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ثبت نام مدارس، الکترونیکى مى شود
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مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد

     

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

خبرى از عرضه گوشت دولتى نیستفریب بیمه هاى تقلبى دهان و دندان را نخورید
مشــاور وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکى درباره 
سوءاستفاده هاى تلفنى و اینترنتى برخى سودجویان با عناوینى مانند 

بیمه هاى تکمیلى دهان و دندان، به مردم هشدار داد.
سید سجاد رضوى افزود: با توجه به نبود پوشش مطلوب بیمه خدمات 
دهان و دندان و نیز گسترش راه هاى ارتباطى، عده اى از سودجویان 

با استفاده از عناوینى مانند...

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى با اشاره به قیمت فعلى گوشت در 
بازار اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندى بدون دنبه 
35 تا 36 هزار تومان به مغــازه دار و 38 تا 39 هزار تومان به مصرف 

کننده عرضه مى شود.
على اصغر ملکى درباره توزیع گوشت از سوى شرکت پشتیبانى امور 

دام در جهت کاهش قیمت و...
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جمع آورى موانع ترافیکى متروجمع آورى موانع ترافیکى مترو
 در میدان امام حسین(ع) تا  نوروز در میدان امام حسین(ع) تا  نوروز

آیفون 7 پالس یا
 آیفون 7 ؟!

 اگر شما قصد خرید آیفونى جدید را داشته باشید 
و ندانید که باید مابین آیفون 7 و آیفون 7 پالس 
کدام را انتخاب کنید، این نوشتار بهترین راهنمایى 
ممکن را برایتان ارائه مى کند. در این مطلب قصد 
داریم که به برترى هاى آیفون 7 پالس نسبت به 

آیفون 7 اشاره کنیم و...
101

خلخالى
مى خواست مرا 

اعدام کند

2

توجه به قرآن 
و مظاهر آن 

بسیار مهم 
است

4
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فوالد مبارکه اصفهان؛
گرایش به کارگزاران، گردش به پایدارى!

با نزدیک شدن به سه انتخابات ســال آینده، آرام آرام 
تحرکاتى به چشــم مــى آید که هر یــک پیش زمینه 
خط کشى هاى اردیبهشت 96 است. زمانى که بسیارى 
از پرده ها فرو افتــاده و گروه بندى هــاى جدیدى در 
عرصه سیاسى استان رخ نشــان مى دهند. در این میان 
سیاسیون استان با مراکزى که تحت سیطره خود دارند، 
فعل و انفعاالت خاصى را رقم مــى زنند و هر یک امید 
بســیارى دارند تا در تحوالت آینده، نقش ویژه اى را به 

خود اختصاص دهند.
این فضا با تمام التهابات آن جذاب و شــیرین اســت. 
چه بسا شــوق و نشــاط خاصى را هم به جامعه تزریق 
مى کند. اما نکته در آنجاســت که اشخاص حقیقى که 
طبیعتًا در مرام و رویه سیاســى شــان مستقل و مختار 
هستند، تا چه اندازه مى توانند مجموعه تحت سرپرستى 
خود را درگیر و حتى اسیر فعل و انفعاالت سیاسى کنند؟

 ادامه در صفحه2 

ایرج ناظمى

ذوب آهن- تراکتور سازى 
امروز در هفته بیست و یکم 
لیگ برتر

فرا رسیدن سالروز شهادت
 حضرت فاطمه زهرا(س) بر عموم شیعیان تسلیت باد
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فرمانده قرارگاه پدافند هوایى گفــت: باید ورود، خرید و 
استفاده از کوادکوپترها مجوزدار شود.

به گزارش خبرگزارى صدا وسیما، امیر فرزاد اسماعیلى 
درجمع خبرنگاران با اشاره شــلیک هاى اخیر پدافند به 
سمت دو پرنده بدون سرنشــین فوق سبک در تهران و 
راه هاى جایگزین براى مقابله پروازهاى بدون مجوز این 
گونه پرنده ها در آسمان شهر افزود: مسئله اول، لزوم توجه 
به موضوعات امنیتى است که باید این پرنده ها رجیستر 
شوند تا بفهمیم از کجا وارد شده، مالک آن کیست و چه 
استفاده اى از آن مى شود، زیرا ممکن است این پرنده ها با 

اهداف تجارى به کارگیرى شود.

اسماعیلى افزود: مسئولین باید فکر کنند تا این مشکل حل 
شود البته با جنگ الکترونیک (جنگال) هم مى توان جلوى 
این موارد را گرفت ولى توجه داشته باشید که ما در مورد 
فضاى تهران صحبت مى کنیم که استفاده از تجهیزات 
جنگ الکترونیک مى تواند براى برخى پروازهاى دیگر در 

آسمان پایتخت هم مشکل ایجاد کند.
وى با تأکید بر اینکه بایــد جلوى این مزاحمت  ها گرفته 
شــود، تصریح کرد: در هر دو حادثه اخیر، شــلیک هاى 
پدافند موفق بوده اســت. فرمانده قرارگاه پدافند هوایى 
گفت:کارگروهى تشکیل شده است تا وارد کردن، خرید و 

استفاده از این پرنده ها ساماندهى شود.

محمدرضا عارف به همراه جمعى از نمایندگان تهران با 
حضور در جماران و دیدار با آیت ا... سید حسن خمینى یاد 

و خاطره رهبر فقید انقالب را گرامى داشت. 
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به 
فصول مختلف قانون اساســى به ویژه فصل سوم این 
قانون که به نقش آفرینى مردم تأکید دارد، اظهار داشت: 
به دالیل مختلف فصل ســوم قانون اساسى به صورت 
جامع و کامل عملیاتى نشــده اســت و جا دارد با تأسى 
به رهنمودهاى رهبر فقید انقــالب که نقش مردم را در 
اداره امور جامعه در سخنان مختلف خود مورد تأکید قرار 
مى دادند بیش از گذشته از ظرفیت هاى مردمى استفاده 

کنیم. وى با اشاره به طرح «گفتگوى ملى» که از سوى 
فراکسیون متبوع وى دنبال مى شــود گفت: اگرچه در 
ابتدا با تشــکیل کارگروهى در داخل فراکســیون امید 
«گفتگوى ملى» را در داخل پارلمــان دنبال کردیم اما 
اکنون به صورت جدى موضــوع «گفتگوى ملى» را در 
سطح ملى براى رسیدن به اهدافى که ترسیم کرده ایم 

دنبال مى کنیم.
رئیس فراکسیون امید تأکید کرد: گفتمان اصالحات از 
حق خود به نفع منافع ملى عبــور مى کند و انتظار داریم 
بزرگان کشور در  عملیاتى شــدن «گفتگوى ملى» به 

فراکسیون امید کمک کنند.

استفاده از کوادکوپترها 
باید مجوزدار شود

گفتمان اصالحات، از حق خود 
به نفع منافع ملى عبور مى کند

«روحانى» کاندیدا مى شود
  تسنیم| سیدحسن قاضى زاده هاشمى وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى از تصمیم روحانى 
براى حضور در انتخابات ریاست جمهورى دوره دوازدهم 
خبر داد و گفت: خوشحال هستیم از اینکه دکتر روحانى 
تصمیم گرفته اند در انتخابات آتى شرکت  کنند و امیدوار 
هستم مورد اعتماد مجدد مردم قرار گیرند و با رأى باالتر 

از 24 خرداد 92 بار دیگر رئیس جمهور کشورمان شوند.

فروش اوین فعالً متوقف شد
 ایلنا| مصطفى محبــى مدیــرکل زندان هاى 
اســتان تهران در رابطه با آخرین وضعیت واگذار زندان 
اوین به شهردارى و اینکه پیش تر رئیس زندان ها از عدم 
تمایل شهردارى تهران به پیگیرى این موضوع خبر داده 
بود،گفت: موضوع فروش اوین پیچیدگى هاى خاص خود 
را از نظر مالکیت و تصرفات موجود دارد و مشکالتى در 
رابطه با اسناد و مدارك داریم و فکر مى کنم چون زمانبر 

شد، این قضیه فعًال کنسل شده است.

خرید هواپیما ُپز دادن ندارد 
حجت االسالم والمســلمین کاظم    انتخاب |
صدیقى در سخنرانى در مســجد امام حسین(ع) محله 
خوراسگان اصفهان با انتقاد شدید از عملکرد مسئوالن در 
مسائل اقتصادى، اظهار داشت: باید در اقتصاد به استقالل 
برســیم و الزمه آن اجراى طرح اقتصاد مقاومتى است، 
خرید یک هواپیما ُپز دادن ندارد، آیا برجام تنها همین یک 
هواپیما بود؟ شعارهایى که مسئوالن دولتى براى رفع رکود 

و اقتصاد مردم مى دادند، عملى نشده است.

درس مسلمانان به ترامپ 
دبیرکل مجمع جهانى بیدارى اسالمى    ایسنا|
در واکنش به اظهارات خصمانــه رئیس جمهور آمریکا 
درباره مسلمانان گفت: ترامپ بداند اگر به جسارت خود 
در کشورهاى اســالمى ادامه دهد مسلمانان درسى به 
او مى دهند که هرگز فراموش نکند. على اکبر والیتى، 
اظهار داشــت: رئیس جمهور جدید آمریکا چون طرحى 
براى آینده ندارد، رجزخوانى مى کند. آنان توان رویارویى 

با مسلمانان را ندارند.

شاید روحانى ادامه ندهد
محمد رضا باهنر گفت: انتخابات ریاست    فارس|
 جمهورى پس از انقالب تا ششمین دوره تقریبًا متعین 
بوده اما از سال 76 به بعد انتخابات جدى صورت گرفت. 
هر دوره یک اتفاق جدید مى افتد. دبیرکل جبهه پیروان 
خط امام(ره) و رهبرى با اشاره به اینکه احمدى نژاد آراء 
منفى هاشمى در سال 84 را به خود اختصاص داد، گفت: 
شاید رئیس جمهور در این دوره بیشتر از یک دوره نتواند 

ادامه دهد. 

احمدى نژاد استقاللى است؟
یکى از نزدیکان سرشناس استقالل،    نامه نیوز|
پیروزى این تیم مقابل الســد را به محمود احمدى نژاد 
تقدیم کرد. یکى از اتفاقات جالب بعد از پیروزى استقالل 
مقابل الســد قطر و صعــود به مرحلــه گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا، پیامى است که عبدالرضا داورى منتشر 
کرده است. مدیرمسئول ســابق روزنامه شهروند که از 
نزدیکان احمدى نژاد محسوب مى شود با انتشار عکسى 
از رئیس جمهورى سابق در کنار فرهاد مجیدى، پیروزى 
استقالل را به وى تبریک گفته است. پیش از این اخبار 
گوناگونى از عالقه احمدى نژاد به استقالل منتشر شده بود.

هشدار به کاخ سفید 
بعد از گزارش خبرگزارى رویترز مبنى    تابناك |
بر تالش دولت ترامپ براى وارد کردن نام سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى به لیست سیاه تروریسم، واشنگتن پست 
گزارش داده است که تعدادى از مقامات ارشد اطالعاتى 
و امنیتى آمریکا در باره این موضوع به کاخ سفید هشدار 
داده و بیان کرده اند که این مســئله ضمن «استفاده بى 
سابقه» از قانونى نامربوط، خطرات مهمى براى نظامیان 
آمریکا در عراق داشته و مبارزه با داعش را نیز تحت الشعاع 

قرار مى دهد.

توئیتر

در اردیبهشت 58 بزرگ ترین جنگ داخلى ایران بعد از 
انقالب در نقده بین حزب دموکرات کردستان و دستجات 
ترك حامــى انقــالب رخ داد. دکتر صــادق زیباکالم 
مى گوید او و دکتر چمران دنبال این بودند که این داستان 
بخوابد و براى همین همراه یــک هیئت بلندپایه اى از 
تهران به مهاباد مى رود. اقتصاد نیوز مشروح گفتگویى 
را با زیبا کالم منتشر کرده که او در این گفتگو از جمله به 
احتمال اعدامش توسط آیت ا... خلخالى اشاره مى کند که 

این بخش را در ادامه مى خوانید:
من با این اتفاق که به دســت خلخالى اعدام شــوم تار 
مویى فاصله نداشــتم. آقاى خلخالى شهریور 58 یک 
دفعه و ناگهانى به مهاباد آمد حــال آنکه من حضور او 
را در کردســتان ممنوع کرده بودم. ایــن خیلى جاى 
تأمل داشت که یک جوان 30 ساله کارى کند خلخالى 
نتواند به کردستان بیاید چون خلخالى جز مصیبت هیچ 
کار دیگرى در کردستان انجام نداد. آنطور که خلخالى 
مى خواست کردستان را نگه دارد شــاه نگه داشته بود 
پس ما چه فرقى با شاه داشتیم؟ معتقد بودم اسلحه باید 
از کردستان بیرون برود و فرهنگ باید جایش بیاید. در 
آن اوضاع یک دفعه خلخالى به مهاباد آمد و در بدو ورود، 
ســه نفر را به جرم همجنس بازى، چنــد نفر را به جرم 
مواد مخدر و چند نفر را به جرم همــکارى با خلق ُکرد 

اعدام کرد. 
من اصًال شوکه شــده بودم چراکه این همه کار کردم 

خلخالى به کردســتان نیاید، چطور او بلند شد به مهاباد 
آمد و در بدو ورودش هم ده نفر را اعدام کرد. من در اتاق 
ســرهنگ آذرى فرمانده پادگان تخت داشتم و زندگى 
مى کردم و اصًال با سپاه کارى نداشتم. یکى از مواردى 
که به خلخالى گفته بودند این بود که زیباکالم از عمد به 
پادگان رفته تا از آمار نظامى اطالع پیدا کند و آن آمار را به 
گروه کومله و حزب دموکرات بدهد در حالى که من فرق 
تفنگ و فشنگ را نمى دانستم چه رسد به اینکه بخواهم 
آمار نظامى در بیاورم. آن روز خلخالى وارد دفتر فرمانده 
پادگان شد، من، سرهنگ آذرى و خلخالى به همراه ده 
نفر از تفنگچى هایش که صورت هایشان را بسته بودند 
در اتاق بودیم. خطاب به من شروع به صحبت کرد و من 
نمى دانستم در حال محاکمه شدن هستم؛ خلخالى به 
تفنگچى هاى خود گفت «بروید پرونــده زیباکالم را 
بیاورید». پیش خودم گفتم «مــن نماینده تام االختیار 
نخست وزیر هستم و مى روم تهران گزارش مى دهم؛ 
چه پرونده اى؟». یک پوشــه قرمز رنــگ آوردند و به 
دستش دادند، مطمئن هســتم که آن پوشه قالبى بود. 
خلخالى شروع به ورق زدن برگه هاى داخل پوشه کرد و 
مى گفت «عجب». در واقع مى خواست بگوید زیباکالم 
چه کارهایى کردى. یک دفعه پرونده را بست به این معنا 
که محرز و مسلم اســت که زیباکالم بخاطر کارهایش 
باید اعدام شــود. یکى از مسائلى که بعدها به من گفتند 
این بود که متهم بودم خانه هاى امن ســپاه را به کومله 

گزارش مى دادم. در حالى که خود سپاه مى دانست اگر 
هم مى خواستم چنین کارى کنم نمى توانستم چون با 
آنها ارتباطى نداشتم. همان لحظه اى که خلخالى پرونده 
را بست بیسیم پادگان پیج کرد و سرهنگ آذرى فرمانده 
پادگان گوشــى را برداشــت و گفت بله، حاج آقا اینجا 
تشریف دارند. بیسیم را پیش آقاى خلخالى بردند و دیگر 
نمى دانم آنطرف چه کسى بود. خلخالى در جواب او گفت 
«بله بله االن حرکت کردم». گوشى بیسیم را سرجایش 
گذاشت، بلند شد و همراه ده تفنگچى اش سوار هلیکوپتر 
شد و رفت. وقتى دو هلیکوپتر حامل خلخالى و همراهان 
او از زمین بلند شدند، هنوز نمى دانستم چه بالیى قرار بود 
به ســرم بیاید و چطور بغل به بغل رد کردم. جالب است 
سرهنگ آذرى هم نمى دانست با من چه کار کند. البته 
من فوق العاده ترسیدم اما هرچه بیشتر مى گذشت بیشتر 
متوجه قضیه مى شدم چون خلخالى بقیه افرادى را هم 
که اعدام کرد محاکمه شان همینطورى بود. کافى بود 
به دلش بیافتد که طرف مجرم است، تمام بود، به همین 
راحتى طرف را اعدام مى کــرد.  فکر مى کنم اگر در آن 
لحظه بیسیم به صدا در نیامده بود خلخالى حکم اعدام 
من را مى داد و سریع هم در حیاط پادگان اجرا مى کرد.  
فردایش هم روزنامه ها مى نوشتند نماینده نخست وزیر 
در امور کردســتان به جرم همکارى با حزب دموکرات 
کردستان اعدام شــد و خلخالى هم کلى احساس غرور 

و بزرگى مى کرد. 

خلخالى مى خواست مرا اعدام کند
روایت زیباکالم از روزهاى ابتداى انقالب که در کردستان حضور داشت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تغییر محل 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را تکذیب مى کنم و به 

نیاوران نمى رویم.
 محســن رضایى دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با حضور در برنامه «شــرایط خاص» در شبکه 3 سیما 
گفت: آرزوى من پایان یافتن دعواهاى روشن فکران و 
انقالبیون است، مردم باید مسئوالنى را انتخاب کنند که 

سیاست هاى اقتصادى را به خوبى اجرا کنند.

به گزارش نامه نیوز، وى با بیــان اینکه جوانگراترین 
مســئول نظام هســتم، گفت: همینجا باید بگویم اگر 

مسئول بودم از اشتباه جوانان نمى ترسیدم.
رضایى درباره استفاده از شبکه هاى مجازى هم تأکید 
کرد: استفاده از شبکه هاى مجازى نیاز امروز است و ما 
نمى توانیم در این حوزه ساکت بنشینیم اتفاقًا به جوانان 
استفاده از فضاى مجازى را توصیه مى کنم اما متأسفانه 
مسئوالن براى ساده کردن کار خود فضاى مجازى را 

فیلتر مى کنند.
وى در مقایسه موقعیت ایران و دشمنان کشورمان گفت: 
ما از نظر امنیتى و نظامى بر آمریکا، ترکیه و عربستان 
برترى داریم اما از نظر اقتصادى عقب هســتیم و باید 
واقعیت ها را گفت اما اگر سیاست هاى ابالغى و اصل 
44 اجرا مى شــد در اقتصاد کشور یک انقالب به وقوع 
مى پیوست، در این زمینه صداوسیما باید در رابطه با عدم 
اجراى سیاست هاى کلى از مسئوالن مطالبه گرى کند.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام همچنین با رد 
شــایعاتى درباره جابه جایى مکان مجمع گفت: تغییر 
محل مجمع تشخیص مصلحت نظام را تکذیب مى کنم 

و قرار نیست ما به نیاوران برویم.
رضایى در بخش دیگرى از ســخنانش درباره شوخى 
با وى در فضاى مجازى گفت:بعضى از شــوخى ها با 
من در فضاى مجازى مفید است چون نقد گونه است؛ 
قشنگ ترین شوخى با من در فضاى مجازى بارها نامزد 

شدن من در انتخابات است.

...ادامه از صفحه اول
و آیا به طور کلــى ورود مجموعه هــاى مختلف به 

تحوالت سیاسى آینده مفید است یا مضر؟
در این میان و به طور مشــخص بحث مراکز صنعتى 
و اقتصادى قابل طرح است که در سالى که از سوى 
رهبر معظم انقالب به نام ســال اقتصــاد مقاومتى 
متبرك شده، باید تمام انرژى و اهتمام خود را مصروف 

تحقق این عنوان نمایند.
ولى در برخى موارد شاهدیم که فارغ از رسالت اصلى 
خود، به برخى کنش هاى سیاسى سرگرم شده اند که 
افراط در آن مى تواند تا حدود زیادى با خسران مادى 

و معنوى همراه باشد.
به طور مشــخص در این زمینه مى تــوان از «فوالد 
مبارکه اصفهان» نام برد که در گذشته پیشتاز صنعت 
و اقتصاد بوده و با آرامش خاطــر از رونق بازار خود، در 
توســعه پیشــگام و ثابت قدم بوده اما در حال حاضر، 
متأســفانه گویى بخشــى از تمرکز خود را به تحرك 
در بازار سیاســت اختصاص داده که زیاده روى در آن 
مى تواند آینده این مجتمع بزرگ را با التهاب مواجه کند.
البتــه این شــرکت عظیــم بــراى موفقیــت در 
عرصه هاى اقتصادى و صنعتى کوتاهى نداشــته و 
مجموعه مدیران و کارکنان آن در حال تالش براى 
پیشبرد این مجموعه هســتند ولى نقطه نگرانى در 
آنجاست که مبادا برخى گرایش هاى سیاسى با افراط 
در جهت گیرى هاى خود، افق آینده فوالد مبارکه را 

تیره و تار کنند.
«بهرام ســبحانى» یکى از اولین مدیرانى بود که در 
دولت تدبیر و امید حکم انتصــاب مدیریتى گرفت و 
به طور طبیعى تغییرات مختلفــى را با حضور خود در 
شــرکت فوالد مبارکه رقم زد. وى اگر چه به عنوان 

یک مدیر «عامــل» کارگزارانى به این مجتمع رفت 
اما ظاهراً هسته اى از جبهه «پایدارى» هم به برکت 
حضور وى در «روابط عمومى» کارخانه مذکور رشد 

و نمو پیدا کرده اند. 
در این میان قصد نداریم تعلق خاطر به «کارگزاران» 
را تأیید و گرایش به «پایدارى» را نفى کنیم. بلکه نکته 
اصلى در این است که اگر چه مدیر عامل فعلى فوالد 
مبارکه در مشى خود، بر «اعتدال» مورد نظر مقامات 
ارشد کشور استوار بوده است اما وى باید به هوش باشد 
که این رویه به سایر ارکان شرکت مذکور و از جمله 
«روابط عمومى» آن نیز تسرى یابد تا مبادا گروهى 
فارغ از تمرکز او، در کنش و جهت گیرى به سوى هر 
جبهه و جناح دیگرى اعم از «پایدارى» و غیره، دچار 
افراط شده و عملکرد مجموعه فوالد مبارکه را متأثر 

از خود نمایند.
«بهرام ســبحانى» فرد هوشمندى اســت و قاعدتًا 
مى داند که بایــد التهابات انتخابــات اتاق بازرگانى 
اصفهان را فراموش نموده و در مــاه هاى باقیمانده 
از عمر دولت فعلى، چنان کند که از او انتظار مى رود. 
نه آنکه اجازه بدهد برخــى کنش هاى افراطى براى 
انتخابات شوراى شهر، مجلس و ریاست جمهورى، 
تعادل رویکرد در بخش هایى از این مجموعه را بر هم 
زده و نوار پیشرفت و توسعه فوالد مبارکه را با اختالل 

مواجه نمایند.
براى اصفهان مسائل و مشکالت مجموعه هایى نظیر 
پلى اکریل و ذوب آهن کافى است. قاعدتًا این شهر و 
استان دیگر تاب و توان تحمل سکون و رکود فوالد 
مبارکه را نخواهد داشت. پس چه بهتر که همین امروز 
آن را از گرداب احتمالى بى تدبیرى و سیاست زدگى 

نجات بدهند.

حرف هاى خاص 
رضایى در تلویزیون

رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاســت خارجى 
مجلس در گفتگو با یک شــبکه لبنانى تأکید کرد 
ایران در مقابل هر تهدیدى از سوى آمریکا خواهد 

ایستاد.
به گزارش فارس، «عالءالدین بروجردى» رئیس 
کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
در گفتگو با شــبکه «المیادین» اعالم کرد آمریکا 
نخواهد توانســت از خطوط قرمزى که ایران براى 

این کشور در منطقه وضع کرده، عبور کند.
وى تأکید کرد: ما به آمریکا اجازه عبور از این خطوط 
را نخواهیم داد؛ آمریکایى ها همیشه براى شکست 
ایران تالش مى کنند همانگونه که براى وارد کردن 
ضربه به متحدان ایران خصوصاً مقاومت مى کوشند 
اما آنها (همیشه) شکست مى خورند. بروجردى گفت: 
آمریکا سیاستى ثابت براى مقابله با ایران ندارد اما 
ایران اکنون از نظر سیاسى و راهبردى بسیار قوى 

است و این به مذاق واشنگتن خوش نمى آید.
وى افزود: رویارویى نظامى میــان ایران و آمریکا، 
ضعیف ترین احتمال اســت و واشنگتن به خوبى به 
توانایى هاى ایران آگاه است؛ ایران هر اتهامى مبنى 
بر حمایتش از تروریســم را رد مى کند. بروجردى 
تأکید کرد ایران هیچ مشــکلى با عربستان ندارد و 

آماده گفتگو با ریاض است.

فوالد مبارکه؛
گرایش به کارگزاران، گردش به پایدارى!

آزمایش مجدد موشکى ایران از 
سایت سمنان

رسانه هاى آمریکایى مدعى شدند

بروجردى: آماده گفتگو 
با عربستانیم

در حالى که دولــت ترامپ پیش از ایــن و به بهانه 
آزمایش موشکى بالستیک ایران طى هفته گذشته 
اقدام به هشــدار و ســپس وضع تحریم به شکلى 
غیر قانونى بــر برخى نهادها و اشــخاص ایرانى و 
خارجى کرد، فاکس نیوز روز پنج شنبه مدعى شده 
که ایران مجدداً اقدام به آزمایش یک موشک دیگر 
از همان سایت قبلى یعنى ســایت موشکى سمنان

 کرده است.
به گزارش تابناك خبرگزارى نزدیک به دولت ترامپ 
به نقل از مقامات آمریکایى که نام آنها فاش نشــده 
است، نوشت که روز چهارشنبه هفته پیش ایران اقدام 
به آزمایش شلیک یک موشک دیگر از همان سایتى 
کرده است که پیش از این موشک بالستیک خود را 
تنها چندى بعد از ریاست جمهورى «دونالد ترامپ» 

آزمایش کرده بود.
این خبرگزارى با طرح این مســئله بیان کرده است 
که تصاویر ماهواره اى به دست آمده نشان مى دهد 
که یک فروند موشــک که به نظر قصد ارسال یک 
ماهواره به فضا را داشته است، قبل از شلیک در این 

سایت موشکى مستقر شده است.
به گفته این خبرگــزارى، مقامات آمریکایى مذکور 

بیان کرده اند که موشــک شــلیک شــده در روز 
چهارشــنبه از نوع موشــک هاى کوتاه برد مرصاد 
با برد 35 مایل بوده اســت. ایــن مقامات به فاکس 
نیوز گفته اند که طى هفته هاى اخیر شــاهد افزایش 
فعالیت ها در سایت موشــکى سمنان از سوى ایران 

بوده اند.
در همیــن حال خبرگــزارى CNN نیز بــه نقل از 
یکسرى منابع ناشــناس آمریکایى بیان کرده است 
که ایران روز چهارشنبه اقدام به آزمایش یک فروند 
موشــک «دفاعى» زمین به هوا کرده اســت. این 
خبرگزارى نیز بیان کرده اســت که این موشک از 
سایت موشکى سمنان شلیک شــده که طى هفته 
گذشــته ایران از آن اقدام به آزمایــش یک فروند 

موشک بالستیک کرده بود.
مقامات نظامى با اشــاره به این موضوع که با دقت 
فعالیت هــاى نظامى ایــران را زیر نظــر دارند، به 
خبرگــزارى CNN گفته اند که ایــن آزمایش اخیر 
یعنى آزمایش روز چهارشــنبه موضــوع قطعنامه 
شــوراى امنیت نبوده و بیش از همــه در ارتباط با 
مراســم بزرگداشــت ســالگرد انقالب اســالمى

 در 1979 است.
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یک نماینده مجلس هشدار داد؛  

معاون توســعه و مدیریت منابع بنیاد ملى نخبگان کشور 
از بازگشت 450 نخبه از خارج کشــور به ایران خبر داد و 
گفت: نخبگان باید با حمایت دولت از استعدادهاى خود به 
درستى در راستاى کارآفرینى و تولید ثروت استفاده کنند.

سید مهدى موســوى کوهپر اظهار داشــت: بنیاد ملى 
نخبگان یکى از نهادهاى بسیار استراتژیک براى کشور 
است و با توجه به اینکه جهان به سمتى مى رود که باید از 
منابع رو و زیرزمینى اجتناب و آنها را به ارزش افزوده تبدیل 
کرده و به دنیا فروخت، این جز با تفکر و حضور نخبگان 

حاصل نخواهد شد.
وى افزود: از زمانى که بنیاد ملى نخبگان تشــکیل شد، 

ساالنه حدود پنج هزار نفر از استعدادهاى برتر در سراسر 
کشور را شناسایى کرده و تحت پوشش قرار مى دهیم.

معاون توســعه و مدیریت منابع بنیاد ملى نخبگان کشور 
گفت: آمارها نشــان مى دهد میزان ماندگارى نخبگان و 
استعدادهاى برتر در کشور از گذشته بیشتر شده و تناسب 
بین خروجى و مانــدگارى به نفع مانــدگارى نخبگان 
در کشور شده است. موســوى با تأکید بر اینکه تاکنون 
حدود 450 نفر از نخبگان غیرمقیم به کشــور برگشته اند 
و در دانشگاه هاى مختلف داخلى جذب شده اند، افزود: با 
تأسیس شرکت هاى دانش بنیان روند خوبى در بحث جذب 

نخبگان در کشور شکل گرفته است. 

معاون رئیس جمهورى و رئیس سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى با بیان اینکه در توزیع مقاصد 
گردشگرى باید زیرساخت ها را تقویت کنیم، تصریح کرد: 
در افق 1404 گردشگرى باید جایگزین درآمد نفتى شود.

زهرا احمدى پور اظهار داشــت: نقشــه راه گردشگرى 
براى استان ها تدوین نشده و این یک مشکل بزرگ در 
زمینه گردشگرى است. وى افزود: در سال 81 این نقشه 
تهیه شد، اما اجرایى نشد و پس از گذشت 14سال معتقد 

هستیم این برنامه ها باید به روز شود.
احمدى پور گفت: استان ها اختیار داشته اند برنامه جامع 
گردشگرى خود را تدوین کنند، برخى از استان ها تهیه 

این نقشه را منوط به آمایش سرزمینى دانسته اند اما این 
نیاز جدى نبوده است. 

وى خواستار سرعت دادن به طرح جامع گردشگرى شد 
و گفت: در افق 1404 گردشگرى باید جایگزین درآمد 

نفتى شود. 
رئیس ســازمان میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى 
و گردشــگرى خاطرنشــان کرد: در زمینه گردشگرى 
سالمت نیز اقدامات خوبى در حال انجام و توافق خوبى 
با وزارت بهداشت انجام شده است که در همین راستا در 
استان هاى خوزستان و خراســان رضوى نیز اقدامات 

خوبى انجام شده است. 

زیرساخت هاى گردشگرى 
تقویت شود

بازگشت450 نخبه از
 خارج کشور به ایران

قبر شکنى!
خانواده شاهرخ پورمیامین نوازنده موسیقى پاپ پس 
از رفتن بر سـر مزار او متوجه شدند که سنگ مزار این 

هنرمند، به نام فرد دیگرى تغییر پیدا کرده است.
شهرام پورمیامین برادر شاهرخ پورمیامین در این باره 
گفت: خانواده به محل مزار شـاهرخ رفت و در اتفاقى 
باورنکردنى، متوجه تغییر سنگ مزار شاهرخ شد. سنگ 
مزار او به شکلى نامحترم در بخش دیگرى از بهشت 
زهرا (س) پرت شـده بـود و ظاهراً فرد دیگـرى را در 
طبقه فوقانى مزار شـاهرخ دفن کرده اند و سنگ مزار 
شاهرخ، بدون اجازه خانواده اش تغییر داده شده است.

فرمان فتحعلیان خواننده و از دوستان این نوازنده نیز در 
این باره اظهار داشت: باید به حال برخى مدیران هنرى 
این مملکت تأسف خورد. هنرمندى که سال ها براى 
موسیقى این کشـور زحمت کشـیده، این گونه سنگ 

مزارش را مى شکنند و به گوشه اى پرت مى کنند.

دروغگویى در بیکارى 
حسـین مقصودى رئیس مجمع نمایندگان خراسـان 
رضوى با تأکید بر اینکه امروز بسیارى از آمارهایى که 
داده مى شود غلط و دروغ اسـت، گفت: اگر امروز گفته 
مى شود تورم تک رقمى شده، دروغ محض است.تورمى 
که امروز در کشور حاکم است بى نظیر است اما کشور 
درگیر تورم پنهان نیز است.امروز بیکارى در کشور به 

باالترین اوج خود در طول انقالب رسیده است.
وى خاطرنشـان کرد: آمارهاى دولـت در بحث تورم، 
راه اندازى کارخانه ها و اشتغال در کشـور دروغ است و 

کارى انجام نشده است.

حقوق
 180 هزار تومانى

رئیس کمیته امداد کشور از افزایش حقوق خانواده هاى 
زیرپوشش کمیته امداد تا 20درصد خبر داد.

سید پرویز فتاح اظهار داشت: براى افزایش حقوق افراد 
تحت پوشش، کمیته امداد حداقل 20 درصد را نسبت 
به سال 95 پیشنهاد داده بود که مجلس حقوق پایه را 
مبناى افزایش قرار داده اسـت و بر این اساس به طور 
متوسـط حقوق هر خانواده نیازمند به طور متوسط به 
180 هزار تومان مى رسد که برخى زیر این متوسط و 

برخى دیگر باالتر هستند.
وى با بیان اینکه همیشـه کمیته امداد براى مسـکن 
نیازمندان کار کرده اما نتوانسته صورت مسئله را ساده 
کند خاطرنشـان کرد: امروز 150 هـزار خانواده تحت 
پوشش کمیته امداد در کشـور خانه شخصى ندارند و 
350 هزار نفر نیز مالک هسـتند که خانـه آنان نیاز به 

تعمیر، نوسازى و بازسازى دارد.

اشتباه سایت 
سازمان سنجش

ثبت نام در آزمون سراسرى سـال 96 از روز سه شنبه 
19 بهمن آغاز شد و تا پنج شنبه 28 بهمن ادامه دارد.

هنگام تکمیل فـرم ثبت نام آزمون سراسـرى سـال 
1396 در آخرین بند ثبت نام (بند52)نوشـته شده:آیا 
در آزمون سراسـرى سال گذشته شـرکت نموده اید؟ 
کسانى که فارغ التحصیل شده اند و مجدداً در کنکور 
شرکت مى کنند، این بند را انتخاب مى کنند هنگامى 
که ثبت نامشـان تکمیل مى شـود در هنـگام پرینت 
مشخصات با اشتباه سازمان سنجش مواجه مى شوند 
که به جاى اینکه سال گذشته 1395 درج شده باشد به 

اشتباه سال گذشته را 1394 حساب کرده اند.

عامل قطع 120 درخت جنگلى 
دستگیر شد

مدیر روابط عمومى دادگسـترى استان گیالن گفت: 
شـخصى که بیـش از 120 درخـت را در جنگل هاى 

املش قطع کرده بود دستگیر شد.
محمد رحیمى مدیر روابط عمومى دادگسترى استان 
گیالن در گفتگو بـا میزان، از دسـتگیرى عامل قطع 
بیش از 120 درخـت جنگلى خبر داد و اظهار داشـت: 
ایـن شـخص 127 درخـت را در جنگل هـاى املش 
قطع کرده بود که دسـتگیر و براى وى پرونده قضائ ى 

تشکیل شد.

چرك نویس

یک روزنامه نگار باسابقه با پرداختن به پدیده اى به نام «خبرنگارنما» 
خواستار برخورد با این افراد شد که به اعتقاد وى آبروى خبرنگاران را 

مى برند.
خبرنگار یا شبه خبرنگار؛ از دور شاید تفاوت چندانى با هم نداشته باشند، 
اما در جشنواره ها و نشست هاى خبرى تفاوتشان بسیار به چشم مى آید 
و گاهى حتى توى ذوق مى زند. تعدادشان روز به روز زیادتر مى شود؛ به 
طورى که خبرنگاران اصلى را منزوى کرده اند. معموًال در نشست هاى 
خبرى و جشنواره ها حاضر مى شوند، یا قربان صدقه مى روند، یا دعوا 
مى کنند. برایشان پوشــش اخبار چندان مهم نیست و صرف حضور 
کفایــت مى کند؛ به طور کلى هــم حفظ وجهه رســانه و خبرنگاران 

برایشان چندان اهمیتى ندارد.
رضا قوى فکر روزنامه نگار باسابقه و دبیر انجمن پیشکسوتان مطبوعات 
در گفتگو با ایسنا درباره این پدیده اظهار داشت: ما در کشورمان بیشتر 
از روشنفکر، روشنفکرنما داریم و بیش از ملى و میهن دوست، ملى نما و 
وطن دوست نما و طبیعى است که در چنین شرایطى بیشتر از خبرنگار، 
خبرنگارنما داشته باشــیم. از طرفى هم جالب درست همانند خیلى از 
شغل نماهاى دیگر که وضعیت معیشتى آنها خیلى بهتر از شغل واقعى 
همان رشته است، خبرنگارنماها هم امروزه با دودوزه بازى و در حقیقت 
کالهبردارى رسانه اى و با تمسک به حرفه خبرنگارنمایى خیلى بیشتر 

از خبرنگاران واقعى درآمد دارند.

او ادامه داد: اغلب خبرنگارنماهــا کارت خبرنگارى در جیب دارند که 
وقتى کنکاش مى کنیم متوجه مى شــویم که یا اصًال چنان نشریه یا 
رسانه اى وجود خارجى ندارد یا وجود دارد اما آنقدر کم اهمیت و گمنام 
است که هیچکس آن را نمى شناســد. خبرنگارنماها که درست مثل 
طفیلى هایى که صبح تا شــب در کوچه و خیابان پرســه مى زنند تا به 
مجلس عزادارى کسى بروند و یک نهار یا شام مجانى نوش جان کنند، 
از طریق رسانه ها از نشست هاى خبرى آگاه مى شوند و خود را به آنجا 
مى رسانند، گوشه اى مى نشینند، الم تا کام هم حرف نمى زنند و تا آخر 
نشست یا کنفرانس خبرى آنقدر مى نشینند تا کارت هدیه اى از روابط 

عمومى مربوطه دریافت کنند.
این روزنامه نگار باسابقه با بیان اینکه خبرنگارنماها آبروى خبرنگاران 
واقعى را مى برند، یادآور شد: خبرنگارى مى گفت وقتى در برنامه اى به 
مدیر روابط عمومى گفتم «فالن آقا اصًال خبرنگار نیســت، چرا اجازه 
دادید به جلسه وارد شود؟» پاســخ داد درهاى سازمان ما به روى همه 
خبرنگاران باز اســت و هدیه هم به اندازه کافى وجود دارد که به همه 
برسد. این باعث شرمسارى  اســت که برخى از مدیران روابط عمومى 
براى آنکه با تعداد بیشــترى از خبرنگاران ارتباط داشــته باشند و آن 
نشســت خبرى را داغ و مهم جلوه دهند، بدون کنترل، هرکسى را به 
جاى خبرنگار در جلســه مطبوعاتى خود راه مى دهند؛ حال آنکه این 
مشکل که متأسفانه آبروى خبرنگاران واقعى را مى برد با یک تلفن به 
رسانه  مربوطه حل مى شود؛ به طورى که وقتى مدیر روابط عمومى با 
درایت و تدبیر خود با دبیر سرویس حوزه خبرى تماس بگیرد و اعالم 
کند که براى نشست خبرى فالن روز الزم است که خبرنگار محترم آن 
رسانه دعوت شود و اسامى خبرنگاران در دست مسئول تشریفات آن 
سازمان باشد، آن وقت فقط خبرنگارانى که دعوت شده اند، به آن جلسه  

مطبوعاتى راه خواهند یافت.
دبیر انجمن پیشکسوتان مطبوعات با بیان اینکه خبرنگارنماها اخیراً 
جسارت را به حدى رسانده اند که غیر از خودشان، دوستان و فامیل را 
هم به نشست هاى خبرى دعوت مى کنند، گفت: خبرنگارنماها این کار 
را انجام مى دهند تا احیانًا کارت هاى هدیه بیشــترى نصیبشان شود؛ 
البته این کارت ها معموًال بین 50 تا 200 هزار تومان بیشــتر نیســت 
اما همین رقم براى طفیلى هایى که نه ســواد رسانه اى دارند، نه شعور 
و آگاهى اجتماعى و نه آگاهى از موضوع نشســت خبرى، مبلغ قابل 
توجهى مى تواند باشــد. اخیراً خبرنگارى برایــم تعریف کرد که پیک 
موتورى که چند بار خبرنگارنمایى را به نشســت هاى خبرى رسانده 
است، برایش گفته که دیگر راه و چاه را یاد گرفته و مى خواهد خودش 
به طور مستقل کار کند و در اینگونه نشست هاى خبرى شرکت کند تا 

چیزى گیرش بیاید.

