 
آزادانه قلم بزنند و نشر بدهند. این سیاست قطعى است که 

رئیس جمهور ابالغ کرده است.
او ایجاد فضــاى باثبات در محیط فرهنگــى را از دیگر 
رویکردهاى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى در دولت 

حسن روحانى عنوان کرد و گفت: امروز دیگر اصحاب قلم 
با مناقشه نسبتى ندارند. از این نظر مى توانیم بگوییم امروز 
دستگاه فرهنگى آرام ترین شرایط خود را بعد از انقالب 
تجربه مى کند و آن هم به دلیل ایجاد فضاى گفتگو بین  

اهالى قلم و دولت است.
او گفت: ایجاد فضاى اعتمــاد و گفتگو با اهالى فرهنگ 
و اندیشه از دستاوردهاى بزرگ  دستگاه فرهنگى  کشور 

است. 
وزیر ارشاد همچنین اظهار داشت: برگزارى 85 نمایشگاه 
کتاب در سراسر کشــور در سه سال گذشــته از جمله 

دستاوردهاى دستگاه فرهنگى کشور بود.

تکذیب تحویل خودروهاى 
لوکس قاچاق به دولتى ها

دوران سختگیرى 
به پایان رسیده است

اظهار ندامت از فتنه
  تابناك | پایـگاه اطـالع رسـانى جهـان 
نیوز مدعى شـد کـه سـیدمحمد خاتمـى و برخى از 
چهره هاى شـاخص اصالحات طى چند روز اخیر به 
یک جمع بندى رسـیدند که نامه اى خطـاب به مقام 
معظم رهبرى بنویسند و بابت نقش خود در این غائله 

عذرخواهى کنند! 
طراح اصلـى این پروژه خود رئیـس دولت اصالحات 
بوده و قرار اسـت ذیل این نامه در کنار نام او ، اسامى 
چند نفـر دیگر از سـران اصالح طلب نظیر موسـوى 

خوئینى ها هم آورده شود.

نظر جالب شهید بهشتى 
درباره عبا

  ایلنا | حجت االسـالم والمسـلمین حجتـى 
کرمانى  خاطره اى از نگاه شهید آیت ا... بهشتى درباره 
عبا مطرح و بیان کرد: آیت ا... بهشتى در مراسم هایى 
که در آلمان شـرکت مى کردند عبا نمى پوشیدند و به 
همین دلیل عده اى بهانه کـرده و مى گفتند او تحت 
تأثیر کشـیش هاى مسـیحى و بـه تقلیـد از آنها عبا 
نمى پوشد ولى درواقع شهید بهشتى معتقد بود که عبا 

در لباس سنتى روحانیون ایران جایى ندارد. 
وى افـزود: یک بار هـم در مجلـس خبـرگان قانون 
اساسى که اصوًال شـاگرد پرحرفى بودم؛ مى خواستم 
مجدد صحبت کنم ولى هنگام برخاستن عبایم افتاد 
و دنبال آن مى گشتم، آقاى بهشتى که رئیس مجلس 
بود آنجا هم گفت که با عبایت کارى نداریم و صحبت 

کن و من هم بدون عبا سخنرانى کردم.

برجام را متوقف کنید
  مهر | رئیس کمیته هسته اى مجلس با بیان 
اینکه با تحریم هاى جدید آمریکا، برجام نقض شده 
اسـت تأکید کرد: طبق بنـد دوم فرمـان رهبر معظم 

انقالب اجراى برجام باید متوقف شود.
حجت االسالم والمسلمین مجتبى ذوالنور با اشاره به 
وضع تحریم هاى جدید علیه جمهورى اسالمى ایران 
به بهانه آزمایش موشـکى، اظهار داشـت: در فرمان 
اجراى مشروط برجام که از سوى رهبر انقالب خطاب 
به رئیس جمهور صادر شده بود، یکى از شرایط 9 گانه 
پذیرش برجام این بود که وضع هر گونه تحریم جدید 
تحت عناوین خودساخته اى مانند تروریسم و حقوق 

بشر نقض برجام محسوب مى شود.

مشایى آفتابى شد، سلطان
 با احمدى نژاد مالقات کرد!

  تابناك | اسـفندیار رحیـم مشـایى معـاون 
احمدى نژاد در دولت نهم و رئیس دفتر وى در دولت 
دهم، پـس از مدت ها اجتنـاب از شـرکت در مجامع 
رسـمى و خبـرى، در مراسـم ترحیـم خواهـر حبیب 

کاشانى در مسجد على اکبر(ع) تهران حضور یافت.
شـایان ذکر اسـت، رئیـس دفتـر جنجالـى احمدى 
نژاد چند هفتـه پیش نیز در مراسـم ترحیم غالمرضا 
قاسـمى شـوهر خواهـر احمدى نـژاد شـرکت کرده 

بود.
على پروین هم درحاشـیه مراسـم ترحیم همشـیره 
حبیب کاشـانى بـا محمود احمـدى نژاد،دیـدار کرد.

پرویـن برخـورد گرمـى بـا احمـدى نـژاد داشـت و 
بـه او گفـت 10 دقیقه منتظـر مانـدم تا شـما بیایى. 
ایـن دو، چنـد ثانیـه اى بـا هـم درگوشـى صحبـت 

کردند.

احتمال اعدام زنجانى 
تا پایان سال

  ایلنا | مسـئول کمیتـه پیگیـرى مطالبـات 
وزارت نفت درباره آخرین اخبـار از پرداخت مطالبات 
شـرکت ملى نفت از سـوى بابک زنجانى با توجه به 
احتمال اجرایى شدن حکم اعدام تا قبل از پایان سال 
اظهـار داشـت: وضعیـت بازگشـت مطالبـات از این 

شخص هنوز تغییرى نکرده است. 
اصغر هنـدى افـزود: هنوز هیـچ اقدام جـدى جهت 

پرداخت بدهى ها انجام نشده است.  

توئیتر

نماینده ولى فقیه در فارس ضمن انتقاد از حواشى ایجاد شده در مراسم پایتختى جوانان جهان اسالم در شیراز گفت: یک جمعى راه افتادند به عنوان اینکه شیراز به مدت یکسال پایتخت جوانان کشورهاى اسالمى شود که 
سال گذشته (2016) استانبول ترکیه بوده و 2017 ایران انتخاب شده و در ایران هم شیراز را انتخاب کردند. آیت ا... اسدا... ایمانى افزود: از ابتدا بنابر این بوده که شیراز بخاطر حرم سوم اهل بیت(ع) انتخاب شود و اینکه معنویت 
انقالب و شهادت و فداکارى ها و ایثارگرى ها و بعد هم مفاخر علمى که در شیراز بوده هم ضمیمه قضیه است. امام جمعه شیراز ادامه داد: جلسه اول که برگزار کردند، روز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) بود که آن روز دو 
ساعت جلسه پیش بینى کرده بودند و دعوتنامه آمد؛ یک ساعت طى دو فقره نیم ساعته موسیقى سنتى برگزار مى شد. یک ساعت دیگر هم سخنرانى 10 دقیقه و 15 دقیقه بود. مثًال براى من 10 دقیقه سخنرانى و براى وزیر 
15 دقیقه سخنرانى گذاشته بودند. مرحوم آیت ا... هاشمى فوت کردند و جلسه تعطیل شد. آیت ا... ایمانى بیان کرد: مجدداً این جلسه برگزار شد. سه روز قبل پیش من آمدند، به آنها گفتم این کار شما کار زننده اى است. روز 
وفات حضرت فاطمه معصومه(س) شما دو ساعت برنامه داشتید و یک ساعتش دو تا موسیقى سنتى، یعنى یک ساعت موسیقى بود و یک ساعت هم کل برنامه ها بود و این واقعاً زننده و زشت است، حاال روزش هم وفات 
حضرت معصومه(س) بود. مرحوم هاشمى از دار دنیا رفت و به داد شما رسید، اگر از دار دنیا نرفته بود شما جلسه تان را برگزار مى کردید و آبروریزى اول و آخر برایتان بود که روز وفات حضرت معصومه(س) شما این کارهاى 

غلط را انجام دهید ، عذرخواهى کردند و گفتند نمى دانستیم.

جانشین فرمانده کل ســپاه در همایش مدیریت جهادى 
به ذکر خاطره اى از ساخت اولین موشک بالستیک ایران 

توسط شهید تهرانى مقدم پرداخت.
به گزارش میزان، سردار حسین سالمى در همایش مدیریت 
جهادى که در سالن همایش هاى بین المللى صدا و سیما 
برگزار شد گفت: با شهید سردار تهرانى مقدم در جستجوى 
راهى براى غلبه بر ناوهاى جنگى و هواپیمابر دشمن بودیم؛ 
این موضوع براى ما یک معما بود که حل آن مى توانست 
انقالبى عظیم را بر قدرت دفاعى ما ایجاد کند. ما آن زمان 
به موشک هاى کروز براى درهم شکستن شناورها رسیده 
بودیم ولى این براى ما کافى نبود؛ ما باید راهى مى یافتیم 
که بتوانیم به موشک هاى بالســتیک(منحنى زن) که با 

سرعتى چند برابر سرعت صوت به زمین نزدیک مى شوند 
و قدرت تخریب بسیار باالیى دارند مى رسیدیم. آن زمان 
یعنى ده سال قبل با فقر فناورى در بسیارى از موضوعات 

روبه رو بودیم. 
سردار سالمى ادامه داد: ما شروع به طراحى کردیم، تمام 
زنجیره این توانمندى از نظر ما ناممکن به نظر مى رسید؛ 
چندین بار آزمایش و آزمون و خطا کردیم، هر بار آزمایش ها 
با ناکامى روبه رو مى شد دوستان ما که تحت مدیریت شهید 
تهرانى مقدم بودند هرگز ناامید نمى شدند؛ تا اینکه در یک 
روز تاریخى که به جرأت مى توانم بگویم که شیرین ترین 

روز زندگى ام بود ما توانستیم به هدفمان برسیم.
وى ادامه داد: آن روز در بیابان حرکتى را انجام دادیم که در 

قلبمان زیاد به آن امیدوار نبودیم؛ ما مى خواستیم از بیابان 
هدفى را در پهنه دریاها بزنیم. پس از پرتاب موشک از زاویه 
چشم موشک قرار بود به هدف نگاه کنیم؛ وقتى که موشک 
پرتاب شــد بعداز چند ثانیه که چشم موشک باز و بر روى 
هدف قفل شد، به تدریج هدف را دیدیم؛ دیدیم که موشک 
به هدف مورد نظر نزدیک و نزدیک و نزدیک تر مى شود 

ودر نهایت بر روى آن فرود آمد.
 جانشین فرمانده کل سپاه افزود: پس از آزمایش موفقیت 
آمیز، تمام متخصصین تحت هدایت شهید تهرانى مقدم 
خاك هاى بیابان را به نشانه شکر بر روى سرشان ریختند؛ 
یک واقعیت غیر قابل باور براى ما رخ داده بود؛ ما داستان 

شناورهاى جنگى و ناو هواپیمابر را تمام کرده بودیم.

پاسخ قاطع حضرت آیت ا... خامنه اى به تهدیدات رئیس جمهور جدید آمریکا 

ایرانى از تهدید نمى ترسد

دستیار ویژه رئیس ســازمان انرژى اتمى با اشاره به ورود 
آخرین محموله 149 تنى کیک زرد از روســیه به ایران، 
خاطرنشان کرد: این محموله اولین محموله خریدارى شده 

کیک زرد ایران بعد از حدود 40 سال است.
به گزارش  میزان ، اصغر زارعان گفت: جمهورى اسالمى 
ایران در چارچوب برجام پیش از این حدود 230 تن کیک 
زرد را از طریق تبادل سوخت کمتر از 5 درصد به کشور وارد 
کرده است. اما محموله 149 تنى اولین محموله اى است که 
از طریق کانال خرید جمهورى اسالمى ایران به طور مستقل 
به کشــور وارد مى کند. وى همچنین اظهار کرد: همراه با 
این محموله 149 تنى حــدود 5 کیلوگرم اورانیوم تا غناى 

20 درصد وارد کشور مى شود. دستیار ویژه رئیس سازمان 
انرژى اتمى ادامه داد: در پاییز ســال گذشــته جمهورى 
اسالمى ایران در چارچوب برجام حدود 70 کیلو از اورانیوم 
تا غناى 20 درصدش را به روسیه فرستاد و حسب برجام هر 
زمان ایران به این سوخت نیاز داشته باشد مى تواند با اطالع 
آژانس این سوخت را به کشور وارد کند. با توجه به نیاز فعلى 
براى ساخت سه مجتمع سوخت در راستاى تولید رادیودارو 
در راکتور تهران به کشور وارد مى شود. زارعان  درباره قیمت 
آخرین محموله کیک زرد وارد شــده به کشور، گفت: این 
محموله بر اساس استاندارد و عرف بین الملل خریدارى شده 

است و امروز(دیروز) حدود ظهر وارد سایت اصفهان  شد.

149 تن کیک زرد از روسیه به اصفهان رسید

انتقاد تند امام جمعه شیراز از یک مراسم همراه با موسیقى

مرحوم هاشمى به داد شما رسید

حمیدرضا ترقى عضو شــوراى مرکزى حزب مؤتلفه 
اســالمى درباره موضوعــات مختلــف انتخاباتى با 
خبرآنالین گفتگو کرده کــه در ادامه بخش هایى از 

آن را مى خوانید:

یک موضوع هم درباره کاندیداتورى 
آقاى قالیباف در انتخابات ریاست 
جمهورى اســت، بعــد از حادثه 
پالســکو، عده اى معتقدند آقاى 
قالیباف همچنان قــوت رأى خود 
را دارد اما دیــدگاه مقابل مى گوید 
پایگاه اجتماعى شــهردار تهران 
ریزش پیدا کرده است اگر بخواهید 
توصیه اى دربــاره این موضوع به 
آقاى قالیباف داشته باشید آن توصیه 

چیست؟
از آنجا که استراتژى نظام جلوگیرى از دو قطبى شدن 
فضا در انتخابات ریاست جمهورى است، اصوًال با هر 
نامزدى که دو قطبى ساز در انتخابات باشد مخالفیم، 
مى خواهد آن فرد آقاى احمدى نژاد باشد یا هر کس 

دیگرى.
یعنى آقاى قالیباف مــى تواند در 
انتخابات ریاست جمهورى دوقطبى 

ایجاد کند؟
به نظر مى رسد با شیوه هایى که آقاى روحانى دنبال 

مى کند احتمال اینکه آقــاى قالیباف بتواند دوقطبى 
ایجاد کند وجود دارد اما اگر دوقطبى سازى نکند و در 
حد دوقطبى سازى نباشد منعى براى ورودش به صحنه 

انتخابات وجود ندارد.
آیا حادثه پالسکو روى آراء اجتماعى 

او تأثیر ریزشى گذاشته است؟
قطعًا این مســئله بى تأثیر نبوده است چون هجمه و 
شایعه پراکنى هایى که در شبکه هاى اجتماعى علیه 
آقاى قالیباف بود در یک مقطعى تأثیر ریزش رأى را 
براى او به دنبال داشت اما اگر به مرور ابعاد قضیه شفاف 
شــود قطعاً به ضرر اصالح طلبان که این هجمه ها را 

انجام دادند تمام خواهد شد.
شــما در مصاحبه اى گفته بودید 
آقاى قالیباف به دو علت نباید نامزد 
انتخابات ریاســت جمهورى شود 
نخست اینکه ســابقه نظامیگرى 
داشته و دوم اینکه دو مرتبه شانس 
خود را آزموده و کاندیداتورى او براى 
سومین دفعه تغییرى در وضعیتش 

به وجود نمى آورد.
کسى که ده  سال مسئولیت شهردار تهران را برعهده 
دارد دیگر سابقه نظامى بودن او مطرح نیست. اما چون 
دو مرتبه نامزد انتخابات ریاست جمهورى بود و نتیجه 
نگرفت اگر براى بار ســوم هم نامزد انتخابات شــود 

ممکن است مردم خیلى اقبالى نشان ندهند.

عضو شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسالمى:

آراء قالیباف ریزش کرده است

خاطره خواندنى سردار سالمى از ساخت اولین موشک بالستیک ایران

مى خواستیم هدفى را  در پهنه دریاها از بیابان بزنیم
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رئیس مجمع خیرین مسجدســاز استان اصفهان گفت: 
با کمبود 70هزار مسجد در سطح کشور مواجه هستیم.

به گزارش ایسنا، سیدمهدى طباطبایى در اولین همایش 
خیرین قرآنى استان افزود: 60 هزار مسجد در سطح کشور 
وجود دارد اما 70 هزار مسجد دیگر براى کشور نیاز است.

وى خاطرنشــان کرد: غنى ترین شهر کشــور از لحاظ 
داشتن مسجد، زاهدان و فقیرترین آنها در این زمینه شهر 

تهران است.
رئیس مجمع خیرین مسجد ساز استان اصفهان با اشاره 
به اینکه در این مجمع تصمیم گرفتیم هزار ویک مسجد 
در  برخى استان هاى کشور بسازیم، خاطرنشان کرد: قرار 

بر این شد تا 50 مسجد از این تعداد در استان کهگیلویه 
و بویراحمد ساخته شــود که تاکنون بیش از 30 مورد از 
آنها ساخته و یا در حال ساخت هستند و مابقى نیز ساخته 

خواهند شد.
طباطبایى تصریح کرد: اولویت ســاخت این مســاجد با 
روستاهایى است که مطلقاً مسجد ندارند و یا در محله هایى 
که تشخیص داده مى شود تا یک کیلومترى آنها هیچ گونه 

مسجدى وجود ندارد، ساخته مى شوند.
وى ادامه داد: این مساجد از نظر تشــریفات و تدارکات 
ظاهرى در حداقل اما از نظر استحکام در حداکثر ساخته 

مى شوند.

رئیس پلیس راهور تهران گفت: مطابق آمار پزشــکى 
قانونى12هــزارو749 نفر در 9 ماه اخیــر در تصادفات 
رانندگى جان باخته اند که در مقایســه با سال گذشته 3 

درصد کاهش یافته است.
تقى مهرى اظهار داشــت: در کشــور از سال 84 بیش 
از 27 هــزار نفر ســاالنه بر اثــر تصادفــات رانندگى 
جان خود را از دســت دادند. سال گذشــته این عدد به 
16هزار و582 نفر کاهش یافــت و 11 هزار نفر طى ده 
ســال اخیر کاهش مرگ ناشــى از تصادفات رانندگى 

داشته ایم.
وى بیان کرد: در جاده هاى برون شــهرى 9هزارو230 

نفر در تصادفات کشته شــده اند و بیش از 70 درصد از 
جانباختگان تصادفات رانندگى در حوزه برون شــهرى 

است.
مهرى ادامه داد: با افزایش وسایل نقلیه در کشور ،  امروز 
حدود 19 میلیون خودرو در کشور داریم که توسط پلیس 

شماره گذارى شده است.
وى با بیان اینکه دو میلیون وانت و 15 میلیون دستگاه 
سوارى و یک میلیون و 200 هزار دستگاه وسایل نقلیه 
سنگین در کشــور داریم، تأکید کرد: آى تى اس براى 
کشور و مردم یک مسئله زیربنایى است و دستاوردهاى 

مهمى را در این زمینه کسب کرده ایم.

1000 نفر در جاده ها 
جان باختند

کمبود 70 هزار مسجد 
در کشور

ازدواج موقت 
نیاز طبیعى است

حجـت االسـالم  و المسـلمین زائـرى در «صبـح 
نـو» نوشـت: «ازدواج موقت یک نیاز طبیعى اسـت 
مثـل رسـتوران در زندگـى امـروز و همانطـور کـه 
غذاى سـریع و مراکـز تهیه غـذا حتـى از زیرزمین 
مسـاجد سـر درآورده اند، باید براى تسـهیل ازدواج 
موقت هـم فکر کـرد. البته ازدواج دائم، اصل اسـت 
(همانطـور کـه هیچ چیـزى جـاى آشـپزى خانگى 
را نمى گیرد) امـا همانطور کـه اآلن به هـزار و یک 
دلیـل نمى شـود روى آشـپزى خانگى اصـرار کرد، 
به همـان ترتیـب نمى تـوان انحصـاراً روى ازدواج 
دائم اصرار داشـت. نمى شـود پیام دین را به کسـى 
که آرامش و اسـتقرار روانى و جنسـى نـدارد منتقل

 کرد.»

سالمت ایرانى،پایین آمد 
وزیر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکى گفت: 
عده اى با نـگاه ضد رفـاه و آرامش، دوسـت ندارند 
طرح تحول سالمت به سرانجام برسد و انگار اطالع 
ندارند که سرانه سـالمت ایران از 120 کشور جهان 

پایین تر است.
سـید حسـن قاضى زاده هاشـمى افزود: از نگاه این 
افراد توسـعه فقط سـاختن صنایع و پاالیشگاه است 
در حالى که اگر مردم کشور مریض باشند نمى توان 

رسیدن به توسعه را انتظار داشت.
وى همچنین از افزایش آمار حاشیه نشینى در کشور 
ابراز نگرانى کرد و گفـت: با افزایش آمـار مهاجرت 
به شـهرها اکنـون بیـش از 11 میلیون نفر حاشـیه 
نشـین هسـتند که بى توجهى بـه این افـراد امکان 
بروز آسـیب هاى اجتماعـى و بهداشـتى را افزایش 

مى دهد.

بارورى کم سوادها...
عضو هیئت علمى دانشـگاه شـهید بهشـتى با بیان 
اینکـه با کاهـش وضعیت بـارورى مواجه هسـتیم، 
به انجام مطالعه اى در فاصله سـال هـاى 85 تا 89 
اشاره داشـت و افزود: بر اسـاس این مطالعه کسانى 
که تحصیالت دانشـگاهى دارند میزان بارورى آنها 
1/3درصد اسـت، احتمال ازدواج تا 40 سالگى براى 
این افراد 78 درصد اسـت، کسـانى کـه ازدواج مى 
کننـد 88 درصد شـانس دارند کـه فرزنـد اول را به 
دنیا بیاورند، و کسـانى کـه فرزند اول را بـه دنیا مى 
آورند 68 درصد شـانس دارنـد فرزنـد دوم را به دنیا 

بیاورند. 
حسـن عینـى زینـاب ادامـه داد: در کسـانى کـه 
تحصیـالت پاییـن دارنـد، میـزان بـارورى کل 
آنها2/2درصـد اسـت، 95 درصـد تـا 45 سـالگى 
ازدواج مـى کننـد، 92 درصد از کسـانى کـه ازدواج 
کـرده انـد فرزنـد اول دارنـد، 84 درصد از کسـانى 
کـه فرزنـد اول دارنـد فرزنـد دوم را بـه دنیـا 

مى آورند.
وى یادآور شـد: در این مطالعه، میزان بارورى زنان 
شـاغل 1/1درصد اسـت که خیلى کمتر از متوسـط 
کشورى است، 74 درصد شانس ازدواج تا 40 سالگى 
را دارنـد، کسـانى کـه ازدواج مـى کننـد 74 درصد 
شانس دارند فرزند اول را به دنیا بیاورند و 65 درصد 
از کسـانى که فرزند اول را دارند شـانس فرزند دوم 

را دارند.

بازار کار زنانه 
مشـاور وزیرکار مى گوید زنان اعتماد به نفس شغلى 
باالیـى دارنـد و بنگاه هایـى که توسـط زنـان اداره 
مى شـوند نسـبت به سـایر بنگاه هـا موفق تـر عمل 

مى کنند.
وحیده نگین اظهار داشـت: عدم سیاستگذارى هاى 
معطوف به جنسیت باعث شـده تا نرخ بیکارى زنان 
در جامعه باال برود و بازار کار براى فعالیت هاى زنان 
نامساعد باشد. وى گفت: کمرنگ شدن حضور زنان 
در بازار کار اقتصاد را مردانه مى کند و موجب مى شود 
تا زنـان رفتـه رفتـه از فضـاى کسـب و کار فاصله

 بگیرند. 

چرك نویس

کارشناس سازمان هواشناسى گفت: در هفته پایانى بهمن 
بارش هاى خوبى در تمام کشور خواهیم داشت.

معصومه احمدى اظهار داشت: تا عصر پنج شنبه با ثابت شدن 
وضعیت جوى، شاهد افزایش غلظت آالینده ها در شهرهاى 

بزرگ و صنعتى خواهیم بود. 
کارشناس ســازمان هواشناسى از ورود ســامانه بارشى به 
کشور از روز پنج شنبه خبر داد و افزود: عصر پنج شنبه با ورود 

سامانه بارشى به کشور شاهد بارش برف و باران در استان 
هاى گیالن، اردبیل، آذربایجان غربى، کردستان، لرستان، 
کرمانشاه، خوزستان، زنجان، قزوین، اردبیل، تهران، اصفهان، 

مرکزى، همدان، قم و چهارمحال و بختیارى خواهیم بود. 
احمدى تصریح کرد: روز شــنبه بارش ها در کشور متوقف 
مى شود اما از روز یک  شنبه تا آخر هفته شاهد بارش هاى 

خوبى در تمام نقاط کشور خواهیم بود.

سخنگوى ســازمان انتقال خون اظهار داشت: در چند 
سال اخیر شاهد کاهش مشارکت بانوان در اهداى خون 
بودیم و این در حالى است که در کشور 20 میلیون خانم 

واجد شرایط اهداى خون هستند.
بشیر حاجى بیگى روز سه شــنبه در گفتگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: بر اساس آمار، اهداى خون بانوان در کشور 
ما در سال 1382 از 12/75درصد به 4/38 درصد از کل 
اهداکنندگان خون کاهش یافته اســت. وى با اشاره به 
اینکه 20 میلیون نفر از بانوان در کشــور واجد شرایط 
اهداى خون هستند، خاطر نشان کرد: اما آمارها نشان 
مى دهد در سال 1394 تنها 91 هزار و 319 خانم خون 

اهدا کردند.
حاجى بیگــى در خصوص مشــارکت کمرنگ بانوان 
در اهداى خــون گفت: امــروزه یکــى از مهمترین 
دغدغه هاى ســازمان انتقــال خون ایــران در حوزه 
اهداکنندگان خون،کاهش مشارکت بانوان در این امر 

خداپسندانه است.
وى ادامه داد: بسیارى از کشورهاى پیشرفته جهان در 
حوزه طب انتقال خون نگاه ویــژه اى به اهداى خون 
بانوان دارند به عنــوان مثال در فرانســه آمار اهداى 
خون بانوان هماننــد اهداى خون آقایــان 50 درصد

 است .
وى اضافه کرد: این در حالى اســت که در سال 1394در 
ایران، از دومیلیــون و 83 هــزارو 914 واحد خونى که 
اهدا شــد فقط 9 هزارو319 خانم خــون اهدا کردند که 
نشان مى دهد تنها 4/38درصد از سهم اهداى خون در 

کشور مربوط به بانوان است. سخنگوى سازمان انتقال 
خون تصریح کــرد: در حال حاضر در ایــران در تمامى 
استان هاى کشور سهم اهداى خون بانوان زیر 10 درصد

 است.
حاجى بیگى گفت :آقایان چهار بــار و خانم ها بخاطر 

مسائل فیزیولوژیک ســه بار در سال مى توانند اهداى 
خون داشته باشند.

وى افزود: با وجــود اینکه نیمى از جمعیت کشــور را 
خانم ها تشکیل داده اند اما جمعیت خانم ها درصد کمى 
از اهداکنندگان خون در کل کشور را به خود اختصاص 

مى دهند. ســخنگوى انتقال خون گفت: این در حالى 
است که احتمال مى رود جمعیت بانوان از لحاظ داشتن 
رفتارهاى پر خطر در زمینه عفونت هاى قابل انتقال از 
راه انتقال خون (مانند ســابقه اعتیاد تزریقى و تماس 
جنسى نامطمئن) در مقایسه با جمعیت مردان، جامعه 

سالم ترى را تشکیل مى دهند.
وى یاد آورى کرد: در کشــور مــا از مهمترین عوامل 
کاهــش مشــارکت بانــوان در اهداى خــون، ترس 
از کم خونى و ترس از ســوزن کیســه هــاى اهداى 

خون است. 
وى ادامه داد: همچنین تــرس از ابتال به بیمارى هاى 
عفونى مثل ایــدز و هپاتیت و ضعف قواى جســمى و 
ممانعت شوهران از اهداى خون همسران خود از عوامل 
دیگر کاهش مشــارکت بانوان در امر اهداى خون در 

کشور است .
وى اضافه کرد: هر واحد خون اهدایى حدود 450 میلى 
لیتر و معادل فقط 10 درصد حجم کل خون بدن است 
و پالسما وگلبول هاى ســفید و پالکت ها ظرف فقط 
چند روز به طور طبیعى توســط سیستم خون ساز بدن 

جایگزین مى شوند.
حاجى بیگى گفت: بدن با افزایش جذب آهن از دستگاه 
گوارش، آهن از دست رفته را به مرور طى حدود یک ماه 
جایگزین خواهد کرد و بنابراین گلبول هاى قرمز خون 
حداکثر در سه چهار هفته توسط بدن بازسازى مى شوند.

وى تأکید کرد: براى اطمینان از حفظ سالمت داوطلبان، 
فاصله مجاز بین دفعات اهداى خون حداقل هشت هفته 

در نظر گرفته شده است.
این مســئول انتقال خــون ادامــه داد: بــا توجه به 
تفاوت هاى جسمانى موجود بین بانوان و آقایان، تعداد 
دفعات مجاز اهداى خون براى آقایان ساالنه چهار نوبت 

و براى بانوان سه نوبت تعیین شده است.

چرا زنان ایرانى خون نمى دهند؟
از 20 میلیون زن واجد شرایط، 91 هزار نفر خون داده اند!

رئیس ستاد بازســازى عتبات عالیات استان کرمان که 
مسئول بازسازى حرم امام حسین(ع) است با بیان اینکه 
موریانه سوراخ هایى به عمق 3 متر در الوارهاى قوس هاى 
زیر گنبد حرم امام حسین (ع) ایجاد کرده، گفت:  مجموعه 
گنبد با احتساب پشت بام حرم مطهر 1200 تن وزن دارد 

که تا کنون به شکل معجزه آسایى فرو نریخته است.
به گزارش فــارس، على مهاجرى عنوان کــرد: این بنا 
قدیمى است و بیش از هزار ســال قدمت دارد (زمان آل 
بویه) و آب تا یک و نیم مترى کف حرم باال آمده اســت؛ 
فشارهاى جانبى که از سوى صحن انجام شده و طوالنى 

بودن عمر بنا مشکالتى را در پى داشته است. 
رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات استان کرمان اظهار 
داشت: گروه مشــاوران ما از نخبگان کشــور بوده اند و 
افرادى هستند که اکثر سدها و برج میالد را در رزومه خود 

داشته اند و از توانایى باالیى برخوردارند.
مهاجرى در ادامه افزود: وقتى که خاك اطراف ضریح را 
بررسى کردیم و به عمق11/5مترى زمین رسیدیم متوجه 
شدیم که نوع خاك و بوى آن در متراژهاى مختلف عمق 
زمین متفاوت است. به طورى که خاك هاى نزدیک بدن 
مطهر حضرت سیدالشهدا (ع)، عطر و جنس  متفاوتى با 

خاك هاى دیگر نقاط داشت.
مجــرى پــروژه تقلیــل ســتون هاى حــرم مطهــر 
امام حسین (ع) اذعان داشــت: مقدارى از خاك نزدیک 
پیکر مطهر سیدالشهدا (ع) را به آزمایشگاهى در کرمان 
منتقل کردیم اما سه سال پیش و در ایام تاسوعا این خاك 
به رنگ قرمز درآمد و روز عاشــورا هم به رنگ سابقش 
بازگشــت. البته این موضوع در سال هاى گذشته و سال 

جارى هم تکرار شد.

3 اتفاق معجزه آسا در حین بازسازى 
حرم امام حسین(ع)

امارات متحده عربى با معرفى سیســتم روادید جدید 
خود قصد دارد استعدادهاى برتر و نخبگان جهان را به 

خود جذب کند.
به گزارش پارسینه به نقل از گلف نیوز، سیستم روادید 
تازه اى که براى جذب نخبگان سراسر جهان به امارات 
متحده عربى معرفى شده است، توسط «شیخ محمد بن 
راشد آل مکتوم» نخســت وزیر امارات متحده عربى و 
حاکم دبى، تصویب شد. شیخ محمد تأکید کرد کشورش 
به دنبال آن اســت که به پرورشگاه نخست افراد حرفه 
اى بسیار توانا و سرمایه انسانى بااستعداد در بخش هاى 

صنعتى پویا تبدیل شود.
او اضافه کرده که امارات متحده عربى همواره هوادار 
آزادى عمل بــوده، با بردبارى و ســعه صدر حکومت 
کرده و رنسانس آن با مشــارکت همه ساکنانش ایجاد 

شده است.
نخســت وزیر امارات با تأکید بر اینکه آینده اقتصادى 
این کشــور اســتعدادمحور خواهد بود، گفت: «ما از 
مغزهاى برجسته 200 کشور براى زندگى در کشورمان 
اســتقبال مى کنیم. امارات متحده عربى ســرزمین 
فرصت ها و بهتریــن محیط براى تبدیــل رؤیاها به 
واقعیت و آزاد کردن توانایى هاى اســتثنایى و استعداد

 افراد است.»

سیســتم روادید جدید امارات در چنــد مرحله عملى 
خواهد شد. در مرحله نخست روادید براى گردشگرى، 
مراقبت هاى پزشــکى و آموزش صادر خواهد شد و در 
مرحله بعد صدور روادید براى جــذب کارآفرین هاى 
مبتکر و الهام بخش و متخصصان استثنایى در پزشکى، 
علوم، تحقیقات، فنــاورى و هنر صــورت مى گیرد. 
همچنین شرکت هاى بین المللى که دفتر مرکزیشان 
را به این کشور انتقال دهند از تسهیالت و امکانات تازه 

بهره مند خواهند شد.
با این اوصاف دیدن نخبگان جوان و استعدادهاى برتر 
ایرانى در همســایه ثروتمند و با برنامه جنوبى در آینده 
نزدیک چنــدان دور از انتظار نخواهد بــود. اماراتى ها 
پیش از این هم با جذب ســرمایه داران ایرانى و حتى 
خلبان هاى خبره کشورمان نشان داده اند که در فراهم 
کردن محیطى مناسب براى بردن سرمایه انسانى دیگر 
کشورها، به ویژه کشورهاى همســایه خود بسیار توانا 

هستند.
این در حالى اســت که همین حاال هم ساالنه بیش از 
150 هزار ایرانى کشــور را براى زندگى در خارج ترك
 مى کنند. افرادى که اغلب آنها دانشــجویانى مستعد 
هستند و خروج آنها به معناى از دست رفتن میلیاردها 

دالر سرمایه جبران  ناپذیر براى کشور است.

رئیس پژوهشگاه میراث  فرهنگى وگردشگرى در افتتاحیه 
نمایشگاه مجموعه هاى اســتردادى فرهنگى- تاریخى 
و دستاوردهاى دیپلماســى فرهنگى، تأکید کرد: دولت با 
برگزارى این نوع نمایشــگاه ها، میوه تالش هاى خود در 

سطح بین المللى را مى چیند.
به گزارش ایسنا، سید محمد بهشــتى با اشاره به اینکه هر 
میراثى از سه وجه داراى اهمیت است، گفت: تمام بخش هاى 
میراث فرهنگى از سه جهت حفاظت، پژوهش و معرفى واجد 
اهمیت هستند که موضوع اســترداد آثار تاریخى به بحث 
حفاظت برمى گردد. انواع و اقسام اقدامات درباره  حفاظت به 
بعد از استرداد آثار تاریخى نیز برمى گردد. از سوى دیگر در 
بُعد حقوقى مالکیت این آثار متعلق به کل مردم است؛ یعنى 

باید از نظر حقوقى نیز این بحث دنبال شود.
او با بیان اینکه چهارهزار قطعه از تخت  جمشید در موزه هاى 
مختلف دنیا وجود دارد، اظهار داشــت: یکى از موضوعاتى 
که همواره مورد افتخار موزه هاى دنیاســت، وجود برخى 

آثار ایرانى است.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى که در موزه 
ملى ایران و در افتتاحیه نمایشگاه مجموعه هاى استردادى 
فرهنگى- تاریخى و دستاوردهاى دیپلماسى فرهنگى سخن 
مى گفت، اضافه کرد: باید با ارائه اسناد متقن مالکیت خود را 

در خصوص آثار تاریخى و فرهنگى متعلق به ایران اثبات و 
زمینه بازگشت این آثار را به کشورمان ایجاد کنیم.

او ادامه داد:کشورهایى که تاریخ کوتاهى دارند، معموًال در 
مجامع بین المللى زبان درازترى را در قبال کشورهاى داراى 
تاریخ کهن مانند ایران، چین، هنــد، ایتالیا و یونان دارند و 

مى کوشند تا کنوانسیون 1970 را زیر سئوال ببرند.
رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگى و گردشگرى افزود: در 
حال حاضر اشــیاى تاریخى فراوانى از ایران درموزه هاى 
کشورهاى اروپایى وجود دارد که روى برخى از آنها نوشته 
شده متعلق به غرب آسیا؛ درحالى که منظور از غرب آسیا 

ایران است و این نام باید روى آن آثار حک شود.
بهشتى در پایان صحبت هاى خود خاطر نشان کرد: بازگشت 
این اشیاى تاریخى نشان دهنده امید تازه است و امیدوارم در 

آینده شاهد بازگشت سایر اشیاى تاریخى به کشور باشیم.
به گــزارش ایســنا، در مراســم رونمایى از نمایشــگاه 
مجموعه هاى استردادى فرهنگى- تاریخى و دستاوردهاى 
دیپلماسى فرهنگى در موزه ملى آثار چهار دوره استرداد آثار 
تاریخى  «بلژیک»، «خوروین»، «چغامیش» و «ایتالیا» به 
نمایش در آمدند. از مجموع این آثار که 550 شىء تاریخى 
را شامل مى شود، فقط 287 شىء تاریخى به نمایش درآمده 

است.

معاونت توســعه مدیریت و پشــتیبانى وزارت 
آموزش  و پــرورش، بخشــنامه میزان عیدى 

فرهنگیان را صادر کرد.
به گزارش مهر در این بخشــنامه آمده است؛ 
پرداخت پاداش آخر ســال (عیدى) به میزان 
هفت میلیون و705 هزار ریــال به کارمندان 
رسمى، ثابت، پیمانى، خرید خدمت، قراردادى 
و موقت به نسبت خدمت تمام وقت با رعایت 
تبصره هــاى 1 و 2 بنــد 1 و 3 مصوبه هیئت 
وزیران و ســایر مقررات بالمانع است. ضمنًا 
دانشجویان متعهد خدمت (مشغول به تحصیل) 
به لحاظ عدم اشتغال به کار شامل مفاد مصوبه 

مذکور نخواهند بود.
طبق تبصره 1 مصوبه هیئت وزیران، پرداخت 
هرگونه وجــه دیگرى به عنــوان پاداش آخر 
ســال (عیدى) یا عناوین مشابه عالوه بر مبلغ 
موضوع این بند توسط دســتگاه هاى مزبور و 
تمام واحدهاى وابسته و تابعه و سایر واحدهایى 
که اجراى مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام 

است، ممنوع است. 
ذیحســابان و مدیران امور مالى دستگاه هاى 
اجرایى مکلف هستند نظارت الزم را اعمال و 

موارد خالف را گزارش کنند.
طبق تبصره 2 مصوبه هیئت وزیران، پرداخت 
پاداش آخر ســال (عیدى) موضوع این بند به 
کارکنان خریــد خدمت، قــراردادى و موقت 
به نســبت خدمات تمام وقت آنان در سال 95 
خواهد بود، در هر حال میــزان عیدى اینگونه 
افراد از 50 درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

معلمان حق التدریس نیز نســبت به ســاعات 
تدریس  مشمول عیدى خواهند شد.