وقتى پیک موتورى 
خبرنگار مى شود!

ماجراى یک همزیستى زیبا 
در روستاى تاریخى ابیانه

جزئیات توافق درباره 
سفر بدون ویزاى ایرانیان به روسیه

روستاى تاریخى ابیانه زمســتان ها مهمان ویژه اى دارد؛ 
روباهى که هرشــب غذاى خود را از مسئوالن عوارضى 
ابیانه مى گیرد و سهم جفت و توله هایش را مجزا از مأموران 

دریافت مى کند.
مهمان ویژه این روستا روباهى است که به مدت سه سال 
زمستان ها به سراغ نگهبانان و مسئوالن عوارضى ابیانه 
مى آید و رزق و روزى خود را از آنان مى گیرد؛ این ماجرا به 
گونه اى است که همه اهالى روستا از این ماجرا باخبرند و 
وقتى از تهران به روستاى زادگاه خود مى آیند، غذاى روباه 
را آورده و در فریــزر عوارضى فریز مى کنند، تا هر شــب 

سهمش را به آن دهند.

یکى از مســئوالن این عوارضى اظهار داشت: این ماجرا 
براى ما و روباه ماجرا عادى شــده و این روباه هر شب در 
زمانى مخصوص با احتیاط کامل به دفتر آمده و غذایش 
را گرفته و مى رود. وى نکته جالب ماجرا را این گونه شرح 
مى دهد: این روباه در فصل جفت گیرى نیز جفت خود را تنها 
نمى گذارد و باهم در دوردست و در دید نگهبانان ما ایستاده 
و اول روباه مراجعه و غذا دریافت مى کند و به جفت خود 
مى رساند و مجدداً بازگشته و سهم خود را دریافت مى کند!

این قصه در موقع به دنیا آمدن توله هاى روباه متفاوت است 
و روباه ابیانه اى چندین بار مراجعه کرده و هر بار سهم یک 

توله را گرفته و برایش مى برد.

عضو کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى مجلس؛ 
بر لزوم استفاده از تجارب بین المللى، آگاه کردن جوامع 
محلى و همچنیــن فعال کردن ســمن ها در جهت 

حفاظت از پلنگ ایرانى تأکید کرد.
به گزارش مهر، على اکبــرى در واکنش به وضعیت 
نامطلوب پلنگ آســیب دیده رودسر با تأکید بر اینکه 
حفاظت از پلنگ ایرانى باید مورد توجه جدى قرار گیرد، 
گفت: شرایط حفاظت از این گونه نادر جانورى نباید 
به گونه اى باشد که تجربه تلخ انقراض ببر مازندران و 

شیرخوزستان دوباره در تاریخ کشور تکرار شود.
وى، بر لزوم آگاه کردن جوامع محلى و همچنین فعال 
کردن سمن ها در جهت حفاظت بهتر از پلنگ ایرانى 
تأکید کرد و افــزود: باید از ظرفیــت جوامع محلى و 
سمن ها براى حفاظت از گونه هاى در حال انقراض 
بهره برد و همچنین فرهنگســازى مناســبى براى 
افزایش ســطح آگاهى مردم انجام شــود زیرا برخى 
هنوز نسبت به خطر انقراض نســل این گونه زیباى 

ایرانى آگاه نیستند.
عضو کمیسیون کشــاورزى، آب و منابع طبیعى در 
مجلس دهم با بیان اینکه گونه هــاى جانورى جزو 
ســرمایه هاى ملى کشور به شــمار مى روند، گفت: 
افزایش سطح آگاهى مردم، فرهنگسازى و همچنین 
استفاده از ظرفیت و مشارکت جوامع محلى در پروژه 
حفاظت از پلنگ ایرانــى مهمترین راهکار حفظ این 

گونه در حال انقراض است.
وى، با یادآورى نگاه ویژه برنامه ششــم و همچنین 
الیحه بودجه 96 به محیط زیست، گفت: باید مقدارى 
از منابعى که در الیحه بودجه 96 قرار است به محیط 

زیست اختصاص یابد را در جهت 

حفظ گونه هاى نادر جانورى به ویــژه پلنگ ایرانى 
هزینه کرد.

اکبرى، تصادفات جــاده اى، تغییــر اقلیم، تخریب 
زیستگاه، شــکار بى رویه منبع تغذیه اى مانند گوزن 
و مارال، کمبود غذا و کاهــش منبع تغذیه اى، طعمه 
مسموم و شــکار را از جمله عوامل تهدید نسل پلنگ 
ایرانى برشمرد و بر لزوم رفع عوامل تهدید نسل این 

گونه در حال انقراض تأکید کرد.
اکبرى ادامه داد: زیســتگاه هاى پلنگ ایرانى باید به 
طور کامل مورد حفاظت قــرار گیرند و عوامل تهدید 
نسل این گونه شناسایى و براى رفع آنها تمهیدات ویژه 
اتخاذ شود؛ متأسفانه عواملى مانند تخریب زیستگاه و 
کاهش منبع تغذیه اى باعث شــده این گونه در حال 
انقراض به حاشیه روستاها براى تأمین غذا پناه ببرند 
که در این رابطه مورد هجوم برخى روســتاییان قرار 
مى گیرند که به صورت جدى الزم است براى تأمین 

آب و غذا این گونه چاره اندیشى شود.
اکبرى بر لزوم ایمن کردن زیستگاه پلنگ ایرانى تأکید 
کرد و گفت: امنیت زیســتگاه پلنگ باید تأمین شود؛ 
فنس کشــى جاده و همچنین ایجاد روگذر و زیرگذر 
از جمله اقداماتى اســت که براى امنیــت پلنگ در 

توجه قرار گیرد.جاده هاى پرخطر باید مورد 

رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیرى از جرائم 
سایبرى پلیس فتا ناجا با اشاره به سرویس هاى 
پیامکــى ارزش افزوده ارائه شــده از ســوى 
اپراتورهــاى مخابراتى گفــت: خدمات ارزش 
 VAS افزوده تلفن همراه که بــه اختصار به آن
گفته مى شود، از خدمات نوین صنعت مخابرات 
مى باشــد که براى مصرف کنندگان تلفن هاى 

همراه هزینه در بر دارد.
به گزارش جام جم آنالین ، سرهنگ دوم على 
نیک نفس افزود: کاربــران تلفن همراه با توجه 
به فعال کردن سرویس پیامکى ارزش افزوده 
خدماتى نظیر کســب آخرین اخبار و اطالعات 
مورد نیاز خود، شرکت در مسابقه یا قرعه کشى و 
حتى پیامک هاى آموزشى دریافتى مى کنند، که 
هر کدام از این پیامک ها براى کاربر هزینه دارد 
و بر روى قبوض تلفن همراه اضافه شده و یا از 

شارژ آ نها کسر مى گردد.
این مقام انتظامــى  گفت: قطعــًا اپراتورهاى 
مخابراتــى باید در پــى تبلیغات بــراى فعال 
ســازى چنین ســرویس هایى اطالعات الزم 
را در اختیار کاربران بگذارنــد و اینکه دریافت 
هر پیامک چقدر هزینه بــراى آنها دارد اطالع 
رســانى نمایند تا کاربران با آگاهى کافى عضو 
چنین سرویس هایى شوند. سرهنگ نیک نفس 
اضافه کرد: اپراتورهاى تلفن همراه اجازه ندارند 
در صورت نداشتن تمایل کاربران آنها را عضو 
این سرویس ها نمایند و در صورت انجام چنین 

عملى، مرتکب تخلف شده اند.
وى همچنین در هشــدار به دارنــدگان تلفن 
همراه گفت: کاربران باید قبل از فعال ســازى 
چنین خدمات ویژه اى که از سوى اپراتورهاى 
مخابراتى ارائه مى شود اطالعات کافى کسب 
نمایند و در صورت تمایــل آن را فعال نمایند 
و متوجه باشــند که ارائه اینگونه خدمات براى 
آنها هزینه بر است و باید هزینه این فعال سازى 
را بپردازند. ســپس در صورت تمایل اقدام به 

فعال سازى نمایند.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى درباره سوءاستفاده هاى 
تلفنى و اینترنتى برخى ســودجویان با عناوینى مانند بیمه هاى تکمیلى 

دهان و دندان، به مردم هشدار داد.
سید ســجاد رضوى افزود: با توجه به نبود پوشش مطلوب بیمه خدمات 
دهان و دندان و نیز گســترش راه هاى ارتباطى، عده اى از سودجویان 
با اســتفاده از عناوینى مانند بیمه هاى تکمیلى دهان و دندان و تبلیغات 
گسترده از طریق پیامک و شبکه هاى اجتماعى، مردم را فریب داده و از 

آنها هزینه هایى را دریافت مى کنند.
مدیر کل دفتر بازرسى و ارزیابى عملکرد و پاسخگویى به شکایات وزارت 
بهداشت با بیان اینکه بازرسى وزارت بهداشــت پیگیر این موارد است، 
گفت: این افراد با وعده ارائه خدمات رایگان دندان پزشکى و تخفیف هاى 
بى نظیر، به عضوگیرى اقدام کرده، مبالغى را از مردم مى گیرند و حتى براى 

آنها کارت عضویت نیز صادر مى کنند.
رضوى درباره روش کالهبردارى این مؤسسات و شرکت ها توضیح داد: 
این شرکت ها از نبود آگاهى کافى در بین برخى از مردم در این زمینه سوء 
استفاده مى کنند و در ابتدا عدد و رقم هاى باالیى را در خصوص خدمات 
دندان پزشکى ارائه مى  دهند و ادعا مى کنند که پس از عقد قرارداد، این 
رقم ها به میزان قابل توجهى کاهش مى یابد، در صورتى که تعرفه مصوب 

آن خدمت، همان رقم پس از تخفیف بوده است.
وى در مورد دیگر ترفندهاى این شــرکت ها عنوان کرد: در مواردى نیز 
مشاهده مى شود که این شرکت ها، بیماران را به مراکزى که مورد تأیید 
وزارت بهداشت نیست و مجوز ارائه خدمت ندارد معرفى مى کنند و مردم 

باید در این زمینه آگاه باشند.
رضوى با بیان اینکه هیچیک از این شرکت ها مجوزى از وزارت بهداشت 
و سازمان هاى بیمه گر براى این کار ندارند، تأکید کرد: به جز بیمه هاى 
پایه و نیز بیمه هاى تکمیلى که از بیمه مرکزى و شورایعالى بیمه مجوز 
دارند، هیچ شرکت یا مؤسسه بیمه اى براى ارائه هیچیک از خدمات حوزه 

سالمت مورد تأیید وزارت بهداشت نیستند.
مدیر کل دفتر بازرسى و ارزیابى عملکرد و پاسخگویى به شکایات وزارت 
بهداشت افزود: وزارت بهداشــت درصدد است تا با راهکارى ویژه براى 

خدمات دندانپزشکى نیز تسهیالتى را قائل شود.
رضوى خاطرنشان کرد: در حال حاضر خدمات دندانپزشکى بیمارستانى از 
طریق وزارت بهداشت ارائه مى شود و خدمات دندانپزشکى در قالب مراکز 
خدمات جامع سالمت نیز در بخش دولتى به مردم ارائه خواهد شد که با 

این کار، مشکالت مردم در این زمینه کاهش خواهد یافت.

پلنگ ایرانى به سرنوشت ببر مازندران
 و شیر خوزستان دچار نشود 

مراقب هزینه 
سرویس هاى پیامکى 

باشید

وزارت بهداشت: خبرنگارنماها آبروى خبرنگاران واقعى را مى برند

فریب بیمه هاى تقلبى
 دهان و دندان را نخورید

در ســفر رئیس جمهور ایران به روسیه، توافق لغو ویزاى 
گروهى میان دو کشور امضا خواهد شد.

«لِوان ژاگاریان» ســفیر روســیه در ایران اعالم کرد که 
تهران و مســکو ماه آینده توافق لغو ویزاى سفر گروهى 

گردشگرى را امضا خواهند کرد.
ژاگاریان در مصاحبه با خبرگزارى روســى «تاس» گفت 
این توافق هنگام سفر «حسن روحانى» رئیس جمهورى 

ایران به مسکو امضا خواهد شد.
بر این اساس، توافق فوق الذکر شامل لغو ویزا براى سفر 
گروهى شــهروندان (از پنج تا 50 نفر) میان دو کشــور 

خواهد شد.
به گزارش فارس، وى در ادامه افزود: معتقدیم این توافق 
اهمیت ویژه اى دارد زیرا تبادل گردشــگر میان ایران و 

روسیه را به طرز قابل توجهى افزایش مى دهد.

ســرمایه هاى ملى کشور به شــمار مى روند، گفت: 
افزایش سطح آگاهى مردم، فرهنگسازى و همچنین 
استفاده از ظرفیت و مشارکت جوامع محلى در پروژه 
حفاظت از پلنگ ایرانــى مهمترین راهکار حفظ این 

گونه در حال انقراضاست.
وى، با یادآورى نگاه ویژه برنامه ششــم و همچنین 
6الیحه بودجه 96 به محیط زیست، گفت: باید مقدارى 
6از منابعى که در الیحه بودجه 96 قرار است به محیط 

زیست اختصاص یابد را در جهت 

از جمله اقداماتى اســت که براى امنیــت پلنگ در 
توجه قرار گیرد.جاده هاى پرخطر باید مورد
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سرپرست دفتر اصفهان کارت شهرداري اصفهان 
گفت: طراحی و راه اندازي کیوســک هایی شبیه 
تلفن هاي همگانی براي شارژ اتوماتیک اصفهان 
کارت در ایســتگاه هاي بین راهی اتوبوس هاي 

تندرو در دستور کار قرار گرفته است.
فرهاد گلی اظهــار داشــت: با توجه بــه اینکه 
زیرساخت هاي اســتفاده حداکثري از اصفهان 
کارت در حال گســترش اســت در همین راستا 
طراحــی و راه اندازي کیوســک هایی شــبیه 
تلفن هاي همگانی را براي شــارژ اتوماتیک این 
کارت ها در دستور کار خود قرار داده ایم. وي ادامه 
داد: شهروندان اصفهانی می توانند با استفاده از این 
کیوسک ها با کسر مبلغ مورد نظر از حساب بانکی 
خود، اصفهان کارت خود را شارژ کنند. سرپرست 
دفتر اصفهان کارت شــهرداري اصفهان در ادامه 
گفت: در حال حاضر تنها در ایستگاه هاي اصلی 
اتوبوس هاي تندرو امکان شــارژ اصفهان کارت 
وجود دارد که با گســترش زیرساخت هاي آن به 
خصوص ایجاد کیوسک هاي شارژ بین ایستگاهی 

این مسئله نیز مرتفع خواهد شد. 

در هفتمین روز از دهــه مبارك فجر با 
حضور اســتاندار اصفهان و فرماندار و 
مسئولین استان و شهرستان اصفهان، 
استخر سرپوشیده شــهر کوهپایه پس 

از سال ها انتظار به بهره بردارى رسید.

خبر

هشدار به مالکان 
بناهاى فرسوده در شهرضا

رئیس شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: مالکان و 
متولیان بناهاى فرسـوده شـهرضا باید نسبت به رفع 
نقص اینگونه از ابنیه اقدام و تجهیزات ایمنى آن براى 

مقابله با حوادث احتمالى را به روز رسانى کنند.
على احمدى عنوان کـرد: باتوجه به وجود بافت هاى 
فرسوده از جمله بازار و پاسـاژ کوبن و مدارس و همه 
ساختمان هاى عمومى بافت قدیم و با قدمت باالى 
40 سال در این شـهر، اعضاى این شورا شهردارى را 
مأمور به تشکیل هیئتى کارشناسـى جهت بررسى و 
صدور اخطاریه به مالـکان و متولیـان اینگونه مراکز 

کرده اند.
وى اضافه کرد: هیئت مذکور موظف است ظرف مدت 
یک ماه نتیجه بررسى و پیگیرى هاى انجام شده را به 

شوراى اسالمى شهر ارائه کند. 

کشف 700 میلیون ریال 
کاالي قاچاق در اصفهان

رئیس پلیس آگاهی اسـتان اصفهان از کشـف 700 
میلیون ریال کاالي خارجی قاچاق و دستگیري یک 

قاچاقچی خبر داد. 
سرهنگ ستار خسروي اظهار  داشـت: در پی کسب 
خبري مبنی بر تخلیه و دپو کاالي خارجی قاچاق در 
یک انبار رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
وي ادامـه داد: پـس از هماهنگـی بـا مقـام قضائـی 
کارآگاهان به انبار مورد نظر اعزام و در بازرسی صورت 
گرفته تعداد  348 جفت کفش و کیسه حاوي پوشاك 
در سایز هاي مختلف و همچنین تعداد 480 دستگاه 

بلندگو به مارك REFA خارجی قاچاق کشف شد. 
این مقام  انتظامـی  ارزش برآورد شـده این محموله 
را 700 میلیـون ریال اعالم نمـود و بیان داشـت: در 
این خصوص یک نفر دستگیر که جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائ ی تحویل داده شد.

امکان استفاده بخش 
کشاورزى از ورود موقت کاال

مدیر گمرك فرودگاه اصفهان گفت: بخش کشاورزى 
اسـتان اصفهان مى توانـد از ورود موقـت کاال براى 
واردات مواد اولیه و صادرات محصول نهایى استفاده 

کند.
اصغـر خودسـیانى اظهـار داشـت: ورود موقـت 
یک تسـهیل ویـژه گمـرك بـراى تولیدکننـدگان و 
صادرکنندگانى است که مى خواهند محصول نهایى را 
صادر کنند. وى افزود: ورود موقت کاال مى تواند تا سه 
سال تمدید شود و مسیر قانونى اجراى آن در گمرکات 

استان اجرا مى شود.
مدیر گمـرك فـرودگاه اصفهـان خاطرنشـان کرد: 
ورود موقـت مى توانـد هزینـه تمام شـده تولیـد 
محصوالت صادراتى را کاهش دهد و امکان رقابت با 
تولیدکنندگان خارجى را بـراى تولیدکنندگان داخلى 

فراهم کند. 

آغاز عملیات استحکام بخشى 
 بام هاى سردر قیصریه

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: عملیات مرمت، سبک سازى و 

ایزوالسیون بام هاى سر در قیصریه آغاز شد.
فریـدون اللهیـارى اظهار داشـت: با توجه به آسـیب 
دیدگى بام هاى ضلع شـمال غربى میـدان امام (ره)
(سـردرقیصریه ) اقدامات مرمتى در این قسمت آغاز 
شد. وى افزود: براى اجراى عملیات مرمت، استحکام 
بخشى و ایزوالسیون بام هاى سردر قیصریه اعتبارى 

بالغ بر یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان اظهار داشت: پیش از این و از سال 88 
تاکنون عملیات ایزوالسـیون سـایر بام هاى میدان 
امام (ره) صورت گرفته اسـت.  به گفتـه وى، با اتمام 
مرمت ایزوالسـیون سـردر قیصریه کار ایزوالسیون 
بام هـاى میـدان امـام(ره) بـه اتمـام خواهد رسـید. 
اللهیـارى افـزود: پیـش بینـى مـى شـود، عملیـات 

ایزوالسیون سردرقیصریه سه ماه به طول بیانجامد.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهــان گفت: به 
احتمال زیاد کار نصــب تجهیزات نیروگاه خورشــیدى 
10 مگاواتــى ایــن اســتان تا هفتــه آینــده  پایان مى 
یابد و بــا حضــور مســئوالن وزارت نیرو و اســتان به 

بهره بردارى خواهد رسید.
رسول موســى رضایى افزود: مجوز ســاخت این نیروگاه 
خورشــیدى توســط بخش خصوصى در جرقویه سفلى 

اصفهان در سال گذشته صادر شد. 
وى اضافه کرد: اما عملیات اجرایى این نیروگاه یک ماه قبل 
آغاز شد و قرار است پس از افتتاح تا یک ماه آینده وارد شبکه 
توزیع برق شود.  مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان 

درباره اعتبار مالى این طرح نیز گفت: براى احداث و بهره 
بردارى از این نیروگاه خورشیدى بیش از 50 میلیارد تومان 

هزینه شده است.  
وى دلیــل انتخاب منطقه جرقویه ســفلى اصفهان براى 
احداث این نیروگاه را وجود تشعشعات خورشیدى زیاد در 
این منطقه به دلیل کویرى بــودن آن اعالم کرد و گفت: 
منطقه شرق و جنوب شرقى اصفهان براى احداث نیروگاه 
هاى خورشیدى بسیار مناسب است. موسى رضایى  افزود: 
تاکنون مجوز احداث نیروگاه خورشیدى در جرقویه سفلى، 
شــهرضا، ورزنه ، نایین ، آران و بیدگل، اردستان و کاشان 

براى تولید دو هزار مگاوات برق صادر شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در ایام ا... 
دهه فجر امسال بیش از 17 هزار مشترك گاز طبیعى 

در اصفهان به جمع مشترکان در استان اضافه شد.
مصطفى علوى اظهار داشت: از این تعداد بالغ بر هشت 
هزار و 874 مشترك روســتایى و هشت هزار و 587 

مشترك شهرى هستند.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: پروژه 
احــداث ســاختمان اداره گاز محمدآباد با مســاحت 
130 متر مربع زیربنا و ســاختمان اداره گاز نصرآباد با 
مساحت 130 متر مربع زیربنا هر کدام با هزینه اى بالغ 
بر 12 میلیارد ریال طى یکسال آینده اجرا و آماده بهره 

بردارى خواهند شد.
وى بیان داشت: تجهیز مناســب هر شهر به اداره گاز 
مستقل کیفیت و ســرعت خدمات دهى به مشترکین 
را باال مى بــرد و رضایتمندى در مشــترکین افزایش 

مى یابد.
علوى گفت: ســاختمان اداره گاز نیک آباد با مساحت 
600 متر مربع زیربنا با هزینه اى بالــغ بر 17 میلیارد 

ریال به بهره بردارى رسیده است.
وى گفت: در حال حاضر نیــک آباد و اژیه، از اداره گاز 
مستقل بهره مند شــده اند و  محمد آباد و نصر آباد نیز 

طى سال آینده از این امکان بهره مند خواهند شد.

نصب تجهیزات 
نیروگاه خورشیدى اصفهان

 17 هزار اصفهانى در ایام 
دهه فجر مشترك گاز شدند

معاون ادارى – مالى شهردارى اصفهان این نوید را به 
شــهروندان داد که تا قبل از نوروز 96، موانع ترافیکى 
ایستگاه مترو میدان امام حسین(ع) جمع آورى مى شود 
و تنها بخش محدودى براى انجام اقدامات نازك کارى 

پروژه باقى مى ماند.
محمد نورصالحى در گفتگو با  ایمنا اظهارکرد: عملیات 
ســفت کارى ایســتگاه مترو میدان امام حسین(ع) به 
اتمام رســیده و پیمانکار نازك کارى آن انتخاب شده 

است.
وى با اشاره به اینکه طبق قرارداد با پیمانکار قرار است 

تا دى ماه سال 96 کل عملیات ایستگاه مترو میدان امام 
حسین(ع) به اتمام رسد، ادامه داد:  البته موانع ترافیکى 
این میدان تا قبل از نوروز 96 جمع آورى مى شود و به 
صورت محدود براى فعالیت هاى نازك کارى که مدت 

آن 10 ماه است، مستقر مى شود.
معاون ادارى – مالى شــهردارى اصفهان خاطرنشان 
کرد: سال آینده پس از تکمیل نازك کارى ایستگاه مترو 
میدان امام حســین(ع)، عملیات بازسازى این میدان 

کلید مى خورد.
وى اضافه کرد: ســفت کارى ایســتگاه مترو میدان 
انقالب نیز رو به اتمام است و به زودى نازك کارى آن 

آغاز مى شود.
نورصالحى گفت: ادامه خط یک مترو از ایستگاه تختى 
تا آزادى اواخر خرداد 96 به بهره بردارى مى رســد اما 
در این 2 ایستگاه مرکزى امام حسین(ع) و انقالب که 
با تاخیر به بهره بردارى مى رســد، مترو توقف نخواهد 

داشت.
وى خاطرنشان کرد: در پایان ســال 96 هر 2 ایستگاه 
متروى میدان امام حسین(ع) و میدان انقالب به بهره 

بردارى مى رسد.

جمع آورى موانع ترافیکى مترو در میدان امام حسین(ع) 
تا  نوروز

شارژ اتوماتیک در 
 «B.R.T» افتتاح استخر کوهپایهایستگاه هاي 

نمایشــگاه بزرگ دهه فجر و دســتاوردهاى انقالب 
اســالمى و پنجمیــن نمایشــگاه توانمنــدى ها و 
دستاوردهاى سازمان هاى مردم نهاد استان اصفهان، 
همزمان با ایــام مبارك دهه فجر برگزار شــد. در این 
نمایشــگاه بیش از 60 سازمان و دســتگاه دولتى در 
2500 مترمربع فضاى نمایشــگاهى گــرد هم آمده 
بودند تا ضمن اطالع رســانى در خصوص بخشــى از 
اقداماتى که بــراى خدمت به مردم انجــام داده اند از 
نزدیک با مردم سخن گفته و دغدغه و مشکالت آنها را 

پیگیرى کنند.
استاندار اصفهان در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه به 
تشریح دالیل برگزارى چنین نمایشگاه هایى پرداخت 

و اشاره داشت که این نمایشگاه براى افرادى برپا شده 
که اطالع کاف ى از اقدامات جمهورى اسالمى ایران در 
کشور ندارند. بى شــک برگزارى چنین نمایشگاهى با 
این هدف مى تواند دریچه تــازه اى بر روى مخاطبان 
باز کند تا عالوه بــر اینکه ایرانیــان از اقدامات نظام 
جمهورى اســالمى ایــران در دوران انقــالب مطلع 
مى شوند، خارج نشــینان واقعگرا نیز تالش و اقدامات 
ایران اسالمى را مشاهده نمایند. در واقع این نمایشگاه 
چراغ روشنگرى است تا نشــان دهد پیشرفت، ابتکار، 
عملکرد، خدمات، دســتاورد، برنامه هــا و اهداف هر 
دســتگاهى براى اعتــالى ایران اســالمى چه بوده 

است.

برگزارى نمایشگاه بزرگ دهه فجر در نجف آباد

نصف جهان  کمیته قرآن ستاد دهه فجر استان اصفهان با برگزارى محفل 
قرآنى نور در ایام دهه فجر، از سه چهره قرآنى اصفهان سیدحسین جنتیان 
بانى برگزارى بیش از نیم قرن جلسات قرآنى، سیدعباس حسامى هنرمند 
شاعر، خوشنویس و کاتب قرآن و مخترع جوان برتر قرآنى و  مسعود عرب 
بیگى مدرس و قارى قرآن کریم مجموعه قرآنى دارالمهدى(عج) و نفر دوم 
مسابقات جهانى اختراع آلمان با اهداى لوح، تجلیل کرد. نماینده ولى فقیه 
در استان و امام جمعه اصفهان در محفل قرآنى نور که در مؤسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت (علیهم السالم) با حضور اساتید، قرآن پژوهان و عالقه 
مندان به قرآن برگزار شده بود با تبریک ایام دهه فرخنده فجر با بیان روایاتى 
گفت: آشنایى و حفظ قرآن براى هر انسانى عالوه بر نورانیت، مسئولیت هم 

به ارمغان دارد.
آیت ا... سید یوسف طباطبائى نژاد افزود: قرآن پژوهان همواره باید تواضع و 

خشوع داشته باشند. وى ادامه داد: قرآن تنها مخلوق مستقیم خداوند بوده و 
کلمات قرآن مستقیماً از سوى خداوند است و مخلوقى باالتر از قرآن نیست، 
بنابراین توجه به قرآن و مظاهر آن بسیار مهم بوده و باید به ظاهر و باطن قرآن 
احترام خاص داشت و به آن عمل کرد. نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان اظهار داشت: هر کس به قرآن عمل کند همه چیز دارد و از خداوند 

مى خواهیم قرآن را شفیع ما قرار دهد.
■■■

رئیس کمیته قرآن ستاد دهه فجر استان اصفهان نیز به عنوان میزبان محفل 
قرآنى نور از اعضاى این کمیته که زحمات زیادى کشیدند تشکر کرد و گفت: 
در این ایام خجســته، باید یاد و خاطره بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران و 
بزرگ مفسر قرآن امام راحل (ره)و همه کسانى که با مجاهدت خود، انقالب 

اسالمى را به ارمغان آوردند گرامى بداریم.

حجت االسالم والمسلمین رحمت ا... اروجى افزود: امروز عظمت و شکوه و 
جالل کثرت مؤسسات قرآنى در کشور و استان، خانه هاى قرآنى روستایى 
و شهرى، برپایى جلسات قرآنى، کرسى هاى تالوت قرآن، آموزش قرآن، 
خوشه چینى از قرآن کریم به ویژه در ماه مبارك رمضان، همه و همه به برکت 
پیروزى انقالب اسالمى میسر گردیده است. وى با بیان اینکه مسئوالن امر 
تبلیغ، امروز آنچنانکه شایسته قرآن است در این راستا اقدام نمى کنند از صدا و 
سیماى مرکز اصفهان گله کرد و اظهار داشت: صدا و سیماى مرکز اصفهان، 
روشــى که باید بتوانیم براى پخش تیزر به کار گیریم را به ما یادآور شود تا 
اقدام کنیم و نمى دانیم چرا تیزر محفل قرآنى نور پخش نشد. حجت االسالم 
والمسلمین اروجى گفت: براى موفقیت و بى نیازى در همه ابعاد باید به قرآن 

تمسک کنیم و بدون تمسک به قرآن، همواره نیازمند خواهیم بود.
رئیس کمیته قرآن ستاد دهه فجر استان اصفهان مهمترین سرمایه در کشور 

را نیروهاى جوان خواند و گفت: جوانان، بزرگ ترین سرمایه کشور به شمار 
مى روند و این سرمایه با قرآن بیمه خواهد شد و باید با قرآن مأنوس شوند و 
اهل قرآن در دنیا و آخرت عاقبت به خیر خواهند شد. وى ادامه داد: امسال در 
دومین مراسم تکریم چهره هاى قرآنى از سه پیشکسوت، هنرمند و مخترع 

برتر قرآنى تجلیل مى شود.
■■■

در محفل قرآنى نور که با تالوت زیباى آیات قرآنى توسط نوجوان شایسته 
قرآنى مهدى آیتى و طنین انداختن سرود جمهورى اسالمى آغاز شده بود 
گروه راهروان والیت، چندتن از قاریان شاخص و برتر کشور و گروه تواشیح 
بشارت به اجراى برنامه پرداختند. در پایان این محفل قرآنى به مناسبت 22 
بهمن به قید قرعه 22 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم، به مشهد مقدس 

اعزام خواهند شد.

توجه به قرآن و مظاهر آن بسیار مهم است

ساسان اکبرزاده
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان در آخرین 
دهه فجر دولت  تدبیرو امید، به تشریح فعالیت هاى انجام 
شده در بیش از ســه سال گذشــته در آموزش و پرورش 
پرداخت و با بیان اینکه فرهنگیان در حوزه هاى مختلف 
سیاسى،  اجتماعى، فرهنگى و... نقشى بى بدیل در قبل و 
پیروزى انقالب و پس از آن در دوران دفاع مقدس داشتند، 
گفت: آموزش و پرورش اســتان اصفهان با تقدیم بیش از 
پنج هزار شهید دانش آموز، دارا بودن هفت مدرسه با بیش 
از صد شهید و 339 شهید معلم و... نشان از در صحنه بودن 
فرهنگیان داشته و من به عنوان خدمتگزارِ بیش از 860 هزار 
دانش آموز و 55 هزار فرهنگى آموزش و پرورش اســتان 
دست هایشان را فشرده و مى خواهیم که با وحدت، همچون 
گذشته در مواقع لزوم در راهپیمایى ها و صحنه هاى انقالب 

حضور داشته باشند. 
محمدحســن قائدیها با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید 
فعالیت هاى گســترده اى در آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان انجام شــده و اظهار داشــت: آموزش و پرورش 
بزرگ ترین دستگاه دولتى بوده و در استان نیز فعالیت هاى 
شاخص صورت پذیرفته است. وى افزود: امروز قریب 18 
درصد دانش آموزان استان در مدارس غیردولتى مشغول به 
تحصیل هستند که نشان از مشارکت مردم دارد و ما براى 
اولین بار سامانه نظارت ثبت نام الکترونیک را براى دریافت 
شــهریه دولتى در اصفهان آماده کرده ایم که به صورت 
آزمایشــى در اصفهان اجرا خواهیم کرد که در این سامانه 
شاخص هایى دیده شده و نرخ شهریه باتوجه به موقعیت و 
نحوه ارائه خدمات، طراحى و اجرا خواهد شد و نظارت کلى 

بر مدارس داریم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، خرید خدمات 
آموزشى از مؤسسات غیر دولتى را از دیگر فعالیت ها دانست 
و گفت: ما براى اجراى ســند تحول بنیادى در مدارس که 
وارث آن بودیم با گردش ساختارى مواجه هستیم و باتوجه 
به کمبود دو هزارو 300 آموزگار توانستیم آن را به خصوص 
براى دوره ابتدایــى از طریق خرید خدمت آموزشــى از 

مؤسسات غیردولتى در 17 منطقه برطرف نماییم.
وى افزود: در معاونت آمــوزش ابتدایى آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان هم اجراى طرح جابربن حیان، آموزش 
اولیاى دانش آموزان ابتدایى، افزایش 80 درصدى شناسایى 
دانش آموزان ترك تحصیل و بازمانده از تحصیل و پوشش 
99/8 درصدى آنان و کسب رتبه دوم کشورى در این راستا 

و... بخشى از فعالیت هاى انجام شده است.
قائدیها گفت: استان اصفهان سومین استان باسواد کشور در 

بخش سوادآموزى و پشتیبانى از سوادآموزى است.
وى از راه اندازى 9 مرکز یادگیرى محلى براى سوادآموزى 
در شهرستان هاى فریدونشهر، مبارکه، دهاقان، برخوار، 
سمیرم، پیربکران، خمینى شــهر و دو مرکز در فالورجان 
در سال جارى خبر داد و افزود: جشن اجراى طرح به صفر 
رساندن بیسوادى در 17 منطقه اصفهان را در بهار سال آینده 

برگزار مى کنیم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه اظهار 
داشت: اعزام 26 هزار دانش آموز در ســال 94-93 و 29 
هزار نفر در ســال تحصیلى 95-94 به اردوهاى راهیان 
نور، برگزارى 50 هزار نمایشگاه در مدارس در آبان ماه 94، 
تجهیز 80 کتابخانه کالســى در مدارس ابتدایى، شرکت 
49 هزار دانش آموز در پرسش مهر رئیس جمهور، کسب 19 

رتبه کشورى در مسابقات مختلف، شرکت 250 هزار دانش 
آموز در مسابقات فرهنگى و هنرى در سال 95-94 و کسب 
53 رتبه کشورى و... از دیگر فعالیت هاى انجام شده است.

وى افزود: تعداد پژوهش سراهاى دانش آموزان در آموزش 
متوسطه در سال 92، بیست پژوهش سرا بود که این میزان 

امروز به دو برابر معادل 40 پژوهش سرا رسیده است.
قائدیها از جذب 55 هزار دانش آموز اتباع خارجى در استان 
خبر داد و گفت: برگزارى جشنواره کشورى پرواز براى اولین 
بار از سوى معاونت متوسطه در شاهین شهر، اجراى همایش 
اســتانى و برگزارى جشنواره کســب و کار دانش آموزى 
و ایجاد چهار بازارچه دایمى کســب و کار براى کارهاى 
دانش آمــوزى که یکــى از آنها در اســفندماه راه اندازى 
مى شود، رویداد کارآفرینى هم نت، کسب رتبه دوم کنکور 

سراسرى براى سومین ســال و حدود 60 برنامه اجرایى 
در دهه فجر سال جارى فعالیت هاى اثربخش آموزش و 

پرورش استان اصفهان مى باشد.
قائدیها در پاسخ به این ســئوال که چه میزان از واحدهاى 
آموزشى در استان استاندارد بوده و یا نیازمند مقاوم سازى 
است، گفت: براساس آمار مدیرکل نوســازى و تجهیز و 
توسعه مدارس، امروز حدود یک سوم مدارس استان، نیاز 
به مقاوم سازى دارد و 61 مدرسه که یک سوم آن در شهر 
اصفهان است براى دانش آموزان خطرآفرین مى باشد که 
البته جلســاتى براى رفع این مشکالت برگزار شده است.

همچنین 66 درصد مدارس استان امروز وسایل گرمایش 
و سرمایش از طریق پکیج و مرکزى است و سایر مدارس 
استاندارد و ایمن هستند و به همه مدارس اعالم شده تا اگر 

مشکلى هست ما نسبت به رفع آنها اقدام و کمک خواهیم 
کرد. وى از وجود بیش از 450 مدرسه اوقافى در استان خبر 
داد و افزود: ما اخیراً با اداره اوقاف بر سر اجاره این مدارس 
دچار بحران شدیم و اوقاف علیه ما شکایت کرده و خواستار 
تخلیه مدارس شــد که بحمدا... با نشست هاى مشترك 

و تعامل و تفاهم فعًال حجم شکایات کاهش یافته است. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه 
برخى از مدارس در سطح اســتان، حداقل امکانات را هم 
ندارند، گفت: دوسال است ما سرانه حداقلى که داریم را در 
مدارس شهر اصفهان توزیع نکرده ایم و به شهرستان هاى 
محروم اختصاص مى دهیم ولى همچنان نیازمند همکارى، 
مشارکت و همیارى مردم هستیم و بدون مشارکت مردم 

قادر به انجام وظایف نیستیم.
قائدیها در خصوص آمار دانش آموزان معتاد در مدارس هم 
اذعان داشت: هیچ آمار قطعى در خصوص دانش آموزان 
معتاد وجود ندارد. البته اعتیاد درجامعه در حال گسترش است 
و آسیب ها رو به افزایش است و اگر درصد اعتیاد در مردان 
و زنان افزایش یابد ممکن است معلمان و دانش آموزان را 
هم در بر بگیرد ولى وظیفه ما فعالیت کارى در حوزه فرهنگى 
است و امید اســت فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در کشور 
توسعه یابد و مردمى کردن مبارزه با مواد مخدر از اقدامات 

دولت تدبیر و امید بوده است.
■■■

رئیس اداره فرهنگى و هنرى، اردوها و فضاهاى پرورشى 
آموزش و پرورش استان اصفهان هم به خبرنگاران گفت: 
ستاد دهه فجر در آموزش و پرورش استان اصفهان فعالیت 
خود را از دى ماه آغاز کرد و در 41 منطقه و ناحیه آموزش و 
پرورش، ستاد دهه فجر تشکیل شد و با رویکرد تبیین جایگاه 
امامت و والیت، ترویج گفتمان انقالب، زمینه سازى براى 
ایجاد روحیه خودباورى و... بین دانش آموزان و فرهنگیان 

فعالیت نمود.
محمد اسماعیل زاده از تدوین 57 برنامه شاخص آموزش و 
پرورش در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: به صدا درآمدن 
گلبانگ انقالب در بیش از پنج هزار مدرسه، برگزارى یادواره 
شهداى فرهنگى و دانش آموز در 40 منطقه و ناحیه، حضور 
دانش آموزان در گلستان شهدا و میهمان الله ها، برپایى 
نمایشگاه کتاب در مدارس، برگزارى مسابقات فرهنگى، 
هنرى و ورزشــى و معارف در 80 رشته، برگزارى مجامع 
بحث و گفتگو، تجلیل از برگزیدگان مسابقات فرهنگى، 
هنرى و ورزشى، برگزارى جشــنواره جابربن حیان، اعزام 
دانش آموزان دختر به اردوهاى راهیان نور و... بخشــى از 

برنامه هاى اجراشده در دهه فجر امسال مى باشد.

ثبت نام مدارس
 الکترونیکى مى شود
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اضافه شدن خودروى 
آتش نشانى به ناوگان نایین 

براى نخسـتین بار یک دسـتگاه خودروى آتش نشانى 
(سـنگین) با ظرفیت و امکانات مناسـب پس از دوسال 
پیگیرى مجدانـه مهندس عسـگرى شـهردار نایین و 
پرسـنل شـهردارى و خدمات ایمنـى و آتش نشـانى و 
حمایت هاى شوراى اسالمى شـهر به ناوگان خدمات 

موتورى و ایستگاه آتش نشانى این شهر اضافه شد.

کسب رتبه برتر توسط 
شهردارى باغبادران 

شهردارى باغبادران طى ارزشـیابى هاى به عمل آمده 
در ارائه پیشـنهادات رزمایش کشورى شباب و عملکرد 
هفته بسیج رتبه برتر را نسبت به سایر ادارات شهرستان 

کسب نمود.
فرمانـده حـوزه ادارات شهرسـتان لنجـان با اشـاره به  
اینکه بسیج امتداد عاشوراست و تشکلى است که همه 
آمـوزه هـاى خـود را از مکتـب حسـین(ع) دارد،ضمن 
پاسداشـت مجاهدت هاى بسـیجیانى که بـا فداکارى 
هایشان و پاسدارى از آرمان هاى انقالب اجازه نفوذ به 
دشمن بیگانه در داخل ایران ندادند و با اخالص درجهت 
اقتدار ایران اسالمى از جان مایه گذاشتند،  از بسیجیان 
این شهردارى تجلیل به عمل آورده و این عملکرد خوب 
را لطف و عنایت حضرت بارى تعالى، عنایات امام عصر 
(عج) و حاصل تالش اعضاى شوراى این پایگاه دانسته 
و از زحمات و تالش هاى بسیجیان صمیمانه تشکر کرد.

خبر

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
از طرح پایش ســالمت 260 جانبازان 70 درصد قطع 
نخاعى استان اصفهان به مناســبت دهه فجر انقالب 

اسالمى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، داریوش وکیلى اظهارداشت: به مناسبت 
دهه فجر انقالب اســالمى، طرح پایش سالمت 260 
نفر از جانبازان 70 درصد قطع نخاعى اســتان اصفهان 
و همسران آنان از ابتداى دهه فجر انقالب اسالمى آغاز 

و تا هفته اول اسفند ماه سال جارى ادامه خواهد داشت.
وى افزود: طرح پایش ســالمت از 12 بهمن ماه 95 در 

مرکز تخصصى و فوق تخصصى بیمارســتان میالد در 
حال انجام است که تاکنون براى حدود 150 جانباز 70 

درصد قطع نخاعى پایش سالمت صورت گرفته است.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان با 
بیان اینکه آزمایشات تخصصى مختلف بر روى جانبازان 
صورت مى گیرد، تصریح کرد: متخصصان پزشــکى با 
اخذ آزمایش خون از جانبــازان معاینات داخلى، اعصاب 
و روان، جراحى، دندانپزشکى، سونوگرافى و... را انجام 
مى دهند و در این مرحله جانبازان 70 درصد قطع نخاعى 

استان اصفهان مشمول این طرح شده اند. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
درحال حاضر هزار و 500 دستگاه خودروى فرسوده در 
بخش تاکسیرانى و 600 دســتگاه اتوبوس فرسوده در 

بخش حمل و نقل عمومى در سطح شهر تردد مى کند.
علیرضا صلواتى با اشــاره به اینکه تا پایان سال جارى 
افزایش نــرخ کرایه تاکســى و اتوبــوس را نخواهیم 
داشت، افزود: هر گونه دریافت هزینه مازاد بر مصوب از 
مسافران تخلف است و باید گزارش این تخلفات از سوى 

شهروندان به مراجع مربوطه ارائه شود.
 وى با بیان اینکه در ســال آینده نیــز  مطابق با تورم و 
پارامترهاى تعریف شــده افزایش نرخ کرایه تاکسى و 

اتوبوس را خواهیم داشــت، اضافه کــرد: در این زمینه 
الیحه اى به شوراى شهر اصفهان ارائه شده است که به 
دلیل بررسى بودجه 96 در شوراى شهر هنوز این الیحه 

بررسى نشده است.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان در 
ادامه با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 600 دســتگاه 
اتوبوس فرسوده در سطح شهر اصفهان تردد مى کنند، 
اظهار داشت: برنامه ریزى براى از رده خارج کردن این 
اتوبوس ها صــورت گرفته و تا پایان بهمــن ماه با ورود 
تعدادى اتوبوس جدید بــراى خط بى.آر.تى خیابان جى 

قسمتى از این اتوبوس ها نوسازى خواهد شد.

تردد 600 اتوبوس فرسوده در 
اصفهان

اجراى طرح پایش سالمت
 260 جانباز قطع نخاعى

زینب زمانى
برگزارى نمایشگاه دســتاوردهاى انقالب اسالمى در 
محل نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان با محوریت 
حوزه مدیریت طرح، برنامه و سرمایه گذارى؛ بهانه اى 
شد تا با مهندس حسین امیرى شهردار پرتالش شاهین 
شــهر که این روزها تمام وقت و انــرژى خود را صرف 
تکمیل و بهره بردارى از پروژه هاى مختلف عمرانى و 
توسعه شهرى نموده، گفتگویى داشته باشیم. پنجمین 
نمایشگاه دستاوردها و توانمندى هاى شهردارى ها و 
سازمان هاى مردمى استان اصفهان از تاریخ 19 لغایت  
22 بهمن 1395 به مدت چهار روز  در محل نمایشگاه 
هاى بین المللى اصفهان(پل شهرســتان) برگزار شد و 
شهردارى شاهین شهرنیز به اتفاق کلیه سازمان هاى 
تابعه در این نمایشــگاه حضورى پررنگ را به نمایش 
گذاشت، به همین دلیل بیشتر پرسش هاى ما حول محور 
دستاوردهاى شهردارى شاهین شهر طى یکى دو سال 

اخیر بوده است.
■■■   

در ابتدا بهتر است به  برنامه هایى 
که شهردارى طى ایام فرخنده دهه 
فجر  داشته اشاره اى داشته باشید.

قبل از هر چیز الزم است ایام ا... باشکوه دهه فجر انقالب 
اسالمى را حضور مردم انقالبى و والیتمدار شاهین شهر 
تبریک عرض نموده و سى و هشتمین سالگرد پیروزى 
شکوهمند انقالب اسالمى را هم گرامى بداریم. شهردارى 
شاهین شهر همزمان با جشــن هاى دهه فجر، هفته 
شاهین شهر را با برنامه هاى بسیار متنوع برگزار نمود که 
این برنامه ها به لحاظ کّمى و کیفى و تنوعى که داشت در 
سال هاى اخیر بى نظیر بوده و در جاى خود به آنها اشاره 

خواهم کرد.
شاهین شــهر چه نیازهایى براى 
حرکت بر روى محور توسعه دارد و 
شهردارى تا چه حد به این حرکت 
توسعه محور، باور و اعتقاد داشته 

است؟
شاهین شهر با عناوین و القابى همچون دانش و خالقیت 
و ایران کوچک و نیز دارا بودن ظرفیت ها و پتانسیل هاى 
زیاد خود توانسته در سطح ملى و بین المللى بدرخشد. 
این شهر با ویژگى توســعه پذیر و مدرن بودن علیرغم 
کمک هاى دولتى، نیازمند توجه در زیرساخت ها از جمله 

در بخش حمل و نقل بوده که با موانع و مشکالت زیادى 
از قبیل تأمین ناوگان حمل و نقل شهرى روبه رو است. 
اعتقاد و باور من و مجموعه شهردارى و شوراى شهر هم 
این است که اقدامات اصلى شهردارى باید به امور بنیادین 
و پایه اى و ایجاد زیرساخت هاى الزم جهت توسعه همه 

جانبه شهرى معطوف باشد.
ناوگان حمل و نقل شاهین شهر در 

حال حاضر چه وضعیتى دارد؟
خوشبختانه در ناوگان تاکســیرانى با ارائه تسهیالت 
بانکى به رانندگان تاکسى بیش از 90 دستگاه تاکسى 
جدید به ناوگان حمل و نقل اضافه گردیده ولى در ناوگان 
اتوبوسرانى به دلیل عدم نقدینگى، متأسفانه اتوبوسى به 
ناوگان اضافه نشده و از  مسئوالن امر درخواست داریم در 

این مورد مساعدت فرمایند.
و مسئله مترو...

مترو حقیقتاً مهمترین دغدغه ما درخصوص حمل و نقل 
است. علیرغم موانع و مشکالت خوشبختانه مقدمات 
کلنگزنى متروى شاهین شهر به اصفهان فراهم شده 
و طول پروژه متروى شاهین شــهر به اصفهان حدود 
19 کیلومتر است. در جریان سفر معاون رئیس جمهور از 
ایشان درخواست کردیم دستورهاى الزم براى تخصیص 
اعتبارات دولتى براى احداث مترو را صادر کنند تا بتوانیم 

در آینده نزدیک شاهد کلنگزنى این پروژه مهم باشیم.

در خصــوص توزیــع امکانات به 
صورت یکسان در سطح شهر چه 

برنامه هایى را داشته اید؟
باور من این بوده و هســت که وظیفه شهردارى توزیع 
عادالنه امکانات و خدمات به تمام نقاط شهر مى باشد 
و خدمت به شهروندان اصلى ترین و مهمترین وظیفه 
شهردارى بوده و در این راستا از هیچ تالش و کوششى 
فروگذار نخواهیم نمود و در همین راســتا طى 20 ماه 
گذشــته بیش از 130 پروژه عمرانى توسط شهردارى 
و حمایت هاى شوراى اســالمى شهر در نقاط مختلف 
شهر به مرحله اجرا درآمده که اکثر آنها به بهره بردارى 

رسیده اند.                                                   
 اشــاره اى هم به برخــى از این 

پروژه ها داشته باشید.
یادمان شهداى گمنام، ایســتگاه شماره 4 آتش نشانى 
مسکن مهر، کالنترى 15 گلدیس ، مدرسه فدك، افزودن 
پنج دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل، سالن معراج 
بهشت معصومه (س)، پل مکانیزه عابر پیاده، سالن آمفى 
تئاتر و کتابخانه مرکزى نگارستان، کمربندى خروجى 
بهشت معصومه(س)، جاده دسترسى به مسکن مهر، 
ایمن سازى مسیل، اصالح هندسى معابر سطح شهر، 
پارك هاى محله اى، ساختمان ادارى اتوبوسرانى و ده 
ها پروژه دیگر از جمله پروژه هاى به بهره بردارى رسیده 

توسط شهردارى در شاهین شهر است.
پروژه هاى ســرمایه گذارى چه 

وضعیتى دارند؟
طراحى 12000 میلیارد ریال پروژه ســرمایه گذارى در 
سطح شهر یکى از کارهاى ماندگار شهردارى است که 
از این مقدار تاکنون 3500 میلیارد ریال پروژه ســرمایه 
گذارى به مرحله اجرا درآمده که برخــى از آنان به بهره 
بردارى رسیده اند و شهردارى با لطف خدا و یارى شوراى 
اسالمى شهر توانسته علیرغم مشکالت و نامالیمات 
مالى، روند احداث پروژه ها را در دســتور کار داشته و در 
آینده نزدیک چندین پروژه عمرانى، فرهنگى و رفاهى 
را در سطح شاهین شهر افتتاح و تقدیم شهروندان فهیم 
شاهین شهر خواهد نمود.                                                                             
بازدید اخیر آقــاى حاجى دلیگانى 
نماینده شاهین شهر و میمه را هم 
داشتیم. کمى هم در این خصوص 

توضیح دهید.
به نکته خوبى اشاره کردید. همینجا الزم است از حضور 
آقاى حاجــى دلیگانى نماینده مردم شهرســتان هاى 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى 
که از پروژه هاى ســطح شــهر بازدید به عمل آوردند 
تشکر و سپاسگزارى کرده و از همه شهروندان ارجمند 
شاهین شهرى که در اجراى پروژه هاى شهردارى صبر 

و شکیبایى از خودنشان مى دهند قدردانى کنم. با حضور 
نماینده مردم در شهرستان هاى شاهین شهر و میمه و 
برخوار از روند احداث مجموعه تفریحى -گردشگرى 
شاهین شهر ، پیاده رو ســازى معابر سطح شهر، پارك 
سوار آیت ا... طالقانى، کانال هدایت آب هاى سطحى، 
مدرسه شــهداى مدافع حرم، فرهنگسراهاى خانواده، 
دانش و خالقیت و هنر، سکوى بار انداز زباله، ایستگاه 
هوشمند اتوبوس شهید خرازى، مجتمع تجارى ادارى 
و خدماتى نور، مرمت قنوات سطح شهر، اتصال خیابان 
شهید فهمیده شمالى به شهید چمران، پارکینگ طبقاتى 
آدینه، بوستان هاى گلدیس و شهید همت، پمپاژ و تصفیه 

خانه پساب و دیگر پروژه ها بازدید به عمل آمد.
■■■   

گفتنى اســت رضا واعظ مقدم مدیر طــرح، برنامه و 
سرمایه گذارى شهردارى شــاهین شهر هم در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: رونمایى از دستاوردهاى شهردارى 
شاهین شــهر به جذابیت این نمایشگاه مى افزاید. وى 
اشــاره کرد آیتم هایى در غرفه شاهین شهر در معرض 
دید عموم مردم قرار مى گیرد که مطمئناً در باشکوه شدن 

نمایشگاه تأثیر بسزایى خواهد داشت.
واعظ مقدم مهمترین برنامه هاى شــهردارى در این 

نمایشگاه را شامل موارد ذیل اعالم کرد:
- گزارش جامع از خدمات انجام شده در سیستم مدیریت 

منابع مالى و انسانى شهردارى و نحوه جذب درآمدهاى 
پایدار شهرى(حوزه معاونت توسعه و پشتیبانى).

- کارگاه آمــوزش متدهــاى ســرمایه گــذارى در 
شهردارى ها(بررسى آسیب ها و ...).

- گزارش دوساله  عملکرد حوزه مدیریت طرح، برنامه 
و سرمایه گذارى در زمینه طراحى و برآورد پروژه هاى 

عمرانى و معرفى پروژه هاى سرمایه گذارى.
- رونمایى از سیستم جى آى اس در شاهین شهر(معاونت 

معمارى و شهرسازى).
- گزارش عملکرد حــوزه معاونت عمرانى در خصوص 
پروژه هاى عمرانى شاهین شهر(حوزه معاونت عمرانى).

- گزارش خدمات نوین شــهرى و زیبا ســازى مدرن 
شهر(حوزه معاونت خدمات شهرى).

- رونمایى از اتوبوس شهروندى و سیستم پساب باس 
واش(سازمان اتوبوسرانى).

- رونمایــى از اولیــن تاکســى وارد شــده بــه 
شاهین شهر(سازمان تاکسیرانى).

- گزارش عملکرد هفته نکوداشت شاهین شهر تدارك 
پروفورمنس هاى نمایشگاه (سازمان فرهنگى ،ورزشى 

و رفاهى).
- رونمایى از سیســتم خط انتقال پساب  فضاى سبز و 
پرفورمنس(رباط)  کارگر فضاى سبز(ســازمان فضاى 

سبز).
- گزارش عملکــرد و رونمایــى از تجهیزات منحصر 
به فرد آتش نشــانى و پرفورمنس آتش نشان(سازمان 

آتش نشانى).
- رونمایى از سیستم تولید کود کمپوست و تبدیل شیرابه 
به پودر خشک و پرفورمنس کارگر خدمات شهر(شرکت 

بازیافت و مدیریت پسماند شهردارى).
وى در پایان از حمایت هاى بى دریغ شــوراى محترم 
اسالمى شهر و شــهردار محترم و معزز ، کلیه معاونین 
شهردار و مدیران سازمان ها کمال تقدیر و تشکر به عمل 

آورد.
شایان ذکر است رســول زرگرپور اســتاندار اصفهان 
در پنجمین نمایشــگاه توانمندى ها و دســتاوردهاى 
سازمان هاى مردم نهاد اســتان اصفهان ضمن بازدید 
از غرفه شهردارى شاهین شهر، از تالش ها و اقدامات 
شهردارى و شوراى اسالمى شــاهین شهر در راستاى 
توسعه و آبادانى شاهین شهر و خدمات به مردم شریف 

این شهر، تقدیر و تشکر نمود.

شهردار شاهین شهر در پنجمین نمایشگاه دستاوردهاى انقالب اسالمى عنوان کرد:

شاهین شهر توانسته در سطح ملى و بین المللى بدرخشد شاهین شهر توانسته در سطح ملى و بین المللى بدرخشد 

ســاالنه بیش از شــش میلیارد مترمکعب از منابع آب 
زیرزمینى اضافه برداشت مى شود و میزان تجمعى آب 
120 میلیارد مترمکعب است. به گفته مسئوالن وزارت 
نیرو، 11 برنامــه وزارت نیرو، براى تعادل بخشــى به 
آب هاى زیرزمینى وجود دارد با این حال قوانین گذشته 

پاسخگوى بحران آب کشور نیست.
به گزارش ایمنا، معاون شهرسازى و معمارى شهردارى 
اصفهان پرداختن به موضوع فرونشســت در ســطح 
کالنشــهرها را با توجه به تراکم جمعیتــى باال، وجود 
ساختمان هاى متعدد و شریان هاى حیاتى بسیار مهم 
ارزیابى کرد و گفت: با توجه به اینکه بسیارى از تأسیسات 
شهرى زیرزمینى داراى حساسیت و دقت باالیى در اجرا 
هستند، هرگونه تغییر و جابه جایى ناشى از فرونشست 

مى تواند در عملکرد آنها اختالل ایجاد کند.
جمال الدین صمصام شــریعت از جمله مهمترین این 
تأسیسات در شــهر اصفهان را مربوط به مترو و شبکه 

فاضالب شهرى دانست.
وى مهمتریــن دالیــل نگرانى و ضــرورت توجه به 
فرونشست در سطح کالنشهر اصفهان را کاهش سطح 
آب هاى زیرزمینى و بارگذارى هاى ساختمانى در نقاط 
مختلف شهر دانست و گفت: جارى نبودن زاینده رود و 
عدم تغذیه چشمه هاى زیرزمینى، موضوع فرونشست 

زمین را در کالنشهر اصفهان بسیار تشدید خواهد کرد.
به گفته وى، معاونت شهرســازى و معمارى آمادگى 
دارد صدور پروانه و ضوابط مربوط به آن را بر اســاس 
مطالعات فرونشست در سطح کالنشهر اصفهان مورد 
بازنگرى قرار داده و از این طریق مشکالت ناشى از آن 

را کاهش دهد.
از سوى دیگر برخى خبرها از بروز پدیده فرونشست زمین 
در مناطق عاشق آباد و شهرك صنعتى امیرکبیر (مناطق 
شمال غرب شهر اصفهان) حکایت دارند. چندى قبل نیز 
فرونشست زمین در منطقه سین برخوار گزارش شد. این 

مناطق طى دو دهه اخیر با نزول زیاد عمق آب زیرزمینى 
مواجه شده است. متأسفانه عمق برخى چاه هاى موجود 
در مناطق مذکور به حدود 350متر رسیده که در نوع خود 

در سطح استان رکورد محسوب مى شود.
همچنین بنابر آمارى رســمى، تعداد چاه هاي حفرشده 
در طی 40 ســال منتهی به 1390 بیــش از 16 برابر 
شــده و عمًال چندان جایی براي حفر چاه باقی نمانده 
است که این به معناى خالى شدن آب هاى زیرزمینى 

است.
طى چند ماه گذشته شرکت آب منطقه اى اصفهان به 
دنبال سیاست وزارت نیرو و بر اساس نتایج مطالعات و 
بررســى هاى به عمل آمده کارشناسان گروه تلفیق و 

بیالن دفتر مطالعات منابع آب استان اصفهان اعالم کرد 
که افت سطح آب زیرزمینى و کسرى مخزن در محدوده 
مطالعاتى کاشــان همچنان ادامه دارد، به همین دلیل 
براى جلوگیرى از افزایش افت سطح آب زیرزمینى در 
محدوده یاد شده، به موجب ماده 4 قانون توزیع عادالنه 
آب، ممنوعیت حفر چاه عمیــق، نیمه عمیق و احداث 
قنات و یا هر گونه افزایش بهره بردارى از منابع آب در 
محدوده کاشان طبق نقشه هاى موجود در دفتر حفاظت 
و بهره بردارى منابع آب و امور مشترکین شرکت مادر 
تخصصى مدیریت منابع آب ایران و شــرکت سهامى 
آب منطقه اى اصفهان از دى ماه 95 به مدت پنج سال 

دیگر تمدید شد.

همچنین ممنوعیت توســعه بهره بردارى از منابع آب 
دشت دامنه داران با توجه به تشدید روند  افت سطح آب 

زیرزمینى به مدت پنج سال دیگر تمدید شد. 
 بر این اساس همسو با تکالیف اقتصاد مقاومتى وزارت 
نیرو براى سال 95، پرکردن سه هزار حلقه چاه غیرمجاز 
در دستور کار شرکت آب منطقه اى اصفهان قرار گرفت.
بنابر اعالم رسمى این مجموعه هزینه تقریبى مسدود 
کردن هر حلقه چاه حدود چهار میلیون تومان اســت. 
براساس قانون و با توجه به همکارى دادگسترى اصفهان 
براى پلمب چاه هاى غیر مجاز و اهمیت موضوع و لزوم 
تسریع آن، رسیدگى به پرونده حقوقى این چاه ها خارج 

از نوبت انجام مى شود.

تشدید 
فرونشست زمین در 
مناطق مختلف اصفهان
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موتورسیکلت هاى جوان پسند 
چه قیمتى دارد؟

 بررسى بازار موتورسیکلت نشان از آن دارد براى خرید 
یک موتورسیکلت صفر کیلومتر حداقل باید دو میلیون 
تومان پرداخت کرد که البته در کنار موتورسیکلت هاى 
ارزان قیمت، موتورسیکلت هاى میان رده با قیمتى در 
محدوده شش تا ده میلیون تومان طرفداران بسیارى 
دارنـد و حجـم اعظم معامـالت بـراى این دسـته از 

موتورسیکلت ها انجام مى شود.

ثبت نام رایگان 
بیمه کارگران ساختمانى

کارگران سـاختمانى براى بهره  مندى از بیمه تأمین 
اجتماعـى مى  تواننـد تا پایـان بهمن ماه، در سـامانه 
خدمـات حمایتى جمهورى اسـالمى ایـران ثبت نام 
کنند.کارگران سـاختمانى متقاضى بیمـه مى توانند 
بدون پرداخت هیچ گونه هزینه اى، از طریق سامانه 
http://www.samanehrefah.ir ثبـت  نـام کنند. 

پس از ثبت  نام کارگران در سـامانه، افراد شناسـایى 
مى  شـوند و در مرحله بعد افرادى کـه صالحیت آنها 
تأییدشـده به انجمن  هـاى صنفى کارگـران معرفى 
خواهند شد.  در صورتى که بر اساس مستندات مربوطه 
احراز اشـتغال این افراد، تأیید نهایى شود آنان تحت 
پوشـش بیمه تأمیـن اجتماعى قـرار مى گیرنـد و در 
صورتى که قبًال از این بیمه استفاده کرده باشند بیمه 

آنها تداوم مى یابد.

262 تن پف فیل 
وارد کشور شد 

بر اساس آمار گمرك، در ده ماهه نخست سال جارى،  
262 تن پف فیل (ذرت بوداده) وارد کشور شده است.

مطابق این آمار، انگلستان و فرانسه بیش از نصف بازار 
واردات پف فیل ایران را تسخیر کرده اند.

در ده ماهه اول امسـال، انگلسـتان 69 تـن پف فیل به 
ایران صادر کرد و 27 درصد بـازار را به خود اختصاص 

داد.
پس از انگلسـتان، دیگر کشـور عضو گروه 1+5 یعنى 
فرانسه قرار دارد که در این مدت 63 تن پف فیل به ایران 
صادر کرده و 24 درصد بازار ایران را تصاحب کرده است.
امـارات بـا 20 درصـد و ترکیـه بـا 14 درصـد دیگـر 
صادرکننـدگان عمـده پف فیل به ایـران در سـال 95 

بوده اند.

حداقل حقوق، یک میلیون و 
200 هزارتومان نیست

عضو کمیسیون تلفیق بودجه  مجلس شوراى اسالمى 
گفت: حقوق کارمندان از سوى شوراى حقوق و دستمزد 
و مزد کارگران در شورایعالى کار تعیین مى شود و تعیین 

مزد به عهده مجلس نیست.
غالمرضا کاتب دربـاره اظهارنظر یک نماینده مجلس 
که گفته بود، حداقل حقوق سـال آینـده در تلفیق  یک 
میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است، گفت: رقمى 
مبنى بر یک میلیون و 200هزار تومان نه براى شاغالن 

و نه براى بازنشستگان در تلفیق تعیین نشده است.

31 محصول تولیدى ایران
 ثبت بین المللى شده است

سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناورى وزارت 
صنعت، معدن و تجـارت گفت، 31 محصول تولیدى 
ایران در سازمان جهانى مالکیت صنعتى در شهر ژنو 

سوئیس به ثبت بین المللى رسیده است.
رمضانعلى صادق زاده اظهار داشت: این محصوالت 
تنهـا با نشـان جغرافیایى شـهر محـل تولیـد آنها در 

بازارهاى جهانى عرضه و به فروش مى رسند. 
وى افـزود: مهمتریـن محصوالت کشـور کـه ثبت 
بین المللى شده اند شامل خاویار دریاى خزر، نارنگى 
بندرعبـاس، زعفران بیرجند، فرش کاشـان و پسـته 
کرمان اسـت و مزایاى چنیـن اقدامى نیـز تبلیغات و 
حمایت از این محصـوالت در جهـان و جلوگیرى از 
سـوء اسـتفاده قـرار گرفتـن آنهـا توسـط دیگـر 

کشورهاست. 

مدیــر کل برنامه ریزى و نظارت بر خدمات مســافرى 
شــرکت راه آهن از نهایى شــدن رتبه بندى قطارهاى 

مسافرتى کشور در تابستان سال 1396 خبر داد.
على کاظمى منش اظهار داشت: با توجه به هدفگذارى 
کالنى که شرکت راه آهن از چند سال قبل داشته شرایط 
فعالیت شرکت هاى ریلى و قیمت بلیتى که آنها اعالم 
مى کنند باید براساس سطح و کیفیت خدماتى باشد که 

به مسافران ارائه مى شود.
وى ادامه داد: این فرآیند که هدفگذارى آن از چند سال 
قبل آغاز شده تا تابستان سال آینده نهایى خواهد شد و 
پس از آن قیمت بلیت قطار به طور مستقیم با رتبه بندى 

شرکت هاى ریلى تعیین مى شود.
مدیــر کل برنامه ریزى و نظارت بر خدمات مســافرى 
شرکت راه آهن با بیان اینکه شرکت راه آهن نام و رتبه 
شرکت ها را پس از نهایى شــدن بررسى در سایت خود 
قرار مى دهد، تأکید کــرد: با توجه به ایــن رتبه بندى 
مسافران حق انتخاب خواهند داشت که در چه شرایطى 
قیمت بلیت هاى مدنظر خود را تعیین کرده و نســبت 
به انتخاب شــرکت مدنظر اقــدام کننــد. راه آهن نیز 
در گام نخست نســبت به تعیین شــرایط دقیق کیفى 
شــرکت ها و پس از آن ثابت ماندن این کیفیت نظارت

 خواهد کرد.

رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندى با اشــاره به قیمت 
فعلى گوشت در بازار اظهار داشــت: در حال حاضر هر 
کیلو شقه گوسفندى بدون دنبه 35 تا 36 هزار تومان به 
مغازه دار و 38 تا 39 هزار تومان به مصرف کننده عرضه 

مى شود.
على اصغر ملکى درباره توزیع گوشــت از سوى شرکت 
پشتیبانى امور دام در جهت کاهش قیمت و کنترل بازار 
گفت: از عرضه گوشت گرم و منجمد با قیمت مصوب 31 
هزار و 500 تومانى خبرى نیست و انتظار مى رود با وجود 
کاهش تعرفه واردات و تخصیص ارز مبادله اى واردات 
گوشت از استرالیا و آسیاى میانه صورت گیرد تا در ایام 

پایانى سال با چالش در بازار رو به رو نشویم.
وى با اشــاره به آخریــن وضعیت دام افــزود: با توجه 
به کمبود دام به ســبب فصل زمســتان و مشــکالت 
حمل و نقل، هــم اکنون هر کیلو دام زنــده با نرخ بین 
15 هــزار و 500 تا 16 هــزار و 500 تومــان عرضه 

مى شود. 
رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندى در پاســخ به این 
ســئوال که بحث قیمتگذارى گوشت برحسب کیفیت 
به کجا رســید، تصریح کرد: با توجه به شرایط رکود و 
کمبــود دام در میادین، این طرح همچنان مســکوت 

مانده است.

رتبه بندى قطارها 
از تابستان 96

خبرى از عرضه گوشت دولتى 
نیست

وزیر رفاه از از توزیع مرحله دوم بسته هاى حمایت غذایى طى 
چند روز آینده خبر داد و گفت: ارزش هر بسته  حمایت غذایى 

از 35 تا 120 هزار تومان متفاوت است.
على ربیعى  در رابطه با بسته حمایت غذایى گفت: توزیع این 

بسته هاى حمایتى از روزهاى آینده آغاز مى شود.
وى افزود: به افرادى که تحت پوشش هستند به آنها پیامک  
این بسته ها ارسـال مى شـود و این افراد مى توانند از طریق 
فروشگاه هاى زنجیره اى که قبًال اسامى شان به آنها اعالم 

شده براى دریافت بسته حمایت غذایى خود اقدام کنند.
وزیر رفاه گفـت: ارزش این بسـته هاى غذایـى از 35 هزار 
تومان تا 120 هـزار تومان متفاوت اسـت و به تعـداد افراد 
خانـواده بسـتگى دارد به این صـورت که ارزش هر بسـته  
غذایى بـراى خانوار تک نفـره در هر مرحله از توزیع بسـته 
حمایت غذایى، 300 هـزار ریال، خانوار دو نفـره 600 هزار 
ریال و خانوارهاى بیش از دو نفر، به ازاى هر نفر اضافى 100 
هزار ریـال و در هر خانوار حداکثر یک میلیـون و 200 هزار 

ریال تعیین شده است.
ربیعى تصریح کرد: افرادى که نیازمند دریافت این بسته ها 
هسـتند طبق شناسـایى انجام شـده حدود 11 میلیون نفر 

هستند که تحت پوشش نهادهاى حمایتى قرار دارند.
وى گفت: طرح توزیع بسـته هاى حمایت غذایى از تیر ماه 
سـال 93 آغاز شـده و اکنون براى توزیع مرحلـه جدید این 

بسته ها منتظر دریافت بودجه از دولت هستیم.
وزیر رفاه گفت: کاالها و اقالم پیش بینى شده در این سبدها 

متناسب با نیاز افرادى است که دچار سوءتغذیه هستند.

در سـال هاى خیلـى دور حضـور پـر رنگ برنـد کفش 
ملى به عنـوان یـک تولید ایرانى در سـطح بـازار براى 
همه شـناخته شـده بـود و در اکثـر خانه ها ایـن کفش 
مشتریان بسیارى داشت، اما متأسـفانه پس از مصادره 
آن توسط دولت، کارخانه عمًال تعطیل و در زیرمجموعه 
سـازمان صنایع ملى ایـران قـرار گرفت و چنـدى بعد 
بابت رفع دیون (بدهى دولت) به سـازمان بازنشستگى 
کشـورى واگذار شـد. تغییـرات مدیریتـى در این واحد 
تولیـدى به همـراه افزایـش قاچـاق کفش باعث شـد 
تا حضـور این برنـد هر روز در سـطح بـازار کاهش پیدا 
کند به گونـه اى که به مرور دیگر خبـرى از کفش ملى 
در بـازار نبـود و از آن کارخانه بـزرگ تنها نام و نشـانى 

به جاماند.
عالوه بر برند کفش ملى سایر برندهاى داخلى کفش هم 
به تدریج با افزایش واردات با مشکل روبه رو شدند و هر 
روز سهم آنها از بازار داخلى کشور کاهش پیدا کرد. البته 
چند سالى است که با تالش خود تولیدکنندگان حضور 
برندهاى داخلى در بـازار افزایش یافته اما الزمه اجراى 
موفق ایـن موضوع حمایت هاى دولتى اسـت که هنوز 

خبرى از آنها نیست.
امروز تولیدکنندگان کفش با وجود مشـکالت بسـیار، 
خودشان دسـت به کار شـده و با تشـکیل کمپین هایى 

تحت عنـوان «مصـرف کاالى ایرانى ضامن اشـتغال 
فرزندان» در صدد هسـتند تا سـهم از دسـت داده خود 
را از بـازار کفش باز گردانند و بـراى تحقق این موضوع 
سیاست هایى براى حمایت از برندهاى قدیمى از جمله 
کفش ملـى بـه کار گرفته اند. بـه گونه اى کـه در چند 
ماه اخیر سـهامداران عمده این کارخانـه قدیمى بر آن 
شده اند تا مشـکالت مالى این واحد تولیدى را کاهش 
داده  و حضور پررنگ این برند را در سطح بازار به وجود 
آورند. یکى از مصداق هاى این موضوع، حضور پررنگ 
تبلیغات این واحد تولیدى در سـطح بازار اسـت. کفش 
ملى در این تبلیغات اعالم کرده که با محصوالت جدید 

به بازار خواهیم آمد.
على لشگرى رئیس جامعه صنعت کفش ایران در همین 
ارتباط مى گوید: در چند ماه اخیر با مشـارکت برندهاى 
داخلى گروه ملى امروز حضور جدى در سـطح بازار پیدا 
کرده و امیدواریم با جذب سرمایه گذارى مناسب بتواند 
در آینده کفش هایى با برند انحصارى خود تولید کرده و 

در بازار به فروش برساند.
رئیس جامعه صنعت کفش ایران تصریح کرد: بخشى از 
کسـرى نقدینگى کفش ملى پرداخت شده و امیدواریم 
تا پایان بهمن ماه سرعت پرداخت ها بیشتر و مشکالت 

این کارخانه برطرف شود. 

«                » جان تازه مى گیرد؟

«با پول خود چه خودرویى مى توانم بخرم؟» این سـئوال 
بسیارى از مشتریان بازار خودرو است.

به گزارش  خبرآنالیـن، در حال حاضر و در شـرایطى که 
قیمت خودرو در بازار با جیب بسیارى از خریداران خودرو 
همخوانى ندارد، این سئوال ذهن بسیارى از خریداران بازار 

خودرو را به خود مشغول کرده است.
گروهى از مشـتریان بازار خودرو، رقم هایـى در حدود 20 
میلیون تومان در جیب خود دارند و یا اینکه خودروى قبلى 
خود را مى خواهند بفروشـند و خودروى جدید بخرند. این 
گروه اگـر در بازار خودروهاى دسـت دوم بـه دنبال خرید 
خودرو هستند، در نمایشـگاه ها چندین مدل خودرو براى 

فروش گذاشته شده است.

یکى از خودروهاى پیشـنهادى نمایشگاهداران، پژو206 
تیپ5 (هاچ بک) مدل سـال 1381 اسـت که با قیمت 13 
میلیون و 500 هزار تومان براى فروش گذاشته شده است. 
همچنین تیبا EX مـدل 1389 حـدود 18 میلیون تومان 
قیمت دارد. تیبا EX مدل 1391 را نیز نمایشـگاهداران با 
قیمت 19 میلیون تومان و تیبا EX مدل 1392 را با قیمت 

20 میلیون تومان به مشتریان پیشنهاد مى دهند.
در این میان، اگر خریداران رقمى بیش از 20 میلیون تومان 
داشته باشند، فروشندگان خودرو در بازار رنوتندر90 اتومات 
مدل 1393 را با قیمت 41 میلیون و 500 هزار تومان، تیبا 
 EX مـدل 1393 را با قیمت 21 میلیـون تومان و تیبا EX

مدل 1394 را با قیمت 23 میلیون تومان پیشنهاد مى دهند.

رئیس سـتاد مبارزه بـا قاچـاق کال و ارز گفت: برخـورد با 
اشخاص پشت پرده قاچاق کاال در دستور کار ستاد مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز قرار گرفته است.
حبیب ا... حقیقى در گفتگو با  ایلنا درباره اقدامات انجام شده 
در برخورد با قاچاق کاال گفت: در سال جارى یک تغییر نگاه 
در زمینه برخورد با قاچاقچیان داشته ایم. برخورد با اشخاص 
سازمان یافته و پشـت پرده در دسـتور کار سـتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز قرار گرفته است و به صورت جدى با آنها 

برخورد مى کنیم.  وى خاطرنشان کرد: در هفته گذشته یک 
محموله 125 کیلوگرمى طالى قاچاق کشف شد که نفرات 
اصلى این باند قاچاق و اشـخاص مرتبط با آن شناسایى و 

تحویل سیستم قضا داده شدند.
رئیس سـتاد مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز با اشـاره بـه آمار 
کشـفیات سـال جارى خاطرنشـان کرد: در ده ماهه سال 
جارى در مجموعه ناجا بیـش از 400 پرونـده باالى 500 
میلیون تومان رسیدگى شده است. ما معموًال پرونده هاى 

باالى 500 میلیون تومان را قاچاق سازمان یافته مى دانیم 
و تمرکزمـان بـر روى ایـن پرونده هاسـت. وى در مـورد 
اهمیت پرونده هـاى بـاالى 500 میلیـون تومانـى ادامه 
داد: پرونده هـاى کوچک جنبه ریشـه اى ندارنـد، ولى آن 
پرونده هاى 500  میلیونى  مربوط به اشـخاصى اسـت که 
در چرخه  اصلى قاچاق حضور دارنـد و با پیگیرى این افراد 
مى توان در الیه هـاى بعدى به نفرات سرشـاخه باندهاى 

بزرگ قاچاق برسیم و آنها را دستگیر کنیم.