با تصویب سیستم روادید تازه براى جذب نخبگان؛

امارات، مقصد آینده
 «مغزهاى ایرانى» مى شود

میزان عیدى فرهنگیان 4000 قطعه از تخت جمشید در موزه هاى دنیاست
اعالم شد

بارش برف و باران در 16 استان از عصر پنج شنبه
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بازدید مدیرعامل بانک ملى از 
شعبه اصفهان

مدیرعامـل بانک ملـى ایـران به اتفـاق تنـى چند از 
اعضاى هیئت مدیـره و دیگرمدیران ارشـد بانک، در 

شعبه ممتاز اصفهان حضوریافت.
محمدرضا حسین زاده در دیدار از شعبه ممتاز اصفهان، 
از بخش هـاى مختلـف این شـعبه، کتابخانـه و موزه 
اشیاى قدیمى، امکانات ورزشى اداره امور شعب، پایگاه 
شبانه روزى خودپرداز میدان امام خمینى(ره) وصندوق 

امانات شعبه اصفهان بازدید کرد. 

برگزارى  جشنواره 
خوشنویسى مشق انقالب

مدیر امـور فرهنگـى و اجتماعـى شـهردارى مبارکه 
گفت: همزمان با سـى و هشـتمین سـالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى، جشنواره خوشنویسى مشق انقالب 
از سوى امور فرهنگى و اجتماعى شـهردارى مبارکه 
امروز در سـالن فرهنگسراى غدیر شـهردارى برگزار

 شد.
سجاد کیانى گفت:  20 هنرمند و استاد برجسته و ممتاز 

خوشنویسى در این جشنواره شرکت کردند.
وى افزود: این اساتید با استفاده از آیات قرآن، احادیث 
ائمه (ع) و سـخنان رهبـر معظم انقـالب جمالتى در 

خصوص انقالب اسالمى خوشنویسى کردند. 

«یک هفته فرانسوى در کاشان» 
در هتل سراى عامرى ها

برنامه «یک هفته فرانسوى در کاشان» در هتل سراى 
عامرى ها برگزار مى شود.

هتل سـراى عامرى ها با همکارى سـفارت فرانسه و 
مؤسسـه «رزآرت» فرانسـه، به برگزارى «یک هفته 

فرانسوى در کاشان» اقدام نموده است.
برنامـه «یک هفتـه فرانسـوى در کاشـان» شـامل 
نمایشـگاه نقاشـى، عکـس، ویدئـوآرت و همچنیـن 
کارگاه هاى تئاتر، عکاسى، کوالژ، چیدمان و آشپزى 
است که با حضور هنرمندان فرانسوى در هتل سراى 

عامرى ها برگزار مى شود. 

فیلم «مهتاب» از اصفهان
در نوبت اکران قرار گرفت

فیلم سینمایى «مهتاب» به نویسـندگى زهره جوکار 
و على سـید معلمـى و بـا طراحـى، تهیـه کنندگى و 
کارگردانـى وحیـد پاکـزاد، از 23 بهمن مـاه در گروه 

سینمایى هنر و تجربه اکران مى شود.
این فیلم سینمایى در دور اول اکران در سینما فرهنگ، 
پردیس، کوروش، چارسو، موزه سینما و خانه هنرمندان 
تهران و همچنین در سـینما سـوره اصفهان، پردیس 
پرشـین کرج، پردیس گلستان شـیراز و سینماى هنر 
و تجربه بابل بـه نمایش در مـى آید و سـپس در دور 
دوم در استان هاى گلستان، یزد، کردستان و... اکران 

خواهد شد. 

تهیه جهیزیه 50 زوج از 
خانواده زندانیان 

همزمان با دهـه مبارك فجـر و به همـت داوطلبان 
و جوانـان هـالل احمـر اصفهانـى و کمـک خیران، 
جهیزیه 50 زوج از خانـواده زندانیـان و زمینه آزادى 
سـه زندانى جرائـم غیرعمـد در ایـن اسـتان فراهم 

شد.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان اضافه 
کـرد: خیـران و داوطلبـان جمعیت هـالل احمر این 
شهرستان با همکارى خیریه امام موسى کاظم (ع) با 
جمع آورى مبلغى بیش از پنج میلیارد ریال به 50 زوج 
نیازمند از خانواده هـاى زندانیان غیـر عمد اصفهان 

جهیزیه اهدا کردند.
اردشیر محقق افزود: همچنین سه زندانى که به دلیل 
بدهى یا ارتکاب به جرائم غیر عمد و عدم استطاعت 
مالى در بند بودند با جمع آورى مبلغ 58 میلیون ریال 
توسط جوانان بشر دوسـت هالل احمر و پرداخت به 
شـاکیان و جلب رضایت آنهـا آزاد شـده و به آغوش 

خانواده هاى خود بازگشتند. 

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: تمامى انبارها و مراکز نگهدارى کاال اعم 
از دولتى و خصوصى از ابتداى ســال 96 مشمول قانون 

سامانه جامع انبارها و مراکز نگهدارى کاال خواهند شد.
عباس تابش در اصفهان اظهارداشــت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مکلف به شفاف سازى شبکه هاى توزیع 

بوده و اقدامات زیادى را در این زمینه انجام داده است.
وى گفت: باید نســبت به شناساندن کاالهاى باکیفیت 
داخلى به مردم اهتمام ورزیده و برندهاى شاخص ایرانى 

را به مردم معرفى کنیم.
تابش با اشاره به ســامانه هاى شرکت هاى پخش براى 

توزیع کاال اظهارداشت: این سامانه در کل کشور براى 
صدور مجوزها ظرف 15 روز راه اندازى شده و کاالهاى 

مختلف در آن رصد مى شوند.
وى اذعان داشت: طراحى و عملیاتى کردن سامانه هاى 
جامع انبارها و مراکز نگهــدارى کاال از ابتداى آبان ماه 
سال جارى آغاز شده و هفت استان به عنوان استان معین 
مسئولیت عملیاتى کردن ســامانه ها را برعهده داشتند؛ 
همچنین هشت استان دیگر نیز به این هفت استان اضافه 
شده که از این میان استان اصفهان به عنوان معین چهار 
استان دیگر متولى برگزارى جلسات مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اصفهان 
گفت: تعداد زیادى از خانه هاى قدیمى و بزرگ به ویژه 
در محله هاى قدیمى یا اطراف بازارهاى اصفهان تبدیل 

به انبار انواع کاالها شده است.
مجتبــى ایــزدى افــزود: بســیارى از تاجــران و 
بازاریــان ایــن خانه هــا را خریــده یا اجــاره کرده 
و از آنها بــه عنــوان انبار کاالهــاى خود اســتفاده 

مى کنند.
وى از جمله این محله ها را کوچه مشیر خیابان هاتف، 
کوچه یخچال، هارونیه، کوچه هاى منتهى به مســجد 
جمعه، محله هاى قدیمى آتشــگاه، کوچه هاى منتهى 

به میدان امــام(ره)، خیابان هاى فرعــى خیابان امام 
خمینى(ره)، کوچه على قلى بیک و خیابان شیخ بهایى 
عنوان و تأکید کرد که همه این انبارها باید شناســایى 

شود.
وى همچنین بــا بیان اینکــه بســیارى از واحدهاى 
کشاورزى، دامدارى و صنعتى و حتى سوله هاى معادن 
نیز با تغییر کاربرى تبدیل به انبار و مرکز نگهدارى کاال 
تبدیل شــده اند، گفت: فرماندارى ها باید این موارد را 

شناسایى کنند.
به گفته وى هم اکنون 600 انبار و مرکز نگهدارى کاال 

در اصفهان داراى مجوز هستند. 

اصفهان، معین 4 استان دیگر 
در مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 خانه هاى قدیمى اصفهان 
تبدیل به انبار کاال شده اند

جمال نوروزباقرى
با نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال 1395 بازار خرید 
و فروش آن هم از جنس ماشینى آن داراى رکود پایدار 
است. در طول سال شاهد هستیم که بیشتر نمایشگاه 
هاى اتومبیل صرفًا و متناسب با نام خود، ماشین هایى 
که بعضًا امانت و برخى دیگــر متعلق به خود بنگاهدار 
است را به نمایش گذاشته اند. به معناى دیگر نمایشگاه 
هاى اتومبیل در اصفهان فقــط محل عرضه نمایش 
ماشین شده است و خرید و فروش صورت نمى گیرد. 

اما مشکل کجاست؟
برخى از مکان هــا در اصفهان بــراى خرید و فروش 
ماشین شناخته شــده هســتند. چمران، َگز و خیابان 
امــام خمینى(ره) از جملــه این مراکز هســتند که به 
خرید وفروش ماشــین مبادرت مى کنند، البته بیشتر 

اتومبیل ها در این مراکز دست چندم و مدل هاى پایین 
است و کمتر مى توان ماشین به اصطالح صفر پیدا کرد.

با مراجعه به این مراکز شــاهد نوســان قیمت و شاید 
بتــوان گفت شــاهد«پرواز قیمت» هســتیم. قیمت 
ها از الگوى مشــخصى تبعیت نمى کنــد و هر فردى 
براى خود «نرخ» مى گوید و اگــر بتواند به اصطالح 
بورسى هاى ماشین «زبان بازى» خوبى بکند مى تواند 
ماشین موتور سوخته رابه جاى یک ماشین صفر رد کند.
پیرمردى کنار درب مغازه ایستاده. جوان، مشخصات 
ماشــینى که مى خواهد را به او مى گوید و پیرمرد بعد 
از کمى فکر کردن، چند ماشــین را بــه جوان معرفى 
مى کنــد. البته هــر کــدام خصوصیات خــود را دارا 
مى باشد؛ یکى ســقفش رنگ شدگى دارد، دیگرى دو 
گلگیر درب و خالصه دور رنگ اســت، آن یکى تمیز 

است اما تخفیف بیمه ندارد؛ ماشین هایى ناقص اما با 
قیمت هاى باال.

«چند سال پیش همین ماشین را با همین مدل با همین 
قیمت امروز که مى خواهد بفروشــد خریــده اما این 
کجا، آن کجا؟ آن روز گلگیــرش فابریک بوده، امروز 
رنگى؛ اتاق تمیــز بوده امروزاتــاق تعویضى...» اینها 
صحبت هاى بیشتر افرادى است که به این مراکز َسر 

مى زنند.
نمایندگى هاى خودرو نیز داستان پرغصه اى است که 
همه بر آن واقف هستند. خودروهاى بى کیفیت با قیمت 
هایى که مال آن ماشین نیســت، اقساط با بهره هاى 
ســنگین، عدم ضمانت در ارتباط با قطعه ها و وسایل 
جانبى، نبود خدمات پس از فروش مناسب، پایین آمدن 
قیمت ماشین با استارت اول و چندین و چند مشکل که 

فرد را از خرید یک خودرو صفر بازمى دارد.
بیشــتر مغازه هاى فروش اتومبیل در شهر اصفهان و 
به خصوص مراکزى که نشــانه دار بودند تعطیل شده 
و یا تغییر کاربرى داده اند.عــده اى با خالى بودن این 
مغازه ها خوشحال هســتند زیرا علت افزایش قیمت 
در بازار ماشــین را حضور همین دالل هاى ماشــین 
مى دانند. این گونه افراد ماشــین ها را از افراد با قیمت 
پایین خریدارى مى کنند و با قیمت باال مى فروشند و 
با آوردن یک شــخص غیر واقعى به عنوان فروشنده، 
هم کمیســیون خود را بر مى دارند، هم پول قولنامه را 
مى گیرند و هم آن اختالف قیمت را به جیب مى زنند. 
اینگونه است که قیمت یک دستگاه ماشین که باید به 
طور مثال ده میلیون تومان باشد به یک باره مى شود 

15 میلیون تومان!

شاید نظارت دولت و حضور کمپانى هاى خصوصى در 
زمینه تولید ماشین و همینطور پایین آوردن گمرکى و 
سهل و آسان گرفتن در زمینه واردات اتومبیل بتواند به 

این بازار جان تازه ببخشد.
خرید وفروش اتومبیــل در خیابان هاى اصفهان جاى 
خود را به فضاهاى مجــازى داده و دیگر مردم به این 
مغازه هــا اطمینان ندارند و ترجیح مــى دهند با دادن 
آگهى در ســایت ها به فروش یا خرید ماشین مبادرت 
کنند. اینگونه ال اقل واسطه کاســته مى شود و دیگر 
مبالغ اضافى پرداخت نمى شود. اما در این سایت ها نیز 
دالالن ماشــین حضور پر رنگى دارند و با معرفى خود 
به عنوان یک فروشــنده خانگى قصد فروش ماشین 
هاى تصادفى خود را دارند و یا خرید ماشــین هایى با

 قیمت هاى پایین و فروختن آن با قیمت بیشتر.

خریدوفروش از خیابان تا فضاى مجازى 

پرواز قیمت ها در 
بازار اتومبیل اصفهان 

رئیس اتحادیه صنایع دستى استان اصفهان گفت: با وجود 
رکود اقتصادى به همراه وجــود کاالهاى خارجى در بازار 
صنایع دستى، بیشــترین میزان تولید و درآمدها را در بازار 

صنایع دستى از دست مى دهیم.
عباس شیردل در خصوص وضعیت فروش صنایع دستى در 
استان اصفهان اظهارداشت: به علت رکود در اقتصاد کشور، 
وضعیت اقتصادى بازار صنایع دستى در استان اصفهان بسیار 
بد و خراب است. وى افزود: در حال حاضر مردم براى معاش 
روزانه خود سهمیه بندى کرده اند و به طور کلى در سبد خرید 
کل خانواده ها صنایع دستى کمتر وجود دارد؛ فروشندگان 
صنایع دستى در اســتان اصفهان به فروش در عید نوروز 
امیدوار هستند چرا که اکنون فروش بسیار کم  در این بازار 

انجام مى شود.
رئیس اتحادیه صنایع دستى استان اصفهان در رابطه با وجود 
کاالهاى خارجى در بازار صنایع دســتى استان اصفهان، 
تصریح کرد: کاالهاى بدل و خارجى صنایع دستى داخل 
میدان امام (ره) اصفهان وجود ندارند، اما اطراف این میدان 
این کاالها بسیار یافت مى شوند که تا به حال ده هزار نفر را 

در بخش دوخت صنایع دستى مانند سرمه دوزى به روى 
پارچه هاى ترمه که شامل بانوان خانه دار بود؛ تهدید کرد. 
وى با بیان اینکــه ده هزار نفر که سرپرســت خانوار و در 
بخش صنایع دستى مشغول کار بودند، اکنون این شغل را 
رها کرده اند، تأکید کرد: اطــراف میدان امام (ره) اصفهان 
پارچه هاى خارجى مانند هندى و پاکستانى وجود دارد که 

به صورت قاچاق وارد ایران شده اند.
رئیس اتحادیه صنایع دستى اســتان اصفهان اضافه کرد: 
رکورد بسیار بدى در ســال جارى داشــتیم و امیدواریم 
تا مســئوالن اداره دارایى نســبت به ســال گذشــته از 
تولیدکنندگان صنایع دستى مالیات بیشترى را درخواست 
نکنند چرا که شرایط اقتصادى تولیدکنندگان صنایع دستى 

در سال جارى بسیار خراب است.
وى بیان کرد: باید از فروش کاالهاى خارجى در کل کشور 
جلوگیرى شود چراکه کاالهاى تولیدکنندگان صنایع دستى 
استان اصفهان به شهرهاى دیگر فرستاده مى شوند و در 
صورتى که فروش این کاالهاى خارجى در شهرستان ها 

کنترل نشوند؛ این مشکل ادامه خواهد داشت.

مسئ والن از تولیدکنندگان درخواست مالیات نکنند

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان:

آنفلوآنزاى پرندگان تأثیرى در  افزایش نرخ مرغ نداشته است

دبیر شوراى سیاستگذارى سرطان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با 
بیان اینکه در یکســال حدود پنج هزار نفر اصفهانى به سرطان مبتال 
مى شوند، گفت: از هر هزار نفر اصفهانى در یکسال، یک نفر به سرطان 

مبتال مى شود.
مریم طباطباییان در گفتگو با فارس در خصوص آخرین وضعیت آمارى 
سرطان هاى موجود در استان اصفهان اظهار داشت: در دو هفته گذشته 
برنامه اى براى ریز فاکتورهاى محیطى سرطان مانند آلودگى هوا، امواج 

رادیواکتیو و... برگزار شد.
وى با بیان اینکه سرطان ها به سن هاى پایین تر شیوع پیدا نکرده است، 
افزود: سرطان هاى شایع در بین آقایان شامل سرطان هاى معده، روده، 
پوست، مثانه و پروستات است، همچنین سرطان هاى پوست، پستان، 

روده بزرگ و معده در خانم ها بیشتر است.
دبیر شوراى سیاستگذارى سرطان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه میزان بروز سرطان در چند ساله اخیر افزایش داشته است، تصریح 
کرد: همانطور که در سازمان بهداشت جهانى پیش بینى مى شد، روند رشد 

سرطان روندى افزایشى با حرکت متوسط است.
وى تأکید کرد: نیازمند هستیم تا با رعایت موارد پیشگیرى از سرطان و 
کنترل ریز فاکتورها بتوانیم حداقل آمار و روند افزایشى سرطان را براى ده 

سال آینده به یک روند ثابت تبدیل کنیم.
طباطباییان ادامه داد: آمار ســرطان در اســتان اصفهان بســتگى به 
سرطان هاى متفاوت دارد و به طور مثال این استان در آمار سرطان هاى 
پستان رتبه اول را در کشور داراست اما آمار سرطان مرى در استان اصفهان 

مانند سرطان پستان نیست. وى با بیان اینکه سرطان هاى پستان و تیروئید 
در استان اصفهان بیشتر از دیگر اســتان ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
همواره در همه جاى جهان و هم در کشور ایران سرطان در بین آقایان 
بیشتر وجود دارد که از شایع ترین آنها مى توان به سرطان معده اشاره کرد.
دبیر شوراى سیاستگذارى سرطان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اضافه 
کرد: دخانیات به عنوان اولین عامل ایجادکننده سرطان است، همچنین 

آلودگى و عوامل محیطى سرطان را تشدید مى کنند.
وى با بیان اینکه چاقى، کمبود تحرك بدنى و تغذیه نامناسب از علل اصلى 
بروز سرطان در افراد است، گفت: این موارد قابل کنترل هستند و در صورت 
احتیاط این موارد، احتمال به وجود آمدن سرطان در افراد بسیار کاهش 
مى یابد. طباطباییان در رابطه وضعیت سرطان در استان اصفهان، عنوان 

کرد: در زمینه سرطان، استان اصفهان در وضعیت بحران قرار ندارد و فقط 
یک افزایش پیش بینى شده میزان موارد سرطان را خواهیم داشت و نیاز 
به هشدار نیست اما نیاز به آماده سازى سیستم ها براى دریافت این تعداد 

سرطان و مهیا کردن شرایط تشخیصى و درمانى مناسب خواهیم بود.
وى اظهار داشت: بروز سرطان در استان اصفهان یک در هزار در یکسال 
اســت و به عبارت دیگر مى توان گفت که از هر هــزار نفر اصفهانى در 

یکسال، یک نفر به سرطان مبتال مى شود.
دبیر شوراى سیاستگذارى سرطان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به اینکه در اســتان اصفهان حدود پنج میلیون نفر زندگى 
مى کنند، در یکسال از این تعداد پنج هزار نفر دچار سرطان مى شوند که 

یک آمار طبیعى است.

سالیانه از هر 1000 اصفهانى یک نفر به سرطان مبتال مى شود

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان گفت: آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرنــدگان تأثیرى در کمبــود عرضه مرغ و 

افزایش قیمت آن نداشته است.
بهرام پاکزاد اظهار داشت: در حال حاضر هیچ کمبودى 
در عرضــه مرغ به بازار نداریم و ســابقه نداشــت که 
مرغدارى ها در دى ماه ده میلیون جوجه ریزى داشته 

باشند.
وى بیان داشــت: اکنون نمى توان پیــش بینى کرد 
کــه قیمت مرغ تا شــب عیــد تغییر مى کنــد یا خیر 
امــا در حــال حاضر قیمــت مــرغ افزایــش نیافته 

است.
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با اشاره به اینکه 
هم اکنون مرغ زنده در مرغــدارى به صورت نقدى به 
قیمت چهار هزار و 200 تومان به فروش مى رســد و 

این در حالى اســت که نرخ تولید هــر کیلو مرغ براى 
یک مرغدار، چهار هزار و 800 تا پنج هزار تومان تمام 

مى شــود که این ضرر کامل مرغدار را به دنبال دارد، 
ادامه داد: از اواســط دى ماه قیمــت جوجه یک روزه 
سرسام آور شده و به دو هزار و 600 تومان رسیده است.

وى با اعــالم اینکه این افزایش قیمــت باال در حالى 
اســت که هیچکس ناظر و پاسخگو نیســت، اضافه 
کرد: یک توافقنامه اى بین انجمــن جوجه یک روزه 
و اتحادیه سراســرى مرغدارى کشــور بسته شد که 
جوجه با کیفیت خیلى بــاال از هر کیلو هــزار و 700 
تومان گران تر نشــود اما متأسفانه این توافق عملیاتى 

نشد.
پاکزاد گفت: براى شــب عید، ذخیره پشــتیبانى مرغ 
داریم که در صورت افزایش قیمت، ذخیره پشــتیبانى 
مرغ منجمد را وارد بازار مى کند و ســتاد تنظیم بازار را 

به هم مى ریزد.

معاون فرهنگى- هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان از برگزارى دوره هاى آموزشى ویژه فعاالن 
نشر استان اصفهان خبر داد.

به گزارش روابط عمومى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهان، پرویز طاهــرى معاون فرهنگى 
-هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: دوره هاى آموزشى ویژه فعاالن 
نشر اســتان با همکارى مؤسســه خانه کتاب ایران در هنرســتان هنرهاى زیباى پســران اصفهان برگزار خواهد 

شد.
وى افزود: بر این اساس دوره آشنایى با حقوق نشــر 24 بهمن، کارگاه آموزشى تصویرگرى کتاب 25 بهمن و کارگاه 

آموزشى شابک 26 بهمن برگزار مى شود.
معاون فرهنگى- هنرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: عالقه مندان به 
حضور در این دوره ها الزم اســت براى ثبت نام به سایت سراى اهل قلم به نشــانى ahleghalam.ir مراجعه

 نمایند.

 دوره هاى آموزشى 
ویژه فعاالن نشر 
استان اصفهان 
برگزار مى شود
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تجلیل از5 چهره قرآنى استان  
همایش ملى تکریم چهره هاى قرآنى هر سال در ایام 
دهه فجر از طرف سـازمان دارالقـرآن  الکریم برگزار 
مى شود و امسـال در این مراسـم از 39 نفر از اساتید، 
پیشکسـوتان قرآنى، حافظـان داراى مـدرك درجه 
یک و 2 حفظ قرآن و رتبه هاى برتر مسـابقات قرآن 

تجلیل شد.
در ایـن آییـن از برگزیـدگان قرآنـى در سـه بخـش 
دارندگان رتبه اول تا سوم مسـابقات بین المللى سال 
95، حافظان قرآنى که توانسته اند مدارك درجه یک 
و 2 در رشـته حفظ قرآن به دسـت آورنـد و همچنین 
کسـانى که از 20 سـال تا نیم قرن سـابقه آموزش و 

تفسیر قرآن دارند، تجلیل شد.

معرفى
 فرمانده جدید ارشد نظامى آجا  

فرمانده جدید مرکز آموزش توپخانه اصفهان و ارشد 
نظامى آجا در استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیارى، روز یک شنبه در مراسمى با حضور جانشین 

فرماندهى نیروى زمینى ارتش معرفى شد.
در این مراسـم با حکم فرمانده نیروى زمینى ارتش، 
امیر سرتیپ دوم محسـن آذرافروز به عنوان فرمانده 
جدید مرکز آموزش توپخانه اصفهان و ارشـد نظامى 
آجـا در اسـتان هـاى اصفهـان، یـزد و چهارمحال و 

بختیارى معرفى شد.
آذرافروز پیـش از این، جانشـین قـرارگاه منطقه اى 

شمال غرب کشور بود.
امیر سـرتیپ رضا جهـادى ارسـى، از مهر سـال 91 
در سـمت فرماندهى مرکز آموزش توپخانه و ارشـد 
نظامى آجا در استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و 

بختیارى در اصفهان مشغول به کار شد.

توانمند کردن اقتصادى زنان 
اصفهانى با مشاغل خانگى

عضو هیئت رئیسـه اتـاق بازرگانى اسـتان اصفهان 
گفت: به دنبـال توانمنـد سـازى اقتصادى زنـان در 
اصفهـان با تشـویق آنهـا بـه فعالیت هـاى تعاونى و 

مشاغل خانگى هستیم.
زهرا اخوان نسب اظهار داشت: در برنامه ریزى براى 
توانمندسـازى اقتصادى بانوان، باید بـا دقت الزم به 
مباحث فرهنگى، الگوهاى شغلى مناسب براى زنان 

و دختران ارائه  کرد.
وى بیـان داشـت: با توجـه به افزایش سـطح سـواد 
در کشـور به ویـژه در بیـن بانـوان و تنوع مشـاغل و 
مهارت ها در جامعه امروز، باید مشاغل جدید از جمله 
در حوزه مشـاغل خانگى، مورد توجه و حمایت جدى 

قرار گیرد.
این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى استان اصفهان 
اعالم کرد: بدیهى اسـت در صورتى کـه در خانواده، 
بانوان شغلى را راه اندازى کنند به تدریج دیگر اعضاى 
خانواده نیز جذب این شـغل شـده و یک کسب و کار 

خانوادگى موفق ایجاد مى شود.
 

رتبه نخست آران وبیدگل با 
کمترین  خاموشى 

رئیـس اداره بـرق شهرسـتان آران وبیـدگل گفـت: 
برق رسـانى به تمـام بخش هاى شهرسـتان صورت 

گرفته است.
حمیدرضا رجبـى گفت: شهرسـتان آران وبیـدگل با 
کمترین زمان خاموشـى براى هر مشترك، رتبه اول 

در استان اصفهان را دارد.
رجبى با اعالم خبر بهره بردارى از پست برق 63 ولت 
در شهرك صنعتى شـماره 2 در جاده پادگان قدس تا 
پایان سال 96، افزود: در حال حاضر این شهرستان با 
دارا بودن دو پست برق، رتبه 8 در استان را داراست و 
با احداث پست جدید بسیارى از مشکالت شهرستان 

مرتفع و حداقل خاموشى را خواهیم داشت.
وى با اشـاره به رتبـه 6 شهرسـتان آران وبیـدگل در 
اسـتان اصفهان در بخش تعـداد مشـترکین ، افزود: 
از حدود 43 هزار مشـترك بـرق در این شهرسـتان، 
39 هـزار و 707 مشـترك مـا خانگـى و بقیـه 
مشـترکین بخـش صنعتـى، کشـاورزى و عمومـى

 مى باشند.

خبر

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان، کمبود کادر ادارى 
و قضائى را از مهمترین کاستى ها و مشکالت دستگاه 

قضائى استان برشمرد.
احمد خسروى وفا افزود: هم اکنون پست هاى مصوب 
ادارى اســتان چهار هزار و 161 پست اســت که تنها 
35 درصد تکمیل اســت و 65 درصد پست هاى ادارى 

بالتصدى است.
وى اظهار داشت: در بخش کادر قضائى نیز پست هاى 
مصوب هزار و 107 نفر قاضى اســت که تنها 597 نفر 
مشغول کارهستند و ضرورى است نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى در این خصوص تصمیم جدى و سریع 

اتخاذ کنند.
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان افزود: در این 
راستا همراهى اعضاى مجمع نمایندگان مردم استان در 

پیشبرد اهداف دستگاه قضائى راهگشاست.
خسروى وفا، درخصوص پرونده هاى حقوقى نیز گفت: 
23 درصد از پرونده هاى حوزه طالق در محاکم خانواده 

منتهى به صلح و سازش و مختومه شده است.
وى آمار پرونده هــاى وارده در بخش شــوراهاى حل 
اختالف استان را 727 هزار و 55 فقره اعالم کرد که 727 
هزار و 39 فقره پرونده مختومه شــده و از این تعداد 27 

درصد با صلح و سازش به سرانجام رسیده است.

طى مراسمى، عملیات اجرایى براى ساخت قطعه هفتم از 
پروژه ملى آزادراهى شیراز- اصفهان، آغاز شد.

استاندار فارس در مراسم آغاز عملیات اجرایى قطعه هفتم 
آزاد راه شیراز به اصفهان، این پروژه را به واسطه ویژگى هاى 
منحصر به فرد، مهمترین پروژه اقتصاد مقاومت کشــور 
توصیف کرد. محمدعلى افشانى با بیان اینکه این پروژه در 
نهایت مسیر دو کالنشهر شیراز و اصفهان به عنوان یکى از 
پرترددترین راه هاى کشور را 130 کیلومتر کوتاه تر خواهد 
کرد، از کاهش زمان مسافرت بین این دو شهر تا یک ساعت 
و نیم، به عنوان ویژگى مهمى که تبعات بسیار مثبتى به دنبال 
دارد، یاد کرد. به گفته وى، کاهش مصرف سوخت و کاهش 

استهالك وســایل نقلیه و ارتقاى شاخص هاى ایمنى از 
دیگر مزایاى این پروژه است که در بندهاى اقتصاد مقاومتى 

مى توان آنها را مشاهده کرد.
استاندار فارس با اشاره به توجه ویژه وزیر راه و شهرسازى 
به تأمین مالى این پروژه گفت: مجموعه حمایت هاى انجام 
شده منجر به این شد که پروژه آزاد راه شیراز- اصفهان طى 
یکسال گذشته معادل چند ســال قبل پیشرفت فیزیکى 
داشته باشــد. افشــانى افزود: تا نیمه دوم پارسال میزان 
پیشرفت فیزیکى این پروژه حدود 23 درصد بود اما امروز به 
48 درصد رسیده که این یعنى تنها در یکسال و نیم گذشته 

حدود 25 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است. 

مهمترین پروژه 
اقتصاد مقاومتى کشور

کمبود کادر ادارى و قضائى 
دردستگاه قضائى 

نابسامانى در نوبت دهى مطب برخى پزشکان اصفهانى، 
انتظار ُمفرط و اتالف وقت مراجعان از مهمترین شکوه هاى 

بیماران این دیار است.
شلوغ بودن اتاق انتظار مطب ها، دادن نوبت هاى چندماهه، 
طول کشیدن زمان انتظار تا ویزیت بیمار توسط پزشک، 
فرستادن چند بیمار به طور همزمان به اتاق معاینه، رعایت 
نکردن حق بیمارانى که از قبــل نوبت گرفته اند و خروج 
ناگهانى پزشک از مطب به دلیل پیشامدهاى اورژانسى در 
بیمارستان از دیگر مشکالتى است که بیماران اصفهانى با 

آنها دست به گریبان هستند.
یک مادر 35 ساله اصفهانى درباره مشکل اخذ نوبت از یک 
پزشک متخصص زنان و زایمان اظهارداشت: زمانى که 
باردار بودم، به مطب یک پزشک مشهور اصفهانى مراجعه 

مى کردم و مطب وى همیشه آشفته و پر از بیمار بود.
خانم اعتمادى افزود: در یکــى از موارد، نوبت مراجعه من 
به مطب، ساعت 8 شــب بود اما به دلیل شلوغى بیش از 
حد، ساعت 11 شب موفق به ورود به اتاق پزشک شدم در 
حالى که حدود پنج بیمار دیگر نیز همزمان با من در آنجا 
حضور داشتند و در نهایت ساعت 12 شب از مطب پزشک 

خارج شدم.
رئیس نظام پزشکى استان اصفهان در پاسخ به وضعیت 
نابســامان نوبت دهى در مطب پزشــکان گفت که این 
موضــوع و ضوابط موجود به ویژه دربــاره کلینیک هاى 
درمانى و نظارت بر وضعیت مطــب ها، در حیطه وظایف 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى است با این حال وى 

توضیحاتى در این باره ارائه کرد.
عباسعلى جوادى با اشاره به اینکه نحوه نوبت دهى در هر 
مطب در اختیار پزشک آن مطب است و نمى توان براى آن 
نسخه اى پیچید، گفت: بر اساس استانداردها، هر پزشک 
تنها مى تواند بین شــش تا هشت بیمار را در یک ساعت، 
ویزیت کند یعنى براى هر بیمار بین هشــت تا ده دقیقه 

وقت بگذارد.
وى افزود: با وجود این در عمل مشــاهده مى کنیم که با 
توجه به تعداد مراجعه کنندگان و مدت زمان حضور پزشک 
در مطب، این تعداد متفاوت و در برخى موارد بیشتر از رقم 

استاندارد تعیین شده است.
وى با بیان اینکه این موضوع به نگرش، رفتار و فرهنگ 
مردم نیز وابسته اســت، توضیح داد: در مواردى مشاهده 
مى کنیم که تعداد زیادى از مردم به یک پزشک خاص به 

دلیل شهرتى که به دست آورده است مراجعه مى کنند در 
حالى که متخصصان متبحر زیاد دیگرى نیز در آن منطقه 

هستند اما مراجعه کنندگان کمترى دارند.
جوادى درباره فرستادن همزمان چند بیمار به داخل اتاق 
پزشک براى ویزیت تأکید کرد: این کار خالف است زیرا 
پزشک حق ندارد دو بیمار را به طور همزمان ویزیت کند 
بلکه براى هر بیمار باید وقــت و فرصت جداگانه در نظر 

بگیرد.
رئیس نظام پزشــکى اســتان اصفهان در باره نظارت بر 
مطب ها نیز خاطرنشــان کرد: اگر شکایتى در این زمینه 
به ما اعالم شــود واحد انتظامى ســازمان نظام پزشکى، 

آن را پیگیرى مى کند و در صورت لزوم به پزشک، تذکر 
مى دهد.

به گفته وى، حدود پنج تا هفت هزار مطب پزشــکى در 
استان اصفهان فعال است.

سرپرست روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
نیز در باره مشــکالت نوبت دهى در مطب پزشــکان و 
کلینیک هــاى درمانى گفت: ارتقــاى ویزیت به راه حل 
چند بعدى، همکارى بین بخشى و رویکرد نظام مند نیاز 
دارد و یک شبه و با یک بخشنامه و راه حل هاى مقطعى 

و زودهنگام نمى توان به اهداف مورد نظر دست یافت.
کیانوش جهانپور با بیان اینکه موضــوع کیفیت ویزیت 

از همان آغاز طراحى طرح تحول نظام ســالمت مدنظر 
سیاستگذاران حوزه بهداشــت و درمان بود، افزود: همه 
تالش ها در مجموعه وزارت بهداشت در جهت ساماندهى 
این موضوع بود ولى تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله 

داریم.
وى از جمله دالیل نابســامانى در نوبــت دهى و ویزیت 
بیماران را کمبــود نیروى متخصص، توزیع نامناســب 
پزشکان متخصص، تعرفه ویزیت غیرواقعى، تفاوت تعرفه 
بخش خصوصى و دولتى،مراجعه هــاى غیرضرورى به 
پزشکان متخصص و فوق تخصص، نبود دستورالعمل هاى 
بالینى روشن و الزم االجرا، نبود سیستم کارآمد ارجاع و عدم 

تحقق کامل تولیت سالمت در وزارت بهداشت عنوان کرد.
وى همچنین یکى از مشکالت موجود در این زمینه را ناشى 
از نقش برخى از رسانه ها دانست و گفت: این طبیعى است 
که وقتى صدا و تصویر یک پزشک خاص، مرتب پخش 
شود، مردم هم خیال کنند کار این پزشک از سایرین بهتر 
است و تقاضا هم براى مراجعه به او افزایش پیدا مى کند 
در حالى که در همان اثنا، پزشکان متخصص دیگرى هم 
در این شــهر حضور دارند که به نحو احسن مى توانند به 

درمان آنها بپردازند. 
جهانپور افزود: بر اســاس گزارش هــاى واحدهاى تابعه 
دانشگاه  علوم پزشکى اصفهان، تعداد پزشکانى که مدت 
زمان را براى معاینه رعایت نکرده اند، زیر 5 درصد است که 
بررسى ها درباره این تعداد هم نشان داده که در اغلب موارد، 
 امکان رعایت وجود نداشــته و با توجه به کثرت مراجعه و 
محدویت نیروى انسانى مورد نیاز، پزشک مجبور به معاینه 

سریع بیماران بوده است.

مصائب یک ویزیت!
نوبت هاى 6 ماهه برخى مطب ها و کالفه شدن بیماران اصفهانى

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: بیش از چهار هزار و 500 واحد اقتصادى در سایت 
بهین یاب ثبت نام کرده اند که 981 مورد با قرارداد هفت 
هزار و 600 میلیارد ریال و پرداختى 700 میلیارد تومان 

اجرا شده است.
اسرافیل احمدیه اظهارداشت: اســتان اصفهان یکى 
از صنعتى ترین و توســعه یافته ترین استان هاى  کشور 
از نظر صنعت اســت. وى افزود: 9 هــزار و 190 واحد 
فعال اقتصادى با ســرمایه گذارى 206 هــزار میلیارد 
ریال در اســتان اصفهان مشــغول به فعالیت هستند
 و 261 هــزار نفــر اشــتغال را در خود ایجــاد کرده
 اســت. رئیس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اســتان اصفهان با اشــاره به طرح هاى اقتصادى در 
حال اجراى اســتان اصفهان گفت: پنــج هزار و 800 
طرح با سرمایه گذارى 342 هزار میلیارد ریال در حال 
اجراســت که اشــتغال 180 هزار نفر را تأمین خواهد 

کرد.
وى با اشــاره به آمار صدور جواز تأســیس و موافقت 
اصولى وزارت صنعت، معــدن و تجارت به واحدهایى 
که پیشرفت کارى صفر درصد داشته اند، تصریح کرد: 
بالغ بر دو هزار و صد مورد جواز چنین واحدهایى باطل 
شد تا از هدر رفت زمین ها و فضاهاى صنعتى جلوگیرى

 شود.

صــدور 781 پروانــه بهره بــردارى 
استخراج معدن

احمدیه با اشــاره به آمارى از فعالیت معادن اســتان 
اصفهان ادامــه داد: 781 پروانه بهره بــردارى فعال 
اســتخراج معدن در اســتان اصفهان صادر شده که 
این واحدها با تولید 47 میلیون تن اســتخراج در سال 
و 2/6 میلیارد تن ذخیره ســازى مشــغول به فعالیت

 هستند.

اشــتغال بــراى 10 هــزار نفــر با 
سرمایه گذارى در 41 طرح بزرگ صنعتى

وى با بیــان آمارى از صدور جواز تأســیس واحدهاى 
اقتصادى در اســتان اصفهان اذعان داشت: در حدود 
سه هزار فقره جواز تأســیس با 109 هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذارى پیش بینى شــده که در صورت تحقق، 

اشتغالى برابر با 65 هزار و 370 نفر ایجاد خواهد شد.
احمدیه با اشاره به آمار طرح هاى صنعتى به بهره بردارى 
رسیده و داراى پروانه  استان بیان کرد: براى 33 طرح 
صنعتى باالى صد نفر پروانه بهره بردارى صادر شده که 
این طرح ها با سرمایه گذارى هشت هزار میلیارد ریال 
و با اشتغال پنج هزار و 600 نفر همراه بوده است. وى 
از سرمایه گذارى در 41 طرح بزرگ صنعتى در استان 
اصفهان خبر داد و اضافه کــرد: این طرح ها با 23 هزار 
میلیارد ریال ســرمایه گذارى براى ده هزار نفر اشتغال 

ایجاد خواهد کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با اشاره به سرمایه گذارى چهار هزار میلیارد ریالى در ده 
طرح توســعه اى که باالى صد نفر اشتغال ایجاد کرده 
است، تأکید کرد: در این طرح ها دو هزار اشتغال ایجاد 

شده است.
وى با اشــاره به آمارى از بخش معادن استان اصفهان 
متذکر شد: 74 پروانه اکتشاف، 141 گواهینامه کشف 
و 319 پروانــه بهره بردارى با ســرمایه گذارى هزار و 
700 میلیارد ریال در مدت ســه ســال اخیر در استان 
اصفهان تمدید و صادر شده که براى دو هزار و 570 نفر 

اشتغالزایى داشته است.
احمدیه با اشاره به آمارى از بخش بازرگانى و صادرات 
در استان اصفهان خاطرنشان کرد: بالغ بر 52 هزار فقره 
پروانه بازرگانى و بیش از 895 مــورد کارت بازرگانى 

صادر شده است.

سرمایه گذارى در 41 طرح بزرگ صنعتى استان اصفهان

ترجمه انگلیسى 3 کتیبه مسجد امام(ره) رونمایى شد

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان از برخى نقاط عملکرد شــهردارى این شهر انتقاد کرد و نسبت به تخلف هاى صورت 
گرفته هشدار داد. رضا هاشمى گفت: بر اساس گزارش ها، شمار زیادى نیروى جدید در شهردارى و سازمان هاى وابسته مشغول 
به کار شده  اند در حالى که شورا بى اطالع بوده و اگر مصوبه  اى داشته منوط به تصویب وزارت کشور و استاندارى بوده است و این 
مهم هنوز محقق نشده و حتى پاسخ شورا مبنى بر ارائه مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح در صورت وجود، بى جواب مانده است.

هاشمى اجرایى نشدن نامه  هاى ارسالى شورا در باره درخواست هاى مختلف عمرانى، فرهنگى و...، اعالم نکردن نتیجه آن به 
شوراى اسالمى و همچنین ارسال نکردن صورت جامع درآمد و هزینه  شهردارى که هر شش ماه یکبار باید توسط شهردارى تهیه 
و براى تأیید به شورا ارسال و انتشار نسخه  اى از آن براى اطالع عموم و نســخه  اى از آن به وزارت کشور ارسال شود را از دیگر 

تخلف هاى شهردارى بیان کرد.

وزیر راه و شهرسازى با اشاره به ضرورت ارتقاى ظرفیت 
حمل و نقل ریلى و جاده اى کشــور، از پیشرفت بیش از 
60 درصدى طرح دو خطه کردن راه آهن بندرعباس- 

اصفهان خبر داد.
عباس آخوندى بیان داشت: در حوزه راه آهن هم دو طرح 
بسیار مهم داشتیم که یکى طرح بافق به سمت اصفهان 
که از اهمیت بسیار باالیى برخوردار است، چرا که ما از 

بندرعباس به سمت بافق را دو خطه داریم، ولى از بافق 
به سمت اصفهان که یک گلوگاه بسیار بزرگ در حوزه 

راه آهن ما است راه آهن تک خطه بود.
وى   افزود: در ســفر پیشــین رئیس جمهــورى هم 
برنامه ریزى کردیم که این مســیر دو خطه شــود که 
عملیات آغاز شــد و امروز بیش از 60 درصد این طرح 

پیشرفت دارد.

هشدار نایب رئیس 
شوراى شهر کاشان 
نسبت به تخلف در 
شهردارى  

با حضــور اعضاى هفدهمیــن کنوانســیون جهانى 
راهنمایان گردشــگرى از ترجمه انگلیسى سه کتیبه 
مسجد امام(ره) رونمایى شد که توریست هاى بین المللى 
مى تواننــد کتیبه هاى 400 ســاله ایــوان اصلى،زیر 
گنبد و باالى محراب مســجد امــام (ره) اصفهان را 

بخوانند.
به گزارش فارس، کار پژوهــش و ترجمه این کتیبه ها 
توســط طالب و روحانیون حوزه علمیــه اصفهان در 
مدرسه علمیه ناصریه انجام شده است، با وجود اینکه 
متن اصلى این کتیبه ها در کتاب هــاى مختلف آمده 
ولى تاکنون ترجمه مناســبى حتى به فارســى نیز از 
این کتیبه ها منتشــر نشــده اســت.عالوه بر بازبینى

متن اصلى کتیبه هــا که به عربى اســت، ترجمه آنها 
به زبان فارسى و انگلیســى در یک تابلو به نمایش در 
آمده است و ترجمه به زبان هاى اسپانیایى و فرانسوى 

و آلمانى و چینى هــم در مراحل پایانى قــرار دارد که 
دلیل انتخاب این زبان ها مخاطب بیشــترى اســت 
که از این کشــورها تا امروز در مدرسه ناصریه حضور 

داشته اند.
فاز بعدى و اصلى نیز جمع آورى متن سایر کتیبه ها بوده 
که با توجه به اینکه غالب متون این کتیبه ها اشــاره به 
مدح و منقبت ائمه اطهار علیهم السالم و على الخصوص 
حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم و والیت ایشان است، 
در ایام غدیر رونمایى خواهد شد. از این پس گردشگران 
ایرانى و توریست هاى بین المللى مى توانند کتیبه هاى 
400 ساله ایوان اصلى، زیر گنبد و باالى محراب مسجد 
امام (ره) اصفهــان را بخوانند؛ البتــه در کنار ترجمه 
کتیبه ها توضیحاتى نیز براى گردشگرانى که با برخى 
مفاهیم همچون «مباهله» آشنا نیستند قرار داده شده 

است. 

پیشرفت 60 درصدى
 دو خطه کردن راه آهن بندرعباس – اصفهان

,,

در یکى از موارد، نوبت 
مراجعه من به مطب، 
ساعت 8 شب بود اما 
به دلیل شلوغى بیش 
از حد، ساعت 11 شب 
موفق به ورود به اتاق 
پزشک شدم در حالى 
که حدود پنج بیمار 
دیگر نیز همزمان با من 
در آنجا حضور داشتند 
و در نهایت ساعت 12 
شب از مطب پزشک 
خارج شدم
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ویترین

تولید50 درصد گوشت قرمز 
 وابسته به مراتع است

مشاور و سرپرست حوزه ریاسـت و مدیریت عملکرد 
سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشـور گفت: 
تولید50 درصد گوشت قرمز کشـور وابسته به علوفه 

مراتع است.
نگهدار اسـکندرى با بیان اینکه کاهـش منابع آبى و 
افزایش بیابان اهمیت عملکرد منابع طبیعى را بیشتر 
کرده است، افزود: عدم جامعه نگرى در منابع طبیعى 

ما را دچار مشکالت زیادى کرده است.
وى با بیان اینکه در سطح کشـور 5/3 میلیارد هکتار 
مراتع داریم، افزود: 50 درصد از گوشت قرمز وابسته 

به این مراتع است.
مدیرکل حوزه ریاسـت سـازمان جنگل هـا، مراتع و 
آبخیزدارى ادامـه داد: همچنین بیـش از 15 میلیارد 

خانوار از این مراتع بهره مند مى شوند.

زمان نهایى شدن 
رقم دستمزد کارگران

معاون وزیر کار از نهایى شـدن رقم دستمزد در هفته 
پایانى اسـفندماه خبر داد و گفت: وقتـى مى توانیم از 
بهبود وضع معیشت نیروى کار ابراز رضایت کنیم که 

حداقل بتواند نیمى از حقوقش را پس انداز کند.
حسن هفده تن اظهار داشت: در مورد تعیین دستمزد با 
توجه به تشکیل جلسات کارگروه تخصصى مزد، هر 
دو گروه کارگـرى و کارفرمایى باید به توافق برسـند 
و نظر پیشـنهادى خود را ارائـه دهند. طبعـًا هرگونه 
تصمیم در خصوص دسـتمزد سـال 96 بـا همراهى 
شرکاى اجتماعى و مبتنى بر سه جانبه گرایى خواهد 

بود.

لیزینگ مسکن آزاد شد
بعد از مدتها بحث و بررسـى دربـاره ورود لیزینگ ها 
به بـازار مسـکن، آنطور کـه رئیس انجمـن لیزینگ 
اعالم کرد با موافقت شوراى پول و اعتبار مجوز ورود 
لیزینگ ها به تأمین مالى مسـکن صادر شد؛اما فقط 

براى لیزینگ هاى غیر بانکى.
به تازگى شـوراى پول و اعتبار دسـتورالعمل مربوط 
به فعالیت لیزینگ ها را مورد بازنگرى قرار داد. حمید 
ابدالى رئیس هیئـت مدیره انجمن لیزینـگ ایران از 
صدور مجوز ورود لیزینگ ها به بازار مسکن خبر داد و 
گفت که این مجوز از نقاط قوت دستورالعمل بازنگرى 
شده است. متأسفانه این مجوز محدود به لیزینگ هاى 
غیر بانکى بوده و بانکى ها از این کار منع شـده اند که 

خود مى تواند در تأمین مالى معضالتى ایجاد کند.

بازرسى ادوارى آسانسورها 
اجبارى مى شود

نایب رئیس سندیکاى صنایع آسانسور و پله برقى ایران 
از اجبارى شدن بازرسى ادوارى آسانسورها از ابتداى 
سـال جارى خبر داد؛ مسـئله اى که در حال حاضر به 

صورت اختیارى انجام مى شود.
رحیم ادریسى در گفتگو با ایسـنا اظهار داشت: مدت 
اعتبار برخى آسانسورها یکساله است و باید پس از آن 
مورد بازرسى ادوارى قرار گیرد که آیا شرایط استاندارد 
را دارند یـا خیر. در این زمینه دسـتورالعمل هاى الزم 
تدوین شـده و چک لیسـت نهایى که بـه چه صورت 

انجام مى شود.
نایب رئیـس سـندیکاى صنایع آسانسـور و پله برقى 
ایران با بیان اینکه این دسـتورالعمل توسـط سازمان 
اسـتاندارد و سـندیکاى مربوطه تدوین شـده است، 
گفت: چک لیسـت نهایى آماده شده تا مشخص شود 
براى بازرسى ادوارى باید چه بخش هایى مدنظر قرار 
گیرد.  ادریسى افزود: این مسئله تصویب شده و منتظر 

ابالغ نهایى است. 
نایب رئیـس سـندیکاى صنایع آسانسـور و پله برقى 
ایران در مورد برخورد با دستگاه ها، سازمان ها و ادارات 
دولتى و خصوصى که در تهران آسانسورهایشـان از 
اسـتانداردهاى الزم برخـوردار نیسـت، تصریح کرد: 
اولتیماتوم به ادارات و سازمان هاى دولتى داده شده و 
در این زمینه پلمب هایى نیز در دستور کار قرار گرفته 
است که امیدواریم در سـال آینده به گونه جدى ترى 

انجام شود.

وزیــر راه و شهرســازى بــا بیــان اینکــه علیرغم 
هزینه هاى میلیارد دالرى براى ســاخت پل هاى دو 
طبقه کسى نمى تواند اثبات کند این پل ها تأثیرى روى 
تسریع حرکت شــهروندان و ارتقاى زندگى آنها داشته 

است.
عباس آخوندى گفت: در ایران فکــر کردیم با فناورى 
مى توانیم پل، ساختمان بلند و... بســازیم، بنابراین با 
هیچ محدودیت ظرفیت زیســتى مواجه نیستیم. وى 
با بیان اینکه مى توانیم ســاختمان بلنــد، آزادراه، پل 
و ... ایجاد کنیم، افــزود: اما آخر کار زیســتى طبیعى 
محدود اســت و مگر مى توانیم به این مسئله بى توجه

 باشیم.
وزیر راه و شهرسازى بیان کرد: انســان هیچگاه اسیر 
فنــاورى نبوده و حاکم بر آن بوده اســت امــا در دوره 
معاصر شاهد بارگذارى هاى بیش از ظرفیت زیستى در 

شهرهاى بزرگ کشور هستیم.
آخوندى با اشــاره به اینکه مســئله اصلى اصفهان آب 
است، گفت: در مشهد مسئله اصلى آب است، در اهواز 
کنار رودخانه کارون اصلى ترین مسئله شبکه فاضالب 
اســت. این به فهم ما از بحث طبیعــت برمى گردد و 
فناورى باعث شد تا عنصر انســان و ظرفیت زیستى را 

فراموش کنیم.

سخنگوى کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان 
اینکه قیمت واقعى سایپا کاشــان بسیار بیشتر از رقمى 
اســت که به پژو-سیتروئن فروخته شــده است گفت: 
کمیسیون این موضوع را در دستور کار خود دارد و حتمًا 

پیگیرى هاى الزم انجام مى شود.
سعید باستانى در خصوص گزارش منتشره توسط وزارت 
صنعت و اعالم رقم 150 میلیون یورو براى ســرمایه 
گذارى و واگذارى 50 درصد از ســهام ســایپا کاشان 
به پژو-سیتروئن، اظهارداشــت: براساس اخبار واصله 
قیمت واقعى سایپا کاشان بسیار بیشتر از این رقم است، 
اما هنوز کارشناسى به طور دقیق توسط مجلس انجام 

نشده است. به طور قطع در این خصوص ارزان فروشى 
اتفاق افتاده است. از طرفى الزم اســت این قرارداد به 
طور کامل بررسى شــود تا با توجه به مجموع امتیازات 
دریافتى، بررسى شود آیا این قرارداد به نفع کشور خواهد 

بود یا خیر.
وى با بیان اینکــه محرمانه بودن این قــرارداد به این 
معنى نیست که مجلس در این خصوص ورود نمى کند 
گفت: کمیسیون این موضوع را در دستور کار خود دارد و 
حتمًا پیگیرى هاى الزم انجام مى شود. از طرفى نحوه 
واگذارى، صادرات و انتقال تکنولوژى باید دقیقًا در این 

قراردادها مشخص شود.  

وزیر راه و شهرسازى: 
مسئله اصلى اصفهان، آب است

ارزان فروشى «سایپاکاشان» 
به فرانسوى ها محرز است

نفوذ آب، مشکل 19 مدل خودروى داخلى

کدام خودروها را نباید کارواش برد؟ 
در گزارش اخیــر ISQI، این شــرکت بازرســى بــه عملکردهاى 
منفى خودروهــاى تولیدى دى مــاه پرداخته که از میــان 51 مدل 
خودرو تولیــدى، 19 مــدل خــودرو با مشــکل نفــوذ آب مواجه 

هستند.
به گزارش میزان، شــرکت بازرســى 
کیفیت و اســتاندارد ایــران، آخرین 
گزارش خود از ســطح کیفــى تولید 
خودروهاى سبک و سنگین در دى ماه 
سال جارى را منتشر کرده که در آخرین 
به روز رسانى خود به عملکردهاى منفى 
که در سطح کیفى تولید تأثیرگذار بوده، 

پرداخته است.
در این میان ISQI توجــه ویژه اى به 
میزان نفوذ آب به داخــل خودروهاى 
تولید داخلى داشــته و از میان 33 مدل 
خودروى سبک ســوارى هشت مدل 

خودرو با نفوذ آب مواجه هستند.
نکته قابل توجه آن است که یک خودرو 
در رده قیمتــى 50 تــا 75 میلیون، دو 
مدل خودرو در رده قیمتــى 25 تا 50 
میلیون تومان دچار نفوذ آب اســت و 
مابقــى مدل هایى که با این مشــکل 
دست و پنجه نرم مى کنند در رده کمتر 

از 25 میلیون تومان قرار گرفته اند.
بررسى ها نشــان از آن دارد که کیفیت 
تمام این خودروها تنها یک ستاره را از 

آن خود کرده اند.
در رده سوارى هاى سبک وانت، از میان 

هشــت مدل خودروى تولیدى، پنج مدل خودروى تولیدى دى ماه با 
مشکل نفوذ آب مواجه هستند که کیفیت این خودروها همچون رقیبان 

سوارى خود تک ستاره است.
در رده خودروهــاى ســنگین در دى ماه ده مدل خودرو تولید شــده 
که شــش مدل از خودروها با مشکل 
نفوذ آب مواجه هســتند و نکته قابل 
توجه آن اســت که دو مــدل از این 
خودروهاى ســنگین کــه نفوذ آب 
گریبان آنهــا را گرفته اســت بیش 
از 3 ســتاره کیفیــت را از آن خــود

 کرده اند.
در کنار این 3 و 4 ســتاره ها در گروه 
ســنگین ها، مابقى خودروهایى که با 
مشــکل نفوذ آب مواجه هستند تنها 
یک ستاره را در آســمان کیفیت خود 

مى بینند.
 ،MVM550 اما در مجموع خودروهاى
سمند تبریز، تیبا، ســایپا131، 132، 
111 ســایپا 131 در گروه سوارى با 
مشــکل نفوذ آب مواجه هستند و در 
ســوى دیگر در بخش وانــت، وانت 
کارا تک کابین، وانت مزدا دوکابین، 
کارا دو کابین، دیزل زامیاد و نیســان 
دوگانه سوز  همراه با کامیونت ایسوزو، 
کامیونــت الونــد، کامیون ایســوزو 
FVR، کامیــون بنز و کشــنده بنز با 
مشــکل نفوذ آب دســت و پنجه نرم 

مى کنند.

شرکت بازرسى 
کیفیت و استاندارد 
ایران، آخرین 
گزارش خود از 
سطح کیفى تولید 
خودروهاى سبک و 
سنگین در دى ماه 
سال جارى را منتشر 
کرده که در آخرین 
به روز رسانى خود 
به عملکردهاى منفى 
که در سطح کیفى 
تولید تأثیرگذار 
بوده، پرداخته است

,,
دبیر انجمن صنفـى صنایع روغن نباتى اعـالم کرد: اگر 
هزینه هاى بیشـترى بـر صنعت تحمیل نشـود، قصدى 
براى افزایش قیمت روغن نباتى براى امسال و سال آینده 
نداریم و در راستاى حمایت از کشاورزان و کارخانه هاى 
روغن کشـى آماده کمک بـراى خرید دانه هـاى روغنى 
داخلـى و واردات ایـن محصـول بـه جـاى روغـن خام 

هستیم.
داریوش محمودى درباره احتمال افزایش روغن در پایان 
سال گفت: ما به دنبال متعادل کردن قیمت روغن نباتى 
هستیم و در صورتى که هزینه هاى مضاعف را بر دوش ما 

نگذارند، قیمت ها افزایش نمى یابد.
دبیر انجمن روغن نباتى در واکنش به ارائه تخفیف هاى 
25 درصدى توسط برخى از برندهاى روغن نباتى گفت: 
این تخفیف براساس سیاسـت توزیع و فروش شرکت ها 
و بـراى جلب مشـتریان انجـام مى شـود و معمـوًال این 
شرکت ها به جاى انجام تبلیغات محیطى به ارائه تخفیف 

روى مى آورند. 

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك 99 درصد 
پوشـاك خارجى بازار را قاچاق دانست و گفت: متأسفانه 
مراکـزى در خـود وزارت صنعت هسـتند کـه در اجراى 
بخشنامه ساماندهى پوشاك خارجى که شهریورماه ابالغ 

شده بود، اهمال مى کنند.
سـعید جاللى قدیـرى گفت: متأسـفانه نبود نظـارت در 
بازار باعث شـده تا حضور کاالهاى تقلبى که به صورت 
قاچاق وارد کشـور مى شـوند افزایش پیدا کند به نحوى 
که مشاهدات چشمى ما نشـان مى دهد سه میلیارد دالر 
پوشـاك به صورت قاچاق وارد کشور مى شـود که از این 
میزان فقـط 30 میلیون دالر اظهار نامه رسـمى گمرکى 

دارند.
وى با اشـاره به اینکه این آمار نشـان مى دهد 99 درصد 

پوشاك وارداتى به کشور قاچاق بوده و فقط یک درصد از 
مبادى رسمى وارد شده است، افزود: جلسات مختلفى را با 
وزارت صنعت براى اجرایى شدن دستورالعمل ساماندهى 
وارادات پوشـاك خارجـى به کشـور برگـزار کردیـم اما 
متأسـفانه مراکزى در خود وزارت صنعت هسـتند که در 

اجراى این بخشنامه اهمال مى کنند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نسـاجى و پوشاك تصریح 
کرد: شرکت هاى واردکننده در اوایل ابالغ دستورالعمل 
سـاماندهى واردات پوشـاك این موضوع را جدى گرفته 
و تالش هایـى را براى رعایـت آن انجام دادنـد اما بعد از 
گذشت یک ماه متوجه شدند این دستور العمل ها غیرمؤثر 
بوده و مانند سایر دسـتور العمل ها ضمانت اجرایى کافى 
ندارد به نحوى که روال گذشته خود را در پیش گرفته اند.

مانور 99درصدى پوشاك قاچاق در بازار 

اجراى رجیسترى گوشى موبایل پس از هفت ماه آزمایش به مرحله خریدارى 
تجهیزات و رفع ایرادات سـخت افزارى رسیده اما بخشـى از اشکاالت نرم 
افزارى هنوز باقى اسـت. وزیر ارتباطات اجراى کامل رجیسترى را از تیرماه 

96 وعده داده است.
به گزارش فارس، سال گذشته سـتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برنامه هایى 
تدوین کرد که مهمترین آنها اجراى طرح رجیسترى بود. به این ترتیب مقرر 
شد سه دستگاه وزارت صنعت، گمرك و وزارت ارتباطات زمینه اجراى مجدد 
طرح رجیسـترى گوشـى موبایل را فراهم کنند. هدف از این طرح مبارزه با 
قاچاق تلفن همراه است تا سیمکارت روى گوشى موبایل هاى قاچاق فعال 

نشود.
طرح رجیسترى گوشـى موبایل پیش از این در سال 85 اجرا شد که به دلیل 
پیش بینى نشدن تمام جوانب و پیدا شدن راه هایى براى دور زدن طرح، موفق 
نبود. از ابتداى سال 94 زمزمه اجراى دوباره طرح رجیسترى توسط مسئوالن 

در رسانه ها مطرح شد.
این ایـده را دوباره سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز مطرح کـرد و معاون 
برنامه ریزى، نظارت و هماهنگى اقتصادى این ستاد گفت: از مهر 94 طرح 

رجیسترى (ثبت) موبایل در کشور اجرا مى شود.
از مهرماه 94 تا تیرماه 95 طرح رجیسـترى گوشى موبایل در مرحله بررسى 
سپرى شد و خبر عملیاتى از آن به گوشى نرسید تا اینکه ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز به صورت جدى از اجراى طرح رجیسترى گوشى موبایل از مرداد 

95 خبر داد.
وقتـى مـرداد و شـهریورماه اطـالع رسـانى جدیـدى در ایـن بـاره انجـام 
نشـد، با به تأخیـر افتـادن پیـش بینى هـا، در مهرماه 95 از سـتاد مبـارزه با 
قاچـاق کاال و ارز از اجراى طرح رجیسـترى البته به صورت آزمایشـى خبر 

رسید.
این اعالم با واکنش وزارت ارتباطات مواجه شد و این وزارتخانه اعالم کرد: 
هنوز مقدمات الزم براى اجراى طرح رجیسـترى تلفن همراه مهیا نشـده و 
هر زمان طرح براى اجرا آماده شد قطعًا اطالع رسـانى کامل و دقیقى انجام 

خواهد شد.
بنابر توضیحات کامل تر حسین فالح جوشقانى سرپرست معاونت سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى، در پى اعالم سـتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، اجراى فنى طرح رجیسترى گوشـى هاى موبایل به صورت آزمایشى 

از یک شنبه سوم مردادماه آغاز شده و با اینکه هنوز نتایج طرح کامل نشده، 
نتایج اولیه حاکى است با انجام یکسرى فرآیندهاى تکمیلى، این طرح قابل 

اجراست.
وى همچنین بر حساسیت وزیر ارتباطات در باره این طرح تأکید کرد و گفت: 
با توجه به تأثیر طرح رجیسترى بر ت ک تک مردم، مسئوالن تأکید ویژه دارند 
که اجراى آن موجب آزار هموطنان نشود. از این رو، براى تکمیل و انجام کار 

کارشناسى بیشتر، پیشنهاد اجراى طرح پایلوت را ارائه کرد.
در تازه ترین اظهارنظر مسئوالنه محمود واعظى وزیر ارتباطات در صبحانه 
کارى در اتـاق بازرگانـى ایـران براى اجـراى رسـمى طرح رجیسـترى در 
اوایل تابسـتان یا تیرماه اظهار امیدوارى کرد و گفت: دستگاه هاى مربوطه 
خریدارى شده اند؛  ایرادات سـخت افزارى برطرف شـده و برخى مشکالت 
نرم افزارى هنوز باقى اسـت. وى بار دیگر براى آغاز رجیسترى از تیرماه 96 

اظهار امیدوارى کرد.
اکنون اجراى آزمایشـى رجیسـترى گوشـى موبایل هفت ماهه شـده و اگر 
پیش بینى وزیر ارتباطات درست از آب درآید، امیدوارى براى اجراى رسمى 

در یک سالگى یک پایلوت طوالنى وجود دارد.

وعده اجرا در یک سالگى طرح

پایلوت رجیسترى گوشى موبایل 7 ماهه شد
هزینه ها بیشتر نشود
 روغن گران نمى شود

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ساخت آزمون نقش جهان سهامى خاص 
به شماره ثبت 39370 و شناسه ملى 10260570251 دعوت به عمل مى آید تا در 
جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت که در ساعت 12 مورخ 95/12/01 در آدرس 
اصفهان خیابان مصلى بعد از دارالشفاء ام البنین روبروى میوه فروشى دهقانى 
کدپســتى 8198679781 تلفن 34472074 تشکیل مى گردد حضور بهمراه 

رسانند. 
دستور جلسه:

1- اصالح ماده 4  اساسنامه 

« آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت ساخت آزمون نقش جهان» 

هیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهان 
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   از دستور باشگاه
 اطاعت مى کنم

مدافـع باتجربه تراکتورسـازى کـه بعد از بـازى برابر 
پرسپولیس از سـوى قلعه نویى از حضور در تمرینات 

منع شد، نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. 
  محسن بنگر در این باره در بیانیه اى نوشت:

در پى ابالغیه باشـگاه تراکتورسـازى مبنـى بر عدم 
حضور بنده در تمرین پس از اتفاقات بازى پرسپولیس 
و در پاسخ به سواالت مطروحه باید عرض کنم که به 
عنوان یک بازیکن حرفه اى به دستور باشگاه تمکین 
مى کنم و حتى اگر نکته اى در دل داشته باشم، آن را 
پیش خود نگه مى دارم. در عین حال در پاسخ به برخى 
شایعات و صحبتهایى که علیه من به راه افتاده است، 
فقط این را مى گویم که صحبت درباره اتفاقات به هیچ 
وجه به صالح نیسـت و من هم اظهارنظـرى در این 
باره انجام نداده و نخواهـم داد؛ چراکه تا پایان لیگ با 
تراکتورسـازى قرارداد دارم و باید به تعهد حرفه اى و 

قرارداد خود به این باشگاه عمل کنم. 

گلر اسپانیایى 
دردسر ساز مى شود؟

بنا به اعالم مسئوالن باشگاه ماشین سازى، پرداخت 
نشدن مطالبات دروازه بان اسپانیایى این تیم مشکل 

ساز نمى شود. 
مانوئل فرناندز دروازه بان فصل گذشته تیم دیپورتیوو 
الکرونیا که قبل از لیگ شـانزدهم به ماشـین سازى 
پیوسـت، چند هفته اى اسـت به خاطر عدم پرداخت 

مطالباتش تیم تبریزى را ترك کرده است. 
حاال کـه بحث محرومیـت تیم هاى لیـگ برترى به 
خاطر بدهى هایشـان بـه بازیکنان خارجى داغ شـده 
اسـت، نگرانى هایى بابت شـکایت مانوئل فرناندز به 
فیفا به وجود آمده که مسـئوالن ماشین سازى اعتقاد 

دارند مشکلى از این بابت پیش نمى آید.

به یاد آتش نشان ها
علـى خسـروى داور بین المللى سـابق فوتبـال ایران 
از پیراهـن داور دربـى پایتخـت رونمایى کـرد. روى 
این پیراهـن طرحى مرتبـط با قهرمانان آتش نشـان 
دیده مى شـود. خسـروى در این بـاره گفـت:  داورى 
فوتبال ایران همیشـه از فوتبال مان پیشـروتر بوده و 
در دربى پایتخت هم یکبار دیگر داوران نشـان دادند 
که هنوز به یاد قهرمانان شـهداى آتش نشان هستند 
و به همین دلیل پیراهن هاى جدیـدى را براى دربى 
طراحى کردند. این اقدام مسئوالن داورى فوتبال قابل 
تقدیر است زیرا پیراهن هاى داوران در دربى پایتخت 

طراحى منحصر به فردى دارد. 

تغییر مترجم
اینطور که به نظر مى رسـد سـرمربى تیـم ملى هیچ 
برنامه اى براى کوتاه آمدن از مواضعش ندارد. جدا از 
آنکه کى روش روى نام دستیاران ایرانى اش خط قرمز 
کشـیده، حاال مترجمش را هم عوض کرده تا نشـان 
دهد که مرغـش یک پا دارد. سـایت هـاى خبرى در 
این باره نوشته اند: کى روش با حذف دستیاران ایرانى 
خود و بخصوص نکونام که رابطه همیشـه عالى با او 
داشـته و تالش بى نتیجه جواد براى اینکه مستقیم با 
کى روش صحبت کند نشـان داده کـه در تصمیمش 

جقدر جدى است.
همچنین وى قبل از آن کـه از ایران بـرود، با مترجم 
جدید خـود قرارداد بسـت تـا به همـه بفمانـد با هیچ 
کس شـوخى ندارد، حتى با مترجم سـابقش که قابل 

اعتمادترین آدم کنارش بود.

بسه به خدا!
عادل فردوسى پور در برنامه 90  به دعواهاى کى روش 
و برانکو واکنش نشـان داد. این بار عادل فردوسى پور 
در 90 کمى انتقـاد کـرد از کارلوس کـى روش . او در 
90 این هفتـه ، گفت: بابا بسـه دیگه به خـدا  و تاکید 
کرد قرار اسـت صلح برقرار شـود، حتى بازى با عراق 
برگزار شـود. قرار اسـت همه با هم خوب شوند و این 
حرف ها! او گفت مردم از بیانیه هاى کى روش خسته 
شدند و البته گفت: برانکو هم ریز ریز و زیرزیرکى یک 

کارهایى مى کند. 

تایم اوت

اتحادیــه جهانى کشــتى در مــورد طــرح برگزارى 
مســابقات کشــتى در 2 روز، تصمیم گیــرى خواهد

 کرد.
به گزارش فارس، یکى از طرح هایى که براى شیوه جدید 
برگزارى مسابقات در اتحادیه جهانى مطرح شده است، 
طرح برگزارى مسابقات یک وزن در  روز است به طورى 
که صبح هر روز وزن کشــى انجام و ســپس مسابقات 

برگزار شود.
اتحادیه جهانى کشــتى تا پایان ماه آینــده میالدى در 
مورد این طرح که مورد مخالفت برخى از مربیان از جمله 
جامبوالت تدیف، سرمربى تیم کشتى آزاد روسیه واقع 

شده است، تصمیم گیرى خواهد کرد.
همچنین اتحادیه جهانى قصد دارد در مورد اضافه شدن 

2 وزن به اوزان کشتى تصمیم گیرى کند.
پس از اینکه موضوع اضافه شدن 2 وزن به اوزان کشتى 
در اتحادیه جهانى مطرح شــد، این اتحادیه تا پایان ماه 

آینده میالدى در این مورد تصمیم گیرى خواهد کرد.
بر اساس این طرح قرار است اوزان کشتى در مسابقات 
بین المللــى، قــاره اى و جهانى با اضافه شــدن 2 وزن 
به 10 وزن افزایش پیــدا کند؛ این درحالى اســت که 
اوزان مسابقات کشــتى در همان 6 وزن باقى خواهند

 ماند.

 تنها یک ســاعت پس از آن که برانکــو ایوانکوویچ به 
دســتیارانش گفت اگر دوســت دارند براى حمایت از 
استقالل همراه بازیکنان پرســپولیس به آزادى بروند، 
خبرنگارى از او پرســید آیا خود شــما هم به ورزشگاه 
مى روید که برانکو جواب داد؛ «نه، من خودم نمى توانم 
این کار را انجام بدهم چون هفته بعد با اســتقالل بازى 

داریم و این کار اصال حرفه اى نیست. 
برانکو در واقع دستیاران خود و شاگردانش را براى آنالیز 
بازى استقالل و آشنایى با نحوه بازى این تیم به ورزشگاه 
فرستاد، اما هوشمندانه ترین رفتار برانکو آن جاست که 
پرسید:  آیا کارلوس کى روش به عنوان سرمربى تیم ملى 

ایران براى بازى استقالل و حمایت از یک تیم ایرانى به 
ورزشگاه رفت؟

این سوال در ظاهر شاید ســاده باشد اما برانکو از مطرح 
کردن آن هــدف دارد. برانکو مى خواهد به رســانه ها 
بگوید کى روش ایران نیســت که  نتوانسته به تماشاى 
بازى اســتقالل برود. او که مى داند کــى روش باز هم 
مرخصى گرفته و از ایران رفته، این حرف را مســتقیم 
نمى زند تا توافق على اکبر طاهــرى و مهدى تاج را زیر 
پا نگذاشته باشــد. تاج و طاهرى توافق کرده اند برانکو 
علیه کى روش حرف نزند و فدراسیون هم کى روش را از

 برق بکشد.

حمله هوشمندانه
 برانکو

احتمال تغییر اوزان کشتى
 به 10 وزن

آرمناك پطروسیان گلر  بی حاشیه ارمنستانی، نزدیک به یک دهه در 
سپاهان و ذوب آهن خوش درخشید. دروازه بانی با خروج هاي کم نظیر که 
هم  استقاللى ها حسرت داشتنش را می خوردند و هم  پرسپولیسى ها،   
چند مرتبه خواستند او را به تهران بکشانند که موفق هم نشدند. آرمناك 
با سپاهان قهرمان فوتبال ایران شد و  پس از خداحافظى از دنیاى فوتبال 
به عنوان بازیکن به یک باره از عرصه ورزش کناره گیرى کرد و حاال 

یک بیزینسمن موفق شده است.
پطروسیان، بیشترین دوران فوتبال خود را در باشگاه سپاهان سپرى 
کرد. او که از تیم آرارات به تیم سپاهان پیوسته بود بازى هاى درخشانى 
از خود در این تیم به جا گذاشت و به یکى از ارکان اصلى این تیم تبدیل 
شده بود. او به همراه این تیم به مقام قهرمانى در مسابقات لیگ برتر و 

جام حذفى رسیده است.
او در لیگ برتر 81-1380 در تیم ســپاهان به مدت بیش از دو ماه (از 
27 آبان تا 7 بهمن 1380) و 704 دقیقه هیــچ گلى دریافت نکرد و از 
رکــوردداران طوالنى ترین زمان گل نخــوردن در لیگ برتر فوتبال 

ایران مى باشد.
 دوستى یکى از همکاران مان در گروه ورزشى نصف جهان با آرمناك 
بهترین بهانه شد براى انجام یک مصاحبه جدید با این گلر پیشکسوتى 
که در فوتبال اصفهان یک نام جاویدان شده است. مصاحبه با آرمناکى 
که خیلى دیر به دیر در مورد فوتبال و ورزش صحبت مى کند را از دست 

ندهید.
آرمنــاك  عزیز! این روزها  
چه مى کنى
ورزش  عرصــه  فعالیتــى نــدارم و در 

غیر فوتبالى و کارهاى مشــغول کارهاى 
دى  قتصا هســتم. خیلــى هــا ا

گفتند کــه باید مربى مــى 
شــوى یــا مربى 
دروازه بــان ها، اما 
من دیگر عالقه اى 
به ادامه فعالیت و یا 
مربیگرى نداشتم 
و ترجیح دادم  بعد 

از خداحافظى از فوتبال، فعالیت هایــم را در حوزه دیگرى انجام دهم. 
فکر مى کنم که به اندازه کافى در ورزش و فوتبال بوده ام و االن دیگر 
وقتش بود که پس از اینکه از بازى کردن خداحافظى کردم دیگر سراغ 

فوتبال نروم.
اخبار سپاهان و فوتبال اصفهان را دنبال مى کنى؟

به طور کلى زیاد لیگ ایران را دنبال نمى کنم، اما میدانم عبدا... ویسى 
که همبازى من در سپاهان بود، حاال سرمربى سپاهان است و برخى 
وقت ها در مورد جایگاه سپاهان در جدول لیگ برتر پیگیرى هاى الزم 
را انجام مى دهم. هر چند کال از فوتبال فاصله گرفته ام ولى خوب هنوز 
که هنوز است سپاهان را دوست دارم و مایلم که بیشترین قهرمانى ها 

متعلق به این تیم باشد.
  در سالى که با سپاهان قهرمان شدید، محرم 
نویدکیاى 21 ســاله کاپیتان تیم بود، آن هم در 
حالى که سابقه شما خیلى بیشتر بود. در این مورد 

برایمان صحبت کن
در آن زمان نویدکیا با تیم ملى ایران قهرمان آســیا شــده بود. پس از 
قهرمانى در بازیهاى آســیایى، وقتى نویدکیا  به اصفهان بازگشــت، 
سپاهان مى خواست در برابر ابومســلم قرار بگیرد. من و سایر بچه ها 
تصمیم گرفتیم بازوبند را به نویدکیا بدهیم که از طرف ما هدیه اى به او 

باشد. بعد از آن هم نویدکیا کاپیتان سپاهان شد. 
اولین بازى ات در سپاهان مقابل چه تیمى بود؟ در 

خاطرت هست؟
 اگر اشتباه نکنم اولین بازى مان در تورنمنت نقش جهان بود که فکر 
مى مى کنم تیم ملى قزاقستان، پرسپولیس، سپاهان و تیمى دیگر که 
خاطرم نیست در این مسابقات حضور پیدا کردند. من براى اولین بار در 

بازى با قزاقستان در دروازه سپاهان ایستادیم و بازى 2 بر 2 شد.
 لئون اســتپانیان در این مدت که دیگر بازیکن 
نبوده بارها به ایران آمد. اما تــو بعد از رفتن از 
ایران، دیگر به ایران بازنگشتى. براى این کارت 

دلیلى داشتى؟ 
 خوب لئون دالیل خودش را داشــت. ضمن اینکه فراموش نکنید که 
استپانیان بعد از اینکه از دنیاى فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظى کرد، 
به عرصه مربیگرى وارد شد و طبیعتا الزم بود که سفرهاى زیادى به 
ایران داشته باشــد و البته مربى چند تیم در ایران هم بود. اما من بعد از 
بازگشت  به ارمنستان کار خاصى نداشتم که به ایران برگردم. ضمن 
این که اکثر رفقایم هم تابستان به ارمنستان مى آیند و آن ها را مى بینم.

چندین بار از  تیم هاى تهرانى پیشنهاد  داشتى. 
به ویژه از اســتقالل که بارها به دنبال تو بودند 
ولى هرگز اصفهان را ترك نکردید؟ دلیلش چه 

مساله اى بود؟
من و خانواده ام در اصفهان راحــت بودیم.به همین دلیل در اصفهان 
ماندیم. ضمن اینکه دوســت داشتم تا آنجا که مى شــود سپاهان را 
ترك نکنم و کنار هواداران این تیم باشم. در کل خاطرات خوبى هم در 
اصفهان و هم در کنار هواداران سپاهان داشتم  و راحتى و آرامشى که در 
سپاهان و اصفهان بود و عالقه اى که به تیمم پیدا کرده بودم باعث شد 

تا در نهایت پاسخم به آن پیشنهادات منفى باشد.
آرمنــاك!  واقعا هیچ وقت حســرت حضور در 
تیم هاى استقالل و پرسپولیس را نخوردى؟ به 
ویژه اینکه این تیم ها خیلى مورد لطف رســانه 
ها قرار مى گیرند و بازیکنان دوست دارند براى 

شهرت در این دو تیم حضور داشته باشد.
   اصال. چرا حسرت بخورم. به هیچ وجه! هیچ وقت حسرت نخوردم. حتی 
یک لحظه. شما بگو براي چه باید حسرت می خوردم؟ مگر در استقالل و 
پرسپولیس چه خبر است؟ باور کنید آخرش نفهمیدم چرا براي همه مهم 
بود که در این دو تیم بازي کنند. همان موقع هم خیلی از من می پرسیدند 
که چرا به استقالل یا پرســپولیس نمی روي؟ باور کنید درك نکردم و 

نمی کنم چرا این مساله مهم است؟
 اگر بازیکن خوبی باشی هرجا که باشی مردم می فهمند و دوستت دارند.