,,

چند سالى است 
که با تالش خود 
تولیدکنندگان 
حضور برندهاى 
داخلى در بازار 
افزایش یافته اما 
الزمه اجراى موفق 
این موضوع 
حمایت هاى دولتى 
است که هنوز 
خبرى از آنها نیست

توزیع سبد حمایت غذایى 
براى 11 میلیون ایرانى در شب عید

با 20میلیون تومان چه خودرویى مى توانید بخرید؟

شناسایى و دستگیرى نفرات اصلى باند قاچاق طال

 شـرکت فروشـگاه هاى زنجیره اى «بیـم» ترکیه 
اعالم کـرد: با هـدف مشـخص کـردن  فرصت ها 
و پتانسـیل هـاى سـرمایه گـذارى در بـازار خـرده 
فروشى ایران، کمیته اجرایى این شرکت مجوز آغاز 
تحقیقات بازاریابى در این کشور را صادر کرده است.

به گزارش رویترز، شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى 
«بیم» ترکیه، اعالم کرد این مجوز شـامل پیگیرى 
فرآیندى مى شـود که در صورت نیاز منجر به ایجاد 

فروشگاه هاى این شرکت در بازار ایران خواهد شد.
شـرکت «بیم» یک شـرکت خـرده فروشـى ترك 
اسـت که دامنه محـدودى از مـواد غذایى اساسـى 
و کاالهـاى مصرفـى را با قیمـت هایـى رقابتى به 
مشـتریان عرضه مى کند. شـرکت «بیم» در سال 
1995 تأسیس شده و از شرکت هاى پیشرو در ارائه 
مدل فروشـگاه هاى همواره تخفیـف دار در ترکیه

 بوده است.

 گـزارش ماهانـه بانـک مرکـزى از تحـوالت بازار 
مسـکن در دى مـاه سـال جـارى نشـان مى دهـد: 
در حـال حاضر نزدیـک بـه 53 درصـد از معامالت 
خرید و فـروش انجام شـده در اولین مـاه از آخرین 
فصل سـال جارى مربوط بـه آپارتمان هاى نوسـاز 
تا پنج سـال ساخت اسـت. در این میان توزیع حجم 
معامالت به گونه اى بوده است که حدود 61/8 درصد 
واحدهاى مسکونى با قیمتى کمتر از متوسط قیمت 

هر مترمربع واحد مسکونى معامله شده اند.
گزارش بانک مرکزى نشان مى دهد متوسط قیمت 
هـر مترمربـع آپارتمـان مسـکونى معامله شـده در 
بنگاه ها طى مـاه دى معادل چهار میلیـون و تومان 

بوده است.
در این میان آپارتما ن هاى با سطح زیربناى 60 تا 70 
مترمربع داراى بیشترین طرفدار از سوى خریداران 

بوده اند. 

با وجود ابالغ بخشنامه بخشودگى جرایم دیرکرد تسهیالت 
تا سقف 100 میلیون تومان از سوى بانک مرکزى، برخى از 
شعبات بانک ها اعالم مى کنند که بخشنامه بانک مرکزى 
براى همه افراد قابلیت اجرایى ندارد و بستگى به شرایط وام 
گیرنده دارد. درحالى که رئیس کل بانـک مرکزى اعالم 
کرد که بر اساس بخشنامه صادره همه بانک ها بر اساس 
جزئیات پیش بینى شده، موظفند که جرایم این تسهیالت 
را به همراه سودشان ببخشند و اصل تسهیالت نیز باید به 
صورت نقد پرداخت شود، اما در گزارش میدانى که از شعب 
برخى از بانک ها به عمل آمد متصدیان اعتبارات برخى از 
شعبات بانک ها به اعالم مى کنند که فرد بدهکار باید اصل 
پول و سود آن را پرداخت کند و تنها جریمه اى که به اصل 

پول و سود آن تعلق گرفته است بخشوده مى شود و شعبه 
تنها جریمه 6 درصـدى دیرکرد را مى بخشـد. همچنین 
برخى از شعبات بانک ها حلقه را تنگ تر کرده و مى گویند 
حتى بخشودگى 6 درصد نیز شامل همه افراد نمى شود و با 
توجه به سالى که فرد وام گرفته و نرخ سودى که مى داده 
است بخشودگى جریمه دیر کرد متفاوت است و مى تواند 
یک تا 6  درصد باشد. برخى شـعب مى گویند با ابالغ این 
بخشنامه افرادى که جریمه دیر کرد دارند باید اصل وسود 
خود را پرداخت کنند و تنها 6 درصد جریمه تأخیرى که به 
آنها تعلق گرفته بخشوده مى شـود. یعنى اگر وام گیرنده 
که باید اقسـاط خود را با سـود 18 درصـدى پرداخت مى 
کرده است ودر زمان مقرر تسویه نکرده است از روزى که 

پرداخت نکرده اسـت جریمه 6 درصـدى روى آن افزوده 
شده اسـت و طبق بخشـنامه جدید اگر تا پایان اسفند ماه 
اقدام به تسویه حساب بکند فقط اصل و سود 18 درصدى 
را پرداخت خواهد کرد ودیگر نیازى نیست که آن 6 درصد 
جریمه اى که به عنوان جریمه دیرکرد محاسـبه مى شد 
بپردازد. چندى پیش  نیز بانک ها با نزدیک شدن به روزهاى 
پایانى سـال تصمیم به ایجاد شـرایطى براى بخشودگى 
جرایم متعلق بـه وام هاى معوق شـده گرفتنـد به طورى 
که طى بیانه اى مشـترك اعالم کردنـد کلیه بدهکارانى 
که نتوانسـته اند بدهى خود را تا نیمه دى مـاه نزد بانک ها 
تسویه کنند مى توانند در صورت واریز نقدى اصل و سود از 

بخشودگى کلیه جرایم متعلقه برخوردار شوند.

بهانه تراشى بانک ها براى بخشودگى جریمه دیرکرد تسهیالت
فروشگاه زنجیره اى «بیم» ترکیه در راه ایران

خریداران به دنبال چه آپارتمان هایى هستند؟ 

«                »

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهى مزایده
واگذارى به اجاره یکباب مغازه مربوط به موقوفه اهل بیت (ع) واقع در شاهین شهر خیابان 
فردوسى، فرعى 3 شرقى، ورودى پاساژ یاس با مبلغ پیشنهادى 6/000/000 ریال زمان ثبت نام 
تا پایان وقت ا دارى روز سه شنبه مورخ 95/12/3 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060 تماس حاصل فرمائید. 
م الف:  1904
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نقش جهان براى بازى هاى 
شبانه آماده شد 

ورزشــگاه نقش جهان با همت شرکت فوالد مبارکه 
هرروز مجهز تــر از قبل آماده میزبانى از مســابقات 

مى شود.
این استادیوم که یکى از زیباترین ورزشگاه هاى ایران 
است ، به تازگى به دوهزارلوکس نور مجهز شد تا از این 
به بعد براى میزبانى از بازى هاى شــبانه هم مشکلى 

نداشته باشد . 
چه خوب که مســئوالن ، نقش جهان را به یک بازى 
بزرگ ملى میهمان کنند تا این ورزشگاه خوش قیافه ، 

چهره ملى هم به خود بگیرد .

مدافع سپاهان 
لژیونر مى شود؟

مدافع جوان سپاهان ظاهراً با دو پیشنهاد خارجى مواجه 
است و سرمربى این تیم نیز با جدایى او مخالفتى ندارد. 
عارف غالمى با درخشــش در تیم ملى جوانان اسم 
و رســم پیدا کرد و از هفته دوازدهم تا بیستم در تمام 
مسابقات حضور ثابت داشــت و نمایش خوبى هم از 
خود ارائه داد که این عملکرد او را مورد توجه تیم هاى 

خارجى نیز قرار داده است.
غالمى هفته هاست که دو پیشــنهاد از اسپانیا و قطر 
دارد اما باشگاه سپاهان رضایت خود را براى جدایى او 
اعالم نکرده ولى عبدا... ویسى در نشست خبرى بازى 
با ماشین ســازى عنوان کرد مبلغ قرارداد غالمى 70 
میلیون تومان است و بنده به باشگاه گفته ام اگر شرایط 

لژیونر شدن او فراهم باشد، مخالفتى نکنند.

پرداخت قسطى بدهى
پس از ممنوع الفعالیت شــدن تیم تراکتورســازى در 
فصل نقل و انتقاالت، مشخص شد که این باشگاه با 
شکایت هایى از سوى بازیکنان و مربى خارجى سابق 
خود روبه رو اســت. پس از این شکایت ها، نمایندگان 
باشــگاه تراکتورســازى براى حل این مشکل دست 
به کار شــدند و حاال شنیده مى شــود که این باشگاه 
توانسته با تونى اولیویرا سرمربى سابق خود به توافق 
برسد تا او فعًال از شکایتش صرف نظر کند. قرار است 
تراکتورسازان در چند قسط، بدهى تونى را پرداخت کنند 

تا او شکایتى علیه باشگاه تبریزى انجام ندهد.

گزینه استرالیایى سپاهان
عبدا... ویسى سرمربى تیم سپاهان در پنجره تابستانى 
به دنبال به خدمت گرفتــن بازیکنانى با خصوصیت 
تدافعى براى تقویت خط دفاعى خود بوده اســت. از 
روزبه چشمى، آندرانیک تیموریان و فرشید باقرى براى 
اضافه شدن به تیم سپاهان نام برده مى شد که پیوستن 
آندرانیک به نفت و ماندگار شــدن فرشــید باقرى در 

استقالل جذب این دو بازیکن را منتفى کرد.  
طوالنى شدن مذاکرات چشمى و باشگاه سپاهان سبب 
شده، تا عبدا... ویســى به صورت موازى یک بازیکن 
استرالیایى (اریک بارتالو) با پست هافبک تدافعى را زیر 

نظر داشته باشد. 

تهدیدى که عملیاتى نمى شود!
صدا و ســیما در برنامه «فوتبال برتر» و پیش از دیدار 
استقالل و السد قطر از یک سامانه جدید براى تبلیغات 
و اسپانســرى رونمایى کرد. در بازى هاى ســرخابى 
ها همواره 3090 که ســامانه هوادارى و اسپانسرى 
باشگاه هاى پرسپولیس، اســتقالل و تراکتورسازى 
است مورد تبلیغ واقع مى شد اما این بار «اول مارکت» 
جایگزین شده بود. این درگیرى ها از زمانى شروع شد 
که سامانه هوادارى دو باشگاه به بازیکنان دو تیم اجازه 
مصاحبه با دوربین هاى تلویزیونى را نداد و حال صدا 
و ســیما در یک اقدام خود جوش از تبلیغ براى سامانه 
مورد نظر خوددارى کرد. حال ســرخابى ها معتقدند 
تلویزیون از برند این دو باشگاه و هواداران دو تیم سوء 
استفاده کرده و براى سامانه خودش تبلیغ کرده است. 
سرخابى ها تلویزیون را تهدید کرده اند که اگر این کار 
را انجام دهد اجازه پخش دربى را نخواهند داد. تهدیدى 

که قطعاً عملیاتى نمى شود.

تایم اوت

تیم شــطرنج ذوب آهن به عنوان نایب قهرمانى لیگ برتر 
دست یافت.

 هفته پایانى لیگ برتر شطرنج  به میزبانى تهران برگزار شد 
و در پایان تیم سایپاى تهران موفق شد به عنوان قهرمانى 
این مسابقات دست پیدا کند. در این مسابقات که با حضور 
11 تیم و در چهار مرحله برگزار شــد، تیم ســایپا با کسب 
84/5امتیاز قهرمان شد، تیم ذوب آهن با 73/5 امتیاز در رده 
دوم قرار گرفت و تیم دامون ســاخت شمال با 60 امتیاز به 
مقام سوم دست پیدا کرد. همچنین جام اخالق لیگ برتر نیز 

به تیم شرکت نخ و رنگ همدان اهدا شد.
تیم هاى ســایپا، ذوب آهن اصفهان، دامون ساخت شمال 

مازندران، دنیاى فلز رشت، مهندســى مهاب قدس، راه و 
شهرسازى لرستان، بانک سرمایه، باشگاه پاییز اهواز، دریا 
برج شیراز، نخ و رنگ همدان و تاید واتر هرمزگان 11 تیم 

حاضر در مسابقات لیگ برتر شطرنج بودند.
در ترکیب تیم ســایپا چهره هایى همچون احســان قائم 
مقامى، سارا سادات خادم الشریعه، آتوسا پورکاشیان، پرهام 
مقصودلو، علیرضا فیروزجا، امیررضا پوررمضانعلى و یک 
بازیکن خارجى حضور داشتند. شاهین لرپرى زنگنه، سید 
خلیل موســوى، نیما جوانبخت، احمد عسگرى زاده، مبینا 
على نسب و انوشا مهدیان نیز از جمله بازیکنان تیم شطرنج 

ذوب آهن در لیگ برتر بودند.

امیر تتلو خواننده زیرزمینى برغم داشتن بلیت وى آى پى 
بازى استقالل و السد نتوانست این بازى را تماشا کند. 

سرهنگ دهقان یکى از فرماندهان میدان در روز بازى 
استقالل و السد در این باره مى گوید: «نیروى انتظامى در 
این زمینه ممانعتى نداشته. اصًال همکاران من بعید است 
چهره ها را بشناســند. آنها فقط بازرسى بدنى و کنترل 
بلیت را انجام مى دهند. در بازرسى بدنى هم اگر کسى 
جرمى نکرده باشــد، یعنى مواد ممنوعه اى همراهش 

نباشد، مشکلى براى ورود به ورزشگاه ندارد.» 
نیروى انتظامى ارگانى نبوده کــه از ورود این خواننده 
زیرزمینى که یــک روز روى ناو جنگى مى تواند بخواند 

و یک روز مى گویند حق ورود به ورزشــگاه را نداشته، 
ممانعت کرده است.

مازیار ناظمى، مدیر روابــط عمومى وزارت ورزش هم 
مى گوید همکارانش ممانعتى از ورود تتلو نداشتند: «تا 
جایى که من سئوال پرسیدم، همکارانم ممانعتى در این 
زمینه نداشتند. البته گزارشــى آمده که چنین خبرى را 
شنیدند اما همکاران ما حقوق شــهروندى هیچکسى 
را زیر پا نگذاشــته اند.» دو ارگان اصلى مسئول در این 
زمینه مى گویند ممانعتى نداشتند و یا خود این خواننده 
خبرسازى کرده و یا نهادهاى دیگرى در زمان ورودش، 

خواستند که او به ورزشگاه نرود!

چه کسى 
تتلو را برگرداند؟

ذوب آهن 
نایب قهرمان لیگ شطرنج

هفته بیســت و یکم رقابت هاى فوتبال لیگ برتر 
باشگاه هاى کشور امروز هم پیگیرى مى شود و طى 
آن  دو تیم تراکتورسازى تبریز و ذوب آهن اصفهان 

رو در روى هم قرار مى گیرند. 
تیم فوتبال تراکتورسازى هم اکنون با 38 امتیاز در 
رده دوم جــدول و ذوب آهن اصفهان بــا 33 امتیاز 
پس از اســتقالل 34 امتیازى در جایگاه چهارم قرار 

گرفته است.
 تیم تراکتورسازى هفته قبل بهترین موقعیت براى 
نزدیک شدن به صدر جدول را با شکست 3 بر صفر 

برابر پرسپولیس از دست داد.
در این بازى شاید کمتر کســى فکر مى کرد که 

تراکتورسازى با آن شرایط خاص و حواشى پیرامون 
این تیم بتواند در خانه تیم میزبان صاحب امتیاز شود و 
همان پیش بینى خیل فوتبالدوستان نیز درست از آب 

درآمد و آنچه محتمل بود، رخ داد. 
 ذوب آهــن هم در هفته گذشــته تن به شکســت 
ناباورانه اى مقابل صباى قــم در اصفهان داد. این 
شکست باعث شد تا در نهایت ذوبى ها جایگاه سومى 

خود را به استقالل تقدیم کنند. 
سبزهاى ذوب آهنى که تا چند هفته پیش از عزم خود 
براى قهرمانى سخن مى گفتند  اگر بخواهند همچنان 

به این روند ادامه بدهند باید با کسب 

سهمیه آسیا هم خداحافظى کنند.

 اجازه هت تریک ممنوع!
تراکتورســازى بعد از حواشــى عجیب ایجاد شده 
در اثر محرومیــت بازیکنان تازه جذب شــده اش، 
شکست برابر پرســپولیس و عقب ماندن از کورس 
قهرمانى،دیدار بســیار مهمى با تیم اصفهانى دارد. 
دیدارى که به عقیــده قلعه نویى اگــر در آن پیروز 
نشوند، شرایط بســیار وخیم تر مى شود. ذوب آهن 

تیمى است که در فصل 

جارى براى تراکتورسازى خاطره ساز 
بوده و تبریزى هــا  خیلى مایلند با هت 
تریــک شکســت ذوب، دوباره به 

مسیر پیشرفت برگردند.
دو تیم به جــز دیدار رفت، 
در نیمــه نهایــى جام 
حذفى هــم برابر هم 
قرار گرفتــه بودند 
که در هر دو بازى 
سرخپوشان تبریز 
پیــروز از میدان 
خارج شــدند. 
دیدار رفت در 
اواخر شهریور 
در فوالدشهر 
ن  صفهــا ا
برگــزار شــد 
کــه طــى آن 
کتورسازى  ترا
2-1 ذوب آهن 

را شکست داد. البته در آن بازى گل محمدى سرمربى 
اصفهانى ها بود. بعــد از برکنــارى گل محمدى و 
جانشینى حســینى، مربى جدید ذوب آهن هم برابر 
قلعه نویى کارى از پیش نبرد. نیمه نهایى جام حذفى 
در حالى در اصفهان برگزار میشد که ذوب آهن اوج 
گرفته بسیار سرســخت تر از ابتداى فصل شده بود. 
اما با این وجود تراکتورسازان در یک بازى جذاب و 
هیجان انگیز توانستند در پایان 120 دقیقه درنهایت 

3-2 ذوب آهن را شکســت دهند و به فینال صعود 
کنند.

حاال قرمزهاى تبریز امیدوارند دوباره برابر ذوب آهن، 
تیم شان جان بگیرد و از روند شکست و تساوى هاى 
خانگى جدا شــود. تراکتورسازى هفته هاست که در 
خانه پیروز نشده اســت. مأموریت ذوب آهن در این 
دیدار این اســت که به تبریزى ها اجازه هت تریک 
ندهند و با کســب 3 امتیاز براى کسب سهمیه آسیا 

همچنان امیدوار باشند.

کیانى آرى، بنگر و حاتمى نه!
هواداران تراکتورســازى از ابتداى فصل قاطعانه از 
قلعه نویى و تصمیم هایش حمایــت کردند؛ اما هر 
کار کردند نتوانستند دلشان را با محسن بنگر و فرزاد 
حاتمى صاف کنند. بازیکنانى که به اعتقاد هواداران، 
کارایى و تعصب الزم را نداشته و فقط به دلیل رابطه 
خوب با قلعه نویى وارد تراکتورسازى شده و در ترکیب 
ثابت هم بازى مى کردنــد. اعتقادى که رفته رفته با 
ضعف هاى مفرط و افت محسوس بنگر رنگ واقعیت 
به خود گرفت. در حالى که حاتمــى بهترین گلزن 
تبریزى هاست؛ با وجود این، هواداران تراکتور 
انتقادات جدى به او دارند و عملکرد او 
را در حد و اندازه هاى تیم مدعى 

قهرمانى  شان نمى بینند.

حاال امروز و در هفته بیســت و یکم، هر دو بازیکن 
مغضوب ســکوهاى یادگار از ترکیب تراکتورسازى 
دور افتاده اند. بنگر بعد از تنش ایجاد شــده بین او و 
قلعه نویى از تیم کنار گذاشــته شده؛ و حاتمى هم به 
دلیل دریافت کارت قرمز در بازى با پرسپولیس، در 
برابر ذوب آهن غایب خواهد بود. حاال و حداقل براى 
یک بازى، هواداران با آرامش بیشــترى به تشویق 
تیم شان مى پردازند. البته با توجه به بازى بدون تمرکز 
حاتمى در آزادى، و جلسه اى که سرمربى سرخ هاى 
تبریز در تمرین چهارشنبه هفته گذشته با ادینیو برگزار 
کرده، احتماًال حاتمى هم جایگاه فیکس خود در تیم 
تبریزى را از دست خواهد داد. اگر ادینیو و شریفى به 

آمادگى مدنظر قلعه نویى برسند.
 اما کاپیتان تراکتورسازى که با اخراج در بازى تیمش 
مقابل ماشین سازى نتوانست در جدال حساس مقابل 
پرسپولیس به میدان برود، در هفته بیست و یکم برابر 

ذوب آهن به ترکیب تیمش برمى گردد.
کیانى که در پست هافبک تدافعى یک مهره تأثیرگذار 
براى تراکتورسازى محسوب مى شود، غیبتش مقابل 
پرسپولیس کامًال به چشم آمد. او به عنوان کاپیتان، 
یک رهبر قدرتمند براى تیمش است و بازگشتش به 
ترکیب خبر خوبى براى تیم ســرخپوش تبریزى به 

حساب مى آید.
کیانى در تمرینات تیم تراکتورسازى با انگیزه باالیى 
کارش را دنبال مى کرد و امیدوار است در بازگشت به 
ترکیب مقابل ذوب آهــن بتواند تأثیرگذارى خاصى 
داشته باشــد. البته او باید مراقب هم باشد؛ کیانى در 
بازى با ماشــین ســازى با دو کارت زرد اخراج شد؛ 
بنابراین همچنان دواخطاره است و اگر یک کارت زرد 

دیگر بگیرد، محروم مى شود!

تغییر ساعت دیدار
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، از تغییر 
ساعت دیدار بین تیم هاى تراکتورسازى تبریز و  ذوب 
آهن اصفهان از هفته بیست و یکم لیگ برتر خبرداد. 

با توجه به درخواست دو باشگا ه تراکتورسازى  تبریز 
و ذوب آهن اصفهان دیــدار بین این دو تیم در هفته 
بیست و یکم مســابقات لیگ برتر  امروز(شنبه 23 
بهمن 95 )به جاى ساعت 18و 30 دقیقه رأس ساعت 
15 در وزرشگاه یادگار امام(ره)  تبریز برگزار مى شود. 

گفتنى است سیدمهدى سید على قضاوت این دیدار 
را بر عهده دارد.

سرمربى مس کرمان معتقد است که در نیم فصل دوم با اضافه شدن برخى نفرات شرایط این تیم بهبود یافته است. 
 تیم مس کرمان در هفته بیست و سوم مسابقات لیگ آزادگان موفق به کســب پیروزى 1 بر صفر مقابل بادران شد تا همچنان به 

مسیر صعودى خودش ادامه دهد و با اختالف 2 امتیاز نسبت به تیم صدرنشین در رتبه دوم قرار بگیرد.
تیم مــس کرمــان گفــت: به طــور کلى منصور ابراهیم زاده در گفتگو با «ورزش ســه» در مــورد روند موفقیت 
یعنــى مربیــان، بازیکنان، تماشــاگران در شــروع نیم فصل دوم با توجه به اینکه آشــنایى کلــى اعضاى تیم 

ن و مدیریــت از هــم بیشــتر شــده و همینطور اضافه شــدن  یکنا ز با
جدید، برخى مشــکالت ما را حل کــرد. همدلى بچه ها 
هم خیلى بیشتر شده اســت و این باعث شــده تا خیلى 
متمرکــز، کار خــود را انجام دهیــم و نتیجــه بگیریم.

ابراهیم زاده در مورد پیروزى در مقابل بادران ادامه داد: بازى 
با بادران که در خط حمله بازیکنان قوى در نیمکت و داخل زمین دارد خیلى ســخت 

بود. در این بازى مى توانستیم گل بزنیم که این اتفاق رخ داد و در مقابل، خدا را شکر مى کنیم 
که پنالتى آنها گل نشد.

وى در مورد بازى هاى تعیین کننده تیم مس در آینده و به خصوص در هفته آینده مقابل مس 
کرمان اظهار داشت: ما چهار بازى سخت داشــتیم که یکى از آنها در مقابل بادران بود که 
تمام شد. سه بازى آینده مقابل مس رفسنجان، ملوان و پارس جنوبى جم نیز براى ما خیلى 

اهمیت دارند و مى تواند در شکل گیرى شخصیت تیمى ما مؤثر باشد. تیم مس رفسنجان هم 
تیم خوبى است و امیدوارم بتوانیم یک بازى خوب را در مقابل آنها ارائه دهیم.

ســرمربى تیم مس کرمان در مورد آمار خوب این تیم که از هفته سیزدهم شکستى را متحمل نشده است، 
عنوان کرد: اکثر تیم هاى دنیا اول سازمان دفاعى خود را مســتحکم مى کنند. هر تیمى اول از هر چیزى 
با نفرات و سازمانى که دارد مشخص مى شــود. در فوتبال اگر گل نخورى مى توانى گل بزنى اما اگر اول 
گل بخورى باید دو کار را انجام بدهى؛ هم گل دوم را نخورى و هم گل بزنى و کار خیلى ســخت مى شود.

وى در مورد تغییرات مداوم مربى ها در لیگ برتر و اینکه در نیم فصل حتى خودش نیز در برهه اى در معرض 
انتقادات قرار داشت، خاطرنشــان کرد:خود من در نیم فصل پیشنهادات لیگ برترى داشتم ولى ترجیح دادم 

کارم را ادامه دهم. در نیم فصل مشکالتى داشتیم و اگر دو سه بازى را مى بردیم االن خیلى جایگاه بهترى در 
جدول داشتیم.

ابراهیم زاده در مورد شــانس هاى صعود در پایان لیگ برتر عنوان کرد: هفت هشت تیمى که باالى جدول هستند 
همگى شانس صعود دارند. 

ترجیح مى دهم کارم رادر مس کرمان ادامه بدهم

ابراهیم زاده:پیشنهاد لیگ برترى را نپذیرفتم
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برابر پرسپولیس از دست داد.
در این بازى شاید کمتر کســى فکر مى کرد که

به این روند ادامه بدهند باید با کسب 

جارى براى تراکتورسازى خاطره ساز 
بوده و تبریزى هــا  خیلى مایلند با هت 
تریــک شکســت ذوب، دوباره به 

مسیر پیشرفت برگردند.
دو تیم به جــز دیدار رفت، 
در نیمــه نهایــى جام 
حذفى هــم برابر هم 
قرار گرفتــه بودند 
که در هر دو بازى 
سرخپوشان تبریز 
پیــروز از میدان 
شــدند.  خارج
دیدار رفت در 
اواخر شهریور 
در فوالدشهر 
ن  صفهــا ا
برگــزار شــد 
کــه طــى آن 
کتورسازى  ترا
2-1 ذوب آهن 

3-2 ذوب آهن را شکســت دهند و به فینال صعود 
کنند.

حاال قرمزهاى تبریز امیدوارند دوباره برابر ذوب آهن، 
تیم شان جان بگیرد و از روند شکست و تساوى هاى 
خانگى جدا شــود. تراکتورسازى هفته هاست که در 
خانه پیروز نشده اســت. مأموریت ذوب آهن در این 
دیدار این اســت که به تبریزى ها اجازه هت تریک 
3ندهند و با کســب 3 امتیاز براى کسب سهمیه آسیا 

همچنان امیدوار باشند.

بنگر و حاتمى نه! کیانى آرى،
هواداران تراکتورســازى از ابتداى فصل قاطعانه از 
قلعه نویى و تصمیم هایش حمایــت کردند؛ اما هر 
کار کردند نتوانستند دلشان را با محسن بنگر و فرزاد 
حاتمى صاف کنند. بازیکنانى که به اعتقاد هواداران، 
کارایى و تعصب الزم را نداشته و فقط به دلیل رابطه 
خوب با قلعه نویى وارد تراکتورسازى شده و در ترکیب 
ثابت هم بازى مى کردنــد. اعتقادى که رفته رفته با 
ضعف هاى مفرط و افت محسوس بنگر رنگ واقعیت 
به خود گرفت. در حالى که حاتمــى بهترین گلزن 
تبریزى هاست؛ با وجود این، هواداران تراکتور 
انتقادات جدى به او دارند و عملکرد او 
را در حد و اندازه هاى تیم مدعى 

ن شا ان ق

کرده، احتماًال حاتمى هم جایگاه فیکس خود در تیم 
تبریزى را از دست خواهد داد. اگر ادینیو و شریفى به 

آمادگى مدنظر قلعه نویى برسند.
 اما کاپیتان تراکتورسازى که با اخراج در بازى تیمش 
مقابل ماشین سازى نتوانست در جدال حساس مقابل 
پرسپولیس به میدان برود، در هفته بیست و یکم برابر 

ذوب آهن به ترکیب تیمش برمى گردد.
کیانى که در پست هافبک تدافعى یک مهره تأثیرگذار 
براى تراکتورسازى محسوب مى شود، غیبتش مقابل 
پرسپولیس کامًال به چشم آمد. او به عنوان کاپیتان، 
یک رهبر قدرتمند براى تیمش است و بازگشتش به 
ترکیب خبر خوبى براى تیم ســرخپوش تبریزى به 

حساب مى آید.
کیانى در تمرینات تیم تراکتورسازى با انگیزه باالیى 
کارش را دنبال مى کرد و امیدوار است در بازگشت به 
ترکیب مقابل ذوب آهــن بتواند تأثیرگذارى خاصى 
داشته باشــد. البته او باید مراقب هم باشد؛ کیانى در 
بازى با ماشــین ســازى با دو کارت زرد اخراج شد؛ 
بنابراین همچنان دواخطاره است و اگر یک کارت زرد 

دیگر بگیرد، محروم مى شود!

تغییر ساعت دیدار
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، از تغییر 
ساعت دیدار بین تیم هاى تراکتورسازى تبریز و  ذوب 
آهن اصفهان از هفته بیست و یکم لیگ برتر خبرداد. 

با توجه به درخواست دو باشگا ه تراکتورسازى  تبریز 
و ذوب آهن اصفهان دیــدار بین این دو تیم در هفته 
3بیست و یکم مســابقات لیگ برتر  امروز(شنبه 23

0و 30 دقیقه رأس ساعت  8 )به جاى ساعت 18 5بهمن95
15 در وزرشگاه یادگار امام(ره)  تبریز برگزار مى شود. 

گفتنى است سیدمهدى سید على قضاوت این دیدار 
را بر عهده دارد.

      ذوب آهن- تراکتور سازى، امروز در هفته بیست و یکم لیگ برتر
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ضافه شدن برخى نفرات شرایط این تیم بهبود یافته است. 
1ادگان موفق به کســب پیروزى 1 بر صفر مقابل بادران شد تا همچنان به 

رتبه دوم قرار بگیرد. بت به تیم صدرنشین در
تیم مــس کرمــان گفــت: به طــور کلى رد روند موفقیت 
یعنــى مربیــان، بازیکنان، تماشــاگران ـى اعضاى تیم 

ن شــدن  یکنا ز با
ها 
ى 
م.

زى 
ل زمین دارد خیلى ســخت 

 داد و در مقابل، خدا را شکر مى کنیم 

هفته آینده مقابل مس ه خصوص در
کى از آنها در مقابل بادران بود که 
ارس جنوبى جم نیز براى ما خیلى 

 ما مؤثر باشد. تیم مس رفسنجان هم 
قابل آنها ارائه دهیم.

ه از هفته سیزدهم شکستى را متحمل نشده است، 
را مســتحکم مى کنند. هر تیمى اول از هر چیزى 
بال اگر گل نخورى مى توانى گل بزنى اما اگر اول 
ورى و هم گل بزنى و کار خیلى ســخت مى شود.

 در نیم فصل حتى خودش نیز در برهه اى در معرض 
صل پیشنهادات لیگ برترى داشتم ولى ترجیح دادم 

دو سه بازى را مى بردیم االن خیلى جایگاه بهترى در 

 برتر عنوان کرد: هفت هشت تیمى که باالى جدول هستند 

کارم رادر مس کرمان ادامه بدهم

هاد لیگ برترى را نپذیرفتم

قهرمانى  شان نمى بینند.

در پرونده تخلف مشترك باشگاه تراکتورسازى و فدراسیون 
فوتبال احمد نوراللهى، امید عالیشاه و هاشم بیک زاده هیچ 
تقصیرى نداشــته اند و اکنون تاوان گنــاه نکرده را پس 

مى دهند. 
 احمد نوراللهى، امید عالیشاه و هاشم بیک زاده با این تصور 
که تراکتورسازى قادر به استفاده از پنجره زمستانى است 
به این تیم پیوســتند و طبیعتًا در بدترین شرایط هم فکر 
نمى کردند این باشگاه با علم به محرومیت دست به جذب 
بازیکنان جدید بزند اما به ظاهر در فوتبال ایران وقوع هر 

اتفاقى محتمل به نظر مى رسد. 
بر اساس هیچ بند و آیین نامه اى سزاوار نیست که این سه 
بازیکن به بهانه اینکه هر بازیکن در طول فصل مى تواند 
با سه تیم قرارداد ببندد و در دو تیم بازى کند فرصت حضور 

در مستطیل سبز در ماه هاى پیش رو را از دست بدهند. 
حضور این سه بازیکن در تیم تراکتورسازى تخلف آشکار 
این تیم و همچنین فدراسیون فوتبال بوده. حال بر اساس 
همان قانونى که مــا آدم ها وضع مى کنیم و بر اســاس 
انسانیت این اشــتباه باید اصالح شــود و باید به این سه 
بازیکن اجازه داد که در ادامه مســیر به تیم دیگرى بروند 

و بازى کنند. 
اگر امید عالیشاه، احمد نوراللهى و هاشم بیک زاده بر اساس 
اشتباه مشترك فدراسیون فوتبال و باشگاه تراکتورسازى 
تا مرداد ماه سال آینده حق بازى نداشته باشند دورى هشت 
ماهه اى از فوتبال و شــرایط مسابقه خواهند داشت و این 
ضربه جبران ناپذیرى را به این سه بازیکن مى زند. آن هم 

به بهاى گناهى که اصًال مرتکب نشده اند.
قانون به فدراسیون فوتبال اجازه جبران اشتباه را مى دهد به 
شرط اینکه فدراسیون فوتبال در گام نخست اشتباه خود را 
بپذیرد و آن را تصحیح کند. همانطور که در ماجراى داورى 
به فدراسیون فوتبال این اجازه داده مى شود اشتباه داور در 

دادن کارت زرد و قرمز را تصحیح کند. 
تراکتورسازى با علم به اینکه مى دانست محروم است جذب 
بازیکن کرد و فدراسیون فوتبال با علم به اینکه مى دانست 
نامه محرومیت تراکتورسازى از سوى فیفا صادر شده به این 
تیم اجازه جذب بازیکن را داد. یک سئوال مهم؛ در این بین 
گناه امید عالیشاه، احمد نوراللهى و هاشم بیک زاده چیست؟ 

وجدان هاى بیدار مى گویند که این سه بازیکن باید با مجوز 
فدراسیون فوتبال به زمین بازى برگردند.

فدراسیون اشتباهاتش را بپذیردفدراسیون اشتباهاتش را بپذیرد

آنها بى گناهندآنها بى گناهند



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

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

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت

E-mail:     info@nesfejahan.net

آگاه باشید، مبادا از بستگان تهیدست خود روبرگردانید و از آنان چیزي 
را دریــغ دارید که نگاه داشــتن مال دنیا، زیــادي نیــاورد و از بین رفتنش 
کمبودي ایجاد نکند. آنکس که دستِ دهنده خود را از بستگانش بازدارد، 
تنها یک دســت را از آنها گرفته اما دســت هاي فراوانی را از خویش دور 
کرده است و کسی که پر و بال محبت را بگستراند، دوستی خویشاوندانش 

موال على (ع)تداوم خواهد داشت.

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

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

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

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

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

نوبت دوم

روابط عمومى سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى شاهین شهر

آگهى مزایده
شهردارى کوهپایه به استناد مصوبات شــماره 119 مورخ 95/9/14 و 118 مورخ 95/9/3 
شوراى اسالمى شهر کوهپایه در نظر دارد نسبت به فروش محل هاى ذیل از طریق رعایت 
تشریفات مزایده موضوع ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها اقدام نماید لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید از تاریخ 95/11/16 لغایت 95/12/01 جهت کسب اطالعات بیشتر به 

شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. 
1- فــروش دو قطعه زمین تجارى هرکــدام به متراژ 22/39 مترمربــع واقع در میدان 

امام خمینى 
2- فروش یک واحد تجارى به مساحت  28/38 مترمربع واقع در مجموعه تجارى طالقانى

نوبت دوم

محمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایه

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

خود را طبق مفاد مندرج در متن آگهى به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 03145754545 و دورنگار: 03145753330 

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

چاپ دوم

سیدرسول هاشمیان- شهردار گرگاب  

تجدید آگهى مزایده
شهردارى زرین شهر به اســتناد موافقت نامه شماره 627 مورخ 95/9/20 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد قطعه زمینى به مساحت 3000 مترمربع متعلق به شهردارى 
واقع در بلوار جانبازان ضلع شــرقى جایگاه ســوخت CNG با کاربرى تجارى- 
خدماتى (تاالر) را از طریق مزایده عمومى به فروش رساند، لذا از متقاضیان دعوت 
بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا 

پایان وقت ادارى مورخ 95/11/28 به شهردارى مراجعه نمایند.

نوبت دوم

جواد جمالى- شهردار زرین شهر 

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر

آگهى مزایده عمومى نوبت اول
شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه اول صورتجلسه شماره 4568/ش 
مورخ 95/11/6 شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به فروش 
بیست /20 قطعه زمین مسکونى واقع در شاهین شهر محله C هشت بهشت از 
طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید. متقاضیان جهت 
کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به 
واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 95/12/7 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

چاپ دوم

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

 آگهى مزایده
شهردارى فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شــماره 4/946 مورخ 95/11/11 شوراى اسالمى 
شهر فالورجان زمین مربوط به پارك اسباب بازى واقع در فالورجان- خیابان میثم را طبق شرایط و 
مشخصات ذیل براساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال 

شمسى واگذار نماید.
الف) قیمت پایه بهره بردارى براســاس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 7/000/000 ریال مى باشد که 

باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

95/12/07 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات عوارض شــهردارى، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده

 مى باشد.
د) شهردارى (کمیسیون) بنا به صرفه و صالح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ه) به پیشنهاداتى که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش، ناخوانا و یا خالى از اعالم مبلغ باشد ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 

و) دریافت کلیه مجوزهاى الزم به عهده برنده مزایده مى باشد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید. 

نوبت اول



فرهنگفرهنگ 2875شنبه  23  بهمن  ماه 0909

انیمیشن «لک لک ها» جزو آن دسته از آثارى است که بزرگساالن آن را بسیار بامزه مى دانند زیرا به مسئله اى 
اشاره داردکه خود به آن مى خندند و در کمال خودخواهى آن را مناسب کودکانشان مى دانند.

این انیمیشن به صورت مشخص بر شوخى هایى استوار شده است که تنها فرد بالغ را به خنده مى اندازند. اما 
شوخى محورى داستان چیست!؟ همان سوالى که همه ما به خاطر داریم و در بیشتر مواقع با پاسخ هایى پرت 

مواجه شده ایم؛ «کودکان از کجا مى آیند؟». سوالى که بیشتر والدین در فرآیند بزرگ کردن کودك خود با آن 
مواجه مى شوند و مى توانند حس شوخ طبعى خود را بسنجند. این در حالى است که این سوال جنبه اى جدى، آموزشى 
و بسیار مهم براى کودکان دارد. در این انیمیشن پاسخ تکرارى اکثر بزرگساالن در مرکز روایت قرار گرفته است؛ 
کودکان توسط پرندگان -به مخصوص لک لک ها- براى بزرگساالن فرستاده مى شود. بدون هیچ توضیح دیگرى 
مشخص است که این انیمیشن براى افراد بالغ ساخته شده است و هیچ ارتباطى با میزان درك کودکان ندارد. در 

حقیقت فیلم «لک لک ها» پدر و مادر آگاه را مخاطب قرار مى دهد.
فرض بر این گذاشته شده که کارخانه اى وجود دارد که توسط لک لک ها اداره شده و عمده عملکردش ارائه نوزادان 
در منزل بزرگساالن است. فرآیند تحویل نوزاد که بسیار براى لک لک ها مشکل ساز شده است بعد از مدتى کنار 
گذاشته مى شود و ما زمانى وارد داستان مى شویم که لک لک ها سال هاست در حال تحویل دادن گوشى هاى هوشمند 
هستند. این فعالیت باعث شده  است تا آرامشى دلنشین در محیط کارخانه ایجاد شود و دردسرهاى مربوط نوزادان 
مدت هاست که فراموش شده است. اما با روى کار آمدن جونیور، با صداى اندى سمبرگ، به عنوان مدیر یکى از 
بخش ها، تمام برنامه ها بر هم مى ریزد. جونیور که قرار است تا مدتى دیگر به عنوان رئیس کارخانه ترقى پیدا کند در 
تصمیم گیرى دچار اشتباه شده و یکى از دستورات رئیس فعلى را نادیده مى گیرد. قضیه از این قرار است که کودکى 
با نام تولیپ، با صداى کیتى کراون، از زمانى که لک لک ها نوزادان را تحویل مى دادند به علت مشکلى در کارخانه 
جامانده است. تولیپ که بزرگ شده لک لک ها و محیط کارخانه اى است به سن نوجوانى نزدیک شده و در همان 
حوالى جا خوش کرده است. رئیس از جونیور مى خواهد به عنوان اولین حرکت مدیریتى، تولیپ را از کارخانه بیرون 
بیندازد. جونیور که براى رسیدن به جایگاه هاى باالتر حاضر به انجام هر کارى است ناگهان دچار عذاب وجدان شده 
و تولیپ را اخراج نمى کند. تمهید وى براى رهایى از شر تولیپ، انتقال وى به بخش توزیع نوزاد است. او از تولیپ 
مى خواهد در آن قسمت کارخانه بماند که تا دفترهاى اصلى فاصله زیادى دارد و اگر تقاضایى براى تحویل نوزادى 
رسید به آن رسیدگى کند. از سویى دیگر کودکى که به خاطر شلوغ بودن سر والدینش از تنهایى خسته شده است، 
برخالف رسم دوران خود تقاضانامه اى براى تحویل  نوزاد به کارخانه لک لک ها مى فرستد و تولیپ به آن جواب 
مثبت مى دهد. به این ترتیب جونیور مجبور مى شود به کمک تولیپ نوزاد را به متقاضى برساند تا اسم و رسم کارخانه 
لک لک ها را لکه دار نکند. همکارى تولیپ و جونیور براى تحویل دادن نوزاد آغاز مى شود و هر عالقه مندى به سینما، 

مى تواند بقیه ماجرا را گمانه زنى کند.
اگر قبول کنیم انیمیشن «لک لک ها» مناسب کودکان نیست 
اما باز هــم -به صورت کلى- داراى نــکات مثبت فراوانى 
است، ضرب آهنگ بسیار ســریعى دارد، در شکل دادن به 
شوخى ها موفق است و صداپیشگانى از جمله اندى سمبرگ 
به خوبى از عهده کار خود برآمده اند. شخصیت هاى 

کاراکترهاى بسیار هوشــمندانه و چندوجهى پیکســار، در این چند سال فرعى اثــر گرچه به 
بامزه هستند و مى توانند سرگرم کننده باشند. به مخصوص هم نمى رســند ولى باز 

حضور گله گرگ ها و پرنده کوچک اندامى که همواره در 
حال دروغ گفتن در مورد کارهایى که انجام داده است. این 
شخصیت ها شاید مقدار زیادى تکرارى به نظر برسند ولى 
کارایى الزم براى کشاندن مخاطبان را به سینما دارند. البته 
باید این موضوع را هم در نظر گرفت که در هیچ شرایطى 
نمى توان نکات مثبتى اثر را با آثار مترقى این سال ها چون 
«فیلم لگو» مقایسه کرد. زیرا هم از لحاظ شخصیت پردازى 
و هم در تکنیک هاى دیگر انیمیشنى «لک لک ها» قابل 
قیاس با آثار بسیار هوشــمندانه اى چون «درون بیرون» 

نیستند.
اما با بیان تمام این ویژگى ها ناگریز به بحث اولیه بازمى گردیم زیرا «لک لک ها» به شــکل عجیبى مناسب 
تماشا شدن توسط کودکان نیست. شاید بتوان حضور گله گرگ ها –تبدیل شدن گله اى به پل یا زیر دریایى- را جزو 
معدود نکاتى دانست که براى کودکان بامزه و مناسب است ولى ستون اصلى داستان؛ یعنى سهمى که لک لک ها 
در روایت دارند در هیچ شرایطى توسط کودکان قابل درك نیست. فیلم جزو آن دسته از آثارى است که پدر و مادر 
باید خود را گول بزنند و روایتى که شاهدش هستند را بچه پسند بپندارند تا از در سینما واردشده و از شوخى هاى فیلم 
لذت ببرند. در چنین شرایطى بزرگسال ها بهتر است فانتزى کودك بودن را کنار بگذارند و به صورت عقالنى با چنین 
آثارى برخورد کنند زیرا کودك از همه جا بى خبر مرتکب گناهى نشده است که باید شاهد شکل گیرى داستانى کامال 

که براى بزرگساالن مناسب است. حال از تاثیرگذارى چنین داستان هایى بالغانه و شوخى هایى را تحمل کند 
مى گذریم. در چنین شرایطى باید اذعان داشت که «لک لک ها» حتى روى حافظــه کودکان 

براى کودکان ندارد و با سرعت، کمى از پیام هاى انیمیشن هاى جنبه هاى آموزشى 
مى گذارد، پیام هایى که بیشــتر در خاطرات با ارزش کودکى و گذشته را کنار هم 
خانواده خالصه مى شود. نکته جالب این جاست که حتى از این گرماى مهارنشدنى 
اثر تحمل نکرده و پیامى مانند «روزهــاى عمر آدمى چقدر منظر نیز  سازندگان 
در میان پیام هاى فیلم جاى داده اند!زودگذر است» را 
اشاره شــد مى تواند در طوالنى مدت به مشکلى بسیار جدى نکته اى که به آن 
مبدل شود زیرا در حال حاضر با تغییر مخاطب انیمیشن ها براى نسل آینده 

به مســائل و پیام هایى بزرگساالنه هســتیم که مى تواند شــاهد پرداختن 
تاثیر بگذارد، منظورم پیام هایى است که با هدف روى ذهنیت کودکان 

فرهنگســازى در بزرگســاالن خواستار 
جهت اهداف کمپانى هاى 

سرمایه گذارى 
است. ما در چند سال گذشته به 

دفعات شاهد پرداخت مسائلى چون کارکردن در جهت سرمایه دارى، رفتن در صف کارمندان واجد شرایط و 
پیشرفت در چرخه هاى مالى هستیم. این در حالى است که بیشتر رسانه هاى این دوران باید انرژى خود را صرف 
برقرارى تعادل میان کار در دنیاى پسامدرن و زندگى خانوادگى کنند و از سویى تبلیغات و پیام هاى مناسبى براى 

دورى کودکان از دنیاى مجازى را در دستور عمل خود قرار دهند.
انیمیشن «لک لک ها» جزو آن دسته از آثارى است که بزرگساالن آن را بسیار بامزه مى دانند زیرا به مسئله اى اشاره 
داردکه خود به آن مى خندند و در کمال خودخواهى آن را مناسب کودکانشان مى دانند. مسائلى چون حضانت بچه، 
هواپیماهاى بى سرنشین، تولیدمثل و خشونت هاى جسمانى را نمى توان براى کودکان مناسب دانست. زیرا برخالف 
تصور بسیارى از بزرگساالن کودکان خواب نیستند که با تماشاى چنین آثارى به ناگهان داراى درك واال شوند و از 
خواب بیدار شوند. کودکان تنها کودك هستند و سرگرم کردن آن ها پیچیدگى هاى مربوط به خودش را دارد که باید 
طبق اصولى اخالقى رعایت شود. کودك نیاز به طى کردن مسیر کودکى خود دارد و مناسبات میان کمپانى هاى 
فیلمسازى و بزرگساالن مصرف گرا نباید باعث تاثیرپذیرى نسل آینده شود. زیرا در نهایت امر شوخى با پذیرش 
نوزادان مسئله اى نیست که براى کودکان سرگرم کننده باشد، پذیرش مسئولیت که در «لک لک ها» به شدت دست 

انداخته شده تنها باعث به خنده افتادن بزرگساالن و افراد بالغ مى شود.

بامزه مى دانند زیرا هبه مسئلهىىى اى آثارىارىاستاستتکهکه بزرگسرگساالناالنآن رآنراا بسیار ثز آثز ا اه اته آزو آن دسسته جا» ج» جزو آزو آزو انیمیشن «لک لک ه
ند.نند. انشکانشکانشان مان مانمى دى داى دا ن آنرا مرا مناسبناسب کود کود ردر کدر کمامالخوددخواهىواهى اشاره دارد خ خکه خه خود به آنه آنه آنهآن مى مى  مى خندنخندند ود و

امااما زندازندازنند. ىمى امى ا بهخه خخندهنده فرد بالغغر را اهایى اس استواروارشدهاستستکه تکه تنهانها خىوخى صشخصشخصشخصبربر ش ینیمینیمینیمیششنشن بشن به صو م مرتت م این این ا
طاطرداریم و در بر بیشتریشتر موا مواقعبقع ب پاا پاسخسخ هسخ هایىایىپرتپرت خبه خ کى که همه همه م ما انمانسوالسوال ت!؟ ه!؟ ه شوشوشوخىخى مخى مخى محورىححورىحورىداس داس داستانتانچچیستچیستچ

فرآیند بزرگ کردن کود کودكك خود با آن  نیند؟یند؟»». س». سواوالى که بیشیشتر والدین در و«ک «کودکادکان ز ازکجکجاامى آمى آ هجهاجهاجهشششده شده ایم؛ایم؛ ومومو
زشزشى حدر حالىاستتکه اکهاینین سوالالوالجنبهجنبه ا اىجدى،جدى، آموآ اینایند د.ند. خطبعىط خود را بسنجج ند و مى توانند حس شوخ شش دشوندش مواجه مى 
فته اته استست؛ الگساالن درندر مرککزز روایت قرار گرفگ ىاکثراکثر بزر نیشیشنیشنپاسخپاسخپاسختک تکر تکرارىا این نیمانیم و بسیار مهم براى کودکان دارد. در
رىگرى چهیچتوضتوضیحح دی به -به مخ مخصوص لوص لک لکک لک هاها- برابراى بى بزرگسارگساالن فالن فرستارستاده مدهمىى شود. بدون گاندگان  کوکودکان توسط پرن

یو هیچ ارچ ارتباتباطى با میز میزان داندرك کرك کوودکان ندن نداارد. در  است و اخختهشدشده ا بالالغ ساغ مشمشخص اخصاستکست که این انیمیشیمیشن برن براى افراداف
هد.هد.دهد. باطبقرارقرار مى  مى  ل«لک «لک لک هلک ها» پدر و مادر آگگاه راه را مخ لمیلمیلم ت فقت ف حقی

وزنوزاداندان وده و عمدمده عمه عملکردلکردش ارش ارائهائه فرفرض برض بر این این گذ گذاشتهشده که کارخانه اى وجود دااردکه توسطوسطلک للک لک هاک ها ادارره ش
شاز شدهده است بعد از مدتى کنار  مشا مشکلسکل ساز تند تححویل نوزاد که بسیار براى  لک لک هلک ها زل بزرگسارگساالنالن است. فرآی م منز ردر
گذاشته مى شود و ما زمانى وارد داستان مى شویم که لک لک ها سال هاست در حال تحویل دادن گوشى هاى هوشمند 
هستند. این فعالیت باعث شده  است تا آرامشى دلنشین در محیط کارخانه ایجاد شود و دردسرهاى مربوط نوزادان 
مدت هاست که فراموش شده است. اما با روى کار آمدن جونیور، با صداى اندىسمبرگ، به عنوانمدیر یکى از

بخش ها، تمام برنامه ها بر هم مى ریزد. جونیور که قرار است تا مدتى دیگر به عنوان رئیس کارخانه ترقى پیدا کند در 
دکىدک است کستکه کوهک ار اا این قرنق د. قضقضیه اهاز ایز ده مى گیردگ نادیدهد ا ناا لى رل س فعف یم گگیرىىدچاردچا اشتاشتباهاهشدهشدهو یکیکى ازاز دستدستوراتات رئیئ تصمت

کارخانه  زمانى که لک لک ها نوزادان را تحویل مى دادند به علت مشکلى در ناون، از رى کر ببا نام تولیپ، باصداى کیت
همان در و نزدیکشده ومحیطکارخانهاىاستبهسننوجوان لکلکها بزرگشده تولیپکه است. جامانده

یسنیستنتند.
با» ب ب شهههه شــکل عجیبى مناسب  «ل«لکلک ه ث بحث اول اولیهیه بازمىازمى گردگردیم زیراا ریگریاگریگریزز به اما با بیان تمام این ویژگى ها ن
یىایى- را جزو  پبه پلیل یا زیر زیردر دری تتتت––تتبدیلبدیل شدن شدنگل گل گلهگلهى اى اىى ––تماشا شدن توسط کودکان نیست.ت.. شای شاید بتد بتوانوانحححضورحضور گلهگله گرگگرگ هاها
ى سنى سنى سهههمىکه لک لک ها  انستان؛؛ یع تستون اصلىدى دا منوو مناسباسباساستولى  ن دانسست کستست کهههبه بره برااى کاى کودوددکادکان بان بامزمزه عدمعدودود نود نکاتکاتىکاتىاتى
م و م مماادردر رآثارآثارىىى است که پدر ا از فیلمفیلم جزوجزو آنآندستهدسته رل دل درك نیك نیست.ت. و توسطکط کوط کودکاندکانکان قابقا قاب یطىایطىایطى ر دا دارند دند در هیر هیچ شرچ شر در ردر روایتوایتایت د د
روار واردشدشدهدشدهو و از شوخى ه فاىفى فیلمیلم ردر سدر سینمینما ا ازاز اد تد تادتا بچبچه پسند بپن بپندارندارن تندسستند را را شهدش ه گرا گرا گول بول بزنند و روایتوایتى کهى که شاه یایدایدخودخودرارا بب
ینننین اابا چبا چ کنارناربگذابگذارندرندو بهو بهصور صورت عقت عققالنىالنىال رارا کرا نودند ددر چنینشرایطى بزرگسال ها بههتر اتر است فست فانتزانتزى کوى کودك بدكب للذت ببرند.

آآثار
بالغ

روىروى
جنب
گذ
گرم
منظ
زود
نکت
براا
شـ

روى

کودکانکودکان
«لک لک ها» را نبینند!«لک لک ها» را نبینند!

مى تواند بقیه ماجرا را گمانه زنى کند.
اگر قبول کنیم انیمیشن «لک لک ها» مناسب کودکان نیست 
اما باز هــم -به صورت کلى- داراى نــکات مثبت فراوانى 
به به شکل شکلدادندادن د در د ســرییعى ددارد،ا بآهنگآهنگب بسیار سا ضربض ااستست،

شوخى ها موفق است و صداپیشگانى از جمله اندى سمبرگ 
ور خود برآمده اند. شخصیت هاى زى از عهده کا و خوبى به

کاراکترهاى بسفرعى اثــر گرچه به 
همنمى رســند ولى باز 

تاثیر بگذارد، منظورم پیام هایى است که با هدف ى ذهنیت کودکان 
فرهنگســازى در رگســاالن خواستار 
هت اهداف کمپانى هاى 

رمایه گذارى 
ت. ما در چند سال گذشته به 

کنى کاامالمال یل گیرى درى داستااستان ییدبایدشاه شاهد شکد شکل كادك از همز همه جاه جا بى  بى خبرخبرمرتکمرتکب گنب گناهىنشده استت که رى برخوردکنندکنندز زیرا کو
دندکند لحمل تاثیتاثیررگذارى چنین داستان هایىغانه و شوو شوخى هخى هایىایىرا تا حال حال ازاز براى بزرگساالن مناسب است. ککه

اف حافظظــه کودکان عانذعاندا داشت که «لک لک ها» حتى ى ىمى گذگذریم. در چنین شرایطىبى بایدا
کمى از پیام هاى انیمیشن هاى به هاى آموزشى  ببراىراىکودککودکان نان نداردارد و با سرعت،
کیى که بیشــتر در خاطرات با ارزش کودکى و شته را کنار هم  ام های مى گذارد، پیا
خانواده خالصه مى شود. نکته جالب این جاست که حتى از این ماى مهارنشدنى 
اثر تحمل نکرده و پیامى مانند «روزهــاى عمر آدمى چقدر ظر نیز  سازندگان 
است» را درمیان پیام هاى فیلم جاى داده اند!دگذر
اشاره شــد مى تواند در طوالنى مدت به مشکلى بسیار جدى ته اى که به آن 
آیندهنده ل آیل ن میشنشن هاهاى نسى یر ممخاطبخاطب انیان د حالحال حاضحاضر بابا تغیتغ ا درا مبدلدل شودشود زیرزی

یپیام هایى بزرگساالنه هســتیمکه مى تواند ــاهد پرداختن  به مســائل و
هدفىذهنیتکودکان با استکه پیامهای منظورم بگذارد، تاثیر

«جک نیکلسون» با حضور در نسخه هالیوودى فیلم آلمانى «تونى اردمن»، پس از چند سال بازنشستگى 
به سینما بازمى گردد.

به گزارش ایسنا، «جک نیکسلون» که از پرافتخارترین بازیگران سینماست، قصد دارد پس از چندین 
سال در نســخه هالیوودى فیلم «تونى اردمن» بازى کند تا اولین نقش اصلى خود را پس از نزدیک به 

یک دهه در هالیوود تجربه کند.
«نیکلسون» قرار است در بازسازى فیلم نامزد اســکار «تونى اردمن» در نقش پدرى بازى کند که در 

تالش است به دخترش درس زندگى بدهد.
آخرین بار «نیکلسون» در سال 2010 در فیلم «چطور میدانى» ساخته «جیمز ال بروکس» بازى کرده 
بود و در سال 2013 نیز نیز به سبب مشــکالتى که ظاهرا در حفظ کردن دیالوگ ها داشت، به صورت 

رسمى از دنیاى سینما اعالم بازنشستگى کرده بود.
خبر ساخت نسخه هالیوودى فیلم «تونى اردمن» در حالى منتشر شده است که «مارن اده»، کارگردان 
این فیلم آلمانى پیش از این در مصاحبه اى اعالم کرده بود عالقه اى به ساخته شدن و بازسازى هالیوودى 
فیلم ندارد، چرا که نگران است فاصله بسیار زیادى با فیلم اصلى داشته باشد، اما حاال قرار است به عنوان 
تهیه کننده اجرایى در این پروژه هالیوودى مشارکت کند که این موضوع به احتمال فراوان متاثر از حضور 

«جک نیکلسون» در این فیلم است.
«جک نیکلسون» با دو جایزه اسکار در نقش اول و یک جایزه اسکار در نقش 
مکمل از معدود بازیگران تاریخ سینما با سه جایزه اسکار بازیگرى است. وى 
که بیشتر به خلق شخصیت هاى عصبى مزاج و بعضا شرور شهرت دارد، تاکنون 
موفق به کســب بیش از 100 جایزه سینمایى شــده و در رویدادهاى 

سینمایى 72 بار نیز نامزد دریافت جایزه شده است.
این بازیگر 80 ساله شش جایزه و هفت نامزدى در جوایز سینمایى 
گلدن گلوب به نام خود ثبت کرده اســت. «درباره اشمیت» 
(2003)، «بهترین شــرایط ممکن» (1998)، «شــرافت 
پریتزى» (1986)، «شرایط مهرورزى» (1984)، «دیوانه 
از قفس پریــد» (1976) و «محله چینى ها» فیلم هایى 
هستند که جایزه بهترین بازیگر جوایز گلدن گلوب 

را براى «نیکلسون» به ارمغان آوردند.
آکادمى هنرهــاى تلویزیونى و ســینمایى 
انگلیس (بافتا) نیز ســه بار بــراى فیلم هاى 

«دیوانه از قفس پریــد» و «محله چینى ها» «ســرخ ها»، 
نیکلسون را شایسته دریافت بهترین بازیگر مرد این رویداد سینمایى 

معرفى کرد.
نیکلسون خارج از مرزهاى آمریکا نیز افتخارات فراوانى کسب کرده است 
که مهمترین آن جایزه بهترین بازیگر نقش اصلى مرد جشنواره کن براى 

فیلم «آخرین جزئیات» در سال 1974 است.
فیلم «تونى اردمن» ساخته «مارن اده»که قرار است نسخه هالیوودى آن 
ساخته شود، اولین نمایش جهانى خود را سال گذشته در جشنواره کن تجربه 
کرد و امسال یکى از پنج نامزد نهایى شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسى اسکار 

و یکى از رقباى فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادى است.

نشست پرسش و پاسخ فیلم «بن بست وثوق» به کارگردانى حمید کاویانى در برج میالد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتداى این نشست کیومرث پوراحمد با بیان اینکه در این فیلم به عنوان مشاور 
کارگردان حضور دارد؛ توضیح داد: هر سال یکى دو نفر از کسانى که مى خواهند فیلم اول را بسازند، از من 
مى خواهند که در کنارشان حضور داشته باشم. این بار اما قبول کردم چراکه کارگردانش فرهیختگى و 

شاعرانگى داشت و اهل دل بود و از همه مهم تر اینکه کارگردان خوبى است.
او با بیان اینکه در «بن بست وثوق» کار زیادى نکردم و بیشتر به تیم دلگرمى دادم، گفت: فقط متأسفم 

که امین تارخ اینجا نیست و امیدوارم عذرش براى حضور نداشتن، موجه باشد.
سپس مهرداد فرید به تهیه کنندگى این فیلم اشاره کرد و گفت: این اولین بار است که تهیه کنندگى فرد 
دیگرى را انجام مى دهم و امیدوارم آغاز خوبى براى خود من باشد. ابتدا قرار بود امین تارخ تهیه کننده 

باشد اما بعدا ترجیح داد که تمرکزش را روى بازیگرى در این فیلم بگذارد.
در ادامه محمود جعفرى با ابراز خوشحالى از کار در این فیلم گفت: خوشحالم در فیلمى کار کرده ام که چند 
نسل در کنار همدیگر بوده اند و در کنار همه آنها نکته هاى زیادى را آموختم. «بن بست وثوق» فیلمنامه 

خاصى داشت و سردى خاصى بر فضاى داستان آن حاکم بود.
سیروس میمنت در ادامه این نشست با بیان اینکه به علت رفاقتى که با آقایى کاویانى داشتم، بازى در 
این فیلم را پذیرفتم, گفت: متاسفم که امسال جشنواره پربارى نبود و در جشنواره فیلم هاى خوب ندیدیم. 

امیدوارم سال آینده دیگر اینگونه نباشد.
در ادامه بامداد بیات آهنگسازى این فیلم را یکى از سخت ترین فیلم هایى که تا به حال در آن همکارى 
کرده؛ دانست و تصریح کرد: سختى کار در این بود که هر ثانیه از موسیقى فیلم باید قدم به قدم با داستان 
فیلم جلو مى رفت و درعین حال هم نمى خواستیم موسیقى آن ملودیک باشد و از طرفى باید مخاطبان 

را هم همراه خود مى کرد.
سپس کاویانى درباره اینکه چرا زمان فیلم تان تا این حد طوالنى است، گفت: مى خواستیم داستان فیلم 
را کمى در سکوت پیش ببریم. از ابتدا هم قرار بود نسخه جشنواره کمتر کوتاه شود با این پیش فرض که 

عام است. اما قطعا زمان آن در اکران کوتاه  تر خواهد حوصله مخاطب جشنواره بیشتر از مخاطبان 
شد.

او با بیان اینکه این فیلم آخرین فیلمى بود 
که به جشنواره امسال با فراز و نشیب 
اضافه شــد، گفت: زمان کمى براى 

تحویل آن داشــتیم. در نتیجه ریسک 
کمترى در آن انجام دادیم و با همان ایده 

اولیه کارگردان، قصه را روایت کردیم.
در این نشســت حمید کاویانى کارگردان، 
کیومرث پوراحمد مشاور کارگردان، مهرداد 

فرید تهیه کننده، پیمــان جعفرى مجرى طرح 
و مدیــر تولیــد، محمدرضا جهان پنــاه مدیر 

فیلمبــردارى، مهران ملکوتــى صدابردار و 
صداگذار، بامداد بیات موسیقى متن، سیروس 

میمنــت و محمود جعفــرى بازیگران حضور 
داشتند.

هشتاد و هفتمین جلسه شوراى اجتماعى کشــور با یک تکلیف به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در 
محل وزارت کشور برگزار شد.

به گزارش مشرق، سیدسلمان سامانى سخنگوى وزارت کشور با اعالم برگزارى هشتاد و هفتمین جلسه 
شوراى اجتماعى کشور با حضور رحمانى فضلى وزیر کشور، گفت: در این جلسه دبیرخانه ستاد مبارزه 
با موادمخدر، نیروى انتظامى و دبیرخانه شــوراى عالى انقالب فرهنگى، جمع بندى گزارش اقدامات 
دستگاه هاى اجرایى مختلف از قبیل وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستى و 

سازمان زندانها را ارائه کردند.
ســامانى افزود: این گزارش ها ناظر به اقدامات فوق العاده هر یک از دستگاه ها در سه ماهه سوم سال 
جارى در زمینه آسیب هاى اجتماعى اولویت دار شامل اعتیاد، طالق، مفاسد اخالقى و حاشیه نشینى بود 

که براساس طرح تقسیم کار ملى مصوب شوراى اجتماعى کشور به انجام رسیده است.
سخنگوى وزارت کشور با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبرى، در شوراى اجتماعى 
کشور اقدامات فوق العاده دستگاه ها براساس شاخص هایى مثل جدید بودن اقدام، افزایش حجم کار 
انجام شده، ارتقاى سرعت اجراى فعالیت ها و اثربخشى اقدامات مورد سنجش قرار مى گیرد، گفت: بر 
طبق گزارش هاى اعالم شده در بسیارى از شاخص ها روند رو به بهبودى در ماه هاى اخیر خصوصًا در 

حوزه آسیب هاى اجتماعى بانوان و کودکان مشهود است.
سامانى خاطرنشان کرد: در جلسه امروز شوراى اجتماعى کشــور پس از بحث و تبادل نظر نسبت به 

موارد ذیل تصمیم گیرى شد:
- سند اجتماعى کردن مدیریت و ساماندهى آسیب هاى اجتماعى با رویکرد توجه ویژه به نقش آحاد 

مردم، تشکل هاى مردمى و اقشار مختلف در امر مقابله با آسیب هاى اجتماعى تدوین شود.
- با توجه به احصاء 31 شهرستان کشور مقرر گردید کلیه دستگاه ها، اقدامات فوق العاده خود را در این 
شهرستان ها متمرکز نموده و نتایج اقدامات انجام شده را ظرف مدت سه ماه به شوراى اجتماعى کشور 

گزارش نمایند.
- در برخورد با مفاسد اخالقى باید 

بر جنبه هاى ایجابى تاکید شده 
و حتى المقدور از ایجاد ســوء 
ســابقه براى افراد، خصوصا 

جوانان پیشگیرى شود.
- با توجه به آثار منفى نمایش 

اســتعمال دخانیات در فیلمهاى 
سینمایى مقرر شد وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمى نسبت به حذف تصاویر 
مذکور در زمان اکران عمومى این 

فیلم ها از طریق ســاز و 
کارهــاى قانونــى 

اقدام نماید.

حذف استعمال سیگار در اکران فیلم هاجشنواره امسال، جشنواره پربارى نبودبازگشت جک نیکلسون به سینما

تهیه کننده اجرایى در این پروژه هالیوودى مشارکتکندک
«جک نیکلسون» در این فیلم است
ا «جک نیکلسون» با دو جایزه
مکمل از معدود بازیگران تاریخ
که بیشتر به خلق شخصیت هاى
موفق به کســب بیشا
2سینمایى72 بار نیز
0این بازیگر 80 ساله
گلدن گلوب به
(2003)، «بهت
پریتزى» (6
از قفس پر
هستن

«ســرخ ها»، 
نیکلسون را شایسته در

معرفى کرد.
نیکلسون خارج از مرزهاى
که مهمترین آن جایزه بهتر
فیلم «آخرین جزئیات» در س

» اردمن» ساخته فیلم «تونى
ساخته شود، اولین نمایش جه
کرد و امسال یکى از پنج نامزد
و یکى از رقباى فیلم «فروشند

د 

ده 

دان، 
هرداد 
ى طرح
ـاه مدیر
ردار و 
روس
 حضور

شهرستان ها متمرکز نموده و نتایج اقدامات انجام شده را ظرف مدت سه ماه به شوراى اجتماعى کشور 
گزارش نمایند.

- در برخورد با مفاسد اخالقى باید
بر جنبه هاى ایجابى تاکید شده 
و حتى المقدور از ایجاد ســوء
ســابقه براى افراد، خصوصا

جوانانپیشگیرىشود.
- با توجه به آثار منفى نمایش 

فیلمهاى  اســتعمال دخانیات در
سینمایى مقرر شد وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمى نسبت به حذف تصاویر 
مذکور در زمان اکران عمومى این 

فیلم ها از طریق ســاز و 
کارهــاى قانونــى 

اقدام نماید.
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رصد آنالین

صفحه هاى OLED ساخته  شده 
توسط الکترود گرافونى

  ایرنا |  شرکت اسپانیایى گرافنا، مؤسسه آلمانى 
فرانهوفر و شرکت انگلیسى آیکســترون با همکارى 
یکدیگر موفق بــه تولید اولین الکتــرود گرافنى مورد 
اســتفاده در OLED شــدند که مى تواند مسیر تولید 
صفحات لمســى با کارایى باال و پیل هاى خورشیدى 

کارا را هموار کند.
این الکترود متصل شــده به OLED ابعــاد 2 در یک 
ســانتیمتر دارد و با اســتفاده از فرآیند CVD ساخته 
مى شــود، در این روش گاز متان و هیدروژن به درون 
مخزن خالء پمپ مى شود و در آنجا صفحه مس با دماى 

800 درجه سانتیگراد میزبان صفحات گرافن است.
در این مخزن میــان دو گاز واکنش اتفاق مى افتد تا در 
نهایت متان تجزیه شده و روى سطح مس، ورق گرافنى 
تشکیل  شود، به محض تشکیل این الیه، سامانه سرد 
و یک الیه پلیمر محافظ روى آن اعمال مى شود و در 
ادامه سطح مس به صورت شیمیایى اچ مى شود تا الیه 

گرافنى جدا شود.
بتریک بایر، رهبر تیم تحقیقاتى مؤسســه فرانهوفر، 
مى گوید: این پروژه یک دســتاورد بزرگ در حوزه مواد 
پرتقاضا محسوب مى شود، تا 2 یا 3 سال آینده، مى توان 
اولین محصوالت تولید شــده با این فناورى را به بازار 

عرضه کرد.
این اولین بار نیست که از گرافن در نمایشگر انعطاف پذیر 
استفاده شده است، بلکه اولین بارى است که از گرافن 
در فناورى OLED استفاده مى شــود که امکان تولید 

صفحات با طیف رنگى کامل را فراهم مى کند. 

 مرورگر محبوب 
وب ”دلفین“ اندروید

 Dolphin – Best Web Browser از محبوب ترین، 
پرطرفدارترین مرورگرهاى وب اندروید مى باشــد. 
این مرورگر ساده، صفحات وب را با سرعت باال و به 
زیباترین شکل ممکن به نمایش مى گذارد و تجربه 
یک وبگردى جذاب را در اسمارت فون شما به ارمغان 
مى آورد! همانطور که از اسم برنامه نیز مشخص است 
این مرورگر در گوگل پلى توانسته لقب بهترین مرورگر 
اندرویــد را از ان خودش نماید به گونــه اى که با آن 
قادر خواهید بود صفحات وب را با سرعتى بسیار باال 
بارگزارى کنید، ویژگى هاى برنامه چون مسدود کننده 
تبلیغات اینترنتى مزاحم، پشتیبانى کامل از صفحات 
وب اچ تى ام ال 5، پشتیبانى کامل از ادوبى فلش پلیر، 
امکان وبگردى به صورت مخفى، دانلودمنیجر عالى 
براى دریافت بدون مشکل فایل ها، دارا بودن پالگین 
هاى مختلف و کاربردى، پشتیبانى از Gestures و 
غیره بدون شک شما را از داشتن یک مرورگر کامل 
و بى نقص بى نیاز مى سازد. این مرورگر وب برروى 
همه گوشى ها و تبلت هاى با صفحه نمایش بزرگ 
و کوچک بدون هیچ مشکلى نصب و اجرا مى شود و 
مى توانید از تمامى قابلیت هایش به رایگان بهره ببرید.

مسابقه کدنویسى مبهم در 
دانشگاه صنعتى شریف

انجمن کامپیوتر ایران، مرکــز راهکارهاى اطالعاتى 
هوشمند و پژوهشــکده فناورى اطالعات و ارتباطات 
پیشرفته دانشــگاه صنعتى شــریف، بیست ودومین 
کنفرانس ملى ساالنه کامپیوتر را با هدف رشد و توسعه 
دانش و فناورى کامپیوتر برگزارمى کند. کارگاه آموزشى 
با عناوین مختلف و مسابقه کدنویسى مبهم، از دیگر 
برنامه هایى اســت که همزمان بــا کنفرانس برگزار 

خواهد شد.
هدف از مســابقه کدنویســى مبهم، تخمین مهارت 
شــرکت کنندگان در نوشــتن کدهاى ناخوانــا یا در 
 (Dirty Code) اصطالح برنامه نویسان همان کد کثیف

است. 
بیست ودومین کنفرانس ملى کامپیوتر ایران 21 لغایت 
23 اسفندماه جارى در دانشگاه صنعتى شریف برگزار 

مى شود.  

 شــاید بتوان گفت تعداد زیادى از فعاالن صنف رایانه و موبایل با کانون رایان طرح در 14 ســال گذشــته فعالیت
 داشته اند و به نوعى تا کنون با آگهى نامه هاى لینک و لینک دولت در زمینه تبلیغات همکارى کرده اند.

در بازار کنونى نظر به اینکه صنعت انفورماتیک در جهت پیشــرفت در زمینه اینترنت قدم برمى دارد، موسسه رایان 
طرح بر آن شد تا به منظور ارتباط بین شرکت ها،تولیدکنندگان و واردکنندگان این صنعت با سایر همکاران ، مصرف 
کنندگان و سازمان هاى دولتى پرتال آیتى قیمت را راه اندازى نماید. آیتى قیمت به هیچ عنوان یک فروشگاه اینترنتى 
نمیباشد و فعالیت این سایت صرفا معرفى واردکنندگان،تولیدکنندگان و فروشندگان رایانه و موبایل میباشد و فرایند 

فروش توسط فروشندگان معرفى شده شکل مى گیرد.
در سایت آیتى قیمت کلیه فروشندگان رایانه و موبایل در سراسر کشور میتوانند با دریافت ((پنل درج قیمت)) با کمترین 
هزینه به صورت لحظه اى قیمت کاال و خدمات مجموعه خود را اعــالم نمایند و کلیه همکاران و مصرف کنندگان 

محترم میتوانند ازطریق تماس، از کاالها یا خدمات این مراکز بهره مند گردند.
 http://www.itgheymat.com :وب آدرس

 Gangstar New Orleans جدیدترین و آخرین بازیهاى اکشن از استودیوى بازیسازى مطرح و پرآوازه گیمالفت 
 Gangstar براى دستگاه هاى اندرویدى است. این بازى جدید همانند دیگر عنوان این استودیو، یعنى (Gameloft)
Vegas ؛ از ســرى محبوب جى تى اى الهام گرفته و مشــابه آن باید طى یک محیط عظیم به ماجراجویى یا انجام 

کارهاى مختلف بپردازید، از تغییرات New Orleans مى توانیم به رنگ بندى شــاد و گرافیک نسبتا سل شید گونه 
اش اشاره نماییم! گیم الفت هم تمام تالشش را نموده با دنیایى پویا مواجه باشیم ؛ گرافیک خیره کننده اچ دى، محیط 
بزرگ و متنوع ، طراحى فوق العاده با صداگذارى هیجان آور، کنترلرهاى لمســى عالى و گیم پلى اعتیادآور بازى از 

جمله مواردى است که باعث میشود نتوانید از این بازى فوق العاده زیبا دست بکشید! 
بازى Gangstar New Orleans در شهر نیو اورلیز صورت مى پذیرد و شما در نقش یک گنگستر با در دست گرفتن 
ســالح هاى قدرتمند به حکمرانى مشغول مى شــوید، مى توانید آزادانه به هر جایى که دوست دارید سفر کنید و یا 
اینکه بر ماشین هاى رویایى خود سوار شوید و در سطح شهر به دور دور بپردازید! امکان بازى به دو صورت آفالین و 

یا آنالین در بازى فراهم شده است. 