نمی خواهم خودم را مثال بزنم. خیلى ها هستند. آرمناك مدتی فوتبال 
بازي کرد و رفت دنبال زندگی اش. روي صحبتم با جوانانی اســت که 
آینده متعلق به آنهاست. چه فایده اي دارد پیراهن پرسپولیس را بپوشی 
اما روي نیمکت بنشینی و بازي نکنی؟ چه فایده  که اسمت روي صفحه 
روزنامه ها باشد؟ خوب که باشی در تیم آخر جدول هم به چشم می آیی.

 اما در زمانى که شما بازى مى کردى به تیم هاى 
غیر تهرانى خیلى کم توجهى مى شد.

همان زمان ما هم با قهرمانی سپاهان شرایط فرق کرد و داشت بهتر 
می شد. سال75 که آمدم به فوتبال ایران همه دوست داشتند در استقالل 
یا پرسپولیس بازي کنند. آرام آرام شرایط فرق کرد. سپاهان که قهرمان 
شد اوضاع متفاوت شد. بعد از آن هم که سپاهان قهرمانى هایش را ادامه 
داد و من مى شنیدم که خیلى ها آرزویشان حضور در سپاهان بود. پس 

در سپاهان هم مى توان خوب بود و به شهرت رسید.
اگر اشتباه نکنم آخرین تیمى که در ایران براى آن 
بازى کردى شهردارى بندرعباس بود. درسته؟

-بله. سال آخر حضورم در ایران من در شهردارى بودم. مربى شهردارى 
رسول کربکندى شد. او از من دعوت کرد و من راهى این تیم شدم. به هر 
حال بعضى شرایط که شما از آن خبر دارید باعث شد که ابتدا از سپاهان 
جدا شوم و سپس شــرایطى به وجود بیاید که دیگر نتوانم در فوتبال 
اصفهان باشم و به خاطر پیشــنهاد آقاى کربکندى که خیلى مدیون 

ایشان هستم به این تیم رفتم.
 صحبت از آقا رسول شد. تو در این سالها که در 
اصفهان بودى این سالها با مربى هاى زیادى در 
ســپاهان کار کردى. از نظر فنى کدامیک از این 
مربى ها بار فنى بیشترى داشتند و تاثیرگذارتر 

بودند؟
طى سالهایى که در ایران بودم مربیان زیادى داشتم. هر مربى سبک 
خاص خود را داشــت. یک نفر از نظر فنى قوى بــود و دیگرى از نظر 
مدیریت. اما در این چند ســال که در ایران بودم، رسول کربکندى و 
منصور ابراهیم زاده به من خیلى کمک کردند. در دو سه سال اولى که به 
ایران آمدم، برایم خیلى سخت بود اما با کمک هاى این مربیان در لیگ 
ایران جا افتادم. من زمان رسول کربکندي به فوتبال ایران آمدم و با او 

هم رفتم. سال آخر به خاطر آقارسول رفتم شهرداري.
 منصور ابراهیم زاده هم دوره اول حضورم در سپاهان مربی بود. بعد که 
رفتم ذوب آهن دوباره با هم بودیم. وقتی برگشتم سپاهان هم ایشان 
کمک لوکا بوناچیچ بود. به همین دلیل مدت زیــادي را کنار هم کار 
کردیم. اگر این دو مربى این مصاحبه را مى خوانند به آنها عرض مى کنم 

که هیچ  وقت کمک هایشان را فراموش نمى کنم.
  نظرت در مورد  ویســى و تیم جوانى که براى 
سپاهان  تشکیل داده چیه؟ به نظرت این مربى 

جوان در سپاهان مى تواند موفق باشد؟
خوب من در جریان جزییات  تیم امسال سپاهان نیستم که چه بازیکنانى 
دارد و چه شده است اما هم براى ویســى و هم براى سپاهان آرزوى 
موفقیت دارم، سپاهان همواره تیمى بوده است که با بازیکنان جوان و 
با استعداد و خوب خود به چشم آمده است. امیدوارم ویسى در این تیم 
بتواند انتظارات هواداران را برآورده کند و سپاهان همیشه بتواند بر بام 
فوتبال ایران قرار بگیرد و  کمتر اجازه بدهد که سایر تیم ها به ویژه تیم 

هاى استقالل و پرسپولیس به مقام قهرمانى برسند
 آرمناك!گلهایى که خوردي را به یاد دارى؟

    نه! پیر شــده ام و خیلى چیزي یادم نمانده است. هیچ وقت دنبال این 
نبودم که به عقب برگردم و ببینم چه اتفاقی افتاده اســت اما بردهاي 
خوب مان را گاهی اوقات به ذهن می آورم . یا نتایجى که باعث شــد 
حسابى  اتفاقات خوبى براى مان بیفتد . مثال دیداري که با پرسپولیس 
در تهران مســاوي کردیم. در اصفهان بازي مساوي شده بود و همان 

مساوي در تهران در نهایت باعث شد سپاهان سه هفته مانده به پایان 
لیگ قهرمان شود. آن تساوي از برد هم شیرین تر بود. این اولین قهرمانی 
سپاهان بود. کسی باور نمی کرد سه هفته مانده به پایان لیگ قهرمان 
شویم. وقتى به آن قهرمانى فکر مى کنم حسرت مى خورم که چقدر این 
سالها زود مى گذرد. کل شهر اصفهان با اولین قهرمانى ما تا چند روز 

غرق در پایکوبى بود!
  یک زمانى بحث حضور تو در تیم ملى ایران هم 
پیش آمد. فکر مى کنم زنده یاد منصور پورحیدرى 
اولین بار در این باره با محمد رضا ساکت مدیر 
عامل اسبق سپاهان در این باره صحبت کرد که 
آیا امکان حضور آرمناك در تیم ملى ایران وجود 

دارد یا خیر.
 من الزم مى دانم که فوت آقاى منصور پورحیدرى را تسلیت بگویم. 
منصور پورحیدرى از بزرگان فوتبال ایران بودم که چند ماه پیش خبر 
فوت  ایشان را  شنیدم و خیلى ناراحت شدم. منصور پورحیدرى انسان 
بزرگ و با اخالقى براى فوتبال ایران بود و الزم است با خانواده ایشان و 

همه جامعه فوتبال ایران و باشگاه اسقالل  در این باره همدردى کنم.
من براي تیم ملی ارمنستان بازي کرده بودم و طبق قوانین فیفا نمی شد 
براي تیم ملی کشور دیگري بازي کنم. همیشه اولش یک شوخی عامل 
یک بحث جدي می شود. خالصه اولش این داستان هم با یک شوخی 
آغاز شد اما در نهایت گفتم ایران را مثل کشورم دوست دارم. بچه هایم 
اینجا بزرگ  شده اند و زبان فارســی یاد گرفته اند. با این حال ملیتم را 
عوض نمی کنم. هرچند که عوض کردن ملیتم هم باعث نمی شــد 

مشکل فیفا حل شود.
  مصاف هاى تو و احمد رضا عابدزاده همیشــه 
جالب توجه بــود. تــو و احمدرضــا دو غول 
دروازه بانى حاضر در لیگ ایران بودید و جدال 

هایتان خیلى جذاب بود.
  بله. احمدرضا واقعا گلر بزرگى بود. فکر مى کنم پنج شش مرتبه جلوى 
هم بازى کردیم. هروقت که مقابلش بازي می کردیم لئون(استپانیان) 
گل می زد. شوت هاي لئون حرف نداشــت. هر دفعه هم گل قشنگ 
می زد. نه از آن گل هاي اتفاقی که زیبا نیستند. شوت هایی که می رفت 
به سه کنج دروازه و عابدزاده فقط می ایستاد و نگاه شان می کرد. ولى به 
هر حال  تاکید مى کنم که احمدرضا گلر بسیار خوب و با احترامى بود. 
گل هایى که از ما مى خورد به خاطر این بود که لئون بسیار فوق العاده 
شوت مى زد و شوت هایش غیر قابل مهار بود. همیشه که با هم بازى 

مى کردیم به هم احترام مى گذاشتیم و با هم احوالپرسى مى کردیم.
  براى تیم ملى ارمنستان هم که چند سال بازى 

کردى.
 بله.من وقتی به ســپاهان آمدم چهار، پنج سالی بود که براي تیم ملی 
ارمنستان بازي می کردم. همیشه دروازه بان اول نبودم اما خیلی  وقت ها 

شانس بازي داشتم.
 حساس ترین بازي تیم ملی ارمنستان زمان تو 

کدام دیدار بود؟
سال94 با تیم ملی به آمریکا رفته بودم. قبل از جام جهانی. مقابل تیم ملی 

آرژانتین قرار گرفتیم که تمام ستاره هاي آن زمانش را داشت.
آن زمان دیگو مارادونا هــم در ترکیب تیم ملى 

آرژانتین بود؟
بله مارادونا هم بود و یک بازى فوق العاده را با آنها برگزار کردیم،  من 
هم به عنوان گلر اول تیم،درون دروازه ایستاده بودم. تجربه خوبی بود. 
در نهایت بازي یک بر یک تمام شد. ارمنستان نمایش خوبی داشت. به 
هر حال در آن سالها دیگو مارادونا ستاره بى چون و چراى فوتبال جهان 
بود و بازى کردن در مقابل او لذت زیادى داشت. با اینکه گفتم پیر شده 
ام و حافظه ام کمتر یارى مى دهد، آن بازى را به خاطر دارم کانی گیا در 
آن دیدار به ما گل زد. روي یک صحنه مدافعان مان اشتباه کردند و در 

شلوغی جلوي دروازه ضربه اش را زد.

از تقابل با از تقابل با 
مارادونا تا مارادونا تا 
قهرمانى با قهرمانى با 
سپاهانسپاهان

بهترین بهانه شد براى انجام یک مصاحبه جدید با این گلر پیشکسوتى 
که در فوتبال اصفهان یک نام جاویدان شده است. مصاحبه با آرمناکى 
که خیلى دیر به دیر در مورد فوتبال و ورزش صحبت مى کند را از دست 

ندهید.
عزیز! این روزها آرمنــاك 
چه مى کنى
ورزش  عرصــه  فعالیتــى نــدارم و در 

غیر فوتبالى و کارهاى مشــغول کارهاى
دى قتصا هســتم. خیلــى هــا ا

گفتند کــه باید مربى مــى 
شــوى یــا مربى 
دروازه بــان ها، اما 
من دیگر عالقه اى 
به ادامه فعالیت و یا 
مربیگرى نداشتم 
و ترجیح دادم  بعد 

تصمیم گرفتیم بازوبند را به نویدکیا بدهیم
باشد. بعد از آن هم نویدکیا کاپیتان سپاهان
اولینبازى ات در سپاهان

خاطرت هست؟
تورنمن  اگر اشتباه نکنم اولینبازى مان در
مى مى کنم تیم ملى قزاقستان، پرسپولیس
ک خاطرم نیست در این مسابقات حضور پیدا
بازى با قزاقستان در دروازه سپاهان ایستادی
 لئون اســتپانیان در این
ا نبوده بارها به ایران آمد.
ایران، دیگر به ایران بازنگ

دلیلى داشتى؟ 
 خوبلئون دالیل خودش را داشــت. ضم
استپانیان بعد از اینکه از دنیاى فوتبال به عنو
به عرصه مربیگرى وارد شد و طبیعتا الزم
ایران داشته باشــد و البته مربى چند تیم د
بازگشت  به ارمنستان کار خاصى نداشتم
این که اکثر رفقایم هم تابستان به ارمنستان
چندین بار از  تیم هاى تهر
به ویژه از اســتقالل کهب
ولىهرگز اصفهانرا ترك

مساله اى بود؟
من و خانواده ام در اصفهان راحــت بودیم
ماندیم. ضمن اینکه دوســت داشتم تا آنج
ترك نکنم و کنار هواداران این تیم باشم. د
اصفهان و هم در کنار هواداران سپاهان داش
سپاهان و اصفهان بود و عالقه اى که به تیم
تا در نهایت پاسخم به آن پیشنهادات منفى
آرمنــاك!  واقعا هیچ وقت
تیم هاى استقالل و پرسپ
ویژه اینکه این تیم ها خیل
ها قرار مى گیرند و بازیکن
شهرت در این دو تیم حض
   اصال. چرا حسرتبخورم. به هیچ وجه! هیچ
یک لحظه. شما بگو براي چه باید حسرت م
پرسپولیس چه خبر است؟ باور کنید آخرش
بود که در این دو تیم بازي کنند. همان موقع
که چرا به استقالل یا پرســپولیس نمی رو

 گفتگوى نصف جهان با 
آرمناك پطروسیان گلر سابق 

سپاهان و ذوب آهن

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

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

رعایت نکات ایمنى در جایگاه هاى CNG خصوصًا پیاده نمودن 
سرنشین الزامى است.

شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان 
روابط عمومى

شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتىشرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى
 ایران منطقه اصفهان ایران منطقه اصفهان

روابط عمومىروابط عمومى

پروژه آبرسانى به روســتاهاى جوینان 
و قهرود شهرســتان کاشــان با حضور 
مهندس على اصغر قانــع معاون برنامه 
ریزى و توسعه شــرکت مهندسى آب 
و فاضالب کشــور و جمعى از مدیران و 
مسئولین شهرســتان  در پنجمین روز 
از دهه مبــارك فجر به بهــره بردارى 

رسید.
در این مراســم، مهندس قانع با اشاره 
به رویکرد خــاص و نگاه ویــژه دولت 
یازدهم و شــخص وزیر محتــرم نیرو 
به برطرف نمودن مشــکالت آب شرب 
روســتائیان کشــور، گفت: در ســال 
گذشــته با پیگیریهاى دولت و اذن رهبر 
معظم انقالب  مبلــغ 500 میلیون دالر 
از اعتبارات صندوق توســعه ملى براى 
آبرســانى به روســتاها اختصاص داده 
شــد که کمک مؤثرى در جهت برطرف 
شدن مشکالت موجود در این زمینه بوده 

است.
وى با تبریک ایــام ا... دهه فجر و تبیین 
ابعاد انقالب اســالمى ایران، به خدمت 
رســانى مضاعف به هموطنــان در این 
ایام اشــاره کرد و اظهار داشت: در دهه 
فجر سال جارى نیز در بخش تأمین آب 
شرب روســتاها، 391 روستاى کشور با 
جمعیتى بالغ بر یک میلیون نفر از نعمت 
آب شرب سالم و پایدار بهره مند خواهند 

شد.
مهندس قانع با بیــان این نکته که کارى 
بســیار فراتر از اینها براى روســتائیان 
باید انجام شــود افزود: 16 هزار روستا 
در سراســر کشــور با بیش از 7 میلیون 
نفر جمعیت وجود دارد که دچار مشــکل 
آب آشامیدنى هستند و در دولت یازدهم  

مشکل 4 و نیم میلیون نفر از آنها تاکنون 
برطرف شده است.

معاون برنامه ریزى و توســعه شرکت 
مهندسى آب و فاضالب کشور از تخصیص 
اعتبارات صندوق توســعه ملى براى حل 
مشکالت آبرسانى بقیه روستاها در سال 
آینده  خبرداد و گفت: عــالوه بر آن، در 
بودجه ســال آتى دولت نیز اعتبار بسیار 
خوبى براى آبرسانى به روستاها در نظر 

گرفته شده است.
وى  برطرف نمودن مشکالت آب شرب 
روســتاها را در پیشــگیرى از مهاجرت 
روســتائیان به شــهرها مؤثر دانست و 
اظهار داشــت: روســتاها بــه عنوان 
مراکز تولید در جامعه هســتند و فراهم 
نمودن امکانات مورد نیاز براى ساکنین 
آن مى توانــد مولد بودن آنهــا را حفظ 

نماید.
مهنــدس قانــع در ادامه با تشــکر از 
خدمات مدیران و همکاران شــرکت آب 
و فاضالب روستایى استان اصفهان که 

تحول ویژه اى در بخش تأمین آب شرب 
روستاهاى اســتان ایجاد نموده اند ، به 
پروژه آبرسانى به روستاهاى جوینان و 
قهرود شهرستان کاشــان اشاره کرد و 
اظهار داشــت: براى اجراى این پروژه، 
مشــارکت مردم و اهالى این روستاها 
بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده و بدون 
هیچ چشمداشــتى و بــا تعصب،پیگیر 
رفع مشــکالت و آبادانى روستاى خود

 بوده اند. 
وى ابراز امیدوارى کــرد این همکارى و 
همدلى در همه روستاها وجود داشته باشد 
و مدیران نیز از این پتانسیل و ظرفیت باال 
به خوبى در جهت خدمت رسانى بهتر به 

مردم استفاده کنند.
گفتنى است پروژه آبرسانى به روستاهاى 
جوینان و قهرود شهرستان کاشان، آب 
شــرب حدود 1000 نفر از روستائیان 
شهرستان را تأمین مى کند وبراى بهره 
بردارى از آن بالغ بر 16000 میلیارد ریال 

هزینه شده است.

على کج باف آتش نشان خمینى شهر در مسابقات ملى پاورلیفتینگ 
کشور مدال طالى رده بزرگ ساالن را به دست آورد. 

  مدیرعامل ســازمان آتش نشانى خمینى شــهر گفت:مسابقات 
پاورلیفتینگ اتحادیه جمهورى اسالمى ایران از 12 تا 15 بهمن 

در تهران برگزار شد .
غالمرضا سجادى نیا اظهار کرد:تیم هاى شرکت کننده در این دوره 
از مسابقات از اســتان هاى  اصفهان ، تهران ، فارس ، مازندران ، 
البرز ، یزد ، چهارمحال بختیارى ،خراسان ، قم ، کردستان ، لرستان 

و  زنجان بودند .
 سجادى نیا با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات در پنج رده سنى 
جوانان، بزرگ ساالن و سه رده پیشکسوتان برگزار شد ادامه داد: 
على کج باف آتش نشان خمینى شــهرى از تیم سپنتا اصفهان در 

دسته بزرگ ساالن و رده وزنى 120 کیلو مدال طال به دست آورد.
 وى خاطرنشــان کرد: على کج باف تنها نماینده آتش نشانان کل 
کشور از پرسنل سازمان آتش نشانى خمینى شهر بود که به احترام 
شهداى آتش نشان جهت دریافت حکم و مدال بالباس فرم حاضر 

شدند. 

 
ســجادى نیا اعالم کرد: اهداء مــدال افتخارى مجــزا به دلیل 
پوشــیدن لباس آتش نشــانى  برتر مرحله اهداء جوایز از طرف 
رئیس فدراسیون آسیا مهندس فرشید سلطانى و رئیس اتحادیه 
پاورلیفتینگ ایران آقاى مهدى پرورش نیز به ایشان تعلق گرفت .

ساختمان اداري شهر ابوزیدآباد با اعتبارى بالغ بر 855 میلیون تومان، 
با زیر بناي 740 مترمربع به بهره برداري رسید و بوستان مالیات با 
اعتبار بالغ بر 30 میلیون تومان با متراژ 2 هــزار متر مربع رونمایی 
شــد.این بوســتان اولین پروژه نامگذاري اداره کل مالیات استان 

اصفهان در سطح این استان می باشد.
مخزن ذخیــره آب 1000 متــر مکعبی ابوزیدآباد در تاسیســات 
آب شــیرین کن شــهداي عملیات کربالي پنج نیز با اعتبار بالغ بر 
600 میلیون تومان در قطر 21 متر و ارتفــاع 4 متر به بهره برداري

 رسید. 
پروژه خانه ترویج و آموزش صنایع دســتی روســتاي سرچشمه 
محمدآباد،با اعتبار بالغ بر 150 میلیون تومان با زیربناي اولیه 200 متر 
مربع به همت دهیاري محمدآباد و میراث فرهنگی،گردشگري و صنایع 

دستی شهرستان آران و بیدگل به بهره برداري رسید.
مدرسه هشت کالسه بنیاد برکت در شهر ابوزیدآباد نیز با اعتبار 164 
میلیون تومان با زیربناي 784 متر مربع  و مساحت 1650 متر مربع به 

بهره برداري رسید.
پروژه ساخت کارخانه تولید انواع بستنى پاستوریزه شرکت تعاونی"به 

شیرین کویر" بخش خصوصی نیز با مساحت زمین 5100 متر مربع با 
ظرفیت تولید 9 هزار تن بستنی در سال کلنگ زنی شد.

شایان ذکر است،ویژه برنامه اي بمناسبت دهه مبارك فجر در مدرسه 
برکت شهر ابوزیدآباد برگزار شد و از کتاب رمان آخرین امید،اثر خانم 

فاطمه محمدي نیز رونمایی شد. 

آتش نشان خمینى شهرى مدال طال ى مسابقات ملى 
پاورلیفتینگ کشور را نصیب خود کرد

پروژه هاى افتتاح شده در ابوزید آباد 
به مناسبت دهه مبارك فجر

معاون برنامه ریزى و توسعه شرکت آب و فاضالب کشور در آیین افتتاح و بهره بردارى از پروژه آبرسانى به روستاهاى استان اصفهان خبر داد:

تأمین آب شرب سالم و پایدار براى 4/5میلیون نفر 
از روستائیان کشور  در دولت تدبیر و امید
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اکران «فروشــنده» به کارگردانى اصغــر فرهادى در 
آمریکا با افزایش سالن هاى محل اکران به بیش از 300 

هزار دالر افزایش پیدا کرد.
بــه گــزارش خبرآنالین، فیلــم نامزد جایزه اســکار 
«فروشنده» در دومین هفته اکران در آمریکاى شمالى 
در 43 ســینما اکران شد و در ســه روز پایانى هفته به 

فروشى برابر با 236 هزار دالر دست پیدا کرد.
فیلم فرهادى که در هفته نخســت اکران به میانگین 
فروش 23 هزار و 690 دالر در هر ســینما دســت پیدا 
کرد، این هفته به صورت میانگین در هر ســینما بیش 
از پنج هزار دالر فروخت. به این ترتیب مجموع فروش 
«فروشنده»  در دومین هفته اکران محدود به 346 هزار 

دالر افزایش یافت.
در این میان اثر تازه ام.نایت شــیاماالن در ژانر وحشت 
همچنان پرفروش ترین فیلم ســینماى آمریکا است. 
«شکاف» با فروش 14 میلیون و 600 هزار دالرى براى 
سومین هفته پیاپى در صدر جدول پرفروش هاى آمریکا 

ایستاد. این فیلم در حال حاضر در بیش از سه هزار سالن 
سینما اکران مى شود.

پس از فیلم «حس ششم» که در سال 1999 اکران شد 
هیچ گاه فیلم دیگرى از شیاماالن این چنین با استقبال 

تماشاگران روبه رو نشده بود.
مجموع فروش «شکاف» با بازى جیمز مک آووى در 
آمریکا 98 میلیــون و 700 هزار دالر اســت. با در نظر 
گرفتن فروش 44 میلیون دالرى فیلم در دیگر کشورها، 
فروش جهانى «شکاف» در حال حاضر به 142 میلیون 

و 700 هزار رسیده است.
هفته گذشته زمان حکمرانى وحشت بر گیشه سینماى 
آمریکا بود. عالوه بر فیلم شیاماالن، «حلقه ها» نیز بار 
دیگر وحشت را به پرده سینما بازگرداند و با فروش 13 
میلیون دالرى در بیش از دو هزار ســینما دومین فیلم 

پرفروش هفته شد.
«حلقه ها» ادامه سرى فیلم هاى ترسناکى است از سال 
2002 با فیلم «حلقه»  به کارگردانى گور وربینسکى آغاز 

شد. «حلقه»  وربینسکى بازسازى فیلمى ژاپنى به همین 
نام محصول 1998 بود. داستان فیلم اقتباسى از کتاب 
کوجى سوزوکى درباره گزارشگرى است که درباره نوار 
ویدئویى نفرین شده تحقیق مى کند. تماشاگران این نوار 

ویدئویى یک هفته پس از تماشاى آن کشته مى شوند.
«حلقه»  به کارگردانى وربینسکى در سراسر جهان به 
فروشى برابر با 249 میلیون و 300 هزار دالر دست پیدا 
کرد و پس از آن قسمت دوم فیلم سال 2005 به سینما 
عرضه شد و با فروش جهانى 165 میلیون دالرى به کار 

خود پایان داد.
کارگردانى قسمت تازه از این سرى فیلم ها را اف. خاویر 
گوتیرز برعهده دارد و ماتیلدا لوتز، الکس رو و وینست 

دن آفریو بازیگران آن هستند.
برخالف آثار ژانر وحشــت عاشــقانه فضایى «فضاى 
میان ما» افتتاحیه  ناامیدکننده اى داشت و در آغاز کار با 
اکران گسترده فقط سه میلیون و 700 هزار دالر فروش 
داشت. این درام علمى تخیلى با بازى ایسا باترفیلد، بریت 

رابرتسون و گرى اولدمن داستان فردى را روایت مى کند 
تمام زندگى خود را در سیارات مختلف گذرانده است. او از 
راه اینترنت با فردى روى زمین دوست مى شود اما زمانى 
که شــانس رفتن به زمین را پیدا مى کند، پى مى برد که 

قادر به زندگى رو زمین نیست.
از این دو فیلم تازه اکران شده که بگذریم، فیلم «هدف 
یک سگ» سومین فیلم پرفروش سینماى آمریکا بود 
که با فروش 10 میلیون و 800 هزار دالرى در بیش از 
سه هزار سالن سینما به کار خود پایان داد. این فیلم در 
10 روز نخســت اکران در آمریکا به فروشى برابر با 32 

میلیون و 900 هزار دالر دست یافته است.
«چهره هاى پنهان» با فروش 10 میلیون و 100 هزار 
دالرى چهارمین فیلم پرفروش ســینماى آمریکا بود. 
گروه بازیگران این فیلم چندى پیش جایزه بهترین گروه 
بازیگرى انجمن بازیگــران آمریکا را از آن خود کردند. 
مجموع فروش این فیلم در آمریکاى شمالى به عنوان 
یکى از مدعیان اسکار به 120 میلیون دالر رسیده است.

در این بین فیلم مدعى اصلى جایزه اسکار پنجمین اثر 
پرفروش هفته گذشته ســینماى آمریکا بود. موزیکال 
«الال لند» با فروش هفت میلیون و 500 هزار دالرى در 
بیش از سه هزار سالن سینما مجموع فروش آمریکاى 
خود را به 118 میلیون دالر افزایش داد. فیلم تازه دیمین 
شــزل خارج از آمریکا نیز 20 میلیون و 100 هزار دالر 
فروش داشت. به این ترتیب مجموع فروش فیلم در 72 

بازار خارج از آمریکا به 150 میلیون دالر رسید.
«رزیدنت ایول: فصل نهایى» با افت فروش 67 درصدى 
نسبت به هفته نخست اکران تنها چهار میلیون و 500 
هزار دالر فروش داشت. این فیلم هفته گذشته ششمین 

فیلم پرفروش سینماى آمریکا بود.
هفته گذشــته فیلم «کمدین» با بازى رابرت دنیرو و 
لزلى مان نیز در 839 سینما اکران شد و یک میلیون دالر 
فروش داشــت. دیگر بازیگران این فیلم به کارگردانى 
تیلور هکفورد، دنى  دویتــو، ادى فالکو، ورونیکا فرس، 

چارلز گرودین و هاروى کیتل هستند.

وضعیت «فروشنده» در دومین هفته اکران آمریکا
هفته حکمرانى وحشت

20 بهمن  ماه فرهنگفرهنگ چهارشنبه

 ماهانى با اشاره به اینکه جشــنواره فیلم فجر برایش 
اهمیتى نــدارد از ایــن رویداد هنرى بــه عنوان یک 

میهمانى براى تعدادى از افراد سخن گفت.
مهدى ماهانى بازیگر عرصه تلویزیون و سینما گفت: 
هیچ وقت جشنواره فیلم فجر را دنبال نمى کنم و برایم 
مهم نیست که چه اتفاقى در این جشنواره رخ مى دهد 
و این صحبت را با صداى بلنــد اعالم مى کنم تا همه 

بشنوند.
او ادامــه داد: جشــنواره فیلم فجــر در حقیقت یک 
مهمانى براى دوستانى اســت که گاهى دور هم جمع 
مى شوند و فکر مى کنم اگر کسى این موضوع را اعالم 
نکند به معناى این اســت که شــهامت آن را نداشته 

است.
بازیگــر فیلــم ســینمایى «گشــت 2» در ادامــه 
صحبت هاى خود تصریح کرد: اینکه بســیارى از افراد 
درباره عملکرد جشــنواره فیلم فجــر انتقاد نمى کنند 
و حرف دل خــود را بیــان نمى کنند بــه معناى این 
اســت که شــهامت ندارند چرا که همه پشت سر هم 
صحبت مى کنند اما اگر جلــوى تریبون یا دوربین قرار 
بگیرند به دلیل ترســى که دارند، مطلــب دیگرى را 

مى گویند.
او همچنیــن اظهار کــرد: نوید محمدزاده دوســت 

خوب من به خاطــر اتفاق هایى که وجود دارد ســال 
اول نتوانســت به حقش برسد و ســال بعد به حقش 
رسید، چرا یک جوان آینده دار نباید سال اول به حقش

 برسد؟!
بازیگر سریال تلویزیونى «دلنوازان» همچنین یادآور 
شد: من فکر مى کنم خیلى از بزرگان سینما جایزه خود 
را از دست مردم دریافت کرده اند و بهتر است براى اینکه 
سینما پرفروش تر باشــد و آثار دیده شوند، یک سرى 
نیروهاى جدید به این عرصه وارد شــوند که البته وارد 
شدن نیروهاى جدید در گرو حمایت بزرگانى همچون 
هئیت داوران، وزرات ارشــاد و افــرادى در این رده ها 

است.
او اظهار کرد: با کمى دقت متوجه مى شویم هر فرش 
قرمزى براى هر فیلم برگزار مى شــود حدود 20 تا 30 
بازیگر مشــترك دارد که اینها در آن فضا مى چرخند و 
از بین همان تعداد بازیگرها بازیگرهاى آثار بد انتخاب 

مى شوند.
ماهانى در بخش دیگــرى از صحبت هاى خود گفت: 
متاســفانه من و امثال من بلد نیستیم یک سرى کارها 
را انجام بدهیم و عکــس هاى خــود را در فضاهاى 
سینمایى مختلف و به کار بردن واژه هایى خاص منتشر 

کنیم.

بازیگــر جدیدتریــن 
اثر ســینمایى سعید 
همچنین  سهیلى 
تصریح کرد: من 
سعى مى کنم با 
هنر خودم حتى 
در 70 ســالگى 
هم شده ، به حقم 
برسم و حقم را از 

مردم مى گیرم نه از 
جشنواره.

ایــن بازیگــر عرصــه 
تلویزیون و سینما همچنین 
خاطرنشــان کرد: من براى 
تماشاى فیلم هاى دوستام 
بلیت مى خرم و به ســینما 
مــى روم چون دوســتانم 
زحمت خود را مى کشــند 
اما این اثار را در راســتاى 
جشــنواره فیلم فجر دنبال 

نمى کنند.

انتقاد تند یک بازیگر از جشنواره فیلم فجر

 نتیجه شمارش آراى فیلم هاى نمایش داده شده در هفتمین روز جشنواره فیلم 
فجر اعالم شد.

نتیجه شمارش آراى فیلم هاى نمایش داده شــده در روز هفتم جشنواره فیلم 
فجر توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر 

اعالم شد.
عالوه بر این هر شب پس از شمارش آرا، با حضور رییس و نمایندگان اجرایى 
ســتاد انتخاب فیلم برگزیده ســه برگ راى به قید قرعه استخراج و از طریق 
تلفن هاى درج شده به صاحبان هر یک از برگه ها، برنده شدن شان براى دریافت 

یک سکه بهار آزادى اعالم مى شود.
اســامى فیلم هایى که در لیســت قرار دارد عبارتند از «ماجراى نیمروز» به 
کارگردانى محمدحسین مهدویان، «گشت 2» به کارگردانى سعید سهیلى، 
«خوب، بد، جلف» به کارگردانى پیمان قاسم خانى، «آباجان» به کارگردانى 
هاتف علیمردانى، «بدون تاریخ، بدون امضا» بــه کارگردانى وحید جلیلوند، 

«بیست و یک روز بعد» به کارگردانى محمدرضا خردمندان.

6 فیلم محبوب 
تماشاگران جشنواره فجر مشخص شد اســعدیان قتل فجیع میدان کاج در همایــون 

گفــت: در فیلــم «یک 
روز بخصوص» به دنبال 
خلق موقعیتــى بودم که 
تماشــاگر خود را در آن 

شرایط تصور کند.
بــه گــزارش ایســنا، 
کارگردان فیلم «یک روز 
بخصوص» 17 بهمن ماه پس 
از نمایش فیلمش در قالب جشنواره 
فیلم فجر در برج میالد، همراه تعدادى 
از عوامل آن، توضیح هایى درباره تازه ترین 

اثرش ارائه کرد.
اســعدیان درباره طرح اولیه فیلــم، توضیح داد: طرح 
اولیه به چند ســال قبل متعلق اســت که ماجراى میدان 
کاج و آن قتــل فجیــع پیش آمــد. آن زمــان، وقتى عده 
زیادى با موبایل عکس و فیلم مى گرفتند، این ســوال برایم 
پیش آمد که مســئولیت اجتماعى چه جایگاهــى دارد؟ بعد 
از آن در روزنامه شــرق گفت وگویى با یــک دالل عضو بدن 
انســان خواندم و این ماجرا به مســئولیت اجتماعى پیوند زده

 شد.
وى ادامه داد: در این فیلم نیز نتیجه برایم مهم نبود، بلکه دوســت 
داشــتم موقعیتى خلق کنم که تماشــاگر بگوید، اگر من بودم چه 

مى کردم؟
اسعدیان در این نشست همچنین در پاسخ به پرسشى که به اظهار نظر 
یکى از منتقدان برنامه «هفت» اشاره داشت، تاکید کرد: من هیچ وقت 
به منتقدان توهین نکرده ام؛ ولى برخى اظهار نظرها در برنامه اى وزین، 

توهین به اهالى رسانه و سینماست.
او که شــخصیت اصلى فیلمش یک روزنامه نگار است، گفت: در این 
فیلم، موقعیت برایم خیلى مهم بــود. از نگاه من، روزنامه نگار آرمانگرا 
و به دنبال روشن کردن مسائل اســت که در این فیلم در یک موقعیت 
اخالقى قرار گرفته است. نکته اینجاســت که تمام افراد درگیر در این 

داستان، خوب هستند، ولى دشمن هم مى شوند.
اسعدیان همچنین افزود: من در این فیلم، از تخیل خودم استفاده کردم، 

چون بخشى از سینما تحقیق است و بخشى دیگر از آن تخیل.
در این نشســت، مازیار میرى، مصطفى زمانى، شیرین آقا رضا کاشى 

به عنوان برخى عوامل فیلم حضور داشتند.

ر جدیدتریــن 
ینمایى سعید 
همچنین   
کرد: من 
ى کنم با 
حتى  دم
ســالگى

ه ، به حقم 
 حقم را از 

ى گیرم نه از 
ه.

ازیگــر عرصــه 
ن و سینما همچنین 
من براى شــان کرد:
فیلم هاى دوستام 
ى خرم و به ســینما 
وم چون دوســتانم 
خود را مى کشــند 
ثار را در راســتاى 
اره فیلم فجر دنبال 

د.

گردانى محمدرضا خردمندان.

هشتمین روز جشنواره

از حاشیه هاى یک سلفى بگیر با 
طعم «خفه گى» در «رگ خواب»

جشنواره سى و پنجم فیلم فجر در هشتمین روز خود 
در برج میالد اگرچه هنوز تحت تاثیر حاشــیه هاى 
نشست رسانه اى فیلم «قاتل اهلى» بود با نمایش 
«رگ خواب» حمید نعمت ا... و «خفه گى» فریدون 
جیرانى در ســانس هاى پایانى که مورد توجه قرار 

گرفتند، روز آرامى را پشت سرگذاشت.
به گزارش ایسنا، در شرایطى که نشست جنجالى 
فیلم «قاتل اهلى» به کارگردانى مسعود کیمیایى تا 
ساعت دو و نیم بامداد یکشنبه 17 بهمن در برج میالد 
ادامه پیدا کرد،حاشیه هاى رخ داده براى آخرین اثر 
کیمیایى باعث شد که فیلم در سینماهاى دیگر به 

سانس فوق العاده برسد.
نمایش فیلم «یک روز بخصوص» همایون اسعدیان 
در آن یکى از شــخصیت هاى اصلى اش خبرنگار 
و روزنامه نگار بود، در دومین سانس بعد از نمایش 
مســتند، به نمایش درآمد و این فیلــم جزو معدود 
فیلم هاى جشنواره ى امســال بود که به شخصیت 

یک خبرنگار مى پرداخت.
فرهاد اصالنى در این فیلم نقش متفاوتى را نسبت 

به فیلم هاى سال هاى اخیرش بازى کرده است.
■ از دیگر حاشیه هاى مربوط به «قاتل اهلى» به 
بازى پوالد کیمیایى در «خفه گــى» جیرانى باید 
اشــاره کرد، او که هنگام نمایــش فیلم پدرش در 
سالن در واکنش به تماشــاگرانى که مى خندیدند 
لفظ نامناســبى را با صوت بلند ادا کرد تا جوابى به 
آن خنده ها باشد، همین باعث شــد وقتى در فیلم 
«خفه گى» صحنه هاى مربوط به او مى رسید برخى 
تماشــاگران همان لفظ را در سالن تکرار کنند، او با 
این حال هنگام برگزارى نشست رسانه اى فیلم در 

سالن حاضر نشد.
■ یکى از اتفاقات جالب توجه در روز گذشته حضور 
یک فرد عالقه مند به سلفى گرفتن با چهره ها بود 
که به عنوان عکاس آزاد کارت دریافت کرده است.

او که در روزهاى گذشــته عکس گرفتن هایش با 
یکى از بازیگران در پردیس ملت هم سوژه عکاسان 
شده بود، روز گذشته همانند "آقاى دوربینى" از کنار 
الناز شاکردوست تکان نخورد تا این بازیگر در برابر 
اعتراض عکاسان و تصویربرداران بگوید که " ایشان 
یک سلفى بگیر قهار است و همه جا هم حضور دارد".

■ در هشتمین روز جشــنواره باز هم فیلم هایى با 
موضوعاتى تلخ و محوریت مرگ نمایش داده شدند.