راهنماى خرید

لپ تاپ «V502UX» از سرى « V ایسوس» به گونه اى 
طراحى و ساخته شده که پاسخ گوى نیاز انواع کاربرى هاى 
عمومى باشد. صفحه نمایش 15.6اینچى Full HD در کنار 
پورت هاى ورودى و خروجى متعــدد براى کاربرى هاى 
مالتى مدیا ایده آل اســت. براى کاهش قیمت تمام شده  
دستگاه از پنل صفحه نمایش TFT در طراحى آن استفاده 
شده است که شاید براى تماشــاى فیلم هایى با کیفیت 
باالى  p 1080 شفافیت و زاویه  دید کافى را نداشته باشد. 
از طرفى وجود پردازنده  مرکزى Core i7 6500U از نسل 
جدید Skylake اینتل با حداکثر فرکانس 3.1 گیگاهرتزى، 
پردازشــگر گرافیکــى NVIDIA GTX 950M با چهار 
 ،DDR3 گیگابایت حافظه  اختصاصى، 8 گیگابایت رم از نوع
حافظه  داخلى با ظرفیت یــک ترابایت و صفحه نمایش با 
روکش مات، این لپ تاپ را به یک انتخاب مناسب براى 
عالقه مندان به بازى هاى کامپیوتــرى هم تبدیل کرده 

است. باترى لیتیومى 3سلولى با قابلیت نگه دارى شارژ تا 
6 ساعت و وزن کمتر از 2 کیلو، به شما کمک مى کند که 
این لپ تاپ را به راحتى جابه جا کرده و همیشه همراه خود 
داشته باشید. البته توجه داشته باشید که براى دستیابى به 
این هدف، برخى از امکانات مانند درایو نورى از این لپ تاپ 

حذف شده  است.
کیبورد جزیره اى خیلى خــوب، از مزیت هاى این لپ تاپ 
است که با رنگ مشــکى جذاب، تمایل به استفاده را در 
مصرف کننده به وجود مى آورد. کلیدها به نرمى فشــرده 
مى شوند و حس فشرده شدن را خیلى خوب به کاربر انتقال 
مى دهند. زیر کلیدها از نور پس زمینه ى سفید استفاده شده 
و مى توان شدت این نور را در سه سطح مختلف تنظیم کرد.  
در دو طرف لپ تاپ V502UX آن قــدر پورت وجود دارد 
که خیالتان را از همه چیز راحت کند. زمانى که یک لپ تاپ 
از هر پــورت USB 3.0 و USB 2.0 دو عــدد در اختیار 

داشته باشد و به طرز هنرمندانه اى پورت LAN را به شکل 
نیمه مخفى در دل بدنه جاى داده باشد، کمى از نگرانى هاى 
آینده نگرانه  هر خریدارى کاسته مى شود. با شنیدن اینکه 
V502UX یک خروجى HDMI براى انتقال تصویر دارد و 

به یک کارت خوان SD هم مجهز شده، دیگر جایى براى 
نگرانى باقى نخواهد ماند. جک 3.5 میلى مترى دوکاره اى 
که هم براى اتصال میکروفون و هم هدفون کاربرد دارد، 
حسن ختام حکایت پورت هاى V502UX است. راستى 
در کنار اینکه یک پورت LAN گیگابیتى دارید، مى توانید 
این هم را هم مدنظر داشته باشید که ایسوس در ارتباطات 
بى سیم هم کوتاهى نکرده اســت. چرا که کارت شبکه  
بى سیم لپ تاپ از اســتاندارد IEEE 802.11ac استفاده 
مى کند و سرعت انتقال بسیار باالیى دارد. در حال حاضر 

قیمت این لپ تاپ قیمتى در حدود 3200000 تومان 
دارد.
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مرجع قیمت 
فروشندگان 
رایانه و موبایل

بازى اکشن
 خارق العاده 
اندروید 

 
جستجوى هوشمند براى 
یافتن تصاویر در فیسبوك

اکنون فیس بــوك از طریق جســت وجوى تمامى 
تصاویر، قادر به مشــاهده همه محتــواى تصاویر 
خواهد بــود. بدین ترتیــب چنانچه شــما افزودن 
توصیف مختصر و یــا هر گونه تــگ را به هنگام 
بارگذارى تصویــر فراموش کرده ایــد، فیس بوك 
مى تواند بــه هنگام نیــاز، این تصویــر را برایتان 
پیدا کند و یــا حداقل، تصویــر را مورد اســتفاده 

قرار دهد.
 این شبکه اجتماعى به تازگى اعالم نمود که امکان 
نرم افزارى جدیدى به نام سیســتم جســت وجوى 
هوشــمند تصاویر (AI image) را راه اندازى نموده 
که مى تواند همه  چیز را در تصاویر شــما مشاهده 
کند، حتى اگر فراموش کرده باشــید شناسه اى به 

آن بیفزایید.
بنا به گزارش فیس بوك، این سیستم نرم افزارى از 
پلتفرم لوموس (Lumos) جهت پى بردن به محتواى 
تصاویر و ویدئوها به همراه مرتب سازى گزینه هایى 

استفاده مى کند که شما آپلود کرده اید.
 همچنین بدین معناست که شــما خواهید توانست 
عکس هاى خود را با دوستانتان به اشتراك بگذارید 
تا آنچه را که به دنبالش هســتید، بیابید. البته، براى 
انجام این کار، لوموس باید قادر به شناســایى اشیاء 
به هنگام ظاهر شدن در تصاویر باشد. بدین منظور، 
توســعه دهندگان فیس بوك از آموزش هاى عمیق 
و شــبکه اى براى آموزش این سیســتم اســتفاده 
مى کنند تا اشیاء را با استفاده از ده ها میلیون عکس و 

حاشیه نویسى مناسب شناسایى کنند.

 سازگارى ZTE Axon 7  با 
هدست واقعیت مجازى دى دریم
عالقمندان به اســتفاده از هدست واقعیت مجازى 
دى دریم مى توانند به جاى پرداخت 600 دالر براى 
خرید گوشى پیکسل یا موتو زد، زد تى اى اکسون 7 

را با 400 دالر خریدارى کنید.
البته خرید هدســت دى دریم با پرداخت 49 دالر از 
یک هفته دیگر ممکن خواهد بود. اما این هدســت 
فعال تنها با برخى مدل هاى گران قیمت و محدود 
 ZTE Axon از گوشى هاى هوشمند سازگارى دارد
7. پنجمین گوشى سازگار با هدست دى دریم است.

از جمله ویژگى هاى این گوشــى مــى توان به 64 
گیگابایت حافظه داخلــى، 4 گیگابایت رم، امکان 

نصب 128 گیگابایت حافظه اضافى اشاره کرد. 
گوشــى یاد شــده 175 گــرم وزن و 7.9 میلیمتر 
ضخامت دارد و داراى نمایشگر 5.5 اینچى با دقت 
1440 در 2560 پیکسل بوده و دوربین قدرتمند 20 
مگاپیکســلى آن توانایى ثبت تصاویر فوق دقیق را 
دارد. دوربین سلفى گوشى یاد شده هم به صورت 8 

مگاپیکسلى طراحى شده است.

کلیک

فناورانه

رامین مشکاه
 اگر شما قصد خرید آیفونى جدید را داشته باشید و ندانید 
که باید مابین آیفون 7 و آیفون 7 پالس کدام را انتخاب 
کنید، این مقاله بهترین راهنمایى ممکن را برایتان ارائه 
مى کند. در این مقاله قصد داریم که به برترى هاى آیفون 
7 پالس نسبت به آیفون 7 اشاره کنیم و مشخص کنیم 
که چرا خرید آیفون 7 پالس اپل انتخاب بهترى نسبت به 

نسخه معمولى آن به شمار مى رود. 

استقبال از آیفون 7 پالس
سرى آیفون هاى اپل همواره از بهترین اسمارتفون هایى 
هستند که هر سال معرفى و روانه بازار مى شوند. اپل در 
سال 2014 و با استقبال کاربران از اسمارتفون هاى مجهز 
به نمایشگر بزرگ تر یا اصطالحا «فبلت» دست به اقدام 
جدیدى زد و آیفــون 6 را براى اولین بار در دو نســخه 
معرفى کرد. این دو نسخه آیفون 6 و آیفون 6 پالس نام 
داشتند. روند مشابه در سال 2015 براى آیفون 6 اس اپل 
هم تکرار شد و شاهد معرفى این محصول در کنار نسخه 

پالس آن بودیم.
در ماه سپتامبر گذشته هم اپل رسما دو آیفون جدید خود 
یعنى آیفون 7 و آیفون 7 پالس را معرفى کرد. آیفون 7 
پالس اپل مانند دو سال گذشته نسخه بزرگ تر آیفون 
7 این شرکت محسوب مى شــود و برخالف آیفون 7 از 
صفحه نمایشى 5.5 اینچى بهره مى برد. بنابراین آیفون 
7 پالس اپل یک فبلت است. طبق آمار و به ویژه آمارى 
که براى تعطیالت کریسمس ســال 2017 منتشر شد، 
مشخص گردید که استقبال کاربران از آیفون 7 پالس 
به مراتب بیشتر از نســخه معمولى این محصول بوده 
اســت! طبق آمار، آیفون 7 پالس در جریان تعطیالت 
کریسمس 2017 چیزى در حدود 62.2 درصد از فروش 
کل آیفون هاى جدید اپل را شامل مى شد و آیفون 7 تنها 

38.8 درصد از این آمار فروش را به خود اختصاص داد.

صفحه نمایش بزرگ تر
اولین دلیلى که کامال محسوس است و مى تواند برترى 
آیفون 7 پالس نســبت به آیفون 7 را نشان دهد مربوط 
به بزرگ تر بودن صفحه نمایش آن مى شود. آمار نشان 
داده که استقبال کاربران از اسمارتفون هاى 5.5 اینچى 
به مراتب بیشتر از اسمارتفون هاى کوچک تر بوده و این 
روند روز به روز در حال پیشرفت است. دلیل اینکه اپل در 
سال 2014 نسخه پالس آیفون هایش را معرفى کرد هم 

با همین موضوع ارتباط دارد.
این روزها بسیارى از کاربران با استفاده از گوشى هوشمند 
خود به انجام اقداماتى همچون وب گردى و تماشاى فیلم 
مى پردازند. بدون تردید تماشــاى فیلم و وب گردى در 
اسمارتفون هایى که به نمایشگر بزرگ ترى مجهز هستند 
ساده تر و دل پذیرتر خواهد بود. بنابراین بهره مندى آیفون 
7 پالس اپل از صفحه نمایــش 5.5 اینچى و بزرگ تر 
نسبت به آیفون 7 و نمایشگر 4.7 اینچى آن یک برترى 

محسوس به شمار مى رود.

وضوح تصویر و تراکم پیکسلى بهتر
صحبت از تماشاى فیلم و ویدئو شد! یکى از عواملى که 
به شدت در دلپذیر شــدن و بهبود فرآیند تماشاى ویدئو 
از طریق اسمارتفون ها کمک مى کند مربوط به وضوح 
تصویر و تراکم پیکسلى صفحه نمایش این محصوالت 
مى شــود. صفحه نمایش 4.7 اینچى آیفون اپل وضوح 
تصویر 1334 در 750 پیکســل را ارائه مى کند و بدین 
سبب تراکم پیکســلى آن معادل با 326 پیکسل در هر 
اینچ اســت. اما در ســمت مقابل وضوح تصویر صفحه 
نمایش آیفون 7 پالس اپل 1920 در 1080 پیکســل 
است و تراکم پیکســلى آن به 401 پیکسل در هر اینچ 

مى رســد. بنابراین وضوح تصویر و تراکم پیکسلى بهتر 
هم از دیگر برترى هاى آیفون 7 پالس نسبت به آیفون 

7 به شمار مى روند.

رم 3 گیگابایتى
مســئله بعدى که خرید آیفون 7 پــالس را به انتخاب 
بهترى نســبت به آیفون 7 تبدیل مى کنــد، مربوط به 
ظرفیت رم آن مى شود. نسخه معمولى آیفون  جدید اپل 
یعنى آیفون 7 به رمى 2 گیگابایتى مجهز است، اما آیفون 
7 پالس از یک رم 3 گیگابایتى بهره مى برد. بدون تردید 
این امر سبب مى شود که قابلیت  مولتى تسکینگ آیفون 7 

پالس اپل به مراتب بهتر از آیفون 7 باشد.

حالت افقى اختصاصى
اگر از افرادى هســتید که تمایل زیادى به اســتفاده از 
گوشــى در حالت افقى یا ”Landscape“ دارند، بدون 
تردید خرید آیفون 7 پالس براى شــما انتخاب بهترى 
نسبت به آیفون 7 محسوب مى شود. آیفون 7 پالس اپل 
قابلیت تعامل و سازگارى کاملى با حالت افقى دارد، اما 
متاسفانه آیفون 7 و صفحه نمایش 4.7 اینچى آن چندان 
به منظور استفاده در حالت افقى مناسب نیستند و امکان 
اجراى بسیارى از اپلیکیشن ها در این محصول در حالت 
افقى وجود ندارد. بنابراین امکان استفاده از حالت افقى در 
آیفون 7 پالس اپل هم از دیگر برترى هاى این محصول 

در مقایسه با آیفون 7 محسوب مى شود.

دوربین اصلى دوگانه و پشــتیبانى از زوم 
(2x Optical Zoom) اپتیکال دو برابر

اگر به پنل پشــتى آیفون 7 و آیفون 7 پالس نگاه کنید، 
متوجه مى شــوید که دوربین اصلى آیفــون 7 پالس از 
دو سنسور تشکیل شده اســت اما دوربین اصلى آیفون 

7 تک سنســور اســت. بهره مند بودن دوربین آیفون 7 
پالس اپل از دو سنسور 12 مگاپیکسلى منجر شده که 
کیفیت عکسبردارى آن در برخى از شرایط بهتر از کیفیت 
عکســبردارى دوربین آیفون 7 باشد. همچنین دوربین 
اصلى آیفون 7 پالس از قابلیــت زوم اپتیکال دو برابر یا 
همان 2x Optical Zoom پشتیبانى مى کند، اما آیفون 7 
اپل این قابلیت را به همراه ندارد. بنابراین بهره مند آیفون 
7 پالس از دوربین دوگانه و پشتیبانى از زوم اپتیکال دوبل 
هم از دیگر برترى هاى این محصول نسبت به آیفون 7 

محسوب مى شود.

باترى بزرگ تر و توان شارژدهى بیشتر
ظرفیت باترى آیفون 7 پالس اپل بــه مراتب از آیفون 
7 بیشتر اســت. آیفون 7 از یک باترى 1960 میلى آمپر 
ســاعتى بهره مى برد، اما آیفون 7 پالس به یک باترى 
2900 میلى آمپر ســاعتى مجهز اســت. عالوه بر این 
برترى عددى، اغلب بررســى هاى عملى هم نشــان 
داده اند که توان شارژدهى باترى آیفون 7 پالس از آیفون 
7 بیشتر اســت. بنابراین یکى دیگر از مسائلى که خرید 
آیفون 7 پالس را به انتخاب بهترى نســبت به آیفون 7 
تبدیل مى کند مربوط به باترى بزرگ تر و توان شارژدهى 

بیشتر آن مى شود.

جمع بندى
بنابراین موضوعات فوق مواردى هســتند که نشــان 
مى دهند چرا آیفــون 7 پالس اپل نســبت به آیفون 7 
محصول بهتر و قدرتمندترى اســت و خرید آن انتخاب 
بهترى به شــمار مى رود. البته بدون تردید آیفون 7 هم 
مى تواند در مقایســه بــا آیفون 7 پــالس برترى هاى 
محسوسى نظیر ابعاد کوچک تر و قیمت کمتر را داشته 

باشد.  

V502UX - G لپ تاپ 15 اینچى ایسوس مدل
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آیفون 7 پالس 
یا

 آیفون 7 ؟!

LA را به شکل 

 از نگرانى هاى 
شنیدن اینکه  ا
ل تصویر دارد و 
گر جایى براى 
ترى دوکاره اى 
ن کاربرد دارد، 
V است. راستى 
رید، مى توانید 
سدر ارتباطات 
ه کارت شبکه  
IEEE استفاده

در حال حاضر 
32 تومان
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اتحادیه اروپا در حال فروپاشى است
  تابناك | مذاکره کننده برگزیت در پارلمان مى گوید، اتحادیه اروپا نیاز به اصالح 

دارد در غیر این صورت با خطر فروپاشى کامل روبه رو است.
«گاى ورهوفستات» مذاکره کننده ارشد برگزیت در پارلمان اروپا با اشاره به اینکه اتحادیه 
اروپا تحت فشار قرار دارد، اعالم کرد: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از یک سو و 
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه از سوى دیگر به دنبال تقسیم اتحادیه اروپا هستند.

او افزود: همچنین اتحادیه با تهدید تروریســم افراط گرایى روبه رو است و در داخل نیز 
تهدیداتى از سوى ناسیونالیست ها و پوپولیست ها روبه رو است. اکنون زمان اصالح اتحادیه 

اروپاست در غیر این صورت این اتحادیه فرو مى پاشد.
پیش تر مذاکره کننده ارشد بر گزیت در پارلمان اتحادیه اروپا گفته بود، تصمیم بریتانیا براى 
خروج کامل از اتحادیه اروپا فرصتى براى اصالح اروپا و جلوگیرى از جدایى بیشتر در روابط 

میان کشورهاى عضو است.

افزایش حمایت ها از استقالل اسکاتلند 
نتایج یک نظرسنجى جدید نشان مى دهد حمایت ها از استقالل اسکاتلند   مشرق|
پس از آنکه «ترزا مى» خواستار خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا شد، افزایش یافته است.

نظرسنجى روزنامه «هرالد» اسکاتلند،  نشان مى دهد 49 درصد از اسکاتلندى ها از استقالل 
حمایت مى کنند و 51 درصد با آن مخالف هستند.

نظرسنجى مشابهى ماه گذشته انجام شد که نشان مى داد نظر اسکاتلندى ها شبیه نتایج 
رفراندوم استقالل اسکاتلند در سال 2014 است. در واقع 45/5درصد حامى استقالل و 

54/5 درصد مخالف آن بودند.
پارلمان اسکاتلند طى چند روز گذشته با طرح ترزا مى نخست وزیر انگلیس براى خروج از 

اتحادیه اروپا با یک رأى گیرى سمبلیک و غیر الزام آور مخالفت کرد.
«رأس کریر» از قانونگذاران حزب سبز اسکاتلند که حامى دولت هاى تفویضى درخصوص 
استقالل است گفت: اسکاتلند به احتمال قوى به سمت یک رفراندوم استقالل حرکت 

مى کند و این اقدام پس از آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا ست.

محاکمه سارکوزى درباره 
هزینه کمپین انتخاباتى  اش

«نیکوال سارکوزى» قرار اســت درخصوص هزینه کرد براى کمپین    تسنیم|
انتخاباتى شکست خورده خود در سال 2012 محاکمه شود.

یک منبع قضائى در فرانســه به خبرگزارى رویترز اعالم کرد، نیکوال سارکوزى رئیس 
جمهور سابق فرانسه در جریان کمپین انتخاباتى ســال 2012 خود براى رسیدن مجدد 

به ریاست جمهورى بیش از دو برابر حد مجاز قانونى براى کمپین خود هزینه کرده بود.
وى گفت، قرار است 13 تن دیگر نیز در ارتباط با این پرونده محاکمه شوند. سارکوزى پیش 

از این نیز در ارتباط با هزینه کرد انتخاباتى اش هدف تحقیقات قرار گرفته بود.
گزارش ها حاکى از آن هســتند که هزینه اى که او براى کمپین انتخاباتى اش در ســال 
2012 صرف کرده بیشتر از دو برابر حد مجاز بوده است. سارکوزى با این حال مکرراً اطالع 
داشتنش از این هزینه کرد غیرمجاز را رد کرده زیرا دخالتى در جزئیات امور مالى کمپین 
خود نداشته است. سارکوزى متهم شده به اینکه با صورتحساب هاى جعلى منتشر شده 
از جانب یک شرکت به نام شرکت «بیگمالیون» توانسته خیلى بیشتر از محدوده 22/5 

میلیون یورویى مجاز براى کمپین انتخاباتى اش هزینه کند.
تصمیم براى محاکمه سارکوزى در حالى اعالم مى شود که طى مدت اخیر و با توجه به 
نزدیک شدن به موعد برگزارى انتخابات ریاست جمهورى فرانسه در ماه هاى آوریل و 
مِ ى امور مالى سیاستمداران این کشور بیش از پیش هدف بررسى و تحقیق قرار مى گیرد.

آرامگاه لنین موقتاً تعطیل شد 
مسئولین مقبره « والدیمیر لنین» اعالم کردند بازدید از این محل     خبر آنالین |

به مدت دو ماه تا 16 آوریل ممنوع است.
این اقدام جهت بازســازى و انجام عملیات بیوشــیمیایى بر روى جسد لنین به دلیل 

جلوگیرى از تجزیه آن انجام مى شود که هر دوسال یک بار صورت مى گیرد.
والدیمیر لنین، اولین رهبر اتحاد جماهیر شوروى سوسیالیستى بود که پس از مرگ، 

جنازه وى مومیایى شــد و از سال 1924 
میالدى در مقبره اى در میدان سرخ مسکو 

نگهدارى مى شود.
این آرامگاه، هر روز از ساعت 10 صبح تا 
ساعت یک بعد از ظهر براى بازدید عموم 
باز اســت و بازدیدکنندگان هنگامى که 
به مقبره مى رسند، باید اداى احترام کنند 
و عکاســى و فیلمبــردارى در این محل 
ممنوع اســت. فضاى مقبره لنین تاریک 
است و فقط جنازه وى توسط نورى روشن 

شده است.
تا قبل از سال 1991 میالدى جنازه لنین 

در فضاى باز قابل مشاهده بود اما در آن سال فردى بر روى جنازه اسید پاشید و پس از آن 
حادثه و مرمت دوساله جنازه، جسد لنین درون محفظه اى شیشه اى نگهدارى مى شود.

این آرامگاه تحت تدابیر شــدید امنیتى قرار دارد و بســیارى از مردم و مقامات روسى 
معتقدند جسد لنین باید از این محل خارج و در خاك دفن شود.

در سال هاى 1953 تا 1961 میالدى جنازه «استالین»  نیز در کنار لنین قرار داشت که 
سرانجام از این مقبره خارج و دفن شد.

به گزارش ایرنا،  نامزد پیروز انتخابات ریاســت جمهــورى هائیتى در حالى 
سوگند یاد کرد که کشورش با بحران هاى زیادى روبه رو است.

پس از آنکه شــوراى انتخابات ریاســت جمهورى هائیتى، سرانجام پس از 
کشــمکش هاى فراوان «جونل مویزه» را به عنوان پیروز انتخابات معرفى 
کرد، وى در میان نمایندگان پارلمان این کشــور، سوگند ریاست جمهورى 

یاد کرد.
جونل در حالى به عنوان پنجاه و هشــتمین رئیس جمهورى هائیتى سوگند 
ریاست جمهورى یاد مى کند که کشورش با بحران هاى داخلى بسیار زیادى 

دست و پنجه نرم مى کند. 
این شورا با انتشار نتایج اولیه انتخابات دو هفته گذشته، پیروزى جونل مویزه 

را در این انتخابات تأیید کرد. 
وى توانست در انتخابات ریاســت جمهورى که اواخر سال گذشته میالدى 

برگزار شد، بیش از 55 درصد آراء را از آن خود کند. 
مویزه به مردم هائیتى وعده داده است به منظور افزایش رفاه اجتماعى مردم، 

تغییراتى اساسى در کشور اعمال خواهد کرد.
وى همچنین در حساب کاربرى توئیتر خود با ارسال پیامى، از مردم هائیتى 

بخاطر اینکه به وى اعتماد کرده اند، تشکر کرد.
در انتخابات ریاســت جمهورى هائیتى، 27 نامزد از احزاب مختلف شرکت 

داشتند.
مردم اکنون امیدوارند با تعیین رئیس جمهورى جدید بر بى ثباتى سیاسى، راه 

را براى بازسازى ویرانى ها هموار کنند.
«میشل مارتلى» رئیس جمهورى پیشــین هائیتى چندى پیش از مقام خود 

کناره گیرى کرد و خأل قدرت در هائیتى این کشور را به بحران داخلى نزدیک 
کرده است.

انتخابات ریاست جمهورى در هائیتى به علت اعتراض هاى خیابانى بى سابقه 
ماه هاى پایانى سال گذشته و وقوع طوفان سهمگین «میتو» به تعویق افتاد.
هائیتى سال هاست که با مشکالت اقتصادى شدیدى دست و پنجه نرم 

مى کند و 60 درصد مردم این کشور زیر خط فقر زندگى مى کنند. 
هائیتى کشــورى در دریاى کارائیب و در همســایگى کوباســت، این 
کشــور ده میلیون نفر جمعیت دارد و تالش دارد که بعد از ســرنگونى 
دیکتاتــورى خانــواده «دوالیه» که بین ســال هــاى 1957 تا 1986 

حکومت کردند، یک دموکراســى پایدار را در کشــور بنا 
کند.

نتایــج انتخابات ریاســت جمهورى 
 اکتبر سال 2015 هائیتى به علت 

موج گسترده تظاهرات مردمى 
و تأکید آنها بــر وجود تقلب، 

ابطال شد. 
رأى دهنــدگان عــالوه بر 
انتخاب رئیس جمهورى، 99 
عضو مجلس نمایندگان و 
11 نفر از اعضاى مجلس 
30 عضوى سنا را انتخاب 

کردند.

  مهر | در باالى میز کار «دونالــد ترامپ» در 
«اووال آفیس» قاب عکسى از هفتمین رئیس جمهور 
آمریکا نصب شــده اما چرا از میان 44 رئیس جمهور 
سابق تصویر «اندرو جکسون» باالى سر ترامپ نصب 

شده است؟
نحوه عملکرد دونالد ترامــپ در مقام رئیس جمهورى 
آمریکا در ســه هفته اخیر به گونه اى بــوده که اغلب 
تحلیلگران را بر آن داشــته تا در پى شناســایى ابعاد 
شــخصیتى وى باشــند از همین رو «مارى جردن» 
از برنــدگان جایزه «پولیتزر» و از ســردبیران روزنامه 
واشنگتن پست، به تحلیل شخصیت ترامپ بر اساس 
قاب عکســى که بر باالى میز وى در دفتر کارش قرار 

دارد پرداخته است.
بر باالى میز کار ترامــپ در «اووال آفیس» تصویرى 
از اندرو جکسون، هفتمین رئیس جمهور آمریکا، نصب 

شده است.
در تاریخ ایاالت متحده آمریکا، اندرو جکسون به عنوان 
قصاب بزرگ سرخپوســتان شــهرت دارد. «جردن» 
مطلب خود را در شخصیت شناسى ترامپ بر اساس قاب 
عکس جکسون اینطور آغاز مى کند: «اندرو جکسون؛ 
عوام فریب ثروتمندى که فخر فروشى کرده و دیگران 
را مسخره مى کرد. ترامپ عالیق جدیدى از هفتمین 

رئیس جمهور را به تصویر مى کشد.»
این روزنامه نگار آمریکایى در ادامه مى نویسد: «ترامپ 
در اولین روز کارى خود با اندرو جکسون مقایسه شد. 
جکسون رئیس جمهور عوام فریب و مشاجره گرى بود 
که علیه نخبگان اقدام مى کرد و به عنوان یک فرد تند 

مزاج شناخته مى شد.»
ترامپ دستور داده تا تصویرى از جکسون بر دیوار اتاق 
کار وى نصب شود و «اســتفان بانون» مشاور ترامپ، 
سخنرانى روز تحلیف وى را «بسیار جکسونى» خوانده 

است.
جکسون از سال 1829 تا 1837 رئیس جمهور آمریکا 

بود.

آنچه رسانه هاى آمریکا درباره جکسون 
نمى گویند

اما جکســون عالوه بر خصلت عوام فریبى، روحیات 
منفى دیگرى نیز داشت. در تاریخ ایاالت متحده آمریکا، 
اندرو جکســون به عنوان قصاب بزرگ سرخپوستان 
شــهرت دارد. تهاجم جکســون به قبایل سرخپوست 
با پیدایش طــال در منطقه جورجیا؛ ســرزمین قبیله 
چروکى، آغاز شــد و او برغم پیمان معتبر سال 1791 
میان چروکى هــا و دولت جورجیا اخراج ایشــان را از 

سرزمین آبا و اجدادى شان آغاز کرد. این سرآغاز موجى 
خونین از کشتار سرخپوستان آمریکاست.

دومین سیاست جنجالى اندرو جکسون، اقدامات او علیه 
بانک مرکزى آمریکاســت. این ماجرا در تاریخ ایاالت 

متحده به «جنگ بانک» شهرت دارد.
اندرو جکسون در ســال 1833 جنگى به ظاهر ابلهانه 
را علیه «بانک ایــاالت متحده آمریکا» و پول کاغذى 
(اسکناس) آغاز کرد؛ ذخایر دولت را از بانک فوق بیرون 
کشــید و اعالم کرد که در خرید و فروش اراضى تنها 
طال معتبر است. جنگ جکســون علیه «بانک ایاالت 
متحده» به شــدت عوام فریبانه بود؛ او بانک فوق را به 
عنوان سنگر آریستوکراسى سلطه  گر و کانون فساد در 
سیاست کشور معرفى کرد و انبوهى از عوام و بدهکاران 

خرده  پا را به دنبال خود کشید.
این در زمانى است که «بانک ایاالت متحده» به ریاست 
«نیکالس بیدل» به نهادى کارا بدل شــده، به شکلى 
مطلوب امور مالى دولت را سامان مى داد و پول کاغذى 
آن اعتبار و مقبولیت عــام یافته بــود. اقدامات اندرو 
جکسون بحران هاى شــدید مالى سال هاى 1837 و 
1839 را آفرید و ســرانجام، به همراه اشاعه احتکار و 
سفته  بازى در معامالت پنبه، به ورشکستگى و انحالل 
بانک فوق در سال 1841 انجامید. از آن پس دورانى از 

آشفتگى در نظام بانکى ایاالت متحده پدید شد که به 
«بانکدارى جنگل» معروف است و تا اوائل دهه 1850 

را در برمى گیرد.
جکســون تنها رئیس جمهور آمریکاست که بیشترین 
«پرتره نقاشــى» از وى در دوران ریاســت جمهورى 
وجود دارد و ترامپ نیز میل شدیدى براى ایجاد پرتره 

از خود دارد.
در تاریخ نــگارى ایاالت متحده علت دشــمنى اندرو 
جکســون با «بانک ایاالت متحده» گاه به سرشــت 
روستایى او نسبت داده مى شــود که بدبینى به بانک و 
پول کاغذى را سبب مى شــد. اندرو جکسون، به دلیل 
روش هاى خودسرانه  اش به «اندرو شاه اول» شهرت 

داشت.

زاده شده براى طوفان
در ورودى موزه «هرمیتاژ» که اغلب اشیاى داخل آن 
اختصاص به جکسون دارد، جمله اى از وى نصب شده 
که در آن آمده است: «من براى طوفان زاده شده ام و 

آرامش مرا راضى نمى کند.»
بر اساس آنچه عملکرد ترامپ نشان داده مى توان گفت 

که آرامش ترامپ را نیز راضى نمى کند.
«هووارد کیتل» رئیس بنیاد اندرو جکســون که موزه 

«هرمیتاژ» را نیز مدیریت مى کند، درباره شباهت هاى 
ترامپ و جکســون مى گوید: «ترامپ و جکسون در 
برخى موارد مشترك هستند براى مثال هر دوى آنها از 

وجود هواداران و مخالفان متعصب بهره مند هستند.»
به گفته کیتل، جکسون تنها رئیس جمهور آمریکاست 
که بیشترین «پرتره نقاشــى» از وى در دوران ریاست 
جمهورى وجود دارد و ترامپ نیز میل شــدیدى براى 
ایجاد پرتره از خود دارد. به  ویژه نقاشى هاى تمام قد که 

در منزل وى در فلوریدا دیده مى شوند.
از دیگر مشترکات میان ترامپ و جکسون مى توان به 
عصبانیت آنها از رسانه هاى منتقد اشاره کرد. جکسون 
مشترك 16 روزنامه بود و روزنامه هایى که از وى انتقاد 
مى کردند با حرف بزرگ X مشخص مى کرد و ترامپ 
نیز در توئیت هاى خود رسانه هاى منتقد را به باد انتقاد 

مى گیرد.
بر اســاس آنچه از شــخصیت جکســون برمى آید و 
شــباهت هاى زیــاد ترامــپ بــه وى و عالقه اى 
که رئیس جمهور جدیــد آمریکا بــه هفتمین رئیس 
جمهور این کشور دارد مشخص اســت که ترامپ در 
دوران زمامــدارى خود روزهاى پرمناقشــه اى را هم 
براى آمریکا و هم براى سایر کشــورهاى جهان رقم 

خواهد زد.

شخصیت شناسى ترامپ بر اساس یک قاب عکس

 نخست وزیر و کفیل ریاست جمهورى کره جنوبى خواستار 
افزایش تدابیر نظامى و آمادگــى کامل ارتش براى مقابله 
با هر گونه تحرکات نظامى تهدید آمیز همســایه شمالى

 شد.
به گزارش فارس، «هوانگ کیو آهین» که به دلیل نزدیک 
شدن به هفتاد و پنجمین سالگرد تولید «کیم جونگ ایل» 
رهبر فقید کره شــمالى و پدر «کیم جونــگ اون» (رهبر 
کنونى) سخن مى گفت تأکید کرد که در چنین مواقعى باید 

مراقب تهدیدها بود.
وى گفت که از ابتداى ســال جارى میالدى کره شمالى 
بارها دست تحرکات و تهدیدهاى مختلف زده و به تازگى 
نیز اعالم کرده در مرحله نهایى پرتاب آزمایشى یک فروند 

موشک بالستیک قاره پیما قرار دارد.
او تأکید کرد که تهدیدهاى کره شمالى و اقدامات تحریک 
آمیز این کشور در بیانیه هاى مختلف مسئوالن آن مشخص 
است و براى همین ارتش باید براى مقابله با هر اقدامى از 

سوى پیونگ یانگ در آماده باش کامل به سر ببرد.
هوانگ کیو آهین در سخنان خود که تلویزیون کره جنوبى 

آن را پخش مى کرد، یک بار دیگر تأکید کرد: در شرایطى 
که کره جنوبى با تهدیدهاى همسایه شمالى روبه رو است 
الزم است روابط نظامى این کشور با آمریکا ببیش از پیش 

تقویت شود.
مقام کره اى که در نشســت کابینه ســخن مى گفت، به 
مسئوالن این کشــور تأکید کرد که تحرکات خطرناکى از 
سوى کره شمالى مشاهده مى شود و ارتش باید به سرعت 

در برابر هر اقدام پرمخاطره اى واکنش نشان دهد.
وى ســفر اخیر «جیمز متیس» وزیر دفــاع آمریکا به کره 
جنوبى را مورد توجه قــرار داد و گفت که مقام آمریکایى بر 
اتحاد نظامى دو کشور تأکید داشت و این پیام هشدار دهنده 

قوى براى تحرکات کره شمالى محسوب مى شود.
به گفته وى مقام هاى دو کشــور موافقت کــرده اند که 
سامانه موشکى پیشــرفته آمریکایى «تاد» طبق برنامه در 
ســال جارى میالدى (2017) در زمین گلفى که در 300 
کیلومترى جنوب شرق شهر سئول قرار دارد، آرایش داده 

شود.
کفیل ریاســت جمهور کره جنوبى در بخــش دیگرى از 

اظهارات خود به برگزارى بازى هاى المپیک و پارالمپیک 
زمستانى ســال 2018 در «پیونگ چانگ» واقع در 180 
کیلومترى شرق کشور هم اشاره کرد و گفت که همه نهادها 
باید خود را براى یکى از بهتریــن دوره هاى این رقابت ها 

آماده کنند.
 در همین حال روزنامه «رودونگ ســینمون» ارگان حزب 
حاکم کره شمالى نیز در گزارشــى از برنامه کره جنوبى و 
آمریکا براى رزمایش ساالنه ماه مارچ (اسفند - فروردین) 
به شــدت انتقاد کرد و آن را تالشى براى حمله پیشدستانه 

علیه پیونگ یانگ دانست.
این روزنامه در گزارش خود آورده است: آمریکا، کره جنوبى 
و ژاپن در حال برگزارى رزمایش هاى مختلف و پرتاب هاى 
موشکى هستند که منطقه را به خطر مى اندازد و هدفشان 

براندازى کره شمالى است.
ایــن نشــریه افــزوده اســت کــه چنانچــه آمریــکا 
رزمایش هــا را متوقف نکند آن زمان کره شــمالى تدابیر 
الزم را بــراى حراســت از صلــح و ثبات منطقــه اتخاذ 

خواهد کرد.

آمادگى ارتش کره جنوبى براى مقابله با کره شمالى 

رئیس جمهور هائیتى سوگند یاد کرد
قدرت در هائیتى این کشور را به بحران داخلى نزدیک 

رى در هائیتى به علت اعتراض هاى خیابانى بى سابقه 
شته و وقوع طوفان سهمگین «میتو» به تعویق افتاد.
نرم  با مشکالت اقتصادى شدیدى دست و پنجه

دم این کشور زیر خط فقر زندگى مى کنند. 
ریاى کارائیب و در همســایگى کوباســت، این

 جمعیت دارد و تالش دارد که بعد از ســرنگونى 
6 تا 1986 7ه «دوالیه» که بین ســال هــاى 1957

موکراســى پایدار را در کشــور بنا 

ىورى ــت جمه
تى به علت 

ت مردمى
 تقلب، 

وه بر 
9ى، 99
ن و 
س 
ب 

ند یاد کرد
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چهل تکه

«محمــد فادل ال    باشگاه خبرنگاران جوان |
انسارى» 33 ساله اهل مراکش پنج ســال پیش به عنوان 
یک پیشخدمت در یک رســتوران ســاحلى کار مى کرد. 
در آن زمان زن 21 ســاله اى که به عنوان یک توریســت 
از بریتانیا به مراکــش رفته بود پس از صرف شــام از فادل 
خواســته او را تا آپارتمانش همراهى کند ولى فادل قربانى 
را با تهدید چاقو به نزدیک ســاحل برده و بــه او تجاوز کرد 
و قصد کشتن او را داشــت. این قربانى که غرق در خون بود 
به سختى توانسته خود را به جاده برساند و به شکل معجزه 
آسایى نجات یابد. ســرانجام بعد از پنج سال پلیس فادل را 

دستگیر کرد.

  جام جم آنالین | دختر هفت ســاله پاکستانى به 
نوعى تومور مبتالست که بیش از نصف صورت او را گرفته و 

موجب نابینایى چشم چپ او شده است.
پزشکان پاکســتان در هشــت ماهگى متوجه تومورى در 
چشم این دختر شدند و آن را سرطان چشم تشخیص دادند 
اما کســى فکر نمى کرد که این تومور به اندازه توپ فوتبال 
رشــد کرده و او را نابینا کند.این کودك که «شهزادى» نام 
دارد، در روســتاى دور افتاده اى در پاکستان زندگى مى کند 
که خانواده اش توان هزینه هاى سنگین درمان وى را ندارند.

پزشکان که احتمال مرگ شهزادى را مى دهند، باور دارند با 
توجه به رشد مداوم تومور صورت او، مراحل درمانى هرچه 

سریع تر باید شروع شود.

جسد متهم «استفانو    باشگاه خبرنگاران جوان |
بیزى» 50 ساله در «بلمارش» در جنوب شرقى لندن پیدا شده 
است.سخنگوى زندان بیان کرد: «پس از مرگ این قاتل وحشى، 

تحقیقات دقیق براى علت اصلى مرگ وى آغاز شده است.»
این مرد به جرم قتل وحشــیانه یک افســر پلیس به 24 سال 
زندان محکوم شده بود. وى به شکل بیمارگونه اى قربانى خود 
«گوردون سمپل» را پس از مالقات در خانه اش به قتل رسانده 
بود.گزارش هاى پلیس نشان مى دهد قاتل پس از کشتن قربانى 
و مثله کردن بدنش بخش هایى از بدن وى را خورده و مابقى را 

در اسید انداخته است.
مأموران پلیس اثر DNE افسر  قربانى را در مخلوط کن و دیگر 

وسایل آشپزخانه قاتل روانى پیدا کرده بودند.

تجاوز بى رحمانه به 
دختر توریست 

تومورى 
به اندازه توپ فوتبال 

قاتل
جسد پلیس را خورد 030201

یک شــنبه 17 بهمن عروس و داماد 25 و 36 ساله پس از پایان جشن عروسى    آفتاب |
و بدرقه میهمان ها، با هزار امید و آرزو راهى خانه مشترك شدند. داماد جوان کارمند و دانشجوى 
دکترا بود. نوعروسش نیز دانشجوى کارشناسى ارشد بود. پس از پایان عروسى، میهمان ها راهى 
خانه هایشان شدند تا براى روز بعد و مراسم پاتختى آماده شوند، اما ظهر روز بعد که قرار بود عروس 
براى مراســم عصر آماده شــود هیچ خبرى از او و داماد نبود. نه تلفن هاى همراهشان و نه تلفن 
خانه شان جواب نمى داد. خانواده ها نگران شده بودند و فکرشان به هر جایى مى رفت؛ سراسیمه و 
هراسان به سمت خانه زوج جوان رفتند اما هیچکس در را باز نمى کرد. از آنجا که خانه نوساز بود و 

درضد سرقت داشت امکان شکستن در هم وجود نداشت.
همه فامیل جمع شــده بودند، شــکى نبود که اتفاق بدى رخ داده است. نخســتین تماس ها با 
آتش نشانى، اورژانس و پلیس گرفته شــد و لحظاتى بعد نیروهاى پلیس و امداد و آتش نشانى به 

محل رسیدند.
حامد مؤذنى معاون عملیات آتش نشانى ســیرجان گفت: «ساعت 2 بعدازظهر دوشنبه 18 بهمن 
گزارش حادثه به آتش نشــانى اعالم و تیم عملیاتى بالفاصله به محل اعزام شد. ساختمان یک 
طبقه و نوساز و در ورودى هم ضد ســرقت بود. به همین خاطر اقوام با شکستن شیشه پنجره ها 
تالش زیادى براى ورود به محل حادثه کرده بودند که موفق نشده بودند. بنابراین آتش نشانان با 
تجهیزات مخصوص وارد عمل شده و در را باز کردند. بوى چسب کاغذ دیوارى فضاى اتاق را گرفته 
بود واجساد عروس و داماد در اتاق خواب پیدا شد. نیروهاى امدادى بالفاصله وارد عمل شدند و با 
احتمال اینکه بتوانند زوج جوان را نجات دهند پس از اقدامات اولیه هر دو را به بیمارستان انتقال 
دادند، اما متأسفانه امکان نجاتشان نبود. خانه گازکشى بود اما شوفاژ داشت ولى چند احتمال براى 
فوت آنها وجود دارد. بنابراین علت حادثه مشخص نیست و اجساد به پزشکى قانونى انتقال یافتند.»
سرهنگ ایران نژاد، فرمانده انتظامى سیرجان نیز گفت: «زمانى که گزارش این حادثه در ساعت 
2 بعدازظهر دوشنبه18بهمن به ما رسید مأموران به محل اعزام شدند، پس از اینکه آتش نشانان 
در را باز کردند پیکر عروس و داماد پیدا شد و با وجود تالش امدادگران عملیات احیاى این زوج در 
بیمارستان نتیجه نداشت. با توجه به اینکه از مراسم ازدواج عروس و داماد چند ساعتى مى گذشت 
و بوى چسب کاغذ دیوارى نیز در فضا پیچیده بود احتمال مسمومیت غذایى، دارویى و حتى گاز 

گرفتگى مطرح و اجساد براى تعیین علت مرگ به پزشکى قانونى انتقال داده شدند.»
وى افزود: «از آنجا که خانواده هاى این زوج کالبد شکافى را نپذیرفتند علت دقیق مرگ آنها هنوز 
مشخص نشده اما بى شک قتل و جنایتى در میان نبوده است. این خانه نوساز بوده و به گفته بستگان 
عروس و داماد، روز قبل از عروسى کاغذ دیوارى شــده بود. با این حال تحقیقات در این پرونده 

همچنان ادامه دارد.»

«مونا» و «ندا» دو کودك 16 و دو ماهه، 25 روز را در    مهر |
آالچیق یکى از باغ هاى شهریار گذرانده اند و در این مدت توسط مادر 

و فردى ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. 
«سیما» 34 ساله مصرف کننده شیشه بوده و چند سالى است که اعتیاد 
شدیدى دارد که البته ادعا مى کند که ترك کرده ولى شرایط وى نشان 
دهنده این است که همچنان مصرف کننده اســت. سیما عالوه بر 
داشتند اعتیاد، بیمار روانى است و این موضوع به تأیید پزشکان رسیده 
است.   «بابک» 40 سال دارد، وى نیز همانند همسرش اعتیاد دارد و 
مصرف کننده مواد صنعتى و سنتى است و برغم اینکه چند بار در کمپ 

بسترى شده اما همچنان مواد مصرف مى کند. 
چندى پیش بابک به دلیل بیمارى همسرش، زندگى خود را رها کرده و 

از شهریار به تهران مى آید به امید اینکه زندگى جدیدى را در تهران آغاز 
کند. پس از این اتفاق، همسرش سیما براى پیدا کردن بابک به تهران 
مى آید و علیرغم پیگیرى ها نتواست آدرس و یا نشانى از همسر خود 
پیدا کند.   سیما پس از اینکه نتوانست همسر خود را پیدا کند مجدداً به 
شهریار برگشت و بعد از بازگشت، فرزندان خود را با همکارى فردى 
ناشناس مورد آزار و اذیت قرار داد.  مونا و ندا پس از بازگشت مادر، آزار 
بسیارى دیدند و این در حالى اســت که آثار جراحت بر بدن و صورت 
آنها مشخص است.  این دو کودك در طى این مدت بیشترین آزار را از 
سوى مادر و فرد ناشناس که به گفته سیما پسر عمه وى است، متحمل 
شــده اند.  بر روى بدن و صورت مونا و ندا آثار کبودى دیده مى شود 
که نشان از این دارد که طى 25 روز به شدت مورد آزار قرار گرفته اند. 

در همین رابطه محبوبه حسن مددکار مؤسســه خیریه مهر آفرین 
مى گوید: «بعد از اطالع از وضعیت خانواده اقدامات الزم براى حمایت 
از دو کودك آغاز شد.»  وى تصریح کرد: «با توجه به شرایط جسمى 
کودکان با اورژانس سازمان بهزیستى تماس برقرار شد که بعد از حضور 

آنها، مونا و ندا از مادر جدا و به شیرخوارگاه منتقل شدند.»
حســن، ضمن تأکید بر اینکه مونا و ندا هم اکنون تحت درمان قرار 
دارند، افزود: «طى گزارشــى که از بهزیستى دریافت شده است مادر 
این کودکان چندین بار به سازمان بهزیســتى مراجعه کرده است و 
درخواست داشته که کودکانش را به وى بدهند اما مسئوالن بهزیستى 
عنوان کردند که با توجه به شرایط مادر فعًال کودکان در شیرخوارگاه 

نگهدارى مى شوند.»

معاون اجتماعــى فرماندهى انتظامى    تسنیم|
استان آذربایجان شرقى با بیان اینکه پزشک تبریزى هنوز 
به قتل همســرش اعتراف نکرده است، گفت: وى مدعى 
بود که من غذاها را تهیه کردم اما آنها را مسموم نکردم و 
اعترافى مبنى بر مسموم کردن غذاها از سوى او وجود ندارد.
سرهنگ على اسماعیل پور با اشــاره به آخرین وضعیت 
پرونده پزشک تبریزى (دکتر علیر ضا صلحى) با بیان اینکه 
به هنگام دستگیرى این فرد یکى از شایعات مطرح شده 
این بود که غذاهایى که وى براى خانواده اش برده از سوى 
داعش در شهر توزیع شده است، اظهار داشت: دلیل اصلى 
ما براى نقض این ادعا این بود که اگر داعش در این شهر 

غذاهاى آلوده توزیع مى کرد باید افراد بیشــترى مسموم 
مى شــدند که چنین اتفاقى نیافتاده و تنهــا خانواده دکتر 

صلحى دچار مسمومیت شده بودند.
وى با بیان اینکه مورد دومى که متهم بودن دکتر صلحى 
را تقویت مى کرد، تصاویر ضبط شده دوربین محلى بود که 
وى غذاها را از آنجا تهیه کرده بود، عنوان کرد: در ابتدا این 
پزشک مدعى بود که غذاها نذرى اســت اما پس از ارائه 
مستندات به او در نهایت مجبور شد اعتراف کند که غذاها 

را خودش تهیه کرده است.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان آذربایجان شرقى 
ادامه داد: اما دکتر صلحى قبول نکرد که غذاها توســط او 

مسموم شده است و مدعى بود که من غذاها را تهیه کردم 
اما آنها را مسموم نکردم و اعترافى مبنى بر مسموم کردن 

غذاها از سوى او وجود ندارد.
به گفته اسماعیل پور هم اکنون پرونده در مراجع قضائى 
در حال پیگیرى است. دکتر صلحى پزشکى است که به 
دلیل نوشتن نســخه هایى به خط خوش و تجویز صداى 
استاد شجریان به بیماران به شهرت رسید. بیست و یکم 
مهرماه امسال خبرى منتشر شد که این پزشک، همسر و 
مادربزرگش را به دنبال مصرف غذاى نذرى مسموم شده از 
دست داده و در پى آن دکتر صلحى به اتهام دست داشتن در 

قتل این دو نفر بازداشت شد.

مدیرعامل آتش نشــانى شــهردارى خرم آبــاد گفت: 
بامداد روز یک شــنبه، جســدى در کانــال کولر یک 
منزل مســکونى در منطقه 60 مترى خرم آباد کشــف

 شد.
فضل ا... رشــیدى، در گفتگو با ایرنا اظهار داشــت: به 
دنبال پخش بوى تعفن در یک منزل مسکونى با اعزام 
مأمورین امداد و نجات آتش نشــانى به محل، جسدى 
در کانال کولر این منزل مســکونى کشــف شد که در 
بررسى هاى اولیه مشخص شد جسد مربوط به مردى 

حدود 30 ساله با هویت نامشخص است.
وى گفت: بررســى از جسد نشــان از معتاد بودن این 

شخص دارد که حدود ســه چهار روز از تاریخ مرگ او 
مى گذرد.

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى خرم آباد افزود: این شخص که براى سرقت 
واردکانال کولر منزلى مسکونى شده بود به احتمال زیاد 
به علت خفگى ناشى از محبوس شدن داخل تنگى کانال 

کولر جان خود را از دست مى دهد.
رشــیدى گفــت: مأموریــن امــداد و نجات جســد 
فرد مذکــور را از کانال خــارج کردند و بــا هماهنگى 
پلیــس آگاهــى تحقیقــات بیشــتر در حــال انجام

 است.

ناصر محمدخانى را  از
 فرودگاه دزدیدند

حادثه مرگبار براى عروس و داماد 
پس از پایان جشن عروسى

پرونده پزشک 
مشهور تبریزى
 به کجا رسید؟

کشف جسد در 
کانال کولر منزلى در 
خرم آباد

شکنجه 
مونا و ندا 
توسط مادر 
شیشه اى

   افکار نیوز | حجت االسالم و المسلمین 
سید مصطفى حقى دادســتان عمومى و انقالب 
مرکز استان گلســتان از کشف یک مرکز فساد و 
فحشــا در گرگان خبرداد و گفت: در پى وصول 
خبرى از ســوى رئیس پلیس امنیــت اخالقى 
استان گلســتان مبنى بر فعالیت یک خانه فساد 
و فحشــا در یکى از مناطق گرگان، پس از رصد 
اطالعاتــى و مراقبت هاى نامحســوس پلیس 
و اتخاذ تدابیــر الزم و صدور احــکام نمایندگى 
قضائى مأمورین پلیس به محل مورد نظر اعزام 

شدند.
دادســتان گرگان افزود: پــس از ورود به منزل 
فســاد و فحشــا هفت زن و دو مرد دســتگیر

 شدند.
وى تصریح کرد: صاحبخانــه که پیش از این نیز 
ســابقه محکومیت در زمینه این گونه فعالیت را 

داشته است نیز دستگیر شد.

دستگیرى اعضاى 
خانه فساد درگرگان

بازیکن سابق تیم ملى و پرسپولیس وقتى از هواپیما پیاده شد، فکرش را نمى کرد 
که افراد آشنا در کمین او نشسته و نقشه آدم ربایى در سر دارند.

آنها با تهدید و اجبار، این فوتبالیست مشــهور را ربودند و چند ساعت در خانه اي 
زندانی کردند. ماجرا از این قرار بود که شامگاه سه شنبه هفته پیش این فوتبالیست 
جنجالی و بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس براي خانواده اش پیامکی فرستاد 
و عنوان کرد که بستگان همسرش او را با تهدید ربوده و قصد دارند به خانه اي در 
جنوب پایتخت ببرند. در چنین شرایطی خانواده این فوتبالیست راهی اداره پلیس 
شدند و به طرح شکایت پرداختند. آنها عنوان کردند که جان وي در خطر است و 
به دلیل اختالفاتی که این بازیکن با همسرش دارد، ممکن است بستگان همسرش 

بالیی سر وي بیاورند.
با ثبت این شکایت پرونده اي تشکیل شد و تیمی از مأموران اداره یازدهم پلیس 
آگاهی پایتخت راهی مخفیگاه آدم ربایان در جنوب تهران شــدند. آدرســی که 
فوتبالیســت معروف در اختیار خانواده اش قرار داده بود متعلق به یکی از بستگان 
همسر وي بود. وقتی مأموران به مقابل در خانه رسیدند حدود 4بامداد سه شنبه بود 
که در نهایت با حکم قضائی وارد خانه شدند و با دستگیري هشت نفر از آدم ربایان، 

گروگان را پس از ساعت ها اسارت آزاد کردند اما انگیزه آنها از آدم ربایی چه بود؟
با آزاد شدن فوتبالیست مشهور و دستگیري گروگانگیران تحقیقات از آنها در اداره 
یازدهم پلیس آگاهی تهران آغاز شد. عامل اصلی آدم ربایی به مأموران گفت: آقاي 
فوتبالیست مدتی قبل با دختر یکی از بستگان ما به صورت موقت ازدواج کرد. مدتی 

بعد متوجه شدیم که آنها دچار اختالف شده اند.
به دنبال این ماجرا بزرگان فامیل جمع شــدند و با پادرمیانی و وساطت این زوج را 
آشــتی دادند. حتی من هم چندین بار با او صحبت کردم اما این اختالفات ادامه 
داشت و بحثمان شد. وي ادامه داد: مدتی که گذشت بار دیگر متوجه اختالفات آنها 

شدم به حدي که زن جوان این بار از خانه اش قهر کرد و پیش ما آمد.
وقتی از او شنیدم که اختالفات آنها جدي تر شده تصمیم گرفتم شخصاً این موضوع 
را حل کنم. وي گفت: چند روزي که گذشت متوجه شدم آقاي فوتبالیست به سفر 
رفته است. در چنین شرایطی با کمک چند نفر از آشنایانمان نقشه کشیدیم تا پس از 
بازگشت او، به فرودگاه برویم و با کشاندن وي به خانه اي در جنوب پایتخت هم او را 

گوشمالی دهیم و هم کاري کنیم که دیگر همسرش را ناراحت نکند.
متهم ادامه داد: شــب حادثه به فرودگاه رفتیم و چون از قبل زمان بازگشت او را 
می دانستیم منتظر ماندیم. وقتی از فرودگاه خارج شد به سمتش رفتیم و به زور او 
را سوار ماشین کردیم. پس از آن او را به خانه اي در جنوب پایتخت بردیم و در آنجا 
با هم درگیرشــدیم؛ غافل از اینکه او به خانواده اش اطالع داده و چند ساعت بعد 
مأموران به خانه ام آمدند و دستگیر شــدیم. اصًال فکرش را نمی کردم پاي پلیس 
به ماجرا کشیده شود چرا که موضوع کامًال خانوادگی بود. به گزارش همشهري، 

هم اکنون تحقیقات در این پرونده در دادسراي جنایی تهران ادامه دارد.
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حصر وراثت
محمد امین پرورش قزوینى داراي شناسنامه شماره 1270891367 به شرح دادخواست به کالسه 95/ 6052 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد پرورش قزوینى به 
شناسنامه 44 در تاریخ 95/7/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1 – فرى ناز پرورش قزوینى 2040 (فرزند) 2- شیوا پرورش قزوینى 588 (فرزند) 3- محمد امین 
پرورش قزوینى 1270891367 (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35048  شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/543
حصر وراثت

الهام السادات مهماندوست داراي شناسنامه شماره  93268 به شــرح دادخواست به کالسه 6033/95 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمود مهماندوست 
اصفهانى به شناســنامه 980 در تاریخ 95/6/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- الهام السادات مهماندوســت اصفهانى 93268 ( فرزند) 2- مهر السادات 
مهماندوســت اصفهانى 2866 ( فرزند) 3- بتول مجید 61326 (همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35049 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/544
حصر وراثت

صادق مارانى داراي شناسنامه شماره  33 به شرح دادخواست به کالسه 6046/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بمانعلى مارانى به شناســنامه 33 در تاریخ 
95/7/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :   1 - اصغر 
مارانى 12 ( فرزند) 2- صــادق مارانى 33 ( فرزند) 3- محمد مارانــى 2436 ( فرزند)4- جواد مارانى 31 ( 
فرزند) 5- اعظم مارانى 96 ( فرزند) 6- ســکینه مارانى 55 ( فرزند) 7- زهرا مارانى 1553 ( فرزند) 8- ماه 
سلطان رضایى 7 ( همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35065 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/545
حصر وراثت

جواد عطائى کچوئى داراي شناســنامه شــماره  2724 به شــرح دادخواســت به کالســه 6089/95 از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فهیمــه وزیر زاده 
به شناســنامه 552 در تاریــخ 95/10/8  اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه  حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1- جــواد عطائى کچوئــى  2724 (همســر)  اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهــی می نماید تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یا 
وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الــف: 35064 شــعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختــالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/546
حصر وراثت

معصومه قائدى جمالوئى داراي شناسنامه شماره  1702 به شــرح دادخواست به کالسه 6097/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى قائدى جمالوئى 
به شناســنامه 23 در تاریخ 95/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :  1- صفر قائدى جمالوئى 1393 ( فرزند) 2- مجید قائدى جمالوئى 52 ( فرزند) 3- مهدى 
قائدى جمالوئــى 306 ( فرزند) 4- محمدى قائدى جمالوئــى 1271060760 ( فرزند) 5- صدیقه قائدى 
جمالوئى 1700 ( فرزند) 6- معصومه قائــدى جمالوئى 1702 ( فرزند) 7- زهرا قائــدى جمالوئى 315 ( 
فرزند) 8- فلکناز قائدى جمالوئى 3 ( همســر) 9- فاطمه رحمانى 39 (مــادر) 10- على قائدى جمالوئى 
1701 ( فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35063 شعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/548 /11
حصر وراثت

صغرا خلقى داراي شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کالســه 95/ 6098 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســید فضل اله خلقى به شناسنامه 18071 در 
تاریخ 95/8/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1 - سید 
احمد خلقى 346 (فرزند) 2- سید محمود خلقى 789 (فرزند) 3- سکینه خلقى 353 (فرزند) 4- صغرا خلقى 
16 (فرزند) 5- معصومه خلقى 429 (فرزند) 6- سیما خلقى 95 (فرزند) 7- زهرا خلقى 118 (فرزند) اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 35062 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/549 /11

حصر وراثت
مژگان ابوالحسنى داراي شناســنامه شماره 3608 به شرح دادخواست به کالســه 95/ 6041 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر ابوالحسنى ترقى به شناسنامه 
827 در تاریخ 23 /95/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1 – ابراهیم ابوالحسنى طرقى 56242 ، 2- علیرضا ابوالحســنى طرقى 1271375321 ، 3- محمد 
ابوالحسنى طرقى 91363 ، 4- مژگان ابوالحســنى طرقى 3608 ، 5- پروین ابوالحسنى طرقى 23367 ، 
6- زهره ابوالحسنى طرقى 56243 ، 7- زهرا ابوالحسنى طرقى 404 ، 8- مرضیه ابوالحسنى طرقى 7182 
، 9- مریم ابوالحسنى طرقى 23288 ، 10- فاطمه ابوالحسنى طرقى 51797 ، 11- معصومه دهقانى مزرعه 
عربى 2602  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35061 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/550
حصر وراثت

زهرا ربانى داراي شناسنامه شماره  6 به شــرح دادخواست به کالســه 6025/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان عطــا ترابى زیارتگاهى به شناســنامه 
21 در تاریــخ 95/2/3 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت بــه :  1- فرزانــه ترابــى زیارتگاهــى 1273687507 ( فرزند) 2- فــروغ ترابــى زیارتگاهى 
1271216604 ( فرزند) 3- زهرا ربانى 6 (همســر) 4- تاراجماه قاراداغلــى زیارتگاهى 52 (مادر) اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 35060 شــعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/551 /11
حصر وراثت

مجید ابراهیم قزوینى داراي شناســنامه شماره 47880 به شرح دادخواســت به کالسه 6021/95  از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم ابراهیم قزوینى 
به شناســنامه 196 در تاریــخ 95/5/17  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه  حین الفوت آن 
مرحوم من حصر اســت به 1- مجید ابراهیــم قزوینى 47880 (فرزنــد) 2- مهرنــوش ابراهیم قزوینى 
739 (فرزند) 3- مهــرى ابراهیم قزوینــى 43248 (فرزند) 4- احتــرام چیریان 656 (همســر) . اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 35059 شــعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/554
حصر وراثت

مریم نادرى داراي شناسنامه شماره به  شرح دادخواست به کالسه 6016/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان امیرقلى نادى به شناســنامه 13 در تاریخ 95/10/5  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  1- حمیدرضا نادرى 
56449 (فرزند) 2- مریم نادرى 742 (فرزند) 3- عوض تاج ســگوند خرم آبادى 288 (همسر) 4- فاطمه 
نادرى 1697 (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35058 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/555
حصر وراثت

ندا قاسمى داراي شناسنامه شماره 897  به شرح دادخواســت به کالسه 6019/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان آیت ا... قاســمى به شناسنامه 414 در تاریخ 
95/9/20  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محسن 
قاسمى 8389 (فرزند) 2- فاطمه قاسمى 3176 (فرزند) 3- ندا قاســمى 897 (فرزند) 4- خاور امینى وند 
جونقانى 196 (همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35057 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/557 /11
حصر وراثت

صفرعلى نادرى داراي شناسنامه شماره 12  به شرح دادخواست به کالسه 6032/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا نادرى نوکابادى به شناسنامه 10 در تاریخ 
95/6/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه 
نادرى نوکابــادى 25 (فرزند)  2- معصومه نادرى نوکابــادى 111 (فرزند) 3- مرضیــه نادرى نوکابادى 
1160120307 (فرزند) 4- مهدیه نادرى نوکابادى 5410154606 (فرزند) 5- صفرعلى نادرى نوکابادى 
12 (همسر)  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35056 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/559

حصر وراثت
ناهید پورعلى دوگاهه داراي شناسنامه شماره 278  به شــرح دادخواست به کالسه 6063/95   از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسین عرفانى به شناسنامه 209 
در تاریخ 95/10/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  
1- امیر عرفانى 1270302418 (فرزند) 2- الهام عرفانى 14174 (فرزند) 3- ناهید پورعلى دوگاهه 278 
(همسر) 4- طاهره خواجه غیاثى 760 (مادر)   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 35055 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/561
حصر وراثت

بتول ناظمى هرندى داراي شناســنامه شماره  88 به شرح دادخواست به کالســه 6049/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان ناظمى هرندى به شناسنامه 
69 تاریخ 95/9/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  
1 – اصغر ناظمى هرندى 32 (فرزند) 2- حبیب اله ناظمى هرندى 3320 (فرزند) 3- بتول ناظمى هرندى 
88 (فرزند) 4- فاطمه کنعامى هرندى 12 (همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35054 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/563
حصر وراثت

محمدجواد خاتونى داراي شناسنامه شماره 1153 به شرح دادخواســت به کالسه 6090/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبرى خاتونى به شناسنامه 59 تاریخ 
95/10/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1 – محمد 
على خاتونى 63 (همسر) 2- محمد جواد خاتونى 1153 (فرزند) 3- غالمرضا خاتونى 1270177818 (فرزند) 
4- فاطمه خاتونى 1948 (فرزند)  5-  رقیه کریمى علویجه  4300 (مادر)  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35053 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/564
حصر وراثت

طیبه السادات پور نعمت داراي شناسنامه شماره 860 به شرح دادخواست به کالسه 6083/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عبدالرسول پاك زاد به شناسنامه 
497 تاریخ 95/9/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1 – علیرضا پاك زاد 4585 (فرزند) 2- محمدرضا پاك زاد 19597 (فرزند) 3- طیبه الســادات پور نعمت 
860 (همسر)  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 35052 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/566
مزایده

اجراى احکام مدنى شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان حسب پرونده اجرایى به کالسه 940484 ج خ اول له 
خانم پروین واحدى فرزند شکراله علیه محکوم علیه آقاى محمدرضا زاهدى فرزند حسن مبنى بر مطالبه 
مهریه به میزان تعداد 325 قطعه ســکه بهار آزادى و پرداخت جمعا مبلغ 4/550/000 ریال بابت بخشى 
از هزینه هاى دادرسى و حق ال وکاله وکیل و هزینه کارشناســى خودرو و هزینه نشر آگهى مزایده در حق 
محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولتى در نظر دارد جلسه 
مزایده اى جهت فروش یک دستگاه خودروى پژو 206 به شــماره انتظامى 193 س 75  ایران 13 در روز 
دوشنبه مورخ 1395/12/9 ساعت 9/30 صبح برگزار نماید. خودروى مذکور حسب نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى اصفهان در نظریه اى که مصون از هرگونه اعتراض باقى مانده است مدل 1385 به رنگ سفید 
داراى شماره شاسى 10860865 و شماره موتور 13085032475 متوقف در پارکینگ نصر در خیابان نبوى 
منش مورد بازدید قرارگرفت آثار تصادف بر روى دربهاى سمت راست گلگیر عقب راست گلگیر عقب و درب 
سمت چپ آثار خط و خش روى بدنه وجود دارد الستیکها 60٪ کارایى دارد. لذا با توجه به وضعیت موجود 
آن و قیمت معمول در بازار خرید و فروش و مدل 85 قیمت پایه کارشناسى براى فروش از طریق مزایده در 
حدود مبلغ 140/000/000 ریال (معادل چهارده میلیون تومان) برآورد و اعالم گردید. مزایده در ساختمان 
اجراى احکام حقوقى و خانواده دادگسترى اصفهان واقع در (اصفهان خیابان نیکبخت 200 متر پایین تر از 
ساختمان مرکزى دادگسترى کل استان اصفهان جنب بیمه پارسیان ساختمان اجراى احکام حقوقى طبقه 
اول) برگزار مى گردد طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده با مراجعه به آدرس پارکینگ نصر 
واقع در آدرس فوق الذکر از خودرو بازدید به عمل آورده و با واریز 10٪ مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده 
دادگســترى اصفهان و ارائه قبض آن به اجراى احکام در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه 
کارشناسى شروع شده و برنده مزایده کسى خواهد بود که باالترین قیمت از پایه کارشناسى را اعالم نماید.م 

الف: 35051  اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/568
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951000 ش/11 خواهان حسین باقرى با وکالت خانم نفیسه صادقى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1) محسن باقرى 2) شــکوفه حاجیان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي 
مورخ 95/12/25 ساعت 12  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 35080 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/619
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951397 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت نرگس صادقى قهساره دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت زهرا خواجــه گودریان- رقیه خواجه گودریان تقدیم نموده اســت. وقت 
رسیدگی براي مورخه 95/12/24 ســاعت 11/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی 
اتـخـــاذ مى شود.  م الف: 35118 شعبه 6 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/11/622
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951367 ش 5 خواهان رضا نصیرى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مژگان 
موجى فرزند کریم تقدیم نموده است،وقت رســیدگی براي روز سه شنبه مورخ 95/12/24 ساعت 11/30 
صبح تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود. 
چنانچه شهود معارضى دارید با کارت شناســایى معتبر در وقت رسیدگى فوق حاضر نمایند.   م الف:35114 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/632
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951353 خواهان جواد صادقى دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند تلفن همراه 
به طرفیت محمود مقرون تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي روزسه شنبه مورخ 1395/12/24ساعت 9 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
، ابتداى خیابان ارباب، مجتمع شماره 1شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 

35100  شعبه 9 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان / 11/639
ابالغ راي

شماره پرونده: 861/95 ش 4 ح شماره دادنامه: 1229 تاریخ رســیدگى: 95/11/9  مرجع رسیدگى: شعبه 
چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: اکبر نیرومند – خ نبوت فرعى یک شمالى پ 46 خوانده: 
امیر باقریان- فرزند حســن به آدرس خ عطار یا فردوسى 4 غربى پ 12خواسته: مطالبه مبلغ 46000000 
ریال بابت یک فقره چک بانک سپه به شماره 727875 با احتساب خســارات و هزینه دادرسى گردشکار: 
خواهان دادخواسى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. 
راى قاضى شورا در خصوص دعوى خواهان اکبر نیرومند خ نبوت فرعى یک شمالى پ 46 بطرفیت خوانده 
امیر باقریان فرزند حسن به آدرس خ عطار یا فردوسى 4 غربى پ 12 به خواسته مطالبه مبلغ 46000000 
ریال بابت یک فقره چک بانک سپه به شماره 727875 با احتســاب خسارات و هزینه دادرسى خواهان به 
استناد یک فقره چک که از ناحیه برگشت شده مطالبه مبلغ 46/000/000 ریال را تقدیم نموده نظر به اینکه 
على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن (دادخواســت خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده از 
ناحیه بانک) و اینکه خوانده صادر کننده بوده و در جلسه شورا حاضر نشده اند و نسبت به دعوى خواهان ایراد 
و دفاعى را بعمل نیاورده اند و دلیلى بر برائت خود به این شورا اقامه نکرده اند که همگى حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده نسبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم 
پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان  را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و 
مستندا به مواد 198 – 519- 522 و 515 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 
سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارات دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به صورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا حکم محاســبه خواهد شد از تاریخ صدور 
چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین 
شهر میباشد. م الف: 1870 طباطبایى قاضى شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/11/802
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواســت ضمائم به آقاى صادق صادقى خواهان: اصغر هاشمیان دادخواستى به 
خواســته تقاضاى محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال در شوراى حل اختالف شهر گز 
به طرفیت شما تقدیم نموده که به کالســه 454/95 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 ساعت 
3/15 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است. که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شــما 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 شورا حاضر شوید، 
واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1854 شعبه ششم حقوقی شوراى حل اختالف شهر  شاهین شهر 

و میمه (گز) /11/803
حصر وراثت

ستاره خاکســار به شناسنامه شماره 104 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 684/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسن خاکسار به 
شناسنامه شماره 223 در تاریخ 1395/9/25 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:  1- ستاره 
خاکسار فرزند حسن شماره شناسنامه 104 نســبت با متوفى (دختر) 2- زهره خاکسار فرزند حسن شماره 
شناسنامه 457 نسبت با متوفى (دختر) 3- شیوا خاکسار فرزند حسن شماره شناسنامه 3019 نسبت با متوفى 
(دختر) 4- احسان خاکسار فرزند حسن شماره شناسنامه 668 نسبت با متوفى (پسر) 5- زهرا مولویان فرزند 
حسن شماره شناسنامه 2102  نسبت با متوفى (همسر) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1872 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/804
اجراییه

شماره: 251/95 ش 1 به موجب راي شماره 441 تاریخ 95/6/17 حوزه یک حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیها: 1- حسن ابوالحسنى فرزند حسین 2- صادق حیدرى 
چگنى فرزند کاظم به نشانی مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف دوم آقاى صادق حیدرى چگنى 
ملز م به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى جهت انتقال  سند قطعى یکدســتگاه خودرو 206 به شماره 
23-950356 در حق محکوم له حسین اکبرى فرزند محمد به نشــانى زرین شهر ایثارگران پ68  اعالم 
مى گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.  

م الف: 1049 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان /11/805
ابالغ

شماره درخواســت: 9510463624700022 شــماره پرونده: 9509983624700293 شماره بایگانی 
شــعبه: 950316 نظر به اینکه در پرونده کالســه 950316 بازپرســى متهم حسین یوســف زاده فرزند 
بهرام به اتهام ســرقت 1 عدد اره برقى آلمانى و 1 عدد تفنگ بادى 5/5 و 1 عــدد دریل بوش آلمانى و 1 
عد سنگ فرز آلمانى و 1 عدد ســینى مســى قدیمى بزرگ و 1 عدد اتوبخار خارجى و 1 عدد ماشین ریش 
تراش آلمانى و 1 عدد قطار فشــنگ به همراه لوازم آن و 1 عدد مشــعل گاز و لوازم و آچار و آچار فرانسه و 
دستگاه دوربین مدار بســته از منزل آقاى بهروز نظام زاده از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد با توجه 
به مجهول المکان بودن نامبرده بدین وســیله در اجــراى ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفري مراتب 
به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادســراي عمومی و انقالب 
اردستان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام 
قانونی معمول خواهد شــد. م الف: 427 شــعبه اول بازپرســى دادســراي عمومی و انقالب شهرستان

 اردستان/11/807
حصر وراثت

یداله قاسمى پور هومبرى داراي شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 592/95  ش/2 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه داورى داورانى بشناسنامه 
3 در تاریخ 1395/1/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به سه پسر به نامهاي 1) عباس قاسمى پور همبرى به شــماره شناسنامه 2 و 2) رضا قاسمى پور همبرى به 
شماره شناسنامه 4 و 3) محمدرضا قاسمى پور همبرى به شماره شناسنامه 1 و پنج دختر به نامهاى 1) کبرى 
قاسمى پور همبرى به شماره شناسنامه 7 و 2) ناهید قاســمى پور همبرى به شماره شناسنامه 3 و 3) شهال 
قاسمى پور همبرى به شماره شناسنامه 4 و 4) زهرا قاســمى پور همبرى به شماره شناسنامه 2 و 5) افسانه 
قاسمى پور همبرى به شماره شناسنامه 7 و یک همســر دائمی به نام یداله قاسمى پور هومبرى به شماره 
شناسنامه 6 والغیر. اینک با انجام تشریفات 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 شوراي 
حل اختالف اردســتان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 428 شعبه دوم حقوقی شوراي حل 

اختالف اردستان/11/808
مزایده

شماره نامه: 9510113730601255 شــماره پرونده: 9209980350601088 شــماره بایگانى شعبه: 
940174 در پرونده کالسه 940174 اجرایى و به موجب دادنامه 9510420351100315 صادره از شعبه 
11 عمومى اصفهان محکوم علیه اجرایى آقاى شرکت عمران و برق آیین با مدیریت حسین قدوسى محکوم 
است به پرداخت 1/520/145/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له 
حسن شکرالهى و مبلغ 7/050/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى على صابرى 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. مجموعه آهن آالت اسقاطى شامل تیرآهن در سایز و طول هاى مختلف 
ورق به ضخامت و طول هاى مختلف به صورت نیمه ساخت و جوشکارى شده به شکل اچ التین و قوطى 
و تسمه جمعا به وزن 19912 کیلوگرم باســکول کش به قیمت هر کیلو  5500 ریال مى باشد که باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/12/10 ساعت 10 صبح و در همان محل به فروش مى رسد. برنده مزایده 
شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به 
حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ 
سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد. ضمنا خریدار ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/ اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3415  اجراى احکام شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/11/811
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان رئوف صبحى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ دو میلیون و دویست و بیست و شش هزار 
تومان به طرفیت آقاى امیر شایان به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره  1268/95ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/2/4 ساعت 10/30 تعیین 
گرددیه. علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه 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 درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد.  م الف: 3414 شعبه دوم حقوقى 

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک ) /11/813
حصر وراثت

غالمرضا طاهرى داراى شناسنامه شماره 21859 به شرح دادخواست به کالسه 237/95 ش ح 10 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا طاهرى بشناسنامه 
14126 در تاریخ 1393/07/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- غالمرضا طاهرى به ش ش 21859 ، 2- فردین طاهرى به ش ش 577 ، 3- رامین طاهرى 
به ش ش 1025 ، 4- محمدرضا طاهرى به ش ش 21255 (پســران متوفى) 5- زهره طاهرى به ش ش 
23122  ، 6- منیژه طاهرى ش ش 21020 ، 7- ژاله طاهرى ش ش 1299 (دختران متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3410 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/814 /11
حصر وراثت

هادى لسانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 4005 به شرح دادخواست به کالسه 239/95 ش ح 10 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلى لسانى نجف 
آبادى بشناسنامه 991 در تاریخ 1395/11/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- مجید لسانى نجف آبادى  به ش ش 1036 ، 2- هادى لسانى نجف آبادى 
به ش ش 4005 (پسران متوفى) 3- مرضیه لسانى به ش ش 14762 ، 4- الهام لسانى نجف آبادى به ش 
ش 1906( دختران متوفى)  5- زهرا لسانى به ش ش 5520 (دختران متوفى)  6- شهناز عرب پور حاجى 
آبادى ش ش 2672 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3411 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/815
حصر وراثت

حسن براتى داراى شناسنامه شماره 876 به شــرح دادخواست به کالسه 210/95 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شوکت منظرى بشناســنامه 422 در تاریخ 
1395/05/11 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- طیبه براتى به ش ش 440 ، 2- حسن براتى به ش ش 876 ، 3- صفر براتى به ش ش 657 ، 4- محمد 
براتى داشکســتنى به ش ش 328 ، 5- على براتى داشکســنى بــه ش ش 74  ، 6- مهدى برات ش ش 
23026  ، 7 - طاهره براتى داشکســتنى به ش ش 317 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3413 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/11/816

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9509973760202149 دادنامــه:  شــماره 
9409983761300385 شماره بایگانى شعبه: 950071 شاکى: آقاى محمد 
زمانیان فرزند مجید به نشانى شاهین شــهر خ طالقانى فرعى 13 پالك 41 
متهم: آقاى ولى به نشانى شاهین شهر اتهام: ضرب و جرح عمدى راى دادگاه 
در خصوص شــکایت آقاى محمد زمانیان فرزند مجید علیه آقاى ولى که به 
جهت متوارى بودن شهرت ایشان مشخص نشده اســت دایر بر ایراد ضرب  
و جرح عمدى با توجه به محتویات پرونده، اظهارات شــهود تعرفه شــده در 
مرحله تحقیقات مقدماتى و گواهى پزشکى قانونى  عدم حضور متهم در جلسه 
رسیدگى و عدم تدارك دفاع موثر از ناحیه ایشان انتساب بزه به ایشان محرز و 
مسلم و مستندا به مواد 448 ، 488 و 709 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 
1392 متهم را به پرداخت پنج درصد دیه کامل بابت سه ناحیه حارصه سمت 
چپ صورت و دامیه ســمت چپ صورت و پرداخت یک صدم دیه کامل بابت 
جوشگاه ناشــى از جراحت دامیه محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس قطعى 
است. م الف: 1827 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى 