■ پس از حاشیه هایى که نســبت به حضور مانى 
حقیقى در نشســت فیلم «نگار» پیش آمد، انتظار 
مى رفت در نشســت فیلم «رگ خــواب» هم به 
دلیل حضور لیال حاتمــى و برخوردى که میان او و 
چند خبرنگار در پشت صحنه فیلم پیش آمده بود، 
اتفاقاتى بیفتد اما با توجه به نبود خبرنگارانى که با این 
بازیگر گفتگو کرده بودند او فقط در پاسخ به سوالى 
توضیح داد که در هر شرایط روحى که باشد آن را به 

مخاطبش بروز مى دهد.
او در عین حــال خطاب به خبرنــگاران گفت: من 
منظورم همه  خبرنــگاران نبودنــد ,آنهایى که در 
پشت صحنه فیلم رگ خواب آمدند،عده اى بدون 
آنکه آماده باشند عمًال مزاحم مى شوند و خودشان 
مى دانند جایشان آنجا نیست و من نیز به دلیل ارزشى 
که آدم ها برایم دارند آن افراد را ادب مى کنم و این 

کار را تا همیشه و ابد خواهم کرد.
در حالى این سخنان از سوى لیال حاتمى مطرح شد 
که خبرنگاران به دعوت گروه به پشت صحنه ى آن 

فیلم رفته بودند!
■ در نشســت خبرى فیلم «رگ خــواب» حمید 
نعمت ا... به عنوان کارگردان حضور نداشت چون 
مشغول فیلمبردارى بود اما از طریق تلفن دقایقى 

صحبت کرد.
■ ماهایا پطروسیان که ســال ها بود در سینما کار 
نمى کرد براى بازى در فیلم «خفــه گى» به کاخ 
جشنواره آمد که تاکید هم کرد،کمتر پیش مى آید که 

از بازى هاش خودش راضى باشد!
■ الناز شاکردوست که بازى متفاوتى را نسبت به 
کارنامه خودش در «خفه گى» ایفا کرده اســت، با 
شرایط روحى خاصى به سالن نشست رسانه اى فیلم 
آمد و از تاثیر اتفاقى که او را تا دم مرگ برده بود بر 

زندگى و کارش گفت.
فریدون جیرانى هم که براى نشست فیلم «خفه گى» 
در برج میالد حاضر بود،وقتى کنار گبرلو به عنوان 
مجرى نشســت،قرار گرفت،گفت:دو «هفت » ى 
اینجا کنار هم نشســته اند! و اگر نفر بعدى (منظور 

بهروز افخمى) هم بیاید جمع کامل مى شود.
گبرلو هم گفت: «هفت» مدیون فریدون جیرانى 

است.
■ فیلم «رگ خواب» که همایون شــجریان 
هم در آن قطعاتى را خوانده است، با بازى لیال 
حاتمى مورد تحسین بســیارى از تماشاگران قرار 
گرفت و حاتمى را یکى از شانس هاى اصلى جایزه 

سیمرغ بازیگرى دانستند.
فیلم «رگ خواب» داســتان را بگونــه اى روایت 

مى کرد که کمتر کسى از سالن بیرون رفت.
آخرین ســانس برج میالد در شــامگاه گذشــته 
17 بهمن مــاه بــه نمایــش فیلم «بــه کارگر 
ســاده نیازمندیــم» منوچهر هــادى اختصاص 

داشت.
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

از هر جایى که خواستید
 تایپ کنید

 ایتنا| شرکت Tap Systems صفحه کلیدى 
موســوم به Tap Strap عرضه کرده کــه با درك 
حرکات دست در زمان تایپ مى تواند عملکرد صفحه 
کلیدها را به طور کامل تقلید کند و به شما امکان دهد 
بر روى هر سطحى عمل تایپ را شبیه سازى کنید تا 

کلمات و جمالت بر روى نمایشگر تایپ شود.
این صفحه کلید را مى توان به هر وسیله اى که داراى 
بلوتوث است متصل کرد تا حسگرهاى کار گذاشته 
شده در آن اطالعات حرکات دست و انگشت کاربر 
را ردگیرى کرده و حــروف مدنظر را بر روى صفحه 
کلید تایپ کنند. این صفحه کلید مانند یک دستکش 

کوچک بندانگشتى است.
بعد از اتصــال بلوتوثى این صفحه کلید دســتکش 
مانند به گوشــى یا تبلت تنها کافیست با انگشتانتان 
بر روى هر ســطحى اعم از لبه مبل یا پاهایتان و ... 
بزنید تا شاهد تایپ شدن حروف و کاراکترها بر روى 

نمایشگر باشید.
دیوید شیک یکى از طراحان این صفحه کلید مى گوید 
اســتفاده آزمایشى از آن از ســال 2016 آغاز شده و 
تالش براى ارتقا و بهینه ســازى آن هنوز در جریان 
است. قرار است این محصول در اواسط تابستان روانه 

بازار شود و قیمت آن هنوز اعالم نشده است.

 مدیریت حرفه اى اپلیکیشن ها 
در اندروید

App Usage – Manage/Track Usage برنامه 

اى کاربردى بــراى مدیریت حرفه اى اپلیکیشــن 
 Sam هاى نصب شــده اندروید مى باشد که توسط
Lu به صــورت رایــگان، همراه بــا پرداخت هاى 

درون شبکه منتشر شده اســت. قابلیت هاى ویژه و 
گســترده اى در ایــن نرم افــزار قرار داده شــده 
اســت که کاربران را قادر مى ســازد یــک کنترل 
کامــل بــر روى تمامى اپلیکیشــن هــاى خود 
داشــته باشــند. یکــى از برجســته تریــن این 
توانایى هــا نمایش میــزان رم مصرفى توســط 
برنامه ها مى باشــد که به شــما کمک مى کند در 
صورت اســتفاده بیش از حد از منابع، آن را ببندید. 
برنامه هایى را که مدت زمانى زیادى از آن ها استفاده 
نکرده اید را تشخیص داده و در صورت نیاز، آن ها را 
با یک لمس ساده حذف کنید. اگر مى خواهید بدانید 
که در طول روز چند مرتبه دستگاه هوشمند خود را 
 CHECK PHONE چک مى کنید بهتر است به تابع
HISTORY مراجعه کنید زیرا اطالعات دقیقى در 

تقویم خود از میزان چک کردن دیوایس اندرویدى 
در 24 اخیر به شما نشان مى دهد. عالوه بر این، پس 
از نصب، به روز رسانى برنامه ها به شما نمایش داده 
شده و مى توانید بدون هیچ گونه معطلى برنامه هاى 

خود را در اسرع وقت به روز رسانى کنید.

قیمت هوآوى پى 10 
و پى 10 پالس مشخص شد

خبر آنالین: پرچمدار 2017 هــوآوى یعنى پى 10 
در ســه کانفیگ مختلف عرضه خواهد شــد. مدل 
پى 10 پالس نیــز در 2 کانفیگ عرضه مى شــود. 
این مدل ها شامل یک مدل 4 گیگ رم و 32 گیگ 
حافظه هســتند که 508 دالر قیمت خواهد داشت. 
مدل دیگر با 4 گیگ رم و 64 گیگ حافظه به قیمت 
595 دالر و مدل بعدى نیز به قیمــت 682 دالر با 
6 گیگ رم و 128 گیگ حافظــه داخلى راهى بازار 

خواهد شد.
امــا در مــورد پــى 10 پــالس باید گفــت در دو 
کانفیــگ مختلف عرضه خواهد شــد کــه یکى با 
4 گیگ رم و 64 گیــگ حافظه داخلــى به قیمت 
726 دالر و دیگــرى با 6 گیــگ رم و 128 گیگ 
حافظه داخلــى به قیمــت 828 دالر عرضه خواهد 

شد. 

بانک کتاب یکتا مهر با استعانت از پروردگار و بهره مندي از سرمایه هاي ارزشمند انسانی با هدف ارتقاي اطالع رسانی 
در سیستم آموزشی کشور تاسیس گردید.

این مجموعه با کادري مجرب و متعهد از نیروهاي جوان کشور عزیزمان وظیفه اطالع رسانی و پخش کتب تازه منتشر 
شده در زمینه کتاب هاي درسی و کمک درسی با شرایط ویژه به تمام نقاط داخل و خارج از کشور را عهده دار می باشد.
هدف از ایجاد بانک کتاب یکتا مهر یاري رساندن به مسئولین آموزشی از جمله مدیران و معلمان مدارس , کتابفروشان 

سراسر کشور و پخش کنندگان عمده کتاب جهت پخش و ارسال به موقع کتاب بوده است.
یکی از گامهاي بزرگ این مجموعه اهداي تخفیفات و شرایط ویژه به تمام مسئوالن مدارس و آموزشگاهها و کلیه 
کسانی که به نوعی در این خدمت رسانی سهمی دارند , می باشد. به این امید که بدین وسیله پاداشی هر چند ناچیز به 
کسانی که در این راه همراه ما هستند , باعث دلگرمی ایشــان در ادامه مسیر باشد. شما مى توانید فقط با یک تماس 

هر کتاب در هر زمینه اى که مى خواهید تهیه فرمائید.
https://yektabook.com :وب آدرس 

 Jungle Heat بازى فــوق العاده زیبا و پرطرفدار در ســبک بازى هاى اســتراتژیک و فرماندهى براى سیســتم 
عامل اندروید مى باشــد که شــما را به جنگل هاى گرمســیرى که سرشــار از مواد با ارزشــى مثل نفت، چوب 
و طال مى باشــد، دعوت مى کند. این مــواد بــا ارزش را غارتگــران و دزدان دریایى براى خود مى برند و شــما 
مى بایســتى که جلوى آن ها ایســتاده و منبعتــان را از آن ها پس بگیرید. شــما باید پایگاه یک ارتش را وســط 
جنگل بنا کنید، مقابــل دیگر بازیکنــان بجنگید، پایگاه هــاى آنان را نابود کنیــد و جواهرات به غــارت رفته را 

بازگردانید. 
شــما باید براى پایگاه خود، برنامه ریزى دقیق و منظمى را انجام دهید و به مرور ســربازان و ساختمان هاى خود را 
ارتقا دهید و با شکست دادن دشمنان تجربه بهترین بازى دفاعى را در اندرویدفون خود به ارمغان بیاورید. این بازى 
رایگان با دارا بودن امتیاز 4.4 از 5.0 در پلى اســتور از برترین و پرطرفدارترین بازى هاى دفاعى اندروید به شــمار 
مى رود و به طور کلى آن را به همه دوستداران بازى هاى آرکید، استراتژى و اکشن پیشنهاد مى دهیم و با نصب آن 

مى توانید روزها و ساعت ها خود را به گوشى میخکوب نمایید! 

معرفى محصول

بدون تردید با محصوالت شرکت دیپ کول آشنا 
هســتید. محصوالت دیپ کول با برخوردارى از 
مولفه هاى کیفیت، طول عمر مفید، کاربرى آسان 
و قیمت بسیار مناسب موفق شــده تا به سرعت 
نظر کاربران ایرانى را جلب کند. اما این شــرکت 
در ماه  هاى اخیر کیس ATX خوش قواره و مدرن 
Dukase WHV2 را در دو رنگ سفید و مشکى 

معرفى کرده که توسط شرکت فرانوآوران، نماینده 
رسمى دیپ کول در بازارهاى داخلى توزیع شده

 است.
طراحى کیــس کاربــردى دوکاس دیپ کول با 
کاهش وزن و افزایش اســتقامت روبه رو بوده تا 
بازدهى آن به ویژه تمیزکارى کیس و سیســتم 
خنک ســازى آسانتر شود. سیســتم خنک کننده 
این کیس زیبا از ســه فن و قابلیــت کنترل هم 

زمان تشــکیل شــده و بدنه آن با رنگ پودرى 
الکترواستاتیک مشکى و مات پوشانیده شده است. 
این کیس به درب جلویى مجهز شــده تا عالوه 
بر مخفى کــردن درایو اپتیــکال در پنل جلویى، 

هارمونى ظاهر آن را هم حفظ کند.
کاربــران مى توانند در ســقف ایــن محصول از 
خنک کننده ةاى آبــى (واترکولینگ) بــا اندازه 
28 ســانتیمتر نصب کنــد، یا فقــط دو فن 14 
ســانتیمترى را براى تخلیه هــواى گرم داخل 
کیس بــه خدمت بگیرنــد. اســکلت بندى این 
کیس طراحى مســتحکمى دارد و پنل خروجى 
کیس نیــز از 7 شــکاف PCI بهــره مى برد که 
براى نصــب انواع ســخت افزار کافــى خواهد 
بود. فضــاى داخلى کیس به دو بخش تقســیم 
شــده اســت. کابینت پایینــى به نصــب منبع 

تغذیــه و هارددیســک ها اختصاص داده شــده
 است.

در کیس دوکاس V2 فضــاى کافى براى نصب 
انواع کارت هاى گرافیک تا اندازه 39 ســانتیمتر 
(کارت گرافیک هــاى حرفه اى) وجــود دارد. از 
قابلیت هاى ویژه ایــن کیس زیبــا مى توان به 
امکان نصب چند SSD با اندازه 2.5 اینچ، تعبیه 
LED هــاى نورانــى در بخش باالیــى کیس، 

محفظه بزرگ براى نصب خنک کننده هاى بادى 
(ایرکولرها) بزرگ و سه دیسک 3.5 اینچى اشاره 
کرد. کیس دوکاس V2 با وزن مناســب 5490 
گرم و در دو رنگ ســفید و مشکى توسط شرکت 
فرانوآوران به عنوان نماینده رســمى محصوالت 
دیپ کول در ایران در بازارهــاى داخلى توزیع و 

گارانتى شده است.
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خرید آنالین کتاب
بازى پرطرفدار 
فرماندهى حرارت 
جنگل اندروید

 
باج افزارها 

به تاریخ مى پیوندند؟
قابلیت هاى امنیتى ارائه شده از سوى مایکروسافت 
در ارتباط با ویندوز 10 باعث شده است تا بسیارى از 
کاربران و حتى کارشناسان امنیتى این سوال را مطرح 
کنند که آیا ویندوز 10 این توانایى را دارد تا مشــکل 
باج افزارها را زمانى که آنتى ویروس ها قادر به دفاع از 
کاربران نیستند برطرف کرده و همانند سدى در برابر 

هجمه روزافزون هکرها ایستادگى  کند؟
Windows De- تامى بلیزارد یکى از کارکنان واحد
fender ATP Research  در این ارتباط به ســایت 

TechNet گفته است: «مکانیزم امنیتى دفاع در برابر 

تهدیدات پیشرفته موسوم به ATP در ویندوز 10 این 
توانایى را دارد تا در شرایطى که آنتى ویروس ها قادر 
نیستند حمالت باج افزارى را متوقف کنند در برابر آن ها 
ایستادگى کرده و از کاربران محافظت به عمل آورند. 
در نتیجه مانع از آن مى شــود تا آلودگى  به سرعت در 
سراسر شبکه گسترش پیدا کند. بدون شک سازوکار 
امنیتى جدید ویندوز 10 به خوبى قادر اســت در برابر 
آســیب پذیرى هاى روز صفر از کاربــران محافظت 
کند.» بلیزارد در بخشــى از صحبت هاى خود گفته 
است: Cerber یکى از شناخته  شده ترین رمزگذارهاى 
فایلى است که فناورى جدید مایکروسافت قادر است 
آن را مسدود کند. مایکروسافت در نظر دارد این فناورى 
تدافعى را در به روزرسانى بزرگ بعدى خود موسوم به  
Creators Update وارد کند. به روزرســانى بعدى 

همراه با ابزارهایى عرضه خواهد شد که قادر هستند 
بدافزارهاى مقیم در حافظه و اکسپلویت هاى سطح 

کرنل را شناسایى کنند.» 

رؤیاى شارژ بدون کابل 
تحقق پیدا مى کند

شرکت uBeam در سیلیکون ولى مستقر است رمز و 
رازهاى زیادى در خود دارد. تخصص این شرکت در 
زمینه فناورى شارژ بى سیم است. آن ها ادعا مى کنند 
موفق به اســتفاده از امواج مافوق صوت براى شارژ 
دستگاه هاى الکتریکى شــده اند. این شرکت مدعى 
شده روشى را توسعه داده که با استفاده از امواج مافوق 
صوت یا همان التراسونیک؛ دستگاه هاى الکتریکى را 
شارژ مى کند و اصال مهم نیست که اسمارت فون شما 
در تماس با چه سطحى باشد چون این عمل به صورت 
کامال بى سیم انجام مى شود. ولى این شرکت برخالف 
رسم گذشته؛ چند روز پیش؛ فناورى بى سیم خود را 
در مجمع UpFront در لس آنجلس آمریکا به نمایش 
گذاشت. قرار بود این نمایش جنبه غیررسمى داشته 
باشد و خبر آن به بیرون درز نکند؛ ولى خیلى عجیب 
اســت در دنیاى امروز که همه یک دوربین در قالب 
اسمارت فون در جیب خود دارند؛ انتظار داشته باشیم که 
همه چیز در سکوت کامل برگزار شود. همان طور که 
پیش بینى مى شد؛ طى این چند روز ویدیوهاى مختلقى 

از این دمو در توییتر پخش شده است. 

کلیک

فناورانه

دنیاى استارت آپ ها و نوآوران سال جدید 
رامین مشکاه

همه ما دوســت داریم اتفاقات و روندهاى مهم دنیاى 
آینده را پیش بینى کنیم. دوست داریم بدانیم آیا در دنیاى 
استارت آپ ها در سال جدید میالدى، واقعیت مجازى، 
ســرویس هاى آنى و بات ها بار دیگر مى درخشــند؟ 
آیا توجه عمومى به اپلیکیشــن هاى پیام دهى، امنیت 
ســایبرى و هوش مصنوعى همچنــان ادامه خواهد 
داشــت؟ به همین منظــور، اســتارت آپ هایى را که 
ارزش دارد فعالیت شــان در ســال جدید پیگیرى شود 
را بررســى مى کنیم. این اســتارت آپ ها فعالیت هاى 
بســیار جالب و شــاید حتى بزرگى را دنبــال خواهند 

کرد.

(Magic Leap) مجیک لیپ
مجیک لیــپ یک اســتارت آپ  آمریکایى اســت که 
بیشترین تناسب را با این لیســت دارد، به خصوص بعد 
از اینکه رسانه ها در اواخر ســال 2016 توجه زیادى به 
آن نشان دادند. مجیک لیپ روى نمایشگرهاى سربند 
مجازى کار مى کند که تصاویر کامپیوترى سه بعدى را 
با اســتفاده از یک فیلتر نورى دیجیتال، روى اشیایى از 
دنیاى واقعى وارد مى کند. در ســال 2010 رونى اباویتز 
مجیک لیپ را تاسیس کرد و با کمک سرمایه گذارانى 
همچون گوگل و على بابا توانســت 4/ 1 میلیارد دالر 

تامین سرمایه کند.

Kiip کیپ
کیپ یک شبکه تبلیغات موبایل است که در سال 2010 
برایان وونگ، کورتنى گرتیــن و آمادئوس دمارزى آن 
را تاسیس کردند. ایده تاســیس کیپ در داخل هواپیما 
به ذهن وونگ رســید. او متوجه شد بیشــتر مسافرها 

در حــال انجام یک بــازى موبایل هســتند. او به این 
فکر کرد چطور تبلیغاتى بســازد که حیــن بازى، براى 
کاربر مزاحمتــى ایجاد نکند و به این نتیجه رســید که 
لحظه هاى پیروزى در بازى مثل رفتــن به مرحله بعد 
یا امتیاز گرفتن مى تواند براى تبلیغات مناســب باشد. 
در سال 2017، ارزیابى مى شود که هزینه هاى تبلیغات 
موبایلى بیــش از 26 درصد کل هزینه هــاى بازاریابى 
در آمریکا را تشــکیل دهد. این رقم تا ســال 2020 به 
33 درصد افزایــش خواهد یافت. بنابرایــن از آنجا که 
برندها به دنبال روش هاى جدید دستیابى به مشتریان 
خود هســتند، این نوع شــرکت ها طرفداران بیشترى 
مى یابند. تبلیغات اینترنتى ســنتى دیگــر تاثیرگذارى 
چندانى ندارند و شــرکت ها در مــورد اینکه پول هاى 
تبلیغاتى آنهــا دقیقا به کجا مــى رود، نگرانند. اما کیپ 
فقط یک شبکه تبلیغاتى نیست، بلکه بر «هدف گذارى 
لحظه اى» متکى اســت. این هدف ها بــا لحاظ کردن 
عوامل مهمى مانند مکان یابــى جغرافیایى و عملکرد 
ابزارهاى موبایــل، تنها بر یک صفحه یــا فضا متکى 

هستند.

(Octane.ai) اکتان
2016 ســال بات ها بود و پلت فرم هاى پیام دهى بیشتر 
و بیشتر شــدند. در این مدت، ده ها هزار چت بات جدید 
براى کاربردهاى مختلف ایجاد شــدند. از سوى دیگر، 
برندهایى که بــه دنبال انقالب بزرگ بعدى هســتند، 
تالش مى کنند دریابند چگونه ســوار این موج شــوند. 
یکى از آنها اکتان اســت. این اســتارت آپ که در سال 
2016 به وسیله مت شــلیک، موسس مجله چت بات و 
دو نفر دیگر راه اندازى شده، در نتیجه دشوارى در ایجاد 
و مدیریــت چت بات ها به وجود آمد و امکان ســاختن 

این بات ها را براى برندهاى مختلف آسان کرده است. 
مت از وقتى فهمید پلت فرم هــاى پیام دهى بزرگ تر از 
شبکه هاى اجتماعى مطرحى همچون فیس بوك هستند 
و سریع تر از آنها رشد مى کنند، به این عرصه عالقه مند 
شــد و ابتدا مجله «چت بات» را راه اندازى کرد. در حال 
حاضر، برندها ، استارت آپ ها و سرمایه گذاران متعددى 
به شرکت او روى آورده اند تا در دنیاى چت بات ها حرفى 

براى گفتن داشته باشند. 
مت پــى برد که هــر کســى از موســیقیدانان گرفته 
تــا معلم هــا و برندهــاى بــزرگ بــه پلت فرمــى 
ســاده نیــاز دارنــد تــا بتوانند ظــرف چنــد دقیقه 
بات هایــى بــا ویژگى هــاى خــاص خــود تولیــد 

کنند.

(Nomiku) نومیکو 
نومیکو یک شرکت تولیدکننده دستگاه کمک آشپز به 
روش sous-vide (فرآیندى که ماده غذایى طى آن در 
بسته هایى تحت خأل و در درجه حرارت کنترل شده پخته 
مى شود) است که براى آشپزى خانگى طراحى شده و 
دو سال پیش وارد بازار شد. این شــرکت با استفاده از 
یک کمپین کیک استارتر توانســت بیش از 750هزار 
دالر تامین سرمایه کند. پس از آن، تیم فروش نومیکو، 
دســتگاه خود را با فروش آنالین به صورت مستقیم به 
مصرف کنندگان عرضه کردند. اما چه چیزى نومیکو را 
منحصربه فرد کرده است؟ با این دستگاه، نه تنها دیگر 
غذاى سوخته و گوشت سفت شده سرو نمى کنید، بلکه 
مى توانید مثل یک آشپز حرفه اى رفتار کنید. این دستگاه 
به یک اپلیکیشن موبایل مجهز است که با آن مى توانید 
دستگاه را کنترل کنید و دیگر نیازى نیست هنگام پخت 
غذا باالى سر آن بایســتید، چون همه چیز به صورت 

برنامه ریزى شــده کنترل مى شــود. البته نومیکو فقط 
سخت افزار نمى فروشــد، بلکه اپلیکیشن دستورالعمل 
تهیه غذاهایى که با این ابزار مى تــوان پخت هم ارائه 

مى دهد.

IFTTT 
ابزارهاى متصــل به هم همچنــان فضاى بــازار را 
درمى نوردند و به بخشــى از زندگــى روزمره ما تبدیل 
شده اند. شرکت ها به کمک خودروها، سخت افزارهاى 
آشــپزى، اپلیکیشــن هاى پیام رســان، پلت فرم هاى 
 Amazon) ابرى و حتــى چیزهایى مثل آمــازون اکو
Echo) یا گوگل هوم، به دنبال روش هایى هستند که 

هر آنچه دارنــد را با این اختراعات جدیــد پیوند دهند. 
اســتارت آپى مثل IFTTT در اینجا نقــش مهمى ایفا 
مى کند. این اســتارت آپ یک ســرویس مبتنى بر وب 
رایگان است که به کاربران امکان مى دهد زنجیره هایى 
از «دستورهاى شــرطى» موســوم به «اپلت» ایجاد 
کنند. در واقع این شــرکت به تدریج عناصر ســومى را 
براى همراه شــدن با این روند اضافه مى کند. از تنظیم 
Goog- و نظارت بر ترموســتات دماى خانه از ســوى
le Assistant گرفتــه تا تامین امنیت خانه از ســوى 

الکســا، اپلت هایى وجود دارند که هر کسى با استفاده 
از آنها دیگر محدود بــه تنظیمات اولیه تولیدکننده یک 
محصول نیســت. مثال اگر یکى از کاربران IFTTT با 
اســتفاده از یک هشــتگ خاص چیزى را توییت کند، 
یک «اپلت» ایمیلى بر اســاس آن ارســال مى کند. به 
گفته یکى از ســرمایه گذاران IFTTT، این شــرکت با 
مشارکت آمازون، گوگل، سامسونگ و مایکروسافت، 
عملکرد بسیار خوبى در سال 2017 و فراتر از آن خواهد

 داشت. 

کِ یس زیبا و خوش قیمت «دوکاس V2» دیپ کول وارد بازار ایران شد
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قاضی ارشد دادگاه قانون اساسی کره جنوبی اعالم کرد که تکلیف نهایی «پارك   آریا|
گئون هائه» رئیس جمهوري استیضاح شده این کشور تا اواسط ماه مارچ امسال (اسفند ماه) 

نهایی می شود.
بر اساس قانون کشــور کره جنوبی این دادگاه تا ماه ژوئن (خرداد - تیر) فرصت داشت به 
وضعیت رئیس جمهور رسیدگی کند و درباره برکناري وي تصمیم بگیرد اما حاال با تغییر آن، 

این مهلت را روز 13 ماه مارچ (23 اسفند) تعیین کرده است.
با این حساب قرار است در آن زمان درباره برکناري رئیس جمهوري به دلیل رسوایی اخیر 
سیاسی و مالی در این کشور تصمیم گیري شــود. چنانچه این دادگاه به برکناري وي رأي 
دهد آن زمان کره جنوبی دو ماه فرصت خواهد داشت تا انتخابات زود هنگام براي انتخاب 

رئیس جمهور جدید برگزار کند.
«پارك هان چول» قاضی ارشد دادگاه قانون اساسی کره جنوبی در سخنانی اعالم کرد که 
او و هشت نفر دیگر از قضات این دادگاه پس از بررسی هاي زیاد براي این تاریخ به توافق 

رسیده اند.
وي افزود: برخی از قضات بر این باور بودند که بهتر اســت تا پایــان ماه جاري میالدي به 
وضعیت رئیس جمهور رسیدگی شود اما پس از شور و مشــورت هاي طوالنی رأي به ماه 

مارچ داده شده است.
پارلمان کره جنوبی، رئیس جمهور را در ماه گذشــته میالدي به دلیــل مرتبط بودن او با 
پرونده خانم «چوي سون ســیل» متهم اصلی رسوایی نهاد ریاســت جمهوري استیضاح 

کرد.

اتهامات رئیس جمهوري کره جنوبی
«چوي سون سیل» که فعالیت هایش منجر به استیضاح خانم پارك رئیس جمهور کره 
جنوبی در پارلمان شد، در نخستین حضورش در دادگاه قانون اساسی این کشور اعالم 

بی گناهی کرد.
این دادگاه دو بار در ماه جاري میالدي در یک هفته تشکیل جلسه داد و به پرونده وي 
در خصوص فساد مالی، سند سازي و سوء استفاده از نهاد ریاست جمهوري رسیدگی کرد.

گزارش ها حاکی است که این زن به دلیل ارتباط نزدیک با پارك گئون هائه به 
نهاد ریاست جمهوري این کشور رفت و آمد داشته و با در اختیار داشتن 

اسناد مهم کشوري، بعضًا در آنها دست برده است.
او متهم است که با سوء استفاده از قدرت رئیس جمهور و با البی وي 
از شرکت هاي بزرگ این کشور حدود 65 میلیون و صد هزار دالر به 

شرکت هاي زیر مجموعه خود واریز کرده است.
او در شرایطی که در کنار مأموران دادستانی در دادگاه حاضر شده 
بود ، گفت که بســیاري از مواردي که به او نسبت داه شده است، 

غیرعادالنه می باشد.
در دادگاه همچنین اعالم شد که او با خانم 
پارك مشارکت داشته و از این طریق این 
مبالغ را در اختیار گرفته است، اتهامی که 

وکیل متهم آن را تکذیب کرد.
وکیل متهم در دادگاه خاطر نشان کرد که 
موضوع مشارکت این دو نفر در خصوص 
نقل و انتقاالت پول اتهامی است که دادستانی به رئیس جمهور 

نسبت داده و کامًال نادرست است.
پارك گئون هائــه نیز که در هر دو دادگاه حضور نیافته اســت، در 
آخرین مصاحبه خود با خبرنــگاران گفت که هیچ خالفی مرتکب 

نشده است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا    ایسنا|
تهدید کرد از سالح «ســلب بودجه» علیه شهرهاو 
ایالت هایى در آمریکا که از پایبندى به قوانین مهاجرتى 

فدرال سرپیچى کنند، استفاده خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه اى در 
واکنش به طرح جدیدى در ایالــت کالیفرنیا که این 
ایالت را براى مهاجران و پناهجویان در آمریکا تبدیل 
به یک «پناهگاه» کــرده و آن را از قوانین مهاجرتى 
دولت ترامپ مستثنى مى ســازد، گفت: من واقعًا مى 
خواهم بودجه کالیفرنیا را براى آنکه «عملکرد درستى 
داشته باشــد» تأمین کنم اما اگر این ایالت بخواهد 

تبدیل به یک پناهگاه شــود آن را از بودجه محروم 
خواهم کرد.

ترامپ خاطرنشــان کرد: همانطور که مى دانید من 
خیلى زیاد مخالف ایده شهرها و ایالت هاى «پناهگاه» 
براى مهاجرین هســتم. آنها موجب افزایش جرم و 
جنایت خواهند شد و مشکالت زیادى پدید خواهند 

آورد.
وى افزود: با این حال اگر ما مجبور شــویم، از سالح 
محرومیت سازى از بودجه علیه آنها استفاده خواهیم 
کرد. ما بودجــه هنگفتى را بــه کالیفرنیا اختصاص 
مى دهیم. کالیفرنیا به اشکال مختلف از کنترل خارج 

شده اســت. مشخص اســت که رأى دهندگان این 
ایالت نیز با من موافقند در غیر اینصورت به من رأى 

نمى دادند.
 ترامپ تأکید کرد: من نمى خواهم هیچ شهر یا ایالتى 
را از بودجه محروم کنم. من نمى خواهم هیچکسى را 
از بودجه محروم کنم. مى خواهم پولى را که آنها براى 
تداوم فعالیت درستشان به عنوان یک شهر یا ایالت 
احتیاج دارند در اختیارشان قرار دهم اما اگر قرار باشد 
که آنها تبدیل به شهرها یا ایالت هاى پناهگاه شوند 
ممکن است ما از محروم سازى از بودجه استفاده کنیم 

و این مطمئناً یک سالح ما خواهد بود.

 

استفاده ترامپ از 
سالح «سلب بودجه» 

,,

جیمز روبارت 
از سال 2004 
قاضى فدرال 
در دادگاه 
منطقه اى 
سیاتل در 
غرب ایالت 
واشنگتن 
آمریکاست. از 
سال 2016 
وضعیت او در 
حالت ارشد 
قرار گرفت. 
روبارت سال 
1947 در 
سیاتل به دنیا 
آمد

کاخ سفید در حال آماده ســازى براى براى     خبر آنالین |
مبارزه با قاضى اى است که دستور مهاجرتى «دونالد ترامپ» را در 

همه ایالت هاى آمریکا لغو کرده است.
«جیمز روبارت» قاضى فدرال در شــهر ســیاتل ایالت واشنگتن 
آمریکا، که در دولت «جرج بوش» منصوب شده، حکم داده است 
که دستور اجرایى دونالد ترامپ رئیس جمهورى این کشور براى منع 

ورود شهروندان هفت کشور متوقف شود.
 دســتور قضائى جیمز روبارت، یک عقب نشــینى بــزرگ براى 
دولت دونالد ترامپ است. این دســتور دادگاه فدرال، قانونى بودن 
سیاســت هاى ترامپ را با چالش مواجه کرده است. فعًال که دولت 
آمریکا ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان و همه پناهجویان 
به آمریکا را متوقف کرده است. هرچند که ترامپ گفته دستور این 

قاضى لغو مى شود.
 اما روبارت در دستور قضائى خود براى لغو دستور مهاجرتى ترامپ 
نوشت: «دادگاه نتیجه مى گیرد که با توجه به وضعیت به وجود آمده، 
امروز شرایط به گونه اى شده است که باید در دستور ترامپ دخالت 

کند تا وظیفه خود را طبق قانون اساسی اجرا کرده باشد.»
قاضى روبارت کیست؟  

جیمز روبارت از سال 2004 قاضى فدرال در دادگاه منطقه اى سیاتل 
در غرب ایالت واشنگتن آمریکاســت. از سال 2016 وضعیت او در 
حالت ارشد قرار گرفت. روبارت سال 1947 در سیاتل به دنیا آمد و 
تحصیالت خود را در سال 1973 میالدى در دانشکده حقوق جورج 

تاون به اتمام رساند، او ویراستار مجله حقوق جورج تاون هم بود.
در جلســه تأیید روبارت به عنوان یک قاضى دولتى، یک سناتور 
دموکرات از واشــنگتن از ســخاوتمندى او در خدمات اجتماعى 

تقدیر کرد.
 جیمز روبارت رئیس سابق و متولى اصلى خانه کودکان سیاتل است، 

خانه کودکان سیاتل محلى است که شرایط سالمت روان کودکان و 
خانواده آنها را تحت کنترل قرار مى دهد، او همچنین از خانه کودکان 

واشنگتن حمایت گسترده مى کند.
 این اولین بارى نیست که اســم روبارت در خبر 

مى آید
 روبارت سال پیش هم براى این ادعا که در حادثه اى پلیس از تعداد 
زیادى مأمور استفاده کرده بود جنجال آفریده بود. بر اساس فیلمى 
که سال 2016 در سایت دادگاه فدرال پخش شده بود او مى گفت: 
زندگى سیاه پوست ها مهم اســت. ولى در تیراندازى پلیس ها 41 

درصد سیاه پوست و 20 درصد سفید پوست  کشته شده اند.
 او این حرف را سال 2012 در دادگاهى عنوان کرد که در آن دولت 
«باراك اوباما» علیه پلیس ســیاتل شــکایت کرده بود. بعد از این 
دادگاه، وزارت دادگسترى از پلیس خواست تا در سیاست هاى خود 

تغییراتى ایجاد کند.
یک سناتور جمهوریخواه هم از او تعریف کرده و گفته است که جیمز 

روبارت خدمات خیریه اى براى پناهندگان انجام داده است.
 سیستم قضائى را وسیله اى براى کمک به مردم 

مى داند 
 چندى پیش بود که روبارت از اســتفاده کــردن از دادگاه ها براى 
دفاع از مردمى گفت که از حقشان محروم هستند، او در این رابطه 
گفت: من افراد زیادى را دیدم که احســاس مى کنند نظام حقوقى 
علیه آنهاســت یا عدالت براى آنها رعایت نشــده. از زمان حضور 
من در این سیســتم تالش کردم به آنها نشــان دهم که سیستم 
حقوقى به نفع آنهاست و مى تواند فرصتى براى آنها باشد تا جبران 
مافات کنند. کار  کردن با افرادى که یــک نیاز فورى دارند و اینکه 
شــما مى توانید به آنها کمک کنید، رضایت بخش ترین قسمت

 حقوق است.

دولت هند با ارائه دادخواســتى به دادگاه عالى و اصالح 
قوانین ازدواج و طالق در نظر دارد،سنت سه طالقه کردن 

زنان مسلمان را در این کشور ممنوع کند.
به گزارش ایرنا،براســاس ســنتى که در بین تعدادى از 
مسلمانان هند رایج است، مرد تنها با گفتن سه بار کلمه 
طالق،بدون پذیرش هیچگونه مســئولیت وتکلیفى در 
قبال همســر و کودکان آنها را ترك و همســر دیگرى 

اختیار مى کند.
در سال هاى اخیر با رشد فناورى ارتباطى بسیارى ازمردان 
حتى به خود زحمت گفتن سه بار طالق را هم نمى دهند 
و با فرستادن پســت الکترونیکى،پیامک و یا ارسال پیام 
از طریق شــبکه هاى اجتماعى به زندگى مشترك خود 

پایان مى دهند.
تعدادى از حقوقدانان، قضات، فعاالن اجتماعى و زنان هند 
نیز سه طالقه به شیوه اى که در بین تعدادى از مسلمانان 
این کشور وجود دارد را برخالف قوانین اسالم دانستند و 

خواستار تجدید نظر در آن شدند.
سازمان «بهاراتا مسلم مهیال اندولن» با جمع آورى بیش 
از 50 هزار امضا از زنان خواســتار تجدید نظر دراین نوع 

طالق شده است.
هزاران نفر از زنان مسلمان هندى نیز طالق هاى یکجانبه 
را باعث سست شــدن بنیان خانواده مى دانند و خواستار 
بازنگرى این نوع طالق بر مبناى شــرع مقدس اسالم 

هستند.

در بخشى از این طومار آمده است این نوع طالق عملى 
غیر اسالمى است و باید هرچه زودتر ممنوع شود.

«زکیا سومان» از فعاالن اجتماعى با بیان اینکه هزاران 
نفر از زنان در ایالت هاى گجرات،مهاراشترا، مادیا پرادش، 
تامیل نادو و بیهار این تومار را امضا کرده اند گفت که این 

نوع طالق کیان خانواده را به خطر مى اندازد.
«صفه اختر» یکى از فعاالن حقــوق زنان مى گوید که 
در ســال 2014 از 235 موردى که بــه عدالتخانه هاى 
شریعت رفته اند، 80 درصد مربوط به طالق شفاهى بوده 
است.وى خاطرنشــان کرد 93 درصد از زنانى که مورد 
پرسش قرار گرفتند با اجراى داورى قبل از طالق، موافق

 بوده اند.

فاده ترامپ از 
ح «سلب بودجه» 

کدام قاضى دستور ترامپ را لغو کرد ؟ ممنوعیت سه طالقه کردن زنان در هند 

کره جنوبی از اعدام رئیس آژانس جاسوسی کره شمالی خبر داد.   فارس|
وزارت اتحــاد دو کره اعالم کــرد «کیم جونــگ اون» رهبر کره شــمالی رئیس آژانس جاسوســی این 
کشــور را از به دلیل ســوء اســتفاده از قدرت، از کار برکنارکرد و چند تن از مقامات این آژانس را نیز اعدام 

کرد. 
«جئونگ جون هی» ســخنگوي وزارت اتحاد دو کره گفت پس از آنکه آژانس امنیت داخلی کره شمالی به 
دلیل سوء استفاده از قدرت و فســاد زیر ذره بین قرار گرفت، «کیم وون هونگ»، رئیس این آژانس اواسط 

ژانویه امسال از کار برکنار شد. 
وي افزود :«رهبر کره شمالی، کیم وون هونگ که یکی از مشــاوران نزدیک وي بود را از کار برکنار کرد و 

درجه نظامی او را تقلیل داد.»
یک مقام وزارت اتحاد دو کره که خواست نامش فاش نشود اعالم کرد کره شمالی همچنین تعداد نامشخصی 

از مقامات آژانس امنیت داخلی این کشور را اعدام کرد.
وي افزود برکناري فوري یک مقام ارشد کره شمالی ممکن است به دلیل افزایش نگرانی در بین نخبگان از 

بی ثباتی در این کشور منجر شود. 
رئیس آژانس جاسوسی کره شــمالی که از سال 2012 میالدي در این ســمت قرار دارد، نقش مهمی را در 

بازداشت و اعدام «جانگ سونگ تائک» عموي کیم جونگ اون داشت.
رهبر کره شمالی بیش از یکصد تن از مقامات نظامی و دولتی این کشور اعدام کرده که از جمله این افراد اعدام 

«هیون یونگ چول» وزیر پیشین دفاع این کشور در سال 2015 است.

  مهر | بدهى بانکى شــهروندان، جریمه هاى پرداخت نشده و قرض شــرکت ها و مؤسسات روسیه 
در سال 2016 به فراتر از 140 میلیارد دالر رسید که نسبت به ســال 2015 حدود 30 میلیارد دالر بیشتر شده 

است.
نتایج بررســى هاى ســازمان فدرال پلیس قضائى روســیه نشــان مى دهد، شــهروندان این کشور سال 
2016 را بــا بیش از 80 میلیــارد دالر بدهى پایان دادند که ســهم ســرانه هر فرد حدود هــزار و200 دالر 

مى شود.
بنا به این گزارش، 88 درصد بدهى هاى برآورد شده شخصى است که به افراد و وام گیرندگان حقیقى مربوط 

مى شود و تجارى نیست.
بخش عمده بدهى هاى مردم شامل 44 درصد نیز به بانک ها تعلق دارد.

از سوى دیگر، با توجه به انبوه دعاوى مطرح شــده، مأموران و محاکم قضائى مسئول این حوزه سال گذشته 
هفت میلیون و 200 هزار پرونده را بررسى کردند.

31/5میلیون پرونده بدهى در روسیه نیز مربوط به قبض هاى جریمه عقب افتاده راهنمایى و رانندگى است که 
در مقایسه با سال قبل 7/9میلیون پرونده افزایش یافته است.

بر اساس قوانین روسیه، شهروندانى که بدهى آنان تعیین تکلیف نشده است، اجازه خروج از کشور را ندارند و 
اگر این تعهد مربوط به خدمات مسکن نیز باشد با حکم دادگاه، خانه فرد مقروض براى تسویه بدهى به فروش 

مى رسد. 
از سوى دیگر، سرجمع بدهى هاى بخش حقوقى شامل شرکت ها، مراکز تجارى و مؤسسات خصوصى در سال 

2016، حدود 60 میلیارد دالر اعالم شده است که با بدهى شهروندان 140 میلیارد دالر مى شود.

اعدام مقامات توسط رهبر کره شمالی   

روس ها سال 2016 بدهکارتر شدند

قاضی ارشد دادگاه قانون اساسی کره آریا|
گئون هائه» رئیس جمهوري استیضاح شده این

نهایی میشود.
بر اساس قانون کشــور کره جنوبی این دادگاه
وضعیت رئیس جمهور رسیدگی کند و درباره برک
3این مهلت را روز 13 ماه مارچ (23 اسفند) تعیین
با این حساب قرار است در آن زمان درباره برک
سیاسی و مالی در این کشور تصمیم گیري شــ
دهد آن زمان کره جنوبی دو ماه فرصت خواهد

رئیس جمهور جدید برگزار کند.
«پارك هان چول» قاضی ارشد دادگاه قانون اس
او و هشت نفر دیگر از قضات این دادگاه پس ا

رسیده اند.
وي افزود: برخی از قضات بر این باور بودند که
وضعیت رئیس جمهور رسیدگی شود اما پس از

مارچ داده شده است.
پارلمان کره جنوبی، رئیس جمهور را در ماه گذ
پرونده خانم «چوي سون ســیل» متهم اصلی

کرد.

اتهامات رئیس جمهوري کره جنو
«چوي سون سیل» که فعالیت هایش منج
جنوبی در پارلمانشد، در نخستین حضور

بی گناهی کرد.
این دادگاه دو بار در ماه جاري میالدي در
در خصوص فساد مالی، سند سازي و سوء اس
گزارش ها حاکی است که این زن
نهاد ریاست جمهوري این
اسناد مهم کشوري، بعض
او متهم است که با سوء
از شرکت هاي بزرگ ای
شرکت هاي زیر مجمو
او در شرایطی که در ک
بود ، گفت که بســیار

نقل و انتقاالت پو
نسبت داده و کامًال ناد
پارك گئون هائــه نیز
آخرین مصاحبه خود با

نشده است.

دولت کویت پــس از ماه ها بررســى جنبه هاى 
مختلــف قانون اعــزام بــه خدمت جوانــان در 
این کشــور طــى بخشــنامه اى از اجــراى آن 

خبر داد.
به گزارش مشرق، وزارت دفاع کویت در بخشنامه 
صادر شده با تأسیس نهادى به نام «سازمان ملى 
فعالیت هاى نظامى» قوانین الزم براى اعزام جوانان 

به خدمت سربازى را ابالغ کرده است .
این نهاد تحت هدایت ســتاد کل نیروهاى مسلح 
فعالیت مى کند و افــرادى که به دلیــل توانایى 
جسمانى قادر به انجام خدمت سربازى نخواهند بود 
به انجام فعالیت هاى ادارى و فنى خواهند پرداخت .

کویت تأمین امنیت خود را به بیش از 15 هزار نیروى 
نظامى مستقر در این کشور واگذار کرده است اما در 
عین حال قصد دارد اقداماتى را در راســتاى بومى 

سازى در این زمینه انجام دهد .
وزارت دفاع کویت درحالى دســت بــه این اقدام 
مى زند کــه بخش قابل توجهــى از جمعیت یک 
میلیــون و 200 هزار نفرى کویت از نســل جوان 
هستند و برخى از آنها پس از طى کردن دوره هاى 
آموزشى الزم در ارگان هایى همچون ارتش، پلیس 

و گارد ملى استخدام مى شوند.
از سوى دیگر کویت طى سال هاى اخیر به صورت 
جدى توانمندى هاى دفاعى خود را افزایش داده که 
در آخرین مورد سفارش خرید 28 جنگنده اف-18 

را به آمریکا کرده است.
«خالد جارا...»معاون وزیر خارجه کویت پیش از این 
اعالم کرد که این کشــور از زمان جنگ دوم خلیج 
فارس و آزادسازى این کشور از اشغال نیروهاى رژیم 
بعث عراق تاکنون سالح هایى به ارزش 25 میلیارد 
دالر از آمریکا خریدارى کرده و مذاکره بر سر نهایى 
کردن یک قرارداد ده میلیارد دالرى دیگر ادامه دارد.

 این مقام مسئول کویتى افزود: نیاز به سالح هاى 
جدید یک امر قطعى اســت و با توجه به تحوالت 
پیچیده منطقه و لزوم آماده باش نیروهاى امنیتى 
کویت براى مقابله با چالش هــاى احتمالى، این 

سالح ها خریدارى مى شود.
کویت چندى پیــش نیز طى قــراردادى نظامى 
چند بالگرد نظامى فرانســوى را خریــدارى کرد. 
این کشــور اعالم کرد که این قرارداد شامل خرید 
24 فرونــد بالگرد ســنگین نــوع «کاراکال» از 

فرانسه است.

آغاز اعزام به خدمت 
تعویق تعویق سربازى در کویت

تصمیم گیري تصمیم گیري 
در باره در باره 

رئیس جمهور رئیس جمهور 
کره جنوبی کره جنوبی 
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چهل تکه

  فرارو| «سلوى» زن 42 ساله هندى زمانى که در سوراخ 
سمت راست بینى اش احســاس خارش و در سرش احساس 
سوزش مى کرد ناگهان از خواب بیدار شد. بعد از مراجعه این زن 
به بیمارستان، پزشکان با کمک آندوسکوپى یک حشره عجیب 

را در قاعده جمجمه بین دو چشم وى مشاهده کردند.
وى که اهل ناحیه «اینجام باکام» هندوســتان است در این 
خصوص گفت: ابتدا وقتى در ســوراخ ســمت راست بینى ام 
احســاس خارش کردم از خواب پریدم اما قبل از اینکه بتوانم 
کارى انجام دهم وارد جمجمه ام شد. احساس مى کردم حشره 
باشــد. هنگامى که شــروع به حرکت مى کرد در چشم هایم 
احساس سوزش داشتم. تمام شب احساس ناراحتى مى کردم.

خبرنگار یک شبکه السالوادورى، درحالى با فردى که    فردا|
کامیون او را زیر گرفته است، صحبت مى کند که وى وضعیت وخیمى 
دارد. مرد صدمه دیده در حادثه به خبرنــگار که میکروفن را جلوى 
دهان وى گرفته است، مى گوید: «به من آسیب زدند و احساس درد 
و ناراحتى مى کنم». وى در پاسخ به سئوال خبرنگار که آیا ماشینى 
که وى را زیر گرفته است، دیده یا خیر، مى گوید که «خیر». خبرنگار 
به جاى کمک رسانى به فرد آسیب دیده در حادثه تصادف یا انتقال 
وى به بیمارستان، از او مى پرسد آیا تمایل دارد به بیمارستان منتقل 
شود! مرد قادر به پاسخ به این سئوال نبود و پس از کشیدن آه گفت: 
«بیمارستان». گزارش هاى خبرى حاکى است که مرد مصدوم به 
محض پایان کار تصویربردارى و مصاحبه خبرنگار، بر اثر شــدت 

جراحات جان خود را از دست مى دهد.

  باشگاه خبرنگاران جوان | مرد 40 ســاله بــه اتهام 
کشتن تازه عروس هشت ساله در یک هتل بازداشت شد.

پزشکان یک بیمارســتان که مرگ دختر هشت ســاله را بسیار 
وحشتناك دانستند تحقیقات را آغاز کردند و مرد 40 ساله اى را که 
ادعا مى کرد شوهر این دختر است را دربیمارستان بازداشت کردند.
پدر این دختر هشت ساله نیز بخاطر تصمیم بى  رحمانه شان ودادن 

اجازه براى ازدواج دختر بچه با مرد 40 ساله بازداشت شده است.
رســانه هاى یمن نوشــته اند که طبق گزارش پزشکان و پلیس 
دختربچه هشت ساله یمنى در همان شب عروسى به دلیل جراحات 

بسیار جان سپرد.
دادستان دستور رسیدگى فورى به این پرونده را صادر کرده است.

سوسک زنده در
 جمجمه زن هندى 

مصاحبه با مصدوم 
در حال مرگ

کشته شدن 
عروس 8 ساله  030201

پلیس آگاهى از مردم خواســت زن 40 ســاله که با کارت عابر بانک 
سرقتى، طال خریدارى مى کند را شناسایى کنند.

به گزارش میزان، ساعت 17 بیست و هشتم آبان ماه زنى با مراجعه به 
مغازه طالفروشى در مجتمع تجارى گلستان در منطقه پونک تهران، 
از صاحب طالفروشى درخواست یک سرویس طال براى خرید کرده 
و در ادامه با واریز این مبلغ به حساب صاحب مغازه اقدام به خرید یک 

سرویس طالى چهار میلیون تومانى مى کند. 
چند روز پس از مراجعه این خانم به مغازه طالفروشى و خرید سرویس 
طال، صاحب مغازه طالفروشى متوجه مسدود شدن حساب بانکى خود 
مى شود؛ در مراجعه این شخص به شــعبه بانک جهت بررسى علت 
مسدود شدن حســاب، وى اطالع پیدا مى کند که مبلغ چهار میلیون 
تومان پول واریز شده به حسابش از سوى خانم خریدار سرویس طال، 
متعلق به حساب بانکى یکى از شهروندان بوده که عابربانکش مورد 

سرقت سارقین قرار گرفته است. 
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع «تحصیل مال نامشروع» و به 
دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراى ناحیه 5 تهران، پرونده در اختیار 

پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهــان پایــگاه دوم پلیــس آگاهــى بــا بازبینــى تصاویر 
دوربین هاى مداربســته داخل مغازه طالفروشــى و بــا راهنمایى 
صاحب طالفروشى موفق به شناسایى تصویر خانمى حدوداً 40 ساله 
شدند که در مراجعه به مغازه طالفروشى و با اســتفاده از عابربانک 
مسروقه اقدام به خرید ســرویس طالى چهار میلیون تومانى کرده 

بود.
 مرکز اطالع رســانى پلیس آگاهى تهران بزرگ، با انتشار این خبر 
اعالم کرد: در ادامه رســیدگى به این پرونده، دســتور انتشار بدون 
پوشش تصویر به دست آمده از متهم پرونده از سوى بازپرس پرونده 
صادر شده است لذا از شــهروندانى که موفق به شناسایى تصویر این 
خانم شده اند درخواست مى شود تا اطالعات خود را ازطریق شماره 
تماس 21869006 در اختیار کارآگاهان پایــگاه دوم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار دهنـد.

   جام جم آنالین | جوانى براى به دست آوردن 
دل دختر مورد عالقه اش خودروهــاى گرانقیمت اجاره 
مى کرد، براى پرداخت هزینه دروغگویى هایش مجبور 

به دزدى بود.
او که در یک شب به ده واحد مســکونى دستبرد زده بود 

سرانجام توسط پلیس دستگیر شد.
چندى پیش ساکنان مجتمعى در غرب پایتخت در داخل 
ساختمان با پسر جوان شیک پوشــى روبه رو شدند که 
کوله اى به دوش انداخته بود. از آنجا که چهره او برایشان 
ناآشنا بود به او مظنون شدند. اما از آنجا که اطمینان کامل 
نداشتند او را زیر نظر گرفتند و زمانى که قصد داشت با پیچ 
گوشــتى در آپارتمانى را باز کند مچش را گرفتند و بدین 

ترتیب سارق جوان به دام افتاد وتحویل پلیس شد.
مأموران در بازرسى بدنى متهم، سوئیچ خودروى پژو 206 

را پیدا کردند و وقتى در صندوق عقب خودرو راباز کردند؛ 
11 میلیون تومان پول در آن یافتند. سارق در بازجویى ها به 
سرقت هاى سریالى ازمجتمع هاى مسکونى اعتراف کرد 
و گفت:«تا چند سال قبل با دوستم کیف قاپى مى کردیم. 
اما خیلى زود دستگیر شدم و براى همین با خودم عهد کردم 
که دیگر دنبال کارهاى خالف نروم. مدتى قبل با دخترى 
آشنا شدم و تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. اما این دختر 
از یک خانواده ثروتمند بود و براى اینکه بتوانم توجه اش 
را جلب کنم به دروغ خودم را پسر یک خانواده ثروتمند جا 
زدم. دروغى که دردسرى هاى زیادى برایم داشت. طورى 
که مجبور شدم خودروهاى مدل باال اجاره کنم و با آنها به 
سر قرار بروم تا باور کند که من بچه پولدار هستم. دردسر 
من از همین روزها شروع شد. زمانى که یک خودرو اجاره 
مى کردم باید میلیون ها تومان پول کرایه مى دادم. درحالى 

که پرداخت این پول ها در توانم نبود. براى همین تصمیم 
گرفتم به دزدى بروم تا هزینه اجاره خودروها را بپردازم.به 
همین خاطر با تصور پولدار شدن و رسیدن به دختر مورد 
عالقه ام از دو ماه قبل سرقت هایم را شروع کردم. من حتى 
براى انجام سرقت هایم از خودروهاى اجاره اى استفاده 

مى کردم و به آپارتمان ها دستبرد مى زدم.»
وى افزود: «به این دلیل مجتمع ها را براى سرقت انتخاب 
مى کردم چون معموًال همسایه ها همدیگر را نمى شناسند 
به من شک نمى کردند. آنقدر در این مجتمع ها همسایه ها 
با هم بیگانه هستند که من طى چند شب در یک مجتمع 
به ده آپارتمان دستبرد زدم اما هیچکس متوجه نشد.حاال 

هم به شدت پشیمانم.»
این دزد پــس ازدســتگیرى دراختیارمأمــوران پلیس 

قرارگرفت تا تحقیقات کامل از او به عمل آید.

,,جوان عاشق پیشه، دزد شد

چندى پیش 
ساکنان مجتمعى 
در غرب 
پایتخت در 
داخل ساختمان 
با پسر جوان 
شیک پوشى 
روبه رو شدند 
که کوله اى به 
دوش انداخته 
بود. از آنجا 
که چهره او 
برایشان ناآشنا 
بود به او مظنون 
شدند

خرید میلیونى طال 
توسط دزد زن

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از کشف تعداد 
150کارتن انواع اسباب بازي قاچاق به ارزش یک 

میلیارد ریال خبر داد. 
ســرهنگ غالمرضا براتی در گفتگــو با پایگاه 
خبري پلیس گفت: مأموران انتظامی ایســتگاه 
ایست و بازرســی شهید رئیســیان شهرستان 
سمیرم حین کنترل خودروهاي عبوري به یک 
دستگاه کامیون کشــنده که از جنوب کشور به 
ســمت تهران در حرکت بودمشــکوك و آن را 

متوقف کردند.
وي ادامه داد: در بازرســی از این کامیون تعداد 
150کارتن انواع اســباب بازي فاقــد هر گونه 

مدارك معتبر گمرکی کشف شد.
این مقام انتظامی بیان داشت: ارزش این محموله 
کشف شده توســط کارشناســان مربوطه یک 

میلیارد ریال اعالم شده است.
سرهنگ براتی افزود: در این رابطه راننده خودرو 
دستگیر و جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان ســمیرم در پایان 
خاطر نشان کرد: قاچاق کاال به تولیدات داخلی 
کشور ضربه خواهد زد که نیروي انتظامی در این 
خصوص با قاچاقچیان کاال برخورد قانونی خواهد 

کرد و اجازه جوالن به آنها نخواهد داد.

 14 دانش آموز که با تشخیص اولیه مسمومیت 
با گاز منواکســید کربن به بیمارستانى در مشهد 

منتقل شدند، تحت درمان قرار گرفتند.
به گزارش میزان، صبح روز دوشــنبه مسئوالن 
مدرسه پســرانه اى در خیابان دانش مشهد در 
تماس با اورژانس و آتش نشانى از گازگرفتگى 
دانش آموزان یک کالس خبــرداد. با توجه به 
حساسیت موضوع تیم هاى آتش نشانى و امدادى 

بالفاصله در محل حاضر شدند. 
بررسى هاى اولیه نشــان مى داد 14 دانش آموز 
دچار بى حالى، ســرگیجه و مســمومیت با گاز 

منواکسید کربن شده اند. 
تیم هــاى درمانى پس از اقدامــات اولیه دانش 
آموزان را به بیمارستان ثامن منتقل کردند و این 

افراد تحت درمان قرار گرفتند. 
در بررسى هاى اولیه مشخص شد بخارى کالس 
سالم اســت و هیچ عالئمى از نشــت گاز وجود 

نداشت و به همین دلیل بررسى ها ادامه دارد. 

100میلیون اسباب بازي 
قاچاق به مقصد نرسید

مسمومیت 14 دانش آموز

سخنگوى سازمان آتش نشانى از حریق گسترده در یک ساختمان    میزان|
14 واحدى در تهران خبرداد.

جالل ملکى گفت: ســاعت 12 و 35 دقیقه روز دوشــنبه، آتش سوزى در یک 
ساختمان مسکونى در بلوار ابوذر، بین پل سوم و چهارم، خیابان پاکزاد در تهران 
به سازمان آتش نشــانى اعالم شــد. وى افزود: نیروهاى 3 ایستگاه با تشک 
نجات، خودروى تنفســى و نردبان هیدرولیکى به محل حادثه اعزام شــده و 

امدادرسانى هاى خود را آغاز کردند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى با اشــاره به وضعیت محل حادثه اظهارداشت: 
حریق در طبقه اول یک ساختمان مسکونى چهار طبقه که داراى 14 واحد بود 

اتفاق افتاده و آتش در حال سرایت به طبقات باال بود.
ملکى ادامه داد: دود زیادى طبقات باالیى ســاختمان را فرا گرفته بود و آتش 
نشان ها با دســتگاه هاى باالبر و همچنین از طریق راه پله ها، اقدام به تخلیه 

ساختمان کردند.
وى از محبوس شــدن 13 تن در طبقــات مختلف این ســاختمان خبرداد و 
خاطرنشان کرد: آتش نشــان ها موفق به خروج 13 تن از شــهروندان از این 

ساختمان مسکونى شدند که در بین آنها، یک نوزاد 10 روزه نیز حضور داشت.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى با تأکید بر ســالمت تمام افراد حاضر در این 
ساختمان اذعان کرد: خوشــبختانه تمام ساکنان ساختمان در سالمت کامل از 
محیط خارج شده و آتش نشان ها موفق شدند ساعت 13 و 43 دقیقه عملیات 

خود را به اتمام برسانند.

انگشت دست دختر جوان هنگام کار با گوشت کوب برقى 
داخل تیغه هاى آن گیر کرد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ساعت 20و 12 
دقیقه یک شنبه شب حادثه گیرکردن دست یک دختر 
جوان در گوشت کوب برقى به ســامانه 125 در تهران 
اعالم شــد که به سرعت آتش نشــانان ایستگاه 87 به 
همراه گروه امداد و نجات 5 به محــل حادثه در محله 

یافت آباد، میدان پژوتن، کوچه محمدى اعزام شدند.
اکبر اصالتى افســر آماده منطقه 4 درباره جزئیات این 
حادثه اظهار داشت: یک دختر 18 ســاله در آشپزخانه 

هنگام کار با گوشــت کوب برقى در اثر رعایت نکردن 
اصول ایمنى ناگهان دچار حادثه شــده و انگشت سبابه 
دست راســت وى به داخل تیغه هاى گوش  کوب برقى 

فرو رفته بود.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125، آتش نشانان و نجاتگران 
به سرعت با استفاده از تجهیزات ویژه نجات به صورت 
کامًال ایمن، انگشــت دست این شــهروند را در حضور 
عوامل اورژانس رهاســازى کردنــد و وى را به مراکز 
درمانى انتقال دادند همچنین عملیات آتش نشانان با ارائه 

تذکرات ایمنى الزم به ساکنان ساختمان پایان یافت.

نجات نوزاد 10 روزه از میان آتش
پرتاب شبانه ترقه به سوى یک خودرو در شیراز باعث 

تخریب خودرو و شیشه هاى چند خانه شد.
به گزارش انتخــاب، ســاعت 1و 34 دقیقه بامداد 
یک شنبه الستیک یک دســتگاه خودروى پیکان 
سفیدرنگ در بلوار چمران منفجر شد. در پى اطالع 
رسانى این حادثه به مرکز 110، مأمورین انتظامى در 

محل حاضر شدند. 
فرمانده انتظامى شهرستان شــیراز گفت: انفجار به 
دلیل پرتاب شدن یک عدد ترقه اکلیل سرنج به سمت 
این وسیله نقلیه توسط فردى ناشناس در بلوار چمران 
اتفاق افتاده است و  الستیک این خودرو هنگام عبور 

از روى ترقه دچار پارگى  شدید شده است.
سرهنگ یوســف ملک زاده افزود: در پى این اتفاق 
عوامل چک و خنثى سازى در محل حاضر شدند اما 
موردى مشاهده نشد. وى ادامه داد: این حادثه تنها 
خسارات جزئى به همراه داشته است. در این خصوص 
تعداد دو جام شیشه دو منزل مجاور تخریب شده بود.

سرهنگ ملک زاده گفت:با توجه به نزدیک شدن به 
ایام پایانى سال و چهارشــنبه سورى خانواده ها باید 

بیشتر مراقب فرزندان خود باشند. 

انفجار ترقه 
خودرو را تخریب کرد

گیر کردن انگشت در گوشت کوب برقى 

  مهر| دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان پاکدشــت از دستگیرى 
عامل آزار و اذیت زنان در شهرســتان پاکدشــت خبرداد  وگفت: متهم با نصب 
دوربین در تفنگ ســاچمه اى به آزار و اذیت زنان در ســطح شهر اقدام مى کرده 

است.
رحیم علیش پور با اعالم این خبر گفت: روز پنج شــنبه هفته گذشته چهار خانم 
به صورت متوالى به بیمارســتان مراجعه و اعالم کردند که در یک لحظه متوجه 
سوزشــى از ناحیه پا شــده اند که در بررسى هاى اولیه مشخص شــد  با  تفنگ 

ساچمه اى تیراندازى شده و به پاى آنان برخورد کرده است.

این مقام قضائى افزود: با همکارى پلیس اطالعات امنیت و راهنمایى یکى از افراد 
آسیب دیده موضوع مورد بررسى قرار گرفت و از تمامى منازل مناطق بازرسى به 

عمل آمد که در نهایت از دو منزل دو تفنگ ساچمه اى کشف شد.
علیش پور در ادامه بیان کرد: دراین رابطه زاویه تیراندازى ها در نظرگرفته شــد و 

فردى که به تیراندازى اقدام کرده بود شناسایى و دستور بازداشت وى صادر شد. 
دادســتان عمومــى وانقالب شهرســتان پاکدشــت اضافــه کرد: ایــن فرد 
به جــرم ارتکابى اعتــراف کرد و بــا صدور قــرار وثیقــه روانه زندان شــده 

است.  

شکارچى 
زنان پاکدشت 
به دام افتاد
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آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 

مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 
8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در 
شهر از تاریخ انتشار آگهى و در روســتاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست 
را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى اســت در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به 
دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شــماره 139560302019000615- 1395/10/27- آقاي یدالــه عبداللهى دهاقانى فرزند 
حسینقلى تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى پالك 1030 فرعى از 127  اصلى 
به مساحت ششــدانگ 2098/30 مترمربع واقع در اراضى خلف دزجا دهاقان انتقال عادى مع الواسطه از 
طرف عزیزاله دوایى (مالکین رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1395/11/05 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: چهارشنبه 1395/11/20 م الف: 95/251 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/11/105

اجراییه
شماره: 1110/94  به موجب راي شماره 233 تاریخ 95/3/10 حوزه 29 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه خسرو قاسمى به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک ها تا زمان اجراى حکم براساس شاخص بانک مرکزى (1/350/000-86/12/25 
و 86/12/20-5/820/000 و 87/1/7-3/400/000) و مبلغ سیصد و سى هزار ریال هزینه دادرسى و 
هزینه نشر آگهى تا اجراى کامل حکم در حق خواهان (نشر آگهى رســیدگى-دادنامه-اجرائیه) و مبلغ 
نیم عشــر حق االجراء در حق صندوق دولت، مشــخصات محکوم له: حمیدرضا خیراللهى به نشــانى: 
بازاربزرگ- روبروى پاساژ صدر فروشگاه بزرگ خیراللهى. 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: 34495 شعبه 29 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/393
اجراییه

شماره: 901/94 -1395/9/2 به موجب راي شماره 49 تاریخ 95/1/23 حوزه 27 شوراي حل اختالف 
شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه رضا چراغى بابادى به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به: محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغ 13/878/000 ریال بابت اصل خواســته و 
210/000 ریال بابت هزینه دادرسى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 912007/022000-93/4/15 تا تاریخ اجراى حکم و هزینه هاى نشر آگهى در حق محکوم 
له: حمیدرضا خیراللهى به نشانى: اصفهان بازار بزرگ روبروى پاساژ صدر فروشگاه خیراللهى، و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 34497 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /11/394
اجراییه

شماره: 950718-1395/11/3 به موجب راي شماره 9509976793801489 تاریخ 95/9/3 حوزه 8 
شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه زینب پهلوانى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 192/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/110/000 
ریال خسارت دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
بــه ش 398307-94/4/17 و 398309-94/6/1 و 398318-94/2/26 و 398305- 94/3/8 و 
003495-94/5/12 نیم عشر حق االجرا، مشخصات محکوم له: ایرج خیراللهى به نشانى: اصفهان بازار 
مقابل پاساژ صدر فروشــگاه خیراللهى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 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: 34499 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/395
اجراییه

شماره: 415/95 ش6-1395/11/5 به موجب راي شــماره 1410 تاریخ 95/8/19 حوزه ششم شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیها: 1- شرکت جهان اندیش اکسین 
2- صادق باباخانى هر دو نفر به نشــانى مجهول المکان محکوم اند به:  پرداخت مبلغ 185/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/855/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه نشر 
آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک (95/2/27) لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص 
بانک مرکزى به صورت تضامنى در حق محکوم له: سید امیرحسین مدرس صادقى فرزند سید محسن به 
نشانى: خیابان عبدالرزاق جنب بانک سپه مجتمع انقالب، و نیم عشر دولتى. 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 اســتیفاء 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: 34506 شعبه 

6 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/396
اجراییه

شماره: 199/95 ش25-1395/11/2 به موجب راي شماره 368 تاریخ 95/4/13 حوزه 25 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه پیمان فتاحى به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و 715/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل به میزان 60٪ تعرفه قانونى خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/2/25 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از 
سوى بانک مرکزى برعهده اجراى احکام و همچنین پرداخت نیم عشر اجرایى، مشخصات محکوم له: 
امیرحســین جعفر خانى با وکالت ندا سادات میرحسینى به نشــانى: اص، خ کاوه- جنب قرض الحسنه 
فروشگاه پارســه. 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 میســر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 34509 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /11/397
اجراییه

شماره: 291/95 ش42 به موجب راي شماره 557 تاریخ 95/6/15 حوزه شعبه 42 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما: 1- حسین جانى فرزند غالمحسین شغل آزاد 
به نشانى مجهول المکان 2- محمود عباسى به نشــانى:خ وحید جنب پوشاك مهدیه کوچه صانعى بن 
بست دوم پ 35 ، محکوم اند به:  پرداخت تضامنى مبلغ ســى وپنج میلیون ریال (35/000/000 ریال) 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/095/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک 
موصوف (به شــماره 1393/088650/16 به تاریخ 95/3/1) در حق خواهان: امیر طالبى فرزند محمود 
شغل آزاد به نشانى: خ 24 مترى کوچه مالکى پ 143، و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 34513 شعبه 42 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/398

اجراییه
شماره: 238/95 ش51-95/10/18 به موجب راي شــماره 527 تاریخ 95/7/26 حوزه 51 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابراهیم رمضانى به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت چک شماره 901/012025960 و بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/345/000 ریال هزینه دادرســى و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و پرداخت 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/4/8 و پرداخت نیم عشر در حق اجراى احکام، مشخصات محکوم له: 
مهدى میرزائى فرزند محمدعلى به نشانى: خ هشت بهشت شرقى چهارراه پیروزى جنب قرض الحسنه 
ابوتراب ســاختمان نوســاز طبقه دوم. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 34517 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/399
اجراییه

شــماره: 572/95 ش51-1395/11 به موجب راي شــماره 633 تاریخ 95/8/20 حوزه 51 شــوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهان کــه قطعیت یافته اســت محکوم علیــه ناصر مقدســى فریدنى به 
نشــانی مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 10/000/000 ریال بابت چک شــماره 
1495/792351/46 و مبلغ 1/050/000 ریال هزینه دادرســى و 120/000 ریال هزینه نشــر آگهى و 
خسارت تاخیر تادیه سررسید 95/2/25 و پرداخت نیم عشر در حق اجراى احکام، مشخصات محکوم له: 
مهدى میرزائى به نشانى: هشت بهشت شــرقى چهارراه پیروزى ساختمان نوساز جنب ساعت فروشى. 
ماده 34 قانون اجــراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 34520 شــعبه 51 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره سه) /11/400
اجراییه

شماره: 576/95 ش51-1395/11/5 به موجب راي شــماره 637 تاریخ 95/8/2 حوزه 51 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابراهیم اورگانى على پور فرزند گرگعلى 
به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک 1679053-

1/095/000 ریال بابت هزینه دادرســى و 120/000 ریال هزینه نشــر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 94/11/30 و پرداخت نیم عشر حق اجراى احکام، مشــخصات محکوم له: مهدى میرزائى فرزند 
محمدعلى به نشانى: هشت بهشت شرقى چهارراه پیروزى جنب قرض الحسنه ابوتراب ساختمان 9. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 34518 شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/401

اجراییه
شــماره: 1042/95 ش13ح-1395/11/5 به موجب راي شــماره 1441 تاریخ 95/8/29 حوزه سیزده 
شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدى جبارى راینى فرزند 
حمداله شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون 
و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و چهار میلیون و ســیصد و چهل و هفت هزار و پانصد ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 
94/11/5 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له: علیرضا شــعاعى فرزند محمود شــغل آزاد به نشــانى 
اصفهان خ مهرآباد، بن شب بو پ 36 با وکالت امین رجبى به نشانى: اصفهان خ توحید میانى، نبش کوچه 
پارکینگ شهردارى، ساختمان ســرور طبقه اول دفتر محمدحاج باقرى، و پرداخت نیم عشر حق اجرا به 
حساب صندوق دادگســترى. 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: 34523 شــعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/402
اجراییه

شماره: 120/95-1395/11/5 به موجب راي شماره 527 تاریخ 95/7/29 حوزه 52 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: على ســهیلى اصفهانى فرزند حسن شغل: آزاد 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشــت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
900/000 ریال بابت هزینه دادرسى هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک به تاریخ 94/11/6 تا تاریخ اجراى حکم ونیم عشر اجرایى، مشخصات محکوم له: حسین 
رفیعیان فرزند حیدرعلى شغل: آزاد به نشــانى: خ زاهد اصفهانى بن ناصر پ 23. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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 اســتیفاء 
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: 34528 

شعبه 102 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/403
اجراییه

شماره: 495/95 به موجب راي شــماره 95-481 تاریخ 95/8/2 حوزه 53 حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه بهزاد حبیبى خوراسگانى فرزند قدیرعلى شغل: 
آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/520/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 120/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/5/2 تا تاریخ اجراى حکم و نیم 
عشر اجراى احکام در حق خواهان: محمدرضا قضاوى با وکالت الهام ابوالحسنى فرزند حسن شغل: آزاد 
به نشانى: اصفهان خوراسگان خ اباذر اباذر 8 جنب موبایل باران پالك 364، صادر و اعالم مى نماید. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 34530 شعبه 53 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/404

اجراییه
شــماره: 950264 ش33-1395/11/4 به موجب راي شــماره 1574 تاریخ 95/8/25 حوزه شعبه 33 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیرحسین زهدى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 25/600/000 ریال بابت خسارات وارده و مبلغ 885/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 1/500/000 ریال بابت 
هزینه کارشناسى درحق محکوم له: محمد کچوئى نژاد به نشانى: اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه کوچه 
اردیبهشت پالك 111 و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 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: 34533 شعبه 

33 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/405
اجراییه

شــماره: 761/95 -1395/11/5 به موجب راي شــماره 1243 تاریخ 95/7/26 حوزه 32 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه بابک رضائى به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته (به خواسته 11 فقره سفته به 
شماره هاى 541367- 50/000/000 ریال ، 520542- 10/000/000 ریال، 520543- 10/000/000 
ریال، 520544- 10/000/000 ریال، 520545- 10/000/000 ریال، 520546-10/000/000 ریال، 
520547- 10/000/000 ریــال، 520548-10/000/000 ریــال، 520549- 10/000/000 ریال، 
830028- 10/000/000 ریال، 830029- 10/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 3/990/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل به مبناى تعرفه قانونى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/4/29 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان: شرکت ســاختمانى آى بى اچ کو محمدرضا 
بزازاده به سمت رئیس هیئت مدیره به نشانى: اصفهان خ چهارباغ باال ســاختمان حافظیه طبقه سوم با 
وکالت سید مسیح مصطفوى به نشانى: اصفهان خ هشت بهشــت غربى ساختمان امام رضا طبقه اول، 
با احتســاب پرداخت نیم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 34535 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/406
اجراییه

شماره: 97/94 -1395/11/5 به موجب راي شماره 390 تاریخ 94/5/21 حوزه قضایى شعبه 22 شوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- طیبه غالمى 2- مجتبى 
عامرى فرزند حشمت آقاخان شغل: آزاد هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به پرداخت وجه یک 
فقره چک به شماره 172638 مورخه 94/2/5 برعهده بانک ملى شعبه میدان انقالب بالسویه به پرداخت 
بیست و پنج میلیون ریال بعنوان اصل خواســته و پرداخت یکصد و شصت هزار ریال به عنوان خسارت 
دادرسى و هزینه انتشــار آگهى طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
(94/2/5) لغایت زمان وصول و ایصال طبق نرخ شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان: شهروز فرنیا 
فرزند منصور شغل: آزاد به نشانى: اصفهان سپاهانشــهر بلوار غدیر گالرى طالى آریان، صادر و اعالم 
مى گردد. نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 34538 شعبه 22 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/407
اجراییه

شماره: 229/95 ش22-1395/11/5 به موجب راي شماره 451 تاریخ 94/6/2 حوزه قضایى اصفهان 
شعبه 22 شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- على 
رامى فرزند مجید شــغل: بازنشســته 2- فرزانه رازانى فرزند سیدعلى شــغل: خانه دار هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم اند به پرداخت بصورت تضامنى به مبلغ بیســت و پنــج میلیون ریال به عنوان 
اصل خواســته و پرداخت یکصد و نود و پنج هزار ریال بعنوان خسارت دادرســى و هزینه انتشار آگهى 
و حق الوکاله وکیل و به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/10/20 و 93/11/20 و 94/12/20 
(تاریخ سررسید) لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى و پرداخت حق االجرا 
نیم عشر در حق صندوق دولت، مشخصات محکوم له: شــهروز فرنیا فرزند منصور شغل: آزاد به نشانى: 
اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر گالرى طالى آریان. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 34539 شعبه 22 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/408
اجراییه

شماره: 920/93 ش22-1395/11/5 به موجب راي شماره 202 تاریخ 94/3/19 حوزه قضایى اصفهان 
شعبه 22 شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه على رامى فرزند 
مجید شغل: بازنشسته به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون و 
نهصد و چهل هزار ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت یکصد و نود و پنج هزار ریال بعنوان خسارت 
دادرسى و هزینه انتشــار آگهى و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/10/10 و 
93/10/10 و 93/11/10 و 93/11/10 (تاریخ سررســید) لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق شاخص 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و پرداخت حق االجرا نیم عشر در حق صندوق دولت، مشخصات 
محکوم له: شهروز فرنیا فرزند منصور شــغل: آزاد به نشانى: اصفهان سپاهان شــهر بلوار غدیر گالرى 
طالى آریان. ماده 34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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 میســر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 34540 شعبه 22 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /11/409
اجراییه

شماره: 1153/95 به موجب راي شماره 180 تاریخ 95/1/26 حوزه 25 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیــه محمد دالورى پوریا ریزى فرزند حســین به نشــانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20100000 ریال بیست میلیون و یکصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 786/500 هفتصد و هشتاد و شش هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها چک شماره 40564/34 
مورخ 92/4/28 به مبلــغ 9/800/000 ریال 2- چک شــماره 40567/43 مــورخ 92/5/12 به مبلغ 
10300000 ریال لغایت اجراى حکم در حق خواهان: عباس شریف زاده فرزند محمد شغل: آزاد به نشانى: 
اصفهان خیابان جابرانصارى خیابان 5 آذر کوى ویال پالك 97 و پرداخت نیم عشر حق االجرا طبق تعرفه 
در حق خواهان. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 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 میســر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 34484 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /11/410
اجراییه

شــماره: 233/94 به موجب راي شماره 437 تاریخ 94/6/2 حوزه 22 شــوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم جواد نوروزى به نشانى: خ باهنر کوچه شماره 13 پ 47 و 
حسین قلیان چى به نشانى مجهول المکان محکوم اند به: به صورت تضامنى پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال اصل خواسته و پرداخت یکصد و نود هزار ریال خسارت دادرسى و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه 

93/9/11 و نیم عشر دولتى، مشــخصات محکوم له: شهروز فرنیا به نشانى: ســپاهان شهر بلوار غدیر 
گالرى طال آریان. 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 میســر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 34541 شعبه 22 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /11/411
اجراییه

شــماره: 519/94 ش12-95/10/25 به موجب راي شــماره 1591 تاریخ 94/9/30 حوزه 12 شوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ســید محمد ذوالفقارى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال وجه چک شماره 637339-
93/10/25 بابت اصل خواسته و مبلغ 170000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (93/10/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان: 
سعید افشارى با وکالت جعفر چرغان و ندا قادرى به نشانى: اصفهان نجف آباد خ امام چهارراه شهردارى 
مجتمع نخل واحد 2، صادر و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 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: 34417 شعبه 

12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/412
ابالغ راي

کالسه پرونده: 95-497 شماره دادنامه: 855-95/8/26 مرجع رسیدگى: شعبه 29 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: حمیدرضا موسوى به نشانى: شاهپور جدید خ شــهید باباگلى- فروشگاه ایویکو نقش 
جهان، خوانده: رامین قائبى به نشانى: مجهول المکان. خواسته: مطالبه: گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى حمیدرضا موسوى به طرفیت آقاى رامین قائبى به خواســته مطالبه مبلغ 175/856/000 
ریال بابت فروش لوازم یدکى به خوانده به موجب فاکتورهاى پیوست و مطالبه مطلق خسارات دادرسى 
اعم از خسارت تاخیرتادیه و هزینه هاى دادرسى باتوجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازى خواهان 
طى پنج برگ فاکتور به شــماره هاى 71 و 72 و 73 و 74 و 78 به شعبه ارائه که خوانده اجناس ذکرشده 
در فاکتور را از خواهان جهت تعمیر خودرو گرفته و نسبت به تسویه اقدام ننموده است که خواهان شهود 
خود را به شعبه معرفى و اظهارات شــهود اخذ گردید و باتوجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى 
علیرغم ابالغ قانونى لذا شــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 519 و 
522 ق آ د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 175/856/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/193/200 ریال هزینه دادرسى و نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/5/12 در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام 
واخواهى ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد ودر خصوص 
قرار تامین خواسته باتوجه به ابالغ به خواهان در خصوص واریز خســارت احتمالى ظرف ده روز و ارائه 
فیش آن به شعبه که از سوى خواهان اقدامى صورت نپذیرد لذا شــورا قرار رد درخواست تامین خواسته 
را صادر و اعالم مى نماید. م الف: 34492 شــعبه 29 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/413
ابالغ راي

کالسه پرونده: 353/95 شماره دادنامه: 517-95/5/23 مرجع رسیدگى: شعبه 25 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: عباس شــریف زاده به نشــانى: اصفهان خ جابرانصارى خ پنج آذر کوى ویال پالك 
97 کدپســتى 8196786371، خوانده: عباسعلى عباسى فسارانى به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه چهار فقره چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شــوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوي آقاى عباس شــریف زاده به طرفیت آقاي عباســعلى عباسى فسارانى  به خواســته مطالبه مبلغ 
54/400/000 ریال وجه چــک به شــماره  747479-94/5/27 و 747480-94/6/27 و 747481-

94/7/27 و 747482-94/8/27 بــه عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خســارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقاي اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي 
در مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعــوي خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310و 313 قانون تجارت 198 و 515 و519 و522 قانون آئین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 54/400/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
150/000 تومان بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف تا 
تاریخ اجراي حکم  و هزینه نشــر آگهى تا تاریخ اجراى حکم توسط اجراى احکام در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 34494 شعبه 25 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/414
ابالغ راي

کالســه پرونده: 1017/95 شــماره دادنامه: 9509976793601904-95/10/20 مرجع رســیدگى: 
شعبه ششــم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت محبوبه السادات تدین 
فر به نشــانى: اصفهان خ نیکبخت غربى ســاختمان ماکان واحد 45، خوانــدگان: 1- مهدى اختیارى 
2-نرگس اکبرى بابوکانى هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي قاضی شورا: در خصوص دعوي محبوبه الســادات تدین فر بوکالت از بانک مهر اقتصاد 
به طرفیت: مهدى اختیــارى و نرگس اکبرى بابوکانى  به خواســته مطالبه مبلــغ 79/000/000 ریال 
بخشــى از وجه یکفقره چک به شــماره  90365040-93/3/29 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى هاى عدم 
پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانــدگان علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافتــه و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پســندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 
198 و 515 و519 و522 قانــون آ د م حکم بــر محکومیت خواندگان به صــورت تضامنى به پرداخت 
مبلغ 79/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/250/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (93/3/29) تا تاریخ 
اجراي حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 34496 شــعبه 6 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/11/415
ابالغ راي

کالســه پرونده: 950342 شــماره دادنامه: 9509976794401428 مرجع رســیدگى: شعبه شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: مصطفى محمدى به نشــانى: اصفهان خ آتشــگاه خ ش حجازى کوى 
سعدى پشت عالمه طباطبایى بن بنفشــه، خواندگان:  1-اکبر لطفى 2-سروش پیامى هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 87/000/000 ریال بابت یک فقــره چک به صورت تضامنى و 
هزینه هاى دادرســى و تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوي آقــاى مصطفى محمدى به طرفیــت آقایان: 1-اکبر لطفى 2- ســروش پیامى  به 
خواســته مطالبه مبلغ 87/000/000 ریال وجه چک به شــماره  363591 به عهده بانک کشاورزى به 
انضمام مطلق خســارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان 
در مطالبــه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگى حضور نداشــته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندي در مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که استناد مواد 310و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بــر محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنى به پرداخت مبلغ هشــتاد و هفت میلیون ریال بابت اصل خواســته و یکصد و هشتاد و 
دو هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (94/8/27) تــا تاریخ اجراي حکم در حــق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 34498 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/416
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950561 شــماره دادنامه: 9509976793501828-95/10/28 مرجع رسیدگى: شعبه 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سید امیر حسین مدرس صادقى به نشانى: خ عبدالرزاق جنب بانک 
سپه مجتمع اقتصاد، خوانده: ســید مجتبى تقوى به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور راي می نماید. راي قاضی شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى سید امیر حسین مدرس 
صادقى به طرفیت آقاي: سید مجتبى تقوى  به خواسته مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال وجه چک به شماره  
1488/504536/17 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و 
بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به 
دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که استناد 
مواد 310و 313 قانون تجارت و198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 250/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/5/20) تا تاریخ اجراي حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 34507 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/417
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950479 شماره دادنامه: 1562-95/9/13 مرجع رســیدگى: شعبه هشت شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: اکبر عارفیان فرزند هادى به نشــانى: اصفهان هزار جریب کوى بهار بازارچه 
مسجد الرسول پ 110 با وکالت منصور متانت فر به نشــانى اصفهان چهارباغ خواجو، مکینه خواجو پ 
109، خوانده: مسعود اســماعیلى به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 14/870/000 ریال 
به انضمام خسارات تاخیر تادیه، هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي 
قاضی شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى اکبر عارفیان فرزند هادى با وکالت منصور متانت 
فر به طرفیت آقاي: مسعود اسماعیلى  به خواســته مطالبه مبلغ 14/870/000 ریال وجه چک به شماره  
132862 مورخ 91/11/9 به عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 

ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام 
اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14/870/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 223/050 
ریال (معادل بیست و دو هزار و سیصد تومان) بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
و هزینه نشــر آگهى به مبلغ 120/000 ریال و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(91/11/9) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 34512  شعبه 8 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/418
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950385 شماره دادنامه: 950997679380155-95/9/13 مرجع رسیدگى: شعبه هشت 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر عارفیان فرزند هادى به نشانى: اصفهان هزارجریب کوى 
بهار بازارچه مسجد الرسول پ 110 با وکالت منصور متانت فر به نشانى اصفهان چهارباغ خواجو مکینه 
پ 109، خوانده: بهناز گنجعلى شیریى آبادى فرزند حمیدرضا به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام خســارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور راي می نماید. راي قاضی شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى اکبر عارفیان با وکالت 
منصور متانت فر به طرفیت: خانم بهناز گنجعلى شــیریى آبادى  به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه چک به شماره  353850 مورخ 93/12/2 به عهده بانک ملى ایران به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که اســتناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 
قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 765/000 ریال (معادل هفتاد و شــش هزار و پانصد تومان) بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120/000 ریال و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف (93/12/2) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه مى باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م 
الف: 34514 شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/419

ابالغ راي
کالسه پرونده: 950508 شماره دادنامه: 9504402403-95/11/2 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: مسعود بلوچستانى زاده و محمد شالیان به نشانى اصفهان خ جابر انصارى 
خ 5 آذر کوى بهاران بهار 2 پ 29 با وکالت الهه رضوانى به نشانى اصفهان خ شریعتى روبروى اورژانس 
بیمارستان شریعتى ساختمان 34، خواندگان: 1- رسول دهقانى حسین آبادى 2- على ماجد حسین آبادى 
هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ بیســت میلیون ریال طبق رسید عادى، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور راي می نماید. راي قاضی شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوي آقاى مسعود بلوچستانى 
زاده و محمد شالیان با وکالت الهه رضوانى به طرفیت رســول دهقانى حسین آبادى و على ماجد حسین 
آبادى  به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال طبق رســید عادى مورخ 95/3/31 به انضمام مطلق 
خســارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مســتندات در ید خواهان و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پســندي در مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه 
خوانده ثابت تشخیص داده و اســتناد مواد 198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و ششصد و 
پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه مى باشد و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. شورا نســبت به خوانده ردیف دوم بدلیل استرداد توســط وکیل خواهان با استناد به ماده 107 
بند ب رد دعوى مى نماید. م الف: 34516 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/420
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950935 شماره دادنامه: 1474-95/8/23 مرجع رسیدگى: شعبه 11 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: حامد جمالى به نشــانى: شاهین شهر منازل بانک اســتان فرعى 3 غربى پالك 213 
واحد 3 با وکالت: مریم السادات ابرقویى به نشــانى: اصفهان خ آمادگاه چهارراه محمدآباد کوچه شماره 
10 کوچه شهید مجید آذرم، خوانده: ســید على روحانى به نشانى: خ کاوه کوى شهید کرمى پالك 51 با 
وکالت صادق شجاعى به نشانى مجهول المکان. خواسته: اعتراض ثالث. گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
آقاى حامد جمالى به طرفیت آقاى ســیدعلى روحانى و آقاى صادق شجاعى به خواسته اعتراض نسبت 
به توقیف اموال وى در اجراى قرار تامین خواسته شماره 776 مورخ 95/5/2 نظر به قرارداد عادى اجاره 
مورخ 95/2/15 ارائه شده از ناحیه معترض ثالث و اینکه خواهان اصلى آقاى سیدعلى روحانى با وصف 
ابالغ حضورى در جلسه رسیدگى شرکت نکرده و مصون ماندن مستند ابرازى معترض ثالث از اعتراض 
دعوى نامبرده وارد تشخیص مستند به ماده 147 قانون اجراى احکام مدنى حکم بر رفع توقیف از اموال 
توقیف شده به شرح صورت جلسه مورخه 95/5/18 را صادر و اعالم مى نمایدخواهان مى تواند چنانچه 
اموال بالمعارضى از خوانده بنام آقاى صادق شجاعى بدســت بیاورد به اجراى احکام معرفى و تقاضاى 
توقیف آن را بنماید. راى صادره حضورى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر اصفهان اســت. م الف: 34521 شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/421
ابالغ راي

کالســه پرونده: 950970 شــماره دادنامه: 950942-95/11/5 مرجع رسیدگى: شــعبه 12 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر چلمقانى به نشــانى: خ چمران بعد از آل محمد نمایشــگاه کریمى، 
خوانده:  علیرضا باقریان به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 115/000/000 ریال بابت 
6 فقره، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمن 
اعالم ختم رســیدگى با اســتعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راي 
قاضی شورا: در خصوص دادخواســت اکبر چلمقانى به طرفیت علیرضا باقریان  به خواسته مطالبه مبلغ 
115/000/000 ریال وجه 6 فقره چک به شماره هاى:  692367-94/11/30 و 95/2/15-692376 
و 692373-95/1/20 و 692369-94/12/15 و 692374-95/1/25 و 692370-94/12/25 بــه 
عهده بانک سپه به انضمام خســارات دادرســى و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه 
اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ از طریق نشــر آگهى وقت و انتظار کافی در جلسه شورا 
حاضر نشــده و در قبال دعوي و مســتندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابزاري نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن 
دعوي به استناد مواد  198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنی ومواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ یازده میلیــون و چهارصد و ده هزار تومان 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت 4/010/000 ریال به عنوان خســارت دادرسى و هزینه نشر آگهی به 
پرداخت خســارات تاخیر وتادیه از تاریخ هاى فوق لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص 
بانک مرکزي در حق خواهان صادر واعالم می گردد راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
خواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى و حقوقى اصفهان مى باشــد. در خصوص مازاد بر خواســته باتوجه به عدم ارائه دلیل و مدرك 
از ناحیه خواهان لذا به اســتناد ماده 197 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و 
اعالم مى گردد و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهــى در محاکم عمومى و 
حقوقى اصفهان مى باشــد.  م الف: 34525 شعبه 12 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/422
ابالغ راي

کالســه پرونده: 950971 شــماره دادنامه: 950941-95/11/5 مرجع رسیدگى: شــعبه 12 شوراى 
حل اختالف خواهان: اکبر چلمقانى به نشــانى: خ چمران بعد از آل محمد نمایشــگاه کریمى، خوانده: 
على ســرلک به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى 
اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي شوراى حل 
اختالف: در خصوص دعوي آقــاى اکبر چلمقانى به طرفیت: آقاى على ســرلک  به خواســته مطالبه 
مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک به شــماره  319024 -94/5/15 به عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خســارات قانونی، با توجه به دادخواســت تقدیمى تصویر مصدق چــک و گواهى عدم پرداخت 
توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حضور نداشــته وهیچگونه الیحه ودفاعیات 
مســتند و محکمه پســندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا 
دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 515 و519 و522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــصت 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و 2/410/000 دو میلیــون و چهارصد و ده هزار ریــال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (94/5/15) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخوهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 34526 شعبه 12 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/423
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به حبیب ا... ابراهیمى لنجى خواهان کسرى اسدى دادخواستى به 
خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ نود میلیون ریال در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که 
به کالسه 623/95 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 ســاعت 3/30 بعد از ظهر تعیین وقت 
گردیده اســت که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل 
اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شــورا حاضر شوند و اال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 1723 شعبه ششم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)(شهر گز)/11/504
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به زهرا رمضانى آقاى محســن قاسمى دادخواســتى به خواسته 
مطالبه به طرفیت شــما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 941/95 ش 4 ح 
ثبت و براى مورخ 95/12/21 ســاعت 4/45 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ می گــردد 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 و اال وفق مقررات اقدام خواهد 
شــد. م الف: 1816 شــعبه چهارم حقوقی شــوراى حــل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/11/506
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 ابالغ راى
شماره پرونده: 870/95ش4ح شماره دادنامه: 1077 تاریخ رســیدگى: 95/9/25 مرجع رسیدگى: شعبه 
چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: فرزین پارسایى خ ســعدى جنوبى اداره پست خوانده: 
حسین ترویجى فرزند عبدالرسول- مجهول المکان. خواسته: مطالبه 72860000 ریال بابت چک شماره 
660523 و 660524 عهده بانک سپه با احتساب خسارات و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى 
بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشــکیل است و باتوجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیرمبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان فرزین پارسایى خ سعدى جنوبى جنب اداره پس بطرفیت خوانده 
حسین ترویجى فرزند عبدالرسول مجهول المکان به خواسته مطالبه 72860000 ریال بابت چک شماره 
660523 و 660524 عهده بانک سپه با احتساب خسارات و هزینه دادرسى خواهان به استناد دو فقره چک 
که بعنوان ضمانت خرید خودرو خوانده داده است و خوانده به دلیل عدم پرداخت اقساط خود به ایران خودرو 
شــرکت مذکور دو فقره چک خواهان را وصول نموده اســت که این موضوع باتوجه به استعالم از ایران 
خودرو مورد تایید قرار گرفته و اینکه خوانده درجلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان ایراد و 
دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شــورا اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده نسبت به خواهان مى نماید فلهذا شورا باتوجه به مستندات خواهان که مصون از تعرض خوانده مى 
باشد دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 72860000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1685000 ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1802 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/507
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/3496/26- 95/11/6 خانم اقدس متقى زاده فرزند حسین باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره 468454 را که 
به میزان هشت حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به شماره پالك ثبتى 437/3710 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که  در صفحه 374 دفتر 276  ذیل ثبــت 61474 بنام نامبرده ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب ســند قطعى 6463 مورخ 1375/05/17 دفتر 104 شاهین شهر به او انتقال 
یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و فاقد سند رهنى بوده و نحوه گم شدن  جابجایى اعالم شده، چون 
درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب 
آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا 
10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 1813 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر/11/508
حصر وراثت

على برمال زن داراى شناسنامه شماره 6220012836 به شرح دادخواست به کالسه 419/95 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صید على برمالزن بشناسنامه 3072 
در تاریخ 95/10/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- صمن مهدوى به ش.ش (والده) 2- طوبى محمدى به ش.ش 190 (همسر) 3- رضا برمالزن به ش.ش 
6220003527 (فرزند ذکور) 4- سمیرا برمال زن به ش.ش 6220009282 (فرزند اناث) 5- على برمالزن 
به ش.ش 6220012836 (فرزند ذکور) مى باشند و وراث دیگرى ندارد. 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 شد. م الف: 1781 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/11/509
 ابالغ راى

شماره پرونده: 51/95 ش10ح شــماره دادنامه: 105-95/10/29 مرجع رســیدگى: شعبه دهم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: آقاى بهنام عدیلى نسب فرزند حسین به نشانى: شاهین شهر 
خ عطار- فرعى 8 شرقى- پالك 40، خوانده گان: 1- آقاى محمد محبت 2- آقاى سید مهدى هدایت هر 
دو به نشانى مجهول المکان. خواسته: الزام حضور خوانده گان در دفترخانه اسناد رسمى و تنظیم و انتقال 
سند رسمى یک خط تلفن همراه به شــماره 09131142384 مقوم به 5/000/000 ریال بانضمام هزینه 
دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان 
ذیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى بهنام عدیلى نسب 
فرزند حسین به نشانى: شاهین شهر خ عطار- فرعى 8 شرقى- پالك 40 بطرفیت خوانده گان 1- آقاى 
محمد محبت 2- آقاى سید مهدى هدایت هر دو به نشانى مجهول المکان به خواسته حضور خوانده گان 
در دفتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى یک خط تلفن همراه به شماره 09131142384 مقوم به 
5/000/000 ریال بانضمام هزینه دارسى بنام خواهان شورا با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست 
و پاسخ استعالم اداره مخابرات شاهین شــهر و میمه به شماره 770/57/134867 مورخه 1395/10/27 
که مالکیت مورد معامله را به نام خوانده ردیف دوم آقاى ســید مهدیهدایت اعالم نموده و خوانده گان در 
جلسه شورا حاضر نشــده و ایرادات و دفاعیاتى به عمل نیاورده و الیحه اى نیز ارسال نکرده اند لذا شورا 
دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 220-362 قانون مدنى خوانده ردیف دوم را 
محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال یک خط تلفن همراه به شماره 09131142384 
بنام خواهان صادر و اعالم مــى دارد و نظر به اینکه خواهان به موجب صورتجلســه 95/10/25 دعواى 
خود را نسبت به خوانده ردیف اول استرداد نموده لذا شورا به استناد بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسى 
مدنى قرار ابطال دادخواســت خواهان را نســبت به خوانده ردیف اول صادر و اعالم مى دارد راى صادره 
غیابى ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و ســپس ظرف بیســت روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1823 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف

 شاهین شهر/11/511
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه: 9510103759304767 شــماره پرونده : 9509983759301205 شــماره بایگانی 
شــعبه: 951237 خواهان علیرضا یزدانى جزى دادخواســتی بــه طرفیت خوانده فاطمــه حیدرپور به 
خواســته الزام به تمکین تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شــهر نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 3 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرســتان شاهین شــهر واقع در اســتان اصفهان شاهین شهر 
ارجاع و بــه کالســه 9509983759301205 ثبــت گردیده که وقــت رســیدگی آن 1396/1/14 و 
ساعت 9:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومــی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 1817 شــعبه ســوم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 شاهین شهر و میمه/11/512
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به احســان بکرانى دادخواستى به خواســته فک پالك به طرفیت 
شــما در شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم که به کالســه 603/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 
96/1/27 ســاعت 6 عصر تعیین وقــت گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده به 
درخواســت خواهان و به دســتور شــورا به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی مدنــی مراتب یک 
نوبــت در یکــی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابــالغ می گردد جهت دریافت نســخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه هشتم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید و اال وفــق مقررات اقدام خواهد شــد. 
م الــف: 1812 شــعبه هشــتم حقوقی شــوراى حــل اختــالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/11/513
ابالغ راى

شماره پرونده: 514/95 شــعبه: نهم حقوقى حوزه قضائى: شاهین شهر تاریخ رسیدگى: 95/8/15 شماره 
دادنامه: 633-95/8/24  خواهان: مهدى قربانى آدرس: شــاهین شهر-بنیاد ازدواج-خ حمزه- فرعى 4 
شرقى- پالك 2. خواندگان: اکبر فراست و حمید فروزنده فر به نشــانى: مجهول المکان. خواسته: الزام 
به انتقال سند خودروى پژو 206 به شــماره انتظامى ایران43-737 ل 84 و هزینه دادرسى. گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دادخواســت آقاى مهدى قربانى به طرفیت آقایان اکبر فراست 
و حمید فروزنده فر به خواسته الزام به انتقال ســند خودروى پژو 206 به شماره انتظامى ایران43- 737 
ل 84 و هزینه دادرســى بدین شــرح که به اســتناد قرارداد مورخ 93/2/13 خودروى فوق را از خوانده 
ردیف اول خریدارى کردم نظر بــه اینکه خودرو به نام خوانده ردیف دوم اســت تقاضاى الزام خواندگان 
به انتقال ســند خودرو را دارم. با عنایت به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمى، قولنامه فروش خودرو، 
پاسخ استعالم از راهور شــاهین شــهر و باتوجه به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه شورا 
حضور نیافته و نســبت به محتویات پرونده ایــراد و تکذیبى به عمــل نیاورده و دلیلــى در جهت عدم 
ایفاى تعهد خود اقامه ننمــوده اند، دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخیص داده به اســتناد مواد 
198 و 519 قانون آیین دادرســى مدنــى و 219، 220، 237 و 362 قانون مدنى حکــم به محکومیت 
خواندگان به انتقال ســند قطعى خودروى شــماره ایران 43- 737 ل 84 و پرداخــت مبلغ 162/500 
ریال هزینه دادرســى صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شــورا و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین 
شهر مى باشــد. م الف: 1822 شعبه نهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شــاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/11/515
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/95/3357/26- 95/10/25 آقاى جاوید ده رگه فرزند على نســبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ باستناد دوبرگ استشهادیه محلی به شماره 46260 مورخ 1395/10/09 دفترخانه 104 شاهین 
شهر  که هویت و امضا شهود رسما گواهى شده مدعى است ســند مالکیت خود به شماره 435063 را که 
به میزان دو دانگ مشاع از ششــدانگ به شــماره پالك ثبتى 406/7038 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 278 دفتر 541 ذیل ثبت 119427 به نام آقاى جاوید ده رگه فرزند 
على ثبت وصادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند قطعى 149540 مورخ 1384/12/13 دفترخانه 33 
شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام داشــته و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده، 
چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب گواهى 
میگردد که هرکس مدعى انجام معامله و یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مرقوم صدور و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 1818 صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر/11/516
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 1040/95 ش ح 2- 1395/11/10 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: رحمن عابدینى دادخواستى 
به خواسته الزام خوانده مطالبه 200/000/000 ریال به طرفیت خوانده محمد پیدائى شوراى حل اختالف 
شعبه دوم شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1040/95 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/1/28 ســاعت 10/30 تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که از 
تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3329 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک) /11/527
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103730104864  شماره پرونده: 9509983730100914 شماره بایگانی شعبه: 
950927 خواهان  مرتضى گلشادى دادخواستی به طرفیت خوانده محســن مختارى به خواسته مطالبه 
خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد 
ارجاع و به کالســه 9509983730100914 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/21 و ساعت 
9:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده محسن مختارى 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 خوانده محسن مختارى پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 3327 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نجف آباد/11/528
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 205/95 ش ح11- 1395/11/10 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: یاسر مختارى دادخواستى 
به خواسته الزام خواندگان به مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال به طرفیت خواندگان: 1- شرکت ساختمانى و 
تاسیساتى با آرم و سهامى خاص 2- مدیرعامل شرکت (ابولحسن صفرى)  به شوراى حل اختالف شعبه 11 
حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 205/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 95/12/21 ساعت 10 صبح تعیین گردیده ، علیهذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار میگردد که 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3321 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/529
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 203/95 ش ح 11- 1395/11/10 آگهــى ابالغ وقت دادرســى خواهان: رحیم اســرافیلیان 
دادخواستى به خواســته الزام خوانده به اســترداد مبلغ دویســت میلیون ریال  به طرفیت خواندگان: 1- 
علیمردان زینى وند فرزند محمد ابراهیم 2- حسین یوسف وند فرزند رحیم به شوراى حل اختالف شعبه 
11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 203/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 95/12/21 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده ، علیهذا چون خواندگان مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان اخطار میگردد که 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3320 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/530
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره: 936/95- 1395/11/5 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: آقاى بهرام عیسى پره دادخواستى 
به خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده آقاى روح اله قائدى به شــوراى حل اختالف شعبه 
3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 936/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 95/12/22 ساعت 3/45 عصر تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که از تاریخ 
نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3315 شعبه 3 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک) /11/531
 مزایده

شماره: 950352 ح 5 تاریخ: 1395/11/7 بنا به دستور فروش صادره از شــعبه پنجم حقوقى یک قطعه 
ملک واقع در نجف آباد- بلوار فجر خ بشارت نبش کوچه رضا داراى عرصه 209 متر مربع و داراى سوابق 
ثبتى 1003/8 قطعه 3 بخش 11 ثبتى اصفهان مورد ارزیابى کارشــناس آقاى مهندس معین قرار گرفته 
و بارزش 2/717/000/000 ریال تعیین گردید و موضوع مزایده قرار گرفــت. که باتوجه به مراتب فوق 
و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد و در تاریخ 95/12/10 ســاعت 11 صبح ودر همان محل اجراى احــکام حقوقى به فروش مى 
رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3322  اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/11/532
مزایده

 در پرونده کالســه 930249ح/4 اجرایى و به موجب دادنامه 0365-900 صادره از شعبه چهارم عمومى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى وراث فغفور بهارلوئى محکوم اســت به پرداخت 89468000 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 500000 ریال نیم عشر دولتى در 
حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناسان رسمى دادگسترى منتخب آقاى حیدر حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یکباب 
منزل مسکونى واقع در امیرآباد-بلوار بهشتى- کوى سوســن 10 منزل دوم- پالك 43 و داراى سوابق 
ثبتى 915/708 و داراى عرصه 232 متر مربع و اعیانى 170 مترمربع از نوع آهن و آجر و داراى انشعابات 
آب و برق و گاز و تلفن بارزش 1/500/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردیده است. که باتوجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد و در تاریخ 95/12/10 ســاعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش مى 
رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3317  اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/11/533
حصر وراثت

مهشید انصارى نجف آبادى داراي شناسنامه شــماره 10377 به شرح دادخواست به کالسه 201/95 ش 
ح10 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکرم السادات 
قریشــى نجف آبادى بشناســنامه 69 در تاریخ 95/1/12 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ایمان انصارى نجف آبادى به ش.ش 348 (پســر متوفى) 
2- مریم انصارى نجف آبادى به ش.ش 3-023180-108، 3- مهشید انصارى نجف آبادى به ش.ش 
10377 (دختران متوفى) 4- محمد حسن انصارى نجف آبادى به ش.ش 657 (همسر متوفى) 5- جهان 
معین نجف آبادى به ش.ش 303 (مادر متوفى) و متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشــریفات 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 شــورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 3328 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/11/534
حصر وراثت

علیرضا لطفى داراي شناسنامه شــماره 1160323232 به شرح دادخواســت به کالسه 200/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى لطفى بشناسنامه 
2683 در تاریخ 1395/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- علیرضا لطفى ش. ملى 1160323232، 2- ســولماز لطفى ش.ش 1183 ، 3- سمیه لطفى 
ش.ش 2381، 4- مارال لطفــى ش.ش 1190، 5- محمدرضا لطفــى ش.ش 6274 (فرزندان متوفى) 
6- ماه گل باقرى چم یوســفعلى ش.ش 298 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 
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 شــد. م الف: 3326 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/11/535
حصر وراثت

آقاي مصطفى تقى فارغ نجف آبادى داراي شناســنامه شــماره 13 به شــرح دادخواســت به کالســه 
199/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا 
تقى فــارغ نجف آبادى بشناســنامه 564 در تاریــخ 1395/7/26 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی 
گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مجتبــى تقى فارغ نجف آبــادى ش.ش 32، 
2- مرتضــى تقى فارغ نجــف آبــادى ش.ش 22، 3- مصطفى تقــى فارغ نجف آبــادى ش.ش 13، 
4- طیبه تقى فــارغ نجف آبــادى ش.ش 20، 5- طاهره تقى فارغ نجف آبــادى ش.ش 11، 6- عزت 
تقى فارغ نجف آبــادى ش.ش 83، 7- طلعت تقى فــارغ نجف آبــادى ش.ش 19، 8- مریم تقى فارغ 
نجف آبــادى ش.ش 160، 9- احترام تقى فــارغ نجف آبــادى ش.ش 738، 10- اشــرف تقى فارغ 
نجف آبــادى ش.ش 64 (فرزندان متوفــى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هرکســی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهــی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3323 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/11/536
حصر وراثت

زهره آهنى جان شیخ شبانى داراي شناسنامه شماره 56981 به شــرح دادخواست به کالسه 181/95 از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید نقى کاظمى شیخ 
شبانى بشناسنامه 222 در تاریخ 1395/8/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه السادات کاظمى شیخ شبانى ش. ملى 1080293752 (فرزند متوفى) 
2- زهره آهنى جان شیخ شبانى ش.ش 56981 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 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: 3319 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/11/537
حصر وراثت

محمود مسعودى داراي شناسنامه شماره 829 به شرح دادخواست به کالسه 197/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ماه ســلطان جوزى نجف آبادى بشناسنامه 
21282 در تاریخ 1395/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محمداسماعیل مسعودى نجف آبادى ش.ش 543، 2- محمد حسن مسعودى نجف آبادى 
ش.ش 155، 3- محمود مسعودى ش.ش 829 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 

ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 
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 شــد. م الف: 3318 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/538
حصر وراثت

على معینى نجف آبادى داراي شناســنامه شــماره 1752 به شــرح دادخواســت به کالســه 187/95 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان طیبه ملکى 
بشناســنامه 565 در تاریخ 1395/9/23 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حبیــب معینى نجف آبــادى ش.ش 3011 ، 2- اصغــر معینى نجف 
آبــادى ش.ش 1866، 3- علــى معینى نجــف آبــادى ش.ش 1752، 4- اکرم معینــى نجف آبادى 
ش.ش 1344، 5- اعظم معینى نجف آبــادى ش.ش 446 (فرزندان متوفــى) 6- عبدالمحمود معینى 
نجف آبادى ش.ش 584 (همســر متوفــى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هرکســی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهــی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3304 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/539
 ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9509973731001942 شــماره پرونده: 9409983731900695 شــماره بایگانى 
شعبه: 951241 شــاکى: آقاى علیرضا حیدرى فرزند نعمت اله به نشانى: شهرســتان نجف آباد خ شیخ 
بهایى جنوبى ك محســن ربیعیان پ 23، متهم: خانم مرضیه شــاهى ملک طیش فرزند غالمحســین 
به نشــانى: مجهول المــکان. اتهام: کالهبــردارى از طریق فــروش رایانه ایى. دادگاه بــا اعالم ختم 
رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه: درخصوص اتهام خانم مرضیه شــاهى ملک 
طیش فرزند غالمحســین دایر بر کالهبردارى باتوجه بــه محتویات پرونده و تحقیقات انجام شــده و 
نحوه بردن مال شــاکى ارتکاب بزه توســط متهم محرز اســت لذا دادگاه با اســتناد به ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشــاء و اختالس و کالهبردارى متهم را به تحمل سه سال حبس و پرداخت 
19/240/000 ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و رد مبلغ نوزده میلیون و دویســت و چهل هزار 
ریال در حق شــاکى محکوم مى کند. راى صادره ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در دادگاه صادرکننده و ســپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهــى در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشــد. م الف: 3316  اسحاقیان رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد

 (101 جزایى سابق)/11/540
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951415 خواهان  ایرج نباتى دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو  
به طرفیت محمدحســین بهرامیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي روز مورخه 95/12/21 ساعت 
9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  ســجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 32 شوراي 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 35088 شعبه 32 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/620
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951318 خواهان  ســید حبیب اله ســجادى دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
خسارت به طرفیت محســن میر خراج تقدیم نموده است. وقت رســیدگی براي روز مورخه 95/12/21 
ســاعت 8/30 تعییــن گردیده، با توجــه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضــاي خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان  ســجاد، اول 
ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 شوراي 
حل اختالف اصفهان شــعبه شــوراي حــل اختالف اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و 
ضمائم را اخــذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 35077 شــعبه 32 حقوقی شــوراي حــل اختالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره یک) /11/643
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 208/95 ش ح 11- 1395/11/10 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: مسیح غیور با وکالت 
مهدى ســوادکوهى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه یک فقره چک بــه طرفیت خوانده 
پوریا رشــیدى فر شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع 
به شــماره 208/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 95/12/21 ســاعت 10/30 تعیین گردیده، 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد بــه تقاضاى خواهان به 
دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى رســمى 
کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار میگــردد که از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت 
یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید 
و در جلســه دادرســى تعیین شــده حضور یابد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور شــورا به خواسته 
رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شــد. م الف: 3372 شــعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/686
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 209/95 ش ح 11- 1395/11/10 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: مسیح غیور با وکالت 
مهدى ســوادکوهى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده به مطالبه ولیمه  به طرفیت خوانده مهســا 
رشیدى فر به شــوراى حل اختالف شــعبه 11 حقوقى شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از 
ارجاع به شــماره 209/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 95/12/21 ســاعت 11 صبح تعیین 
گردیده، علیهذا چــون خوانده مجهول المــکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى 
رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار میگردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف 
مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شــد. م الف: 3369 شــعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/688
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به منا و حســین هر دو حیدرى بانک مهر اقتصاد نمایندگى علیرضا 
زمانى با وکالت خانم مریم موثق دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم که به کالســه 1160/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 95/12/21 ساعت 5 عصر تعیین 
وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 1836 شعبه چهارم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/11/702
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به فاطمه حمزه و مهبد مهدوى بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا 
زمانى با وکالت خانم مریم موثق دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف 
شاهین شــهر تقدیم که به کالســه 1162/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 95/12/21 ساعت 5/30 عصر 
تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شــورا حاضر شوید و اال وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1839 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/11/704
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محسن ظهرابى، سمیه پریوز بانک مهر اقتصاد نمایندگى علیرضا 
زمانى با وکالت خانم مریم موثق دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف 
شاهین شــهر تقدیم که به کالســه 1161/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 95/12/21 ساعت 5/15 عصر 
تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شــورا حاضر شوند واال وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1835 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/11/705
مزایده

اجراى احکام حقوقى شوراى حل اختالف اردســتان در نظر دارد در اجراى مفاد اجراییه در پرونده کالسه 
164/95 مدنى ش که به موجــب آن آقاى علیرضا عاطفى فرزند عباس محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
32/781/100 اصل خواســته هزینه دادرســى و در حق محکوم له آقاى محمدرحمان بخشایش فرزند 
اســماعیل و مبلغ 2/900/000 ریال نیم عشــر هزینه اجرا در حق صندوق دولت با توجه به توقیف اموال 
لذا اموال توقیفى را به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رساند: فروش یک دستگاه موتورسیکلت 
هوندا 125 به شماره انتظامى 621/95143 به مبلغ 27/000/000 ریال- یک دستگاه جوشکارى به مبلغ 
3/500/000 ریال- مینى فور به مبلغ 1/000/000 ریال- دریل به مبلغ 11/000/000 ریال- سنگ فرز 
رومیزى به مبلغ 1/700/000 ریال- دریل ده به مبلغ 900/000 ریال- دســتگاه کلیدسازى کامپیوتر به 
مبلغ 10/000/000 ریال- دستگاه کلیدسازى کامپیوترى کوچک به مبلغ 5/000/000 ریال ارزیابى شده 
توسط خبره محلى. متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل 
از تاریخ مورد مزایده را که آگهى شــده مالحظه نمایند. مال فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین 
پیشــنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید کل بهاى مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا 
تسلیم نماید. تاریخ مزایده: 95/12/04 ساعت: 9:30 مکان مزایده: واحد اجراى احکام حقوقى دادگسترى 
شهرستان اردســتان. م الف: 422 واحد اجراي احکام حقوقى شــوراى حل اختالف  شهرستان اردستان 

(مجتمع شماره یک)/11/751
 مزایده 

شماره آگهى: 139503902142000017 شماره پرونده: 9004002142000012 براساس پرونده اجرایى 
کالسه 9004002142000012/1 به شماره بایگانى 9000012 له بانک ملى شعبه دهاقان و علیه شرکت 
فراورده هاى لبنى الله شهرضا به شماره ثبت 565 ثبت شرکت هاى شهرضا ثبت گردیده که پرونده آن 
به این واحد ثبتى منتقل و طى شماره  197 ثبت شرکت هاى دهاقان ثبت شده است و على نوربخش حبیب 
آبادى 1 - ششدانگ قطعه زمین شــماره پالك ثبتى 19 فرعى از 65 – اصلى مجزى شده است از پالك 
17 واقع در قمبوان بخش ثبتى دهاقان که محاط در پالك 17 میباشد بصورت بکباب کارخانه لبنى میباشد 
به مســاحت 7700 متر مربع مورد ثبت صفحه 505 دفتر 147 - امالك ملکى شرکت فراورده هاى لبنى 
الله شهرضا با حدود اربعه شماًال بطول 110 متر دیواریست به اراضى دولتى 17 باقیمانده ، شرقًا بطول70 
متر دیواریســت به اراضى دولتى 17 باقیمانده، جنوبًا بطول 110 متر دیواریســت بــه اراضى دولتى 17 
باقیمانده، غربًا بطول70 متر دیواریســت به اراضى دولتى 17 باقیمانده میباشد 2- ششدانگ یکبابخانه 
پالك 5880 فرعى از 14915 مورد ثبت صفحه 551 دفتر 6 محلــى بخش 5 ثبت اصفهان ملکى ملکى 
نوربخش حبیب آبادى با حدود اربعه شماًال بطول 8 متر دیواریست به دیوار پالك شماره 49 فرعى، شرقًا 
بطول 17/10 متر دیواریست به دیوار پالك شــماره 5879 فرعى ، جنوبًا بطول 8 متر درب ودیواریست 

بکوچه ، غربًا بطول 17/10 متر دیواریست به دیوار پالك شماره 5881 فرعى، بانضمام هرگونه عرصه و 
اعیان، ساختمانها ، تأسیسات موجود وآتى االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه وغیر منصوبه فعلى وآتى 
النصب و امتیازات مربوطه شــامل آب ، برق وگاز و هــر زیادتى دیگر اعم از متصــل یا منفصل بموجب 
سندرهنى شماره 12072مورخ 1385/09/06 دفتراسنادرسمى شماره 59 - دهاقان دررهن و وثیقه بانک 
ملى شعبه دهاقان قرارگرفته است به علت عدم پرداخت بدهى بســتانکار تقاضاى صدوراجراییه نموده و 
پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت وآیین 
نامه اصالحى مربوطه پالك هاى مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابــى قرارگرفته که برابرصورتمجلس 
تنظیمى توسط مأمور اجرا و اوراق ارزیابى کارشناسان رسمى دادگســترى بدین شرح توصیف وارزیابى 
گردید: (اول)  ششــدانگ پالك ثبتى 19 فرعى از 65 - اصلى واقع بخش ثبتى دهاقان به آدرس دهاقان 
منطقه صنعتى على آباد جمبزه خیابان اول شرکت فراورده هاى لبنى الله شهرضا الف ) مشخصات عرصه 
و حصارکشى ومحوطه سازى : محل مذکور دارى 7700 متر مربع عرصه بوده که قسمتى از آن در پخ واقع 
ومساحت  خالص باقیمانده برابر با 7675 متر مربع است که اطراف آن دیوار کشى و قسمتى از آن جدول 
وبتن و اسفالت شده و قسمت هایى از آن به صورت خاکى میباشد وبراى درخت کارى و فضاى سبز استفاده 
میشود دیوار کشــى اطراف به ارتفاع 2/40 متر با آجرزبره و ماشینى انجام گردیده و قسمتى از محوطه به 
صورت فضاى باز به عنوان پارکینگ درنظرگرفته شــده اســت (حدود380 متر مربع ) ودربقیه قسمتها 
ساختمان سازى و مستحدثات وغیره اجراء شده است،درب ورودى فلزى کامیون رد میباشد، ب) مشخصات 
اعیانى هاى احداثى: 1- ساختمان کارگرى وخدماتى واقع درشمال غربى زمین به متراژ 171/6 مترمربع 
با دیوار آجرى باربر، ســقف تیرچه بلوك، کف ها موزائیک فرش ، بدنه ها گچ ، سرویس بهداشتى با بدنه 
کاشى و درب آلومینیوم، بدنه آشپزخانه تا نیمه کاشــى و بقیه گچ ، درب ها وپنجره ها آهنى شیشه خور، 
کابینت آشپزخانه فلزى 2- انبار مواد شیمیایى در مجاور ســاختمان کارگرى به متراژ 15/50 مترمربع با 
دیوارآجرى ، سقف تیر آهنى وآجر ، کف موزائیک، بدنه سیمان سفید و درب فلزى 3- سوله فلزى واقع در 
غرب پالك شامل سالن تولید، آزمایشگاه، سردخانه وغیره که به صورت سوله با اسکلت فلزى و دو بچه 
سوله درطرفین آن به مساحت 781 مترمربع با دیوار آجر نماى ماشینى، بدنه سوله اصلى تا 3 مترى کاشى 
، کف سرامیک، سقف ورق گالوانیزه پلیتى وفوم رنگى ،دیوارهاى بچه سوله ها با آجر و سقف قوطى وورق 
کرکره اى، بدنه وسقف سردخانه وگرمخانه از ورق اســتیل با درب هاى ایزوله، بدنه بچه سوله جنوبى با 
سیمان سفید، وقسمت شمالى به صورت دو طبقه (نیم طبقه براى استفاده آزمایشگاه وغیره) با درب وپنجره 
آلومینیومى به مساحت 72 متر مربع و راه پله فلزى، قسمت وسط سالن سکوى مخصوص نصب مخازن، 
درب وپنجره ها  فلزى شیشه خور 4- محل بارگیرى در جنوب سوله شماره 3 به مساحت 66 متر مربع که 
دیوار ندارد وسقف آن به صورت شیبدار با قوطى وایرانیت روى دیوارهاى مجاور نصب وکف آن بتنى است 
5- ساختمان موتورخانه تاسیسات به متراژ 218 متر مربع با دیوار آجرى ، بدنه ها سیمانى ، سقف شیب دار 
با خرپاى فلزى از قوطى وورق ایرانیــت ،کف بتن، درب وپنجره آهنى وکرکره اى که در قســمتى ازآن 
دیوارکشى و 55 متر آن جدا سازى شده است 6- ســاختمان موتورخانه بخار به مساحت 163 متر مربع با 
دیوار آجرى، سقف شــیب دار با خرپاى فلزى از قوطى وایرانیت ، کف بتن درب وپنجره فلزى شیشه خور 
7- محل احداث سپتینک در جنوب شرقى ساختمان موتور خانه به مساحت 95 متر مربع در عمق 3/5 متر 
با دیوار بلوکى پالستر سیمانى وسقف تیرچه وبلوك که فقط تیرچه وبلوك گذارى شده است 8- اتاق برق 
به مساحت 29 متر مربع با دیوار آجرى وسقف قوطى و شــیروانى بصورت شیب دار با تورى وپشم شیشه 
9- اســکلت فلزى محل نصب برج خنک کننده با قوطى وتیر آهن حدود 30 متر مربع 10- محل ذخیره 
سوخت به مساحت 19 متر مربع درعمق 2 متر با دیوار آجر و  بدنه پالستر سیمان 11- ساختمان ادارى واقع 
در شمال شرقى زمین که پشت آن انبار واقع شده است ومساحت آن 221/70 مترمربع که قسمت ادارى 
 pvc حدود 175 متر مربع با دیوار آجرى، سقف آهنى وآجر ، نماى بیرون سیمان سفید ، بدنه ها وسقف ورق
کف موزائیک ، بدنه سرویس کاشى وکف سرامیک، آشپزخانه با بدنه کاشى و کف سرامیک، درب وپنجره 
آهنى شیشه خور وقسمت انبار به مساحت حدود 46/70 متر مربع با سقف شیب دار با قوطى وایرانیت بدنه 
سیمان سفید کف بتن ودرب فلزى و اطراف ساختمان پیاده رو سازى با موزائیک فرش است 12- مخزن 
فلزى آب در شرق ساختمان ادارى با اسکلت خرپاى فلزى لوله اى ومخزن ورق گالوانیزه 13- ساختمان 
موتورخانه چاه آب در شرق ( شمال شرق پالك) به مساحت 66/5 مترمربع با دیوار آجرنما، سقف آهن وآجر 
، کف بتن درب آهنى ،  با توجه به موقیعت محل ، ابعاد قطعه، متراژ عرصه واعیان، نوع کاربرى نوع وقدمت 
ساخت وبا توجه به کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ عرصه واعیان پالك فوق الذکرشامل ارزش 
عرصه و اعیانى وحصار کشى ودرب ورودى  ومخازن فلزى ومحوطه سازى وغیره به شرح فوق الذکر به 
مبلغ 4090000000 ریال( معادل چهار میلیارد و نود و میلیون ریال) ارزیابى شده است . ب) ارزیابى ماشین 
آالت وتاسیسات وتجهیزات  شرکت لبنى الله شــهرضا : الف) بخش دریافت وذخیره سازى شیر شامل: 
1- مخزن دریافت شیر به حجم 750 لیتر از جنس استیل به مبلغ 10000000 ریال 2- مخزن توزین شیر 
500 کیلویى استیل 20000000 ریال 3- مخزن زیر ترازو همراه با پمپ و فیلتر دو قلو با اتصاالت مربوطه 
به مبلغ 50000000 ریال  4- مبدل حرارتى خنک کننده شــیر با آب ســرد ویک دســتگاه یونیت هیتر 
ودردستگاه تانک ذخیره شیر10 تنى و همزن وشیرآالت ولوله واتصاالت وپمپ هاى مربوطه300000000 
ریال 5- پمپ دریافت شیر 15000000 ریال 6- کالیر فایر با تابلو مربوطه وترمینال تقسیم شیر به همراه 
متعلقات مربوطه 250000000ریال ب) بخش پاستوریزاسیون واستانداردسازى چربى شیرشامل ا-دستگاه 
پاستوریزاسیون stork 2 تنى با متعلقات به مبلغ 200000000 ریال 2- هموژنایزر 10 تنى یکدستگاه 
به مبلغ 250000000 ریال 3- دو دستگاه سپراتور 2 تنى و5 تنى، پمپ ولوله کشى واتصاالت مربوطه و2 
عدد مخزن ذخیره شیر 10 تنى به جنس استیل به مبلغ 350000000 ریال 4- مخزن ذخیره شیرپاستوریزه  
5 تنى به جنس استیل به مبلغ 120000000 ریال5- میکسر شیر یک دستگاه 20000000 ریال 6- فیلر 
و بسته بندى ماســت با دهانه 95 یکعدد150000000 ریال 7- فیلر و بسته بندى ماست با دهانه 125، 2 
نازله 1 عدد به مبلغ 200000000 ریال8 -پرکن دبه ماست یکدستگاه 150000000 ریال 9- پرکن خامه 
یکدستگاه 100000000 ریال ج) بخش فرایند تولید پنیر و ماســت وخامه پاستوریزه وبسته بندى شیر: 
1- دو دستگاه تانک سه جداره تولید ماست 1000 لیترى به جنس استیل به مبلغ 250000000 ریال 2- 
یک دســتگاه تانک ســه جداره تولید دوغ 3000 لیترى به همراه تجهیزات مربوطه  به جنس اســتیل 
150000000 ریال3- یک دستگاه سپراتور خامه گیر ساخت کشور ایتالیا به مبلغ 60000000 ریال 4- 
یک دستگاه تانک پخت خامه 500 لیترى به جنس استیل به مبلغ 60000000 ریال 5- چهار عدد ترمینال 
شیر با شــیرآالت ولوله ها ومتعلقات مربوطه به مبلغ 30000000 ریال 6- یک دستگاه بسته بندى شیر 
بصورت اتوماتیک به مبلغ 60000000 ریال 7- یک دستگاه بطرى شوى به مبلغ 20000000 ریال 8- دو 
دســتگاه هموژنایزر3 تنى و 5 تنى به مبلغ350000000 ریال 9- یک دســتگاه ویســکو با تور به مبلغ 
35000000 ریال 10- یک دستگاه میکسر تک جداره به ظرفیت 8 تن در ساعت به مبلغ 150000000 
ریال 11- یکدســتگاه فیلر روتارى دوغ (بســته بندى)pet  به ظرفیت 3000 بطرى در ساعت به مبلغ 
300000000 ریال 12- یکدستگاه جت پیرینتر ( ســاعت وتاریخ زن) به مبلغ 100000000 ریال13- 
یکدستگاه نوار و نقاله 4 مترى به مبلغ 25000000 ریال 14-  پنج دستگاه وت (وان) 2500 لیترى  به مبلغ 
250000000 ریال 15- سه دســتگاه میز ترورى با متعلقات مربوطه 150000000 ریال 16- یک عدد 
کانال جمــع آورى آب پنیر به مبلــغ 20000000 ریال 17- دو ســرى پرس پنیر( چیز پــرس) به مبلغ 
50000000 ریال 18- یک عدد پروسس سه جداره 5 تنى به مبلغ 100000000 ریال د) بخش شستشوى 
خط تولید(c.i.p) شامل: سه عدد تانک حرارت سازى ، باالنس وانتقال حرارت 1000 لیترى استیل  و مبدل 
حرارتى مجهز  به سیســتم کنترول کننده ، لوله واتصاالت ، پمپ ها وتابلو هاى توزیع و انتقال یکدستگاه 
به مبلغ 200000000 ریال ه) بخش تجهیزات وماشین آالت: 1- دو حلقه چاه به عمق 90 متر، لوله کشى، 
پمپ وشافت و غالف،  تانک هوایى 18000 لیترى در ارتفاع12 مترى، تجهیزات ضد عفونى آب، کلرزن 
وپمپ دزاتور به مبلغ 400000000 ریال2- تانک سوخت رسانى شامل مخزن 2000 لیترى به همراه لوله 
کشى هاى مربوطه  3- یکدستگاه دیزل ژنراتور kva 36  اضطرارى برق ، 400 ولت ساخت کشور چک  
سال 1988 به مبلغ 250000000 ریال 4- یکدستگاه تانک ذخیره گازوئیل 20000 لیترى جهت گرمایش 
فضاى مورد نظر به مبلغ 40000000 ریال 5- یک عدد آیس بانک بتونى وتجهیزات مربوطه به ظرفیت 
40 متر مکعب به مبلغ 250000000 ریال 6- یک دستگاه کمپرسورباد 800 لیترى ساخت ایران به مبلغ 
3000000 ریال 7- یکدستگاه برج خنک کننده با الکتروموتورهاى مربوطه از جنس فایبر گالس به حجم 
2000 لیترى به مبلغ 100000000 ریال 8- چهار دســتگاه اواپراتور4 فن مربوطه به سردخانه به همراه  
شیرآالت برقى ، دستى وفشار شکن ولوله واتصاالت 400000000 ریال 9- چهار دستگاه کندانسور آبى 
مربوط به ســردخانه 200000000 ریال10- چهار دســتگاه تابلو برق کامل با کنتاکتور هاى فرانسوى 
مربوطه به کل ساختمان وموتور خانه 350000000 ریال 11- دو دستگاه کمپروسور 2 و3 سیلندر آمونیاك 
همراه با کوئیل وتجهیزات، بادزن، روغن برگردان ورسیور به مبلغ 400000000 ریال12- یکدستگاه برج 
خنک کننده گالوانیــزه آبى به ظرفیت 40 تن و پمپ هاى مربوطه  بــه مبلغ 150000000 ریال 13- دو 
دستگاه آچیتاتور استیل kw 3/5 به مبلغ 40000000 ریال 14- یکدستگاه دیگ بخار3 تنى 350000000 
ریال 15- انشعاب برق با قدرت kw 100  و یکدســتگاه ترانس اختصاصى با سیستم کابل کشى زمینى 
حدود 1000 متر به مبلغ 400000000 ریال 16- انشعاب گاز به همراه اجراى لوله کشى گاز در محوطه 
کارخانه (هنوزکارخانه گاز ندارد ولى کارهایش انجام شــده اســت) به مبلــغ 150000000 ریال 17- 
یکدستگاه لیبل زن ( بر چسب زن) کاغذى به ظرفیت 3000 بطرى یک لیترى در ساعت 100000000 
ریال 18- یک دستگاه شیرینگ پک به ظرفیت 240 باکس درساعت به مبلغ 180000000 ریال 19- مواد 
اولیه ظرف ماســت وشــیر وپنیر ودوغ به مقدار 150 کارتن به مبلغ 50000000 ریال 19- یک دستگاه 
ســختى گیرآب به مبلغ 20000000 ریال و) تجهیزات ووسایل آزمایشگاهى شامل: 1- ترازوى حساس 
،انکوباتــور ، ویســکاباتور،یخچال آزمایشــگاهى ، اتوکالو، دســتگاه آب مقطر گیرى ،دســتگاه فور، 
اتوایرانى،سانتریفوژ ، بن مارى،استرلیزاتور ph متر، ترموالکتر دانسیمتر ، حمام آب گرم ، اکومیلک، هود 
، کوره به مبلغ 400000000 ریال جمع کل 8758000000 ریال (هشت میلیارد و هفتصد و پنجاه و هشت 
میلیون ریال) میباشــد ، با عنایت به موارد فوق و مســاحت عرصه واعیانى ، تجهیزات و ماشــین آالت 
وتاسیسات و انشعابات و متعلقات متصله و سایر عوامل موثر ششدانگ پالك 19 فرعى از 65 - اصلى توسط 
کارشناسان درزمینه راه وساختمان و کارشناس رشته برق وماشین آالت وتاسیسات کارخانه جمعًا به مبلغ 
12848000000 (دوازده میلیارد وهشتصد وچهل وهشت میلیون ریال) ارزیابى گردیده شده است ، (دوم) 
ششــدانگ پالك ثبتى 5880 فرعى از 14915 - اصلى واقع بخش پنج ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 
خیابان زینبیه جنوبى جنب پارك الله خیابان قدس کوچه شهیدحالجیه قهى پالك 115بصورت یکباب 
منزل مسکونى دو طبقه با قدمت حدود20 سال به مساحت عرصه 136/80 متر مربع واعیانى200 متر مربع 
میباشد مشخصات آن عبارتند از اسکلت فلزى ، سقف تیرچه بلوك ، کف ها موزائیک ، بدنه دیوارها وسقف 
رنگ آمیزى، درهاى داخلى چوبى ، پنجره ها آلومینیوم، ســرویس داخل ســاختمان وداخل حیاط با کف 
سرامیک ودیوارهاى کاشــى کارى ، درهاى بیرونى وحیاط آهنى ،آشپزخانه با کف سرامیک ، بدنه کاشى 
کارى وکابینت فلزى، نماى حیاط آجر نما ونماى کوچه سنگ تراورتن، کف حیاط وپارکینگ مسقف داخل 
حیاط موزائیک سیستم سرمایش کولر آبى وگرمایش بخارى گازى داراى انشعاب آب وبرق وگاز وفاضالب 
مشترك میباشد باتوجه به کلیه موارد فوق وبا در نظر گرفتن موقعیت محل ، وضعیت بازار ارزش ششدانگ 
پالك فوق شامل عرصه واعیان ، انشــعابات وجمیع عوامل موثر در قضیه به مبلغ 2625000000 ریال ( 
دومیلیاردو ششصد و بیست وپنج میلیون ریال ) ارزیابى و برآورد گردیده است ، ضمنًا طبق اعالم بستانکار 
موارد وثیقه موضوع سندرهنى فوق الذکر ا- ( اعیانى هاى محل شرکت) ششدانگ پالك ثبتى 19 فرعى 
از 65 - اصلى به مبلغ 3300000 ریال و ششدانگ پالك ثبتى 14915/5880 به مبلغ 1100000ریال تا 
تاریخ 1396/10/01 نزد شرکت بیمه البرز بیمه است، پالکهاى مورد مزایده فوق الذکر درجلسه مزایده که 
ازساعت 9 صبح الى12روز چهار شنبه مورخ 1395/12/18 در محل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
دهاقان تشکیل میگردد از طریق مزایده نقداً به فروش میرسد، چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمى پیش 
بینى نشده مواجه گردد ، مزایده روز اداري بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
طالبین میتوانند قبل از شــرکت درجلسه مزایده از موارد مزایده  ا- ششــدانگ یکباب کارخانه لبنى الله 
شهرضا به شــماره پالك ثبتى 19 فرعى از 65– اصلى به آدرس دهاقان  منطقه صنعتى على آباد جمبزه 
خیابان اول 2- ششــدانگ پالك ثبتى 5880 فرعى از 14915 - اصلى واقع بخش پنج ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان خیابان زینبیه جنوبى جنب پارك الله خیابان قدس کوچه شهیدحالجیه قهى پالك 115 
بازدید به عمل آورند، الزم به ذکر است پرداخت بدهی هاي مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشــتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهی هاي مالیاتی و عوارض 
شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد، این آگهی یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 

و منتشر می گردد. م الف: 95/268 جبرئیلى مدیر واحد اجراى اسناد رسمى دهاقان/11/831
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یک فیزیوتراپیست گفت: اشــتباه قرار گرفتن وضعیت گردن 
موجب بروز ســردرد و تشــدید ســردردهاى مزمن در افراد 

مى شود.
مهرداد بهرامیان درباره علل و منشا برخى از سردرد ها گفت: 

دردهاى با منشأ گردنى مى توانند سبب سردرد شود.
وى در این باره توضیح داد:  در این حالت درد گردن به ســوى 
پیشــانى حرکت مى کند،  جایى که حدوداً ده برابر یا بیشــتر 

تقویت و سبب سردرد مى شود.
بهرامیان درباره سردرد با منشــأ گردن گفت:  این نوع درد با 
قرار داشتن در یک وضعیت ثابت براى ساعت هاى طوالنى 

افزایش پیدا مى کند.
وى با اعالم اینکه 70درصد از افرادى که سردردهاى متناوب 
دارند از عالئم گردنى به همراه ســردرد خود شاکى هستند،  
گفت: در درمان آنها باید بر روى ناحیه گردن تمرکز نمود، به 
سردردهایى که از اختالالت عضالنى- اسکلتى ستون فقرات 

گردنى نشأت مى گیرد سردردهاى سرویکوژنیک مى گویند.
وى دلیل بروز این نوع سردرد ها را ناشى از وضعیت نامناسب 
قرارگرفتن گردن مى داند و مى گوید: دالیل مختلفى مانند کار 
طوالنى با کامپیوتر و مطالعه با وضعیت نامناســب سبب بروز 

این دردهاست.
وى با بیان اینکه در ســال هاى اخیر به درمان هاى با دست 
به عنوان یک راه درمان مؤثر در این نوع ســردرد اشاره شده 
است، افزود:  به طورکلى در سردردهایى که منشأ گردنى دارند؛ 
وضعیت اشــتباه قرار گرفتن گردن موجب تشدید سردردها 

مى شود.
این فیزیوتراپیســت با تأکید بــر اینکه  با اصــالح وضعیت 
قرار گرفتن گردن این نوع ســردرد ها بهبود مى یابد، افزود: 
 هنگامى که ساختارهاى مختلف موجود در ناحیه گردن مثل 
استخوان ها، مفاصل، عضالت، اعصاب و عروق دچار آسیب یا 

اختالل شود، مى توانند منجر به سر درد شود. 
وى افزود: وقتى سر و گردن به مدت طوالنى در یک وضعیت 
نامناسب قرار گیرد، نیروها و فشارهاى بیش از حد و نابجا به 

ساختارهاى گردن وارد مى شود.
بهرامیان درباره نمونه اى از وضعیت هاى نامناسب سر و گردن 

گفت: برخى از افراد پشت میزنشین و برخى از کاربران رایانه سر  
خود را نسبت به گردن و شانه به سمت جلو متمایل مى کنند.

وى تصریح کرد: ایــن وضعیت به جلو رفتن ســر مى تواند 

مهــره هــاى 
باالیــى گــردن را 

فشــرده و اعصاب این 
ناحیه را تحریک کند و سبب 

ایجاد سردرد شود.
بهرامیان گفت:  وضعیت هاى نامناسبى 

در طوالنى مدت موجب ســفتى و کوتاهى 
عضالت پشت سر و پشت گردن مى شود و معموًال 

نقاطى به صورت گره یــا باندهاى ســفت در داخل این 
عضالت به وجود مــى آیند که دردناك و حســاس به لمس 

هستند.
وى با بیان اینکه این نقاط مى تواند سبب انتشار درد به نواحى 
سر و دست ها شوند، گفت: چنین ســردردهایى از پس سر و 

گردن شروع شده و تا جلوى سر پیش مى رود.
این فیزیوتراپیست گفت: در معاینه افراد مبتال به سردردهاى 
با منشأ گردنى مشــاهده مى شــود که دامنه حرکتى گردن 
محدودتر از حد طبیعى اســت و این بیمــاران در گردن خود 

احساس سفتى دارند. 
وى تصریح کرد: قدرت و تحمــل بعضى از عضالت گردن و 
کتف کاهش یافته و برخى از عضالت دچار گرفتگى و اسپاسم 

مى شود.

 آزمایش بر روى موش ها نشان مى دهد پنیر موجب 
افزایش طول عمر آنها شد و احتماال این خاصیت را 

نیز براى انسان ها به همراه دارد.
تحقیق جدید محققان اتریشى نشان مى دهد وجود 
پلى آمینى موسوم به اســپرمیدین در پنیر قادر به 
افزایش سالمت قلب و حتى افزایش طول عمر است.

این مطالعه جدید آشــکار ساخته است اسپرمیدین، 
ترکیب یافت شده در بســیارى از مواد طبیعى نظیر 
برخى پنیرها، قارچ، محصوالت سویا، حبوبات، ذرت 
و غالت، منجر به عملکرد بهتر قلب شد و طول عمر 

موش ها را افزایش داد.
محققان اذعان مى دارند که هنوز بســیار زود است 

نتایج مشابه را به انسان ها هم نسبت دهیم.
در مطالعات قلبى مشخص شده بود که اسپرمیدین 
موجب افزایش طول عمر ارگانیســم هاى ساده تر 
نظیر پشه میوه و مخمر شده اســت، اما این اولین 
بار است که تحقیق بر روى یک ارگانیسم پیچیده 
انجام شده اســت. دکتر «فرانک مادئو» سرپرست 
تیم تحقیق از دانشــگاه پزشــکى ِگراز اتریش، در 
این باره مى گویــد: «زمانى که ما اســپرمیدین را 
به آب آشــامیدنى موش ها اضافه کردیم، نه تنها 
عمرشان طوالنى شد بلکه عملکرد قلب شان هم 

سالم تر بود.»
این تحقیق آشــکار ساخته اســت که اسپرمیدین 
موجب اتوفاژى مى شود و در نتیجه سلول هاى قلب 
بخش هاى از خود را که عملکرد بدى داشته یا دیگر 

الزم نیستند را از کار مى اندازند.
همچنین به موش هایى که اســپرمیدین داده شده 
بود، عملکرد قلب بهتر و فشارخون پایین تر بود که 
همگى این شرایط در نهایت منجر به افزایش طول 

عمر مى شوند.

وضعیت نامناسب گردن 
موجب تشدید سردرد مى شود

ـتباه قرار گرفتن وضعیت گردن 
ید ســردردهاى مزمن در افراد 

 منشا برخى از سردرد ها گفت: 
نند سبب سردرد شود.

ین حالت درد گردن به ســوى 
ى که حدوداً ده برابر یا بیشــتر 

ــأ گردن گفت:  این نوع درد با 
بت براى ساعت هاى طوالنى 

 افرادى که سردردهاى متناوب 
ه ســردرد خود شاکىهستند،  
ى ناحیه گردن تمرکز نمود، به 
ضالنى- اسکلتى ستون فقرات 

هاى سرویکوژنیک مى گویند.
ها را ناشى از وضعیت نامناسب 
 گوید: دالیل مختلفى مانند کار 
 وضعیت نامناســب سبب بروز 

ى اخیر به درمان هاى با دست 
در این نوع ســردرد اشاره شده 
دردهایى که منشأ گردنى دارند؛ 
گردن موجب تشدید سردردها 

بــر اینکه  با اصــالح وضعیت 
ـردرد ها بهبود مى یابد، افزود: 
ف موجود در ناحیه گردن مثل 
، اعصاب و عروق دچار آسیب یا 

ه سر درد شود. 
 مدت طوالنى در یک وضعیت 
شارهاى بیش از حد و نابجا به 

د.
ضعیت هاى نامناسب سر و گردن 

گفت: برخى از افراد پشت میزنشین و برخى از کاربران رایانه سر  
خود را نسبت به گردن و شانه به سمت جلو متمایل مى کنند.

وى تصریح کرد: ایــن وضعیت به جلو رفتن ســر مى تواند 

مهــره هــاى 
باالیــى گــردن را 

فشــرده و اعصاب این
ناحیه را تحریک کند و سبب 

ایجاد سردرد شود.
بهرامیان گفت:  وضعیت هاى نامناسبى 

در طوالنى مدت موجب ســفتى و کوتاهى 
عضالت پشت سر و پشت گردن مى شود و معموًال 

نقاطى به صورت گره یــا باندهاى ســفت در داخل این 
مــى آیند که دردناك و حســاس به لمس عضالت به وجود

هستند.
وى با بیان اینکه این نقاط مى تواند سبب انتشار درد به نواحى 
سر و دست ها شوند، گفت: چنین ســردردهایى از پس سر و 

گردن شروع شده و تا جلوى سر پیش مى رود.
این فیزیوتراپیست گفت: در معاینه افراد مبتال به سردردهاى 
با منشأ گردنى مشــاهده مى شــود که دامنه حرکتى گردن 
محدودتر از حد طبیعى اســت و این بیمــاراندر گردن خود

احساس سفتى دارند. 
وى تصریح کرد: قدرت و تحمــل بعضى از عضالت گردن و 
کتف کاهش یافته و برخى از عضالت دچار گرفتگى و اسپاسم 

مى شود.

ضعیت نامناسب گردن 
ب تشدید سردرد مى شود

پنیر 
طول عمر را
 زیاد مى کند

ســیگارهاى الکترونیــک مى توانند به اندازه ســیگار معمولــى براى لثــه و دندان ها مضر
 باشند.

متخصصان دانشــگاه روچســتر در نیویورك در مطالعات آزمایشــگاهى خود بافت لثه افراد 
غیرسیگارى را در معرض بخارات سیگار الکترونیک قرار دادند.

یافته هاى آنها در ایــن مطالعه در واقع مخالِف برخى ادعاها مبنى بر این اســت که ســیگار 
الکترونیک مى تواند جایگزین سالم ترى براى سیگارهاى معمولى باشد.

«عرفان رحمان» استاد طب محیطى در دانشکده پزشکى و دندانپزشکى این دانشگاه در این 
باره گفت: ما در این مطالعه مشاهده کردیم بخارات حاصل از استعمال سیگار الکترونیک موجب 

مى شود که ســلول ها، پروتئین هاى التهابى آزاد کنند و 
همین امر به نوبه خود موجب تشدید استرس بین سلول ها 
مى شود که حاصل آن آسیب بافت لثه است و در نهایت به 

بروز بیمارى هاى دهان و دندان مى انجامد.
این متخصصــان همچنین دریافتنــد طعم دهنده هاى 
شــیمیایى که در این محصول بــه کار مى روند نقش 

مهمى در آســیب دیدن سلول هاى دهانى ایفا 
مى کنند.

اگر ابزارهاى آرایشى شما با پودرها، مایعات، کرم ها و چه 
چیزهاى دیگرى پوشانده شده است، داشتن چهره اى بى 
نقص را فرامــوش کنید. و آرایش نا مرتب بــه کنار، ابزار 
آرایشى کثیف مى تواند براى شما مشکالت سالمتى جدى 

نیز به ارمغان بیاورد.
گرفتگى منافذ فقط یکى از معضالتى اســت که ممکن 
است با آن رو به رو شوید. ابزار آرایشى کثیف مى تواند براى 
شما مشکالت سالمتى جدى نیز به ارمغان بیاورد. توصیه 
هاى ما را رعایت کرده و از این نکات براى تمیز نگه داشتن 
ابزارهاى زیبایى و حفظ  سالمت پوست خود استفاده کنید.

جوش ها
«هدلى کینگ» متخصص پوست مى گوید: برس هاى 
پوشیده از گرد و خاك، روغن ها و مواد آرایشى، مى توانند 
منافذ را با باکترى ها مسدود کرده و منجر به ایجاد جوش 
و یا تحریکات پوستى شوند. برس هاى مصنوعى کانسیلر 
و فونداســیون، باید حداقل یک بار در هفته تمیز شوند. به 
این دلیل که آنها داراى منافذى بوده و بیش از برس هاى 
طبیعى (که فقط نیاز اســت دو بار در ماه تمیز شوند) مواد 

آرایشى را جذب مى کنند.
کینگ مــى گویــد: بهتریــن روش براى تمیــز کردن 

برس هاى طبیعى اســتفاده از  آب و تمیزکننده برس و یا 
شامپو بچه است. یک قسمت از شامپو بچه را با چهار قسمت 
آب ولرم مخلوط کرده، موهاى برس را در آن فرو ببرید و 
سپس مالش دهید و یا اگر از تمیز کننده برس استفاده مى 
کنید، موهاى برس را مرطوب کرده، یک قطره از تمیز کننده 
را در کف دست خود بریزید، موهاى برس را به آرامى در آن 
فرو برده  و مالش دهید. سپس شستشو داده، آب اضافى را با 
فشار خارج کنید و شکل سر برس را مرتب کنید، بگذارید در 
حالى که موهاى برس از لبه میز آویزان است، خشک شود. 
وى افزود: از مایع ظرفشویى مانند داون، براى تمیز کردن 
برس هاى مصنوعى استفاده کنید، چون الزم است چربى 
هاى جمع شده در آنها از بین برود. مقدارى از مایع داون را 
روى برس ریخته، سپس موهاى برس را مالش دهید و یا 
آنها بر روى یک حصیر پاك کننده برس مانند حصیر تمیز 
کننده برس سیگما اسپا اکسپرس ، تمیز کرده و سر آن را 

شستشو داده و شکل آن را مرتب کنید تا خشک شود.

 پوست یکنواخت
«لرى تیلور دیویس» گریمور مى گوید: اهمیت تمیز کردن 
اسفنج آرایشــى به همان میزان اهمیت تمیز کردن برس 
آرایش اســت . دلیلش این است که اســفنج هاى کثیف 

مى توانند باعث ناهموار شــدن یا یک دست نشدن یک 
فونداسیون کرم پودرى یا مایع  روى سطح پوست شوند.

دیویس مى گوید: بهترین راه براى تمیز کردن یک اسفنج 
آرایشى استفاده از مایع ظرفشویى مانند داون است؛ پترولیوم 
آن، در روغن ها و سیلیکون هاى آرایشى  پوشش دهنده  

ماده، نفوذ مى کند.

عفونت هاى ویروسى
دیویس مى گوید: جوش ها شوخى نیستند، اما یک خطر 
حتى شــدیدتر تمیز نکردن برس ها به طور منظم، انتشار 
عفونت هاى ویروسى است. عفونت هایى که خود شما قبًال 
به آنها مبتال بودید و یا عفونت هایى که شخص دیگرى که 
با شما به صورت اشتراکى از ابزارهاى آرایشى استفاده مى 
کند، به آنها مبتال بوده است. بنابراین برس خود را به طور 

منظم  تمیز کنید، به خصوص اگر به تازگى بیمار بوده اید.

 گرفتگى منافذ
«شاون  فیشر» گریمور مى گوید: استفاده از برس هایى با 
تجمع آلودگى قابل توجه بر روى آنها، مى تواند منجر به 
مسدود شدن منافذ پوست و ایجاد Milia بشود. Milia، یک 
گروه از کیست هاست که مانند برجستگى هاى کوچک 

ســفید هســتند و معموًال بر روى بینى و گونه ها ظاهر 
مى شــوند و بر خالف جوش، شــما نمى توانید Milia را 
بترکانید براى خالص شدن از آنها باید به متخصص پوست 

مراجعه کنید.

 رشد بیش از حد مخمر
آیا هرگز برس تمیز کننده پوســت صــورت خود را تمیز 
نمى کنید؟ باید انجام این کار را شروع کنید. این ابزارهاى 
آرایشى معموًال در مکان هاى مرطوب مانند حمام نگهدارى 
مى شــوند، جایى که باکترى ها و مخمرها وجود دارند و 

تکثیر مى شوند. 
مخمر به طور طبیعى در محیط اطراف ما و بر روى پوست 
ما یافت مى شود اما رشد بیش از حد آن مى تواند منجر به 
ناراحتى هاى پوستى و لکه هاى پوسته پوسته قرمز بشود. 
کینگ مى گوید:یک ســر برس، اگر به صورت هفتگى 
پاك شود، ســه ماه عمر مى کند.  چند قطره از مایع ظرف 
شویى ضد باکترى روى انگشتان دســت خود و یا روى 
یک مســواك، قرار دهید و موها و  شــکاف هاى برس 
را مالش دهید. با آب گرم آن را شستشــو داده، و ســپس 
اجازه دهید که ســر برس به مدت یک شب در هواى آزاد 

خشک شود.

چهره بى نقص یا از بین رفتن سالمتى؟!

,,

هنگامى که 
ساختارهاى 
مختلف موجود در 
ناحیه گردن مثل 
استخوان ها،

 مفاصل، عضالت، 
اعصاب و عروق 
دچار آسیب یا 
اختالل شود، 
مى تواندمنجر به 
سر درد شود

 عوارض سیگار الکترونیک 
براى لثه و دندان ها

با این گیاه 6000 ساله 
میگرن را تسکین دهید

بیشتر اوقات افرادى که مبتال به ســردرد هاى ناگهانى مى شوند به سراغ قرص هاى مسکن که 
عوارض باالیى دارند, مى روند. غافل از اینکه راه هاى بهتر و کم خطرترى نیز براى تسکین سردرد 

وجود دارد.
کار زیاد، استرس و فشــارهاى عصبى همگى از عوامل بروز ســردرد و میگرن در افراد محسوب 
مى شوند. اغلب افرادى که به میگرن دچار هســتند، مدت هاى طوالنى مجبور به استراحت بوده 
و قادر به انجام کارهاى روزانه و عادى خود نیستند. از طرفى مصرف بیش از حد داروهاى سردرد 

مى تواند در درازمدت باعث مشکالت کبدى و یا آسیب هاى مغزى شود.
کارشناسان توصیه مى کنند افرادى که دچار سردرد و میگرن مزمن هستند در گام نخست باید با 
مراجعه به پزشک علت مشکل خود را شناسایى کنند و در کنار مصرف دارو تحت نظارت پزشک، 

از برخى درمان هاى خانگى نیز بهره مند شوند.
از جمله یکى از گیاهان مفید در درمان ســردرد و میگرن، آلوئه وراست؛ گیاهى که به طور طبیعى 
داراى ترکیبات ضد التهابى و کاهنده کلســترول خون بوده و عالوه بر کاهش عوارض ســردرد 

مى تواند براى درمان خارش پوست و نیز مشکالت التهابى آن نیز مورد استفاده قرار گیرد.
این گیاه از قرن ها پیش در نسخ خطى قدما و پزشکان به عنوان یک داروى معجزه گر براى درمان 
بسیارى از بیمارى ها از جمله درمان جراحات، زخم ها، آفتاب ســوختگى و درمان التهابات مورد 

استفاده قرار گرفته است.
از این گذشته آلوئه ورا داراى خاصیت تسکین دهندگى عضالت بوده و مى تواند براى برطرف کردن 
میگرن و اسپاسم عضالت اطراف سر و گردن مورد استفاده قرار گیرد. نحوه استفاده از این گیاه ساده 
بوده و تنها کافى است ژل آن را استشمام کنید. همچنین مى توان سر، صورت و گردن را با شهد گیاه 

آلوئه ورا ماساژ داد تا التهاب در این نواحى برطرف شود.
گیاه آلوئه ورا همچنین براى بر طرف کردن لکه هاى پوســتى، آکنه و درمان سوختگى نیز مؤثر 
اســت به طورى که ترکیب ژل این گیاه با لیمو ترش براى ضدعفونى کردن زخم ها و آکنه هاى 

پوستى به کار مى رود.
گفتنى است؛ از دیگر فواید این گیاه شش هزار ساله مى توان به آبرسانى موهاى سر و جلوگیرى از 
ریزش موها اشاره کرد. عالوه بر آن، استفاده از ژل این گیاه به همراه آب مى تواند مانع بروز موخوره 

شده و باعث زیبایى هر چه بیشتر موها شود.

اگر لوازم آرایشى خود را تمیز نمى کنید بخوانید

لللللللللللالال سیگار الکترونیک موجب مستعم طالعه مشاهده کردیم بخارات حاصل از ا
ها، پروتئین هاى التهابى آزاد کنند و 
 موجب تشدید استرس بین سلول ها 
ن آسیب بافت لثه است و در نهایت به 

ن و دندان مى انجامد.
مچنین دریافتنــد طعم دهنده هاى 
شنقشش ىىمى روند  ن محصول بــه کار 

فافایفا دنسلول هاى دهانى ا

رابطه بین تغذیه سالم و کاهش ریسک آسم به خوبى مشــخص نیست اما شواهد نشان مى دهد 
افرادى که از رژیم هاى غذایى سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى پیروى مى کنند کمتر در معرض 

ابتال به آسم قرار دارند.
مى تواند ریسک تجربه تحقیق پژوهشگران نشان مى دهد دسترســى به میوه و سبزیجات تازه 

حمالت آسم را کاهش دهد.
نتایج این مطالعه آشــکار ســاخته اســت کودکانى کــه در نزدیکى 

فروشگاه هاى غذا زندگى مى کنند بیشتر در معرض ابتال به آسم 
قرار دارند. در این تحقیق اذعان مى شود رابطه بین تغذیه سالم 
و کاهش ریسک آســم به خوبى مشخص نیست اما شواهد 
نشــان  مى دهد افرادى که از رژیم هاى غذایى سرشــار از  
ویتامین ها و مواد معدنى پیروى مى کنند کمتر در معرض ابتال 
به آسم قرار دارند. محققان نمودار سالمت دوهزار و43 کودك 
شش تا 18 سال را بررسى کردند. تمامى کودکان تحت چکاپ 
منظم قرار داشتند. تیم تحقیق مشخص کرد که 57 درصد شرکت 
کنندگان حداقل در نیم مایلى فروشگاه ها و 10 درصد حداقل در 

یک مایلى فروشگاه هاى مواد غذایى زندگى مى کردند.
تیم تحقیــق دریافــت 21 درصــد کودکانى کــه در نزدیکى 

فروشگاه ها زندگى مى کردند مبتال به آسم بودند.

ه خوبى مشــخص نیست اما شواهد نشان مى دهد 
مین ها و مواد معدنى پیروى مى کنند کمتر در معرض 

مى تواند ریسک تجربه ـى به میوه و سبزیجات تازه 

کىىکىکىکىىىکىىکىکىکىىیکىکىکى کودکانى کــه در نزد
عرض ابتال به آسم 

بین تغذیه سالم 
ست اما شواهد 
یى سرشــار از  
 در معرض ابتال 
هزار و43 کودك 
کان تحت چکاپ 
7 57 درصد شرکت

1 درصد حداقل در 
ى کردند.

ى کــه در نزدیکى
دند.

رابطه آسم و رژیم غذایى سالم 
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