سابق)/11/801

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510103760302500 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983760301241 شماره بایگانى شعبه: 952504 در خصوص شکایت 
خانم زهرا خدیوى علیه آقاى بهروز چنان فرزند ســهراب به اتهام مزاحمت 
تلفنى وقت رسیدگى به تاریخ 1395/12/25 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده 
است که به علت مجهول المکان بودن متهم به دستور دادگاه و قاضى محترم 
در روزنامه آگهى گردد که در شــعبه 103 کیفرى دادگســترى شاهین شهر 
حضور نمایند. م الف: 1871 شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر 

و میمه/11/824 

ابالغ راي
 0 پرونــده: شــماره   9509973760101901 دادنامــه:  شــماره 
940998376150203 شماره بایگانى شــعبه: 950077 شاکى: خانم فریبا 
اشترى فرزند عیدى به نشــانى شاهین شهر ســعدى جنوبى ف 3 غربى پ 
59 متهمین: 1- آقاى لیال فرخى کایدان فرزند محمد به نشانى شاهین شهر 
عطار 8 غربى فعال مجهول المکان 2- آقاى محمد سامانى به نشانى شاهین 
شهر خ سعدى جنوبى فرعى 3 غربى پ 59. اتهام: رابطه نامشروع راى دادگاه 
در خصوص اتهام آقاى محمد سامانى و خانم لیال فرخى کایدان فرزند محمد 
دایر بر رابطه نامشروع، موضوع شــکایت خانم فریبا اشترى، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده، شرح شکایت شاکى و اظهارات او در جلسه دادرسى این دادگاه 
و پرینت و گزارش ریز مکالمات تلفن همــراه 09133070378 که داللت به 
برقرارى تماس هاى متعدد با تلفن همراه 09371089860 که متعلق به متهم 
ردیف دوم است دارد و النهایه توجهًا به اینکه متهمین به رغم استحضار از وقت 
دادرســى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده اند، وقوع بزه انتسابى را 
محرز دانسته مستندا به ماده 637 قانون تعزیرات حکم به محکومیت هر یک 
از متهمین به تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیرى صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در این 
محکمه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 1869  شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق)/11/829

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510100352907585 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359500076 شــماره بایگانى شــعبه: 951438 شــاکى مهشاد 
طاهرى شــکایتى علیه متهمین مصطفى رحیمى ایاز و ســید مجید سلطانى 
فرزند میرابوطالب با موضوع کالهبردارى تقدیم دادگاههاى عمومى شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو 
شــهر اصفهان (103 جزایى ســابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 337  
ارجاع و به کالسه 9509980359500076 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1395/12/24 و ساعت 8:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
متهمین و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا متهمین پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر 
گردد. م الف: 35842 شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى 

سابق)/11/882

احضار
شماره نامه: 9510110354402303 شماره پرونده: 9509980358700772 
شماره بایگانی شــعبه: 951396 آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض 
وجود کیفرخواست) محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 9509980358700772 و 951396 ك 118 
براى شکایت سیدمحمد خلیفه ســلطانى فرزند سیدمهدى علیه پرویز اسالمى 
فرزند حســن به اتهام ضرب و جرح عمدى و ایراد جرح عمدى با چاقو تقاضاى 
کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى 
مورخه 95/12/24 ساعت 8:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفري مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م 
الف: 35859 شعبه 118 دادگاه کیفرى دو امور شهرستان اصفهان (118 جزایى 

سابق)/11/884

ابالغ وقت رسیدگى
به شرح محتویات پرونده کالسه 951603 ك 102 شاهین شهر آقاى جعفر میر 
طالبى فرزند مرتضى مجهول المکان متهم است به احسار که تحت پیگرد قانونى 
مى باشد و براى روز 1395/12/25 ساعت 10 وقت رســیدگى تعیین گردیده 
فلذا به استناد ماده 334 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ میگردد، تا متهم شخصا یا همراه یک 
نفر از وکالى رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید، در غیر 
اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1875 شعبه 102 کیفرى دو 

شاهین شهر و میمه /11/925



1414آگهىآگهى 2875شنبه  23  بهمن  ماه 

حصر وراثت
گودرز کریمى داراى شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 238/95 ش ح 10 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه داودى 
دهدزى بشناسنامه 199 در تاریخ 1395/10/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- گودرز کریمى به ش ش 8 ، 2- فرامرز کریمى به 
ش ش 2 ، 3- یحیى کریمى به ش ش 23 ، 4- محمدحسین کریمى به ش ش 33 ، 5- فریدون 
کریمى به ش ش 309 ، 6- مهرداد کریمى ش ش 1304(پسران متوفى) 7- آذر کریمى ش ش 
40487 ، 8- زیور کریمى ش ش 127 ، 9- کشور کریمى به ش ش 13 (دختران متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3416 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/817
حصر وراثت

 حیدر ربیعیان داراى شناسنامه شــماره 396 به شرح دادخواست به کالســه 169/95 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت پژوهنده 
نجف آبادى بشناســنامه 21061 در تاریخ 1395/07/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- مصطفى ربیعیان نجف آبادى به ش 
ش 730 ، 2- مرتضى ربیعیان نجف آبادى به ش ش 789 ، 3 - حیدر ربیعیان به ش ش 396 ، 
4- غالمرضا ربیعیان به ش ش 617 ، 5- علیرضا ربیعیان به ش ش 392  ، 6- صدیقه ربیعیان 
ش ش 129 ، 7- خدیجه ربیعیــان ش ش 520 ، 8- فاطمه بیگم رفیعیان نجف آبادى ش ش 
863 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 3417 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/11/818
حصر وراثت

محمد هادى داراى شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 241/95 ش ح 10 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امین اله هادى 
بشناسنامه 6 در تاریخ 1395/10/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1- مهدى هادى به ش ش 4656 ، 2- محمدهادى به ش ش 
1 ، 3- ذبیح اله هادى به ش ش 2 ، 4- حسین هادى به ش ش 791 (پسران متوفى) 5- الهه 
هادى به ش ش 8074  ، 6- ایران هادى بودانــى ش ش 1 ، 7- توران هادى بودانى ش ش 
24673  8- مرضیه هادى به ش ش 2504 (دختران متوفى) 9- صدیقه یزدانى فضل آبادى به 
ش ش 3 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف:  3419 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/11/819
ابالغ رأى 

شماره دادنامه: 9509973730401088 شماره پرونده: 9509983730400162 شماره بایگانى 
شعبه: 950164  خواهان: آقاى حیدرعلى همتیان نجف آبادى فرزند حسین به نشانى اصفهان 
نجف آباد خیابان شــیخ بهایى جنوبى بلوار ش حجتى ك ش ربیعیان خواندگان: 1. آقاى حمید 
همتیان فرزند حسین 2. آقاى سعادت همتیان فرزند حسین 3. خانم اعظم حجتى فرزند حسین 4. 
خانم عفت همتیان فرزند حسین  5. آقاى پروانه حجتى فرزند حسین 6. خانم سهیال حجتى فرزند 
حسین  7. آقاى قنبرعلى همتیان فرزند حسین  8. آقاى محمدرضا حجتى فرزند حسین  9. خانم 
عزت همتیان فرزند حسین 10. خانم خدیجه صباغى رنائى فرزند صادق 11. خانم رقیه هادى 
فرزند حسین  12. خانم فاطمه همتیان فرزند حســین 13. آقاى مینا حجتى فرزند حسین 14. 
آقاى احمدرضا حجتى فرزند حسین 15. خانم عصمت همتیان فرزند حسین 16. آقاى علیرضا 
حجتى فرزند حسین 17. خانم منیژه حجتى فرزند حسین 18. آقاى على همتیان فرزند حسین 
19. آقاى الیاس حجتى فرزند حسین 20. آقاى اسداله همتیان فرزند حسین  همگى به نشانى 
اصفهان- نجف آباد خ شــیخ بهایى جنوبى ك محمدعلى حاجى صادقى 21. آقاى عبدالرضا 
حجتى فرزند حسین  22. آقاى مهدى حجتى فرزند حسین  همگى به نشانى مجهول المکان 23. 
آقاى مجید همتیان فرزند حسین  به نشانى اصفهان- نجف آباد 24. آقاى محمدعلى کامرانیان 
فرزند قربانعلى به نشانى اصفهان- نجف آباد خ قدس غربى روبروى پایگاه بهداشت امام حسن 
مجتبى مغازه کلبه کوهستان ورزشى خواسته ها: 1. الزام به تنظیم سندرسمى ملک و انتقال2.  
مطالبه خسارات دادرسى . دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: درخصوص دعوى آقاى حیدرعلى همیتان بطرفیــت آقایان و خانم ها خدیجه صباغى 
رنانى، محمدعلى کامرانیان، محمدرضا، منیژه، مینا، علیرضا، احمدرضا، پروانه؛ اعظم، الیاس، 
ســهیال، عبدالرضا، مهدى همگى حجتى، رقیه هادى، سعادت، قنبرعلى، على، فاطمه، عفت، 
عزت، عصمت، مجید، اسداله و حمید همگى همتیان بخواسته الزام به انتقال رسمى پالك ثبتى 
1383/1 قطعه 10 نجف آباد و مطالبه خسارات وارده نظر به اینکه 1- حسب پاسخ استعالم واصله 
از اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد ششدانگ پالك مرقوم بنام خانم صباغى و مرحوم حسین 
حجتى در جریان ثبت است 2- ایشان بموجب قرارداد عادى 70/8/9 ششدانگ خانه موضوع آن 
پالك را به آقاى کامرانیان واگذار نموده و متعهد به انتقال رسمى شده اند سپس ایشان بموجب 
قرارداد 70/8/28 مورد معامله را به حسین همتیان به میزان 4/5 دانگ و همسرش خانم رقیه 
هادى به میزان 1/5 دانگ واگذار نموده و ایشان نیز بموجب قرارداد 95/2/17 به خواهان واگذار 
نموده اند 3- خواندگان ردیف دوم و 14 الى 24 با تقدیم لوایحى بر این واگذارى ها صحه گذاشته 
و موافقت خود را جهت انتقال سند اعالم نموده اند سایر خواندگان در دادگاه حاضر نشده دفاعى 
مطرح ننموده اند و بدین ترتیب مســتندات خواهان مصون از ایراد باقى مانده است 4- حسب 
نظر کارشناس که مصون از اعتراض باقى مانده ملک موضوع قراردادهاى پیشگفت در محدوده 
پالك مرقوم بوده و معادل ششدانگ آن پالك است لذا دادگاه دعوى خواهان را ثابت تشخیص 
داده و با استناد به مواد 362 و 219 قانون مدنى حکم بر الزام خانم صباغى و وراث مرحوم حسین 
حجتى (خواندگان ردیف 3 الى 13) به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى و انتق ال ششدانگ 
پالك مرقوم در حق خواهان و محکومیــت خواندگان ردیف 24-14 به پرداخت 2/210/000 
ریال بعنوان خسارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید نسبت به خوانده کامرانیان 
بلحاظ عدم توجه دعوى با استناد به ماده 89 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى 
گردد این راى نســبت به خدیجه صباغى و وراث مرحوم حسین حجتى غیر از احمدرضا غیابى 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و نسبت به سایرین حضورى است و ظرف 
عمین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر مســتقر در مرکز استان مى باشد. م 

الف: 3412 مسیبى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى نجف آباد/11/820
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510423730100570 شماره پرونده: 9509983730100517 شماره بایگانی 
شعبه: 950528 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9509973730100873 محکوم علیه راضیه حســن پور فرزند صفدر نشانى: اصفهان خیابان 
جى- عطشــاران کوچه بهار با وکالت مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى: 
نجف آباد- خیابان امام کوى ارشاد مقابل حســینیه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى- مجتمع 
ارشاد طبقه سوم واحد 6 محکوم است به پرداخت مبلغ پانصد و  بیست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 16/925/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 95/5/20 تا زمان وصول بر اساس نرخ شاخص تورم در حق محکوم له علیرضا حیدرى 
زفره فرزند: اکبر به نشانى اصفهان- فالورجان زفره خ مولوى ك مولوى 11 پ 91  اجرائى و 
نیز پرداخت مبلغ 26000000 ریال به عنوان نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند 
که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا 
عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 3418 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان نجف آباد/11/821
احضار

شماره نامه: 9510113733201507 شماره پرونده: 9509983733200636 شماره بایگانى 
شعبه: 950669 آقایان: رضا رزم پوش فرزند حسین و مجتبى حکمت فرزند على مجهول المکان 
نظر به شکایت محمدباقر شریعتى علیه شما درپرونده کالسه 950669 مبنى بر مشارکت درجعل 
و استفاده از سند مجعول و کالهبردارى بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه 
پس از انتشار این آگهى جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید عدم حضور شما مانع از اتخاذ 
تصمیم نخواهد شد.   م الف: 3420 شعبه سوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

نجف آباد/11/822
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خانم وحیده فلک زاده فرزند کریم- خواهان خانم لیال 
موجودى رنانى  دادخواستى با موضوع الزام به انتقال سند خودرو پژو پارس به شماره انتظامى 881 

د 52- ایران 53 به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
190/95 ش 10 ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 ساعت 9/30 صبح تعیین وقت 
گردیده اســت. 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 آگهى در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر 
این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1862 شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/823
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759207454 شماره پرونده: 9509983759201203 شماره بایگانی 
شعبه: 951226 خواهان داریوش ململى لولوئى دادخواستى به طرفیت خوانده سیامک کهکشان 
به خواسته مطالبه خسارت و تامین خواسته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شهر و میمه 
واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759201203 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/2/30 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر 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 گرددم الف: 1687 

 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/11/825
مزایده

شــماره آگهــى: 139503902141000031 شــماره پرونــده: 7804002004000005 و 
7804002004000003 و 7804002004000004 و 7804002004000002 و 
7804002004000002 و 7804002004000001 آگهى مزایــده اموال غیرمنقول پرونده 
شــماره بایگانى 9500053 الى 9500058 با عنایت به محتویات پرونده اجرائى کالسه فوق، 
ششدانگ قطعه زمین پالك 457 فرعى از 255 و 256 فرعى از 299  اصلى واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان به مساحت 11937مترمربع با حدود و مشخصات شماًال جمعًا به طول 100 متر 
دیواریست به دیوار پالکهاى 455  الى 459 شــرقًا به طول 100 متر دیوار به دیوار پالك 460 
جنوباً به طول 111 متر دیواریست بخیابان غرباً اول به طول 7 متر دوم که جنوبى است به طول 5 
متر به دیوار پالك 456 و سوم به طول 93 متر دیوار به دیوار پالك 453 فرعى در ص 522 دفتر 
253  امالك ذیل ثبت 56970 بنام شرکت مهیاگاز سهامى خاص ثبت شده به شماره 45559 
ثبت شــرکتهاى تهران و ســند مالکیت چاپى 446777 بنامش صادر گردیده است طى اسناد 
رهنى 83763- 70/6/13 و 84063- 70/7/20 و 84574- 70/9/16 و 85332- 71/1/19 و 
88040- 71/12/19 و 88048- 71/12/20 دفتر اسناد رسمى 65  اصفهان در رهن بانک ملى 
ایران شعبه اصفهان قرار گرفته و چون تخلف از پرداخت دین و بدهى نموده، بستانکار تقاضاى 
ارزیابى و سپس مزایده مورد رهن را داده و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع 
و هیأت کارشناسان رسمى دادگسترى به مبلغ 38/553/000/000 ریال (سى و هشت میلیارد 
و پانصد و پنجاه و سه میلیون ریال) ارزیابى و به شرح ذیل توصیف نموده است: محل مورد نظر 
واقع در مورچه خورت شــهرك صنعتى مورچه خورت خیابان ابوریحان سوم کارخانه مهیا گاز 
الف: عرصه موقعیت محلى به شرح کروکى مندرج در ذیل صفحه سوم و حسب مفاد سند مالکیت 
مربوطه و وضعیت موجود ششــدانگ یک باب کارخانه به مساحت 11937 مترمربع که شماًال 
به طول 100 متر به پالك مجاور جنوبًا به طول 111 متر مجاور خیابان شرقًا به طول 100 متر 
به پالك مجاور و غربًا اول به طول 7 متر دوم جنوبى است به طول 5 متر به دیوار پالك مجاور 
سوم به طول 93 متر به پالك مجاور محدود شده است در این قطعه زمین مستحدثاتى به شرح 
زیر در آن احداث گردیده است: ب: مستحدثات 1- ساختمان شــماره 1  ادارى این ساختمان 
در دو طبقه به زیربناى حدود 141 مترمربع احداث گردیده اسکلت ساختمان دیوار آجرى باربر 
سقف تیرآهن و طاق ضربى نماى بیرونى آجر لفتون 5/5 سانتى متر با درب و پنجره هاى فلزى 
پوشش بدنه گچ و خاك و سفیدکارى کف موزاییک دربهاى داخلى چوبى مى باشد. 2- ساختمان 
شماره 2 سالن لعاب: این سالن که به صورت سوله فلزى با پوشــش ورق گالوانیزه کرکره اى 
پشم شیشه و تورى مرغى با مساحت حدود 780 مترمربع احداث گردیده است دیوارهاى جانبى 
از آجر 5/5 سانتى به ضخامت 35 سانتى متر پوشــش کف بتن و درب و پنجره ها پروفیل آهنى 
است. 3- ساختمان شماره 3 کوره لعاب: به مســاحت 1228 مترمربع به صورت خرپاى فلزى 
ساخته شده با نبشى و ستون فلزى از لوله با پوشش ورق گالوانیزه کرکره اى پشم شیشه و تورى 
مرغى مى باشد پوشش کف بتن دیوارهاى جانبى آجر به ضخامت 35 سانتى متر نما آجر با درب 
و پنجره هاى فلزى است. 4- ساختمان شماره 4 پست برق: اسکلت ساختمان دیوار آجرى باربر 
با سقف تیرآهن و طاق ضربى درب فلزى و پوشش کف بتنى و با زیربناى حدود 106 مترمربع 
مى باشد. 5- ساختمان شماره 5 (انبارى و سرویس هاى بهداشتى): اسکلت ساختمان دیوار آجرى 
باربر با سقف تیرآهن و طاق ضربى با زیربناى حدود 86 مترمربع احداث گردیده پوشش بدنه انبار 
گچ و درب فلزى و پوشش بدنه سرویس هاى بهداشتى کاشى با کف سرامیک و درب هاى چوبى 
مى باشد. 6- ساختمان شماره 6 (انبارى و رستوران) اســکلت ساختمان سوله فلزى با پوشش 
تورى مرغى پشم شیشــه وروق گالوانیزه کرکره اى با دیوارهاى از آجر 5/5 سانتى به ضخامت 
35 سانتى متر ساخته شده است در سرتاسر داخل سوله در ارتفاع سه مترى سقف تیرچه بلوك 
اجرا گردیده اســت به طوریکه ســالن به دوطبقه مجزا که طبقه همکف جهت استفاده انبار با 
پوشش کف بتن و درب وپنجره فلزى و طبقه اول رستوران با سرامیک فرش شده و پنجره هاى 
آلومینیوم مى باشد مساحت این ساختمان حدود 1030 مترمربع مى باشد. 7- ساختمان شماره 
7 سالن پرس: این ســالن که به صورت سوله کامل با پوشش ســقف ورق گالوانیزه کرکره اى 
پشم شیشه و تورى مرغى به مســاحت حدود 1100 مترمربع احداث گردیده دیوارهاى جانبى 
آجر لفتون دو طرف نمایه ضخامت 35 ســانتى متر دربها فلزى پنجره ها  فلزى با شیشــه کف 
سازى از بتن مى باشد. 8- ساختمان شماره 8 سالن تکمیل: این سالن که به صورت سوله کامل 
با پوشش سقف ورق گاالونیزه کرکره اى پشم شیشــه و تورى مرغى به مساحت حدود 1440 
مترمربع احداث گردیده است دیوارهاى جانبى آجر لفتون دو طرف نمایه ضخامت 35 سانتى متر 
دربها فلزى پنجره ها  فلزى با شیشه کف سازى از بتن مى باشــد در قسمت شمالى این سالن 
بالکن در ارتفاع سه مترى در طول سالن و به عرض 5 متر با سقف تیرچه بلوك اجرا شده است. 
9- ساختمان شماره 9 سالن پرس: این ســالن که به صورت سوله کامل با طراحى سوله دوقلو 
با پوشش سقف ورق گالوانیزه کرکره اى پشم شیشــه تورى مرغى به اجرا درآمده است داراى 
مساحت حدود 1700 مترمربع دیواره اى جانبى آجر لفتون دو طرف نمایه ضخامت 35 سانتى متر 
دربها فلزى و پنجره ها فلزى با پنجره ها فلزى با شیشه کف سازى از بتن مى باشد. 10- ساختمان 
شماره 10 سالن محوطه: این ســالن که به صورت سوله کامل بدون دیوار جانبى و درب داراى 
مساحتى حدود 2000 مترمربع با پوشش ســقف ورق گالوانیزه کرکره اى پشم شیشه و تورى 
مرغى مى باشد. 11- ساختمان شماره 11 سالن پرس: مساحت این سالن 212 مترمربع دیوارها 
باربر سقف به صورت خرپاى فلزى ساخته شده از نبشى نماى خارجى آجر 5/5 سانتى پوشش 
کف و بدنه داخلى سالن سنگ با درب و پنجره  آلومینیومى مى باشد. 12- ساختمان شماره 12 
(ادارى): به زیربناى تقریبى 450 مترمربع که در دو طبقه احداث شده دیوارهاى ساختمان باربر 
درب و پنجره هاى فلزى و آلومینیوم پوشش کف قسمتى ســرامیک و قسمتى سنگ دربهاى 
داخلى چوبى و پوشــش بدنه داخلى دیوارها گچ و خاك و سفیدکارى مى باشد. 13- ساختمان 
شماره 13 انبار: به زیربناى تقریبى 65 مترمربع دیوارهاى جانبى آجر باربر سقف به صورت خرپا 
با ورق گالوانیزه و لوله به اجرا درآمده است. 14- ساختمان شماره 14 ادارى و نگهبانى: دو طبقه 
با اسکلت دیوار آجرى باربر ســقف تیرآهن و طاق ضربى با نماى آجر 5/5 سانتى پوشش بدنه 
داخلى گچ و خاك ســفیدکارى دربهاى داخلى چوبى پنجره هاى فلزى به زیربناى حدود 205 
مترمربع مى باشد. 15- دیوارکشى و محوطه سازى: با توجه به تراکم تعداد سالنها محوطه سازى 
با آسفالت انجام شــده و پیرامون کارخانه دیوار آجرى دوطرف نما با بندکشى به ضخامت 35 
سانتى با ارتفاع 3 متر و به طول حدود 255 متر و چند باب درب فلزى ماشین رو به اجرا درآمده 
است الف) ارزش عرصه به مساحت 11937 مترمربع طبق سند از قرار هر مترمربع 1/100/000 
ریال جمعًا به مبلغ 13/130/700/000 ریال ب) ارزش اعیانى و مســتحدثات ردیف 1 الى 15 
شرح داده شده جمعًا به مبلغ 25/422/300/000 ریال. ملک فوق از طریق مزایده از ساعت 9 
الى 12 روز دوشــنبه مورخ 1395/12/16 در اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر، واحد اجرا، 
طبقه دوم، جمع ارزش کل عرصه و اعیانى و مستحدثات از پایه مبلغ 38/553/000/000 ریال 
(سى و هشت میلیارد و پانصد و پنجاه و سه میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقداً فروخته مى شود، طبق اعالم بستانکار داراى بیمه مى باشد، الزم به ذکر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد 
شد و فروش صرفًا نقدى میباشد، ضمنًا این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان روز شنبه مورخ 1395/11/23 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى، روز مزایده به 
روز بعد موکول خواهد شد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده 
طى فیش مخصوص اداره به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى است 
ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقــت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
در حســاب اداره ثبت اســناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 1866 واحد اجراى اسناد رسمى

 شاهین شهر/11/826
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 2/ 139504002003000747 شماره بایگانى شعبه: 9500240 شماره ابالغیه : 
139505102141000582 آگهى ابالغ اجرائیه شماره پرونده : 2/ 139504002003000747 
و شماره بایگانى 9500240 بدین وســیله به آقاى رافیک نظریان نام پدر: ابدیک تاریخ تولید 
: 1349/3/17 شماره ملى 6219443616  شماره شناســنامه: 1362 به نشانى: شاهین شهر: 
خیابان خاقانى فرعى 2 پالك 22 مدیون پرونده شماره  : 2/ 139504002003000747 شماره 
بایگانى 9500240 ( بایگانى 9501491/1  اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان) ابالغ مى شود 
که مدیریت شعب بانک سپه اصفهان جهت وصول مبلغ 645/224/372 ریال بابت اصل، سود و 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1395/5/10 و خسارت روزانه مبلغ 467/089 ریال از تاریخ مذکور 
تا تاریخ تسویه حساب باستناد قرارداد بانکى شماره 119413794- 1394/4/9  ه.ش علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه فوق تشکیل و طبق گزارش مورخ 1395/9/28 

مامور واحد ابالغ دادگسترى شاهین شــهر، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان آگهى مى شود و ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد چنانچه نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان 

خواهد یافت. م الف : 1867  اداره اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /11/827
حصر وراثت

مریم اسماعیلى داراى شناسنامه شــماره 51 به شرح دادخواست به کالســه 428/95  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اسماعیلى 
بشناسنامه 15 در تاریخ 94/4/22  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- اقدس حدادى به ش.ش 49 (زوج) 2- على اسماعیلى به ش.ش 4 
(فرزند) 3- مریم اسماعیلى به ش.ش 51 (فرزند) مى باشند و وراث دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 1861 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/11/828
ابالغ راي

شماره پرونده: 977/95 ش 4 ح شماره دادنامه: 1236 تاریخ رسیدگى: 95/11/9 مرجع رسیدگى: 
شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: رشید سامریان- فردوسى فرعى 21 
غربى پ 24، خواندگان: اریک بابومیان و رحمان کوشافرد هر دو مجهول المکان، خواسته: الزام 
خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند اتومبیل شماره 82 ل 419  ایران 43. گردشکار: 
خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان رشید سامریان- 
فردوســى فرعى 21 غربى پ 24 بطرفیت خواندگان: اریک بابومیان و رحمان کوشافرد هر دو 
مجهول المکان به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند اتومبیل شماره 82 
ل 419  ایران 43 بنام خواهان شورا با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست (قولنامه) 
مورخه 94/12/9 که حاکى از وقوع بیع و انتقال خودرو فوق االشــاره به خواهان است و پاسخ 
استعالم اداره راهور به شماره 95/9/28 که مالکیت مورد معامله را به نام خوانده ردیف دوم اعالم 
نموده و خواندگان نیز نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت 
خود به شورا ارائه نشده است لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 
220- 362 قانون مدنی خواندگان را محکوم به محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه و 
انتقال سند اتومبیل شماره 82 ل 419  ایران 43 بنام خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا نسبت و ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 1851 طباطبایى قاضى شعبه چهارم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/830
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 950865 خواهان ها: 1- طلعت حسین زاده اصفهانى 2- وحید ابو 
دادخواستی مبنی بر مطالبه یارانه معوقه از تاریخ 94/12/1 لغایت اجراى حکم و تفکیک آن على 
الحساب مقوم به91/000/000 ریال به طرفیت یداله ابو تقدیم نموده است.وقت رسیدگی براي 
روزچهارشنبه مورخه 95/12/25 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا،پالك 
57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان- شــعبه اول شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 35833 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/ 11/847 
حصر وراثت

احمدرضا کرمى گاونانى داراي  شناسنامه شماره  582 به شرح دادخواست به کالسه 5903/95  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتحعلى 
کرمى گاونانى به شناسنامه 401 تاریخ 95/9/26  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  1 – منور زمانى جوهرستانى 74 (زوجه) 2- زهرا کرمى 
گاونانى 621 (فرزند) 3- فاطمه کرمى گاونانى 1170 (فرزنــد) 4- متین کرمى گاونانى 498 
(فرزند) 5- سهیال کرمى گاونانى 3 (فرزند) 6- شهربانو کرمى گاونانى 249 (فرزند) 7- احمدرضا 
کرمى گاونانى 582 (فرزند) 8- شــهناز کرمى گاونانى 1549 (فرزند)  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 34569 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/875 /11
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان خانم کبرا حقیقى فرزند على دادخواستى به طرفیت آقاى على حقیقى به خواسته اجازه 
ازدواج تقدیم دادگاههاى خانواده شهرســتان اصفهان نموده که به شعبه اول خانواده اصفهان 
واقع در خیابان میر مجتمع شهید قدوسى طبقه چهار ارجاع و به کالسه 951464 ثبت و داراى 
وقت رســیدگى 1395/12/25 ساعت 10 صبح مى باشــد لذا به جهت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد.  م الف: 35807 شعبه اول دادگاه 

خانواده اصفهان/11/876
مزایده

در پرونــده 950084 ح 3 اجرا و به موجب نیابت ارســالى از شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
محکوم علیهــم 1- علیرضا جنتــى2- مصطفى وعیدى به نحو تســاوى بــه پرداخت مبلغ 
807/189/061 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم لها خانم پروانه وحید دستجردى و 
مبلغ 40/359/450 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به شــرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى نموده 
اســت.صورت اموال مورد مزایده: 65/000 متر لولــه 16 میلیمتر (PEX-AL-PEX) از 
قرار هر متر 9/500 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان 
برگزارى مزایده: 1395/12/7 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده:اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر.محل بازدید از اموال توقیفى:شهرك صنعتى مورچه خورت از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده 
میبایست10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب 
ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حســاب سپرده واریز نماید واال 
ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى 
گردد.کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود ودر روز انجام مزایده 
درخواست کتبى به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده 
شرکت داده شوند.م الف: 1874 شــکل آبادى مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 

شاهین شهر/11/926
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 اســناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است 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 اشخاصى که به آراء مذکور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است 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 سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
راي شــماره 139560302019000622- 1395/11/10 خانــم مریــم کوهســتانى 
فرزند غالمحســین ششــدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شــده از پالك شــماره 216 
فرعــى از 123 اصلــى به مســاحت ششــدانگ 267,71 متر مربــع واقــع در اراضى خلف 
جمبد بخــش ثبتى دهاقــان تاریخ انتشــار نوبت اول: شــنبه  1395/11/23 تاریخ انتشــار 
نوبت دوم: یــک شــنبه 1395/12/8 م الــف: 95/259 آقاســى رئیس اداره ثبت اســناد و

 امالك دهاقان/11/927
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/18/331726- 1395/11/17 نظر به اینکه آقاى صفر شمسى مورکانى 
فرزند محمد به استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، 
مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالك 1022 فرعى از 165  اصلى واقع در 
مورکان بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 251 دفتر 16 امالك این اداره ذیل ثبت 2506 به 
نام ایشان ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل 186653 سرى الف/82 صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى انجام نشــده، اما ســند مالکیت به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون 
ثبت، مراتب آگهی مى شود که هرکس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 1054  اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان لنجان/11/928

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973749101502 شماره پرونده: 9509983749200036 شماره بایگانی 
شعبه: 950792 شاکى: خانم مرضیه جعفرى فرزند یدا... به نشانى: دهاقان شهر گلشن خ آزادگان 
ف 16 پ 21، متهم: آقاى حامد خداپرست شندى فرزند محمدعلى به نشانى: مجهول المکان، 
اتهام ها: 1- مزاحمت تلفنى 2- انتشار تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهاى توهین آمیز 
و...، گردشکار: دادگاه با توجه به بررســى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم 
رســیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى 
حامد خداپرست شندى فرزند محمدعلى دایر بر ایراد افترا و نشر اکاذیب موضوع شکایت شاکى 
خصوصى خانم مرضیه جعفرى، متن خارج نویسى شده پیامک، اظهارات شهود، استعالم از اداره 
مخابرات و عدم حضور متهم علیرغم ابالغ قانونى و نشر آگهى و کیفرخواست صادره از دادسراى 
شهرستان دهاقان بزه انتسابى را حمل بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده 697 و 698 قانون 
مجازات اسالمى به یکسال حبس و 74 ضربه شــالق محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 95/266 رضایى 

دادرس على البدل شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان/11/930 
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973749102074 شــماره پرونده: 9409983749201132 شماره 
بایگانی شعبه: 951025،  1- آقاى سلیمان عاشــورى فرزند حسین شاکى و متهم، به نشانى: 
دهاقان- دولت آباد- جنب حسینیه 2- آقاى ســیامک مصطفایى فرزند جبار متهم، به نشانى: 
مجهول المکان، اتهام: کالهبردارى، گردشــکار: دادگاه با توجه به بررســى مجموع اوراق و 
محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگى به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى دادگاه: در خصــوص اتهام آقاى ســیامک مصطفایى فرزند جبار دائر بــر کالهبردارى 
(برداشــت غیرمجاز وجه از عابر بانک)، میزان یک میلیون و سیصد و هشــت هزار تومان از 
حساب شــماره 813624780 موضوع شــکایت آقاى سلیمان عاشــورى با توجه به شکایت 
شــاکى خصوصى، پرینت ماخوذه از بانک محال علیه و اســتعالم واصله از مشخصات فردى 
صاحب حســاب، عدم حضور متهم علیرغم ابالغ قانونى و نشــر آگهى و کیفرخواست صادره 
از دادسراى شهرســتان دهاقان بزه انتســابى را حمل بر صحت تشخیص و مســتنداً به ماده 
741 قانون مجازات اســالمى متهم را به پرداخت رد مال به میزان موضوع شــکایت در حق 
شاکى و دو ســال حبس تعزیرى و جزاى نقدى به مبلغ بیســت میلیون ریال در حق صندوق 
دولت محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز قابــل واخواهى در این دادگاه 
و ســپس ظرف بیســت روز تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشــد. م الف: 95/267 رضایى دادرس على البدل شــعبه اول دادگاه عمومی شهرســتان

 دهاقان/11/931 
حصر وراثت

على صالحى نژاد داراي شناسنامه شماره 166 به شــرح دادخواست به کالسه 149/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد صالحى نژاد 
بشناسنامه 5236 در تاریخ 1392/6/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- على صالحى نژاد فرزند حیدر ش.شناسنامه 166 متولد 1334 
صادره از دهاقان (پدر متوفى) 2- فاطمه صالحى نژاد فرزند سرمست متولد 1334 ش.شناسنامه 
160 صادره از دهاقان (مادر متوفى) 3- فاطمه بربریلمه على آبادى فرزند بهرام ش.شناسنامه 
2 متولد 1358 صادره از دهاقان (همسر متوفى) 4- پویا صالحى نژاد فرزند محمد ش.شناسنامه 
5120066216 متولد 1377 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 5- امیرسام صالحى نژاد فرزند محمد 
ش.شناســنامه 8- 512012868 متولد 1390 صادره از دهاقان (پسر متوفى) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/265 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

دهاقان (مجتمع شماره یک)/11/932
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان حسن اسدى زاده دادخواســتى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت آقاى شیرعلى علیخانى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1808/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/24 ساعت 8  
صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواننده اخطار مى گردد که از تاریخ 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه 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 درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3428 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد(مجتمع شماره یک)/11/935
فقدان سند مالکیت

شماره: 951218641140672- 1395/11/17چون ورثه منصور قلى امیرنیرومند فرزند عیسى 
قلى به استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدندکه 
سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 790/226 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که در صفحه 283 دفتر 179 ذیل ثبت 32154 و سند مالکیت 923368 که بنام نامبرده ثبت و 
سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند قطعى دفترخانه نجف آباد به او انتقال یافته و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه 
در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالک یت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3431 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/11/945
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 148/95 ش ح 8 خواهان مسعود میرعباســى دادخواستى به خواســته الزام خوانده 
به طرفیت خوانده فرهاد عیدى وندى به شــوراى حل اختالف شــعبه شهرســتان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 95/12/23 
ســاعت 4/15 عصر تعیین گردید. علیهــذا چون خوانــده مجهول المــکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود 
و به خوانــده اخطار مى گردد که از تاریخ نشــر آگهى ظــرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. م الف: 3443  شــعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/11/977
ابالغ وقت رسیدگى

 شــماره: 147/95 ش ح 8 خواهان مسعود میرعباسى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده به 
طرفیت خوانده مهدى عیدى وندى به شــوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/23 ساعت 4 عصر 
تعیین گردید. علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه 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 درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. م الف: 3442  شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/978
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 146/95 ش ح 8 خواهان مسعود میرعباسى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به 
طرفیت خوانده محمد خدایى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/23 ساعت 4 عصر تعیین 
گردید. علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه 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 درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3441 شعبه 12  حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/979
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103731004882 شــماره پرونده: 9309983732101366 شماره 
بایگانى شعبه: 940928 در پرونده کالسه 940928 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو نجف آباد خانم 
اعظم فخرى فرزند سیدمجتبى، متهم اســت به انتقال مال غیر، نظر به اینکه متهم در آدرس 
اعالمى شناخته نشده است لذا وفق ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسى کیفرى به متهم ابالغ 
مى گردد در جلسه مورخه 1396/01/20 ساعت 9:30 صبح در شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو 
نجف آباد حاضر شوند. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم قانونى نمى باشد. م الف: 36170 شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد (101 جزایى سابق)/11/995
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آیا شما هم در کشمکش هستید تا چاقى فرزندتان را کاهش دهید؟ توصیه 
ما این است که از شــیر کامل اســتفاده کنید. تحقیق جدیدى نشان 
مى دهد که نوشیدن شــیر کامل باعث الغرتر شدن بچه ها شده و 
 D در مقایسه با شیر کم چرب یا شــیر بى چربى، میزان ویتامین
آنها را افزایــش خواهد داد. در این تحقیق، کودکانى که شــیر 
کامل یا پرچرب نوشیدند (که 3.25 درصد از آنها حاوى چربى 
بود)  امتیاز شــاخص حجم بدن شان (BMI) 0/72 واحد 
کمتر از کودکانى گزارش شــد که شــیر با چربى 1 تا 
2 درصد خورده بودند. این نتیجــه را مى توان با 
تفاوت میان کودکى با وزن متعادل و ســالم 
و کودکــى که اضافه وزن دارد مقایســه 

نمود. 
محققــان معتقدنــد علــت این 
مســئله مى تواند این باشد که 
کودکانى که شــیر پرچرب 
مى خورنــد اغلــب کمتر 
مى شــوند  گرســنه 

و همیــن اشــتهاى آنهــا را بــراى خــوردن غذاهایــى با کالــرى باال 
کمتر مى کنــد. هم چنیــن آنهایى کــه روزانه یــک لیوان شــیر کامل 
یــا پرچــرب مى خورنــد در مقایســه بــا کودکانى کــه تقریبا ســه بار 
شــیر کم چرب مى خورند، میزان ویتامیــن D آنها که گفته مى شــود از 
اســتخوان ها و سیســتم ایمنى بدن محافظت مى کند، به مراتب بیشــتر 

است.
از دیگر علل این مســئله این اســت که ویتامین D یکــى از حالل هاى 
چربى بوده و این یعنى به جاى آب، در چربى حل مى شــود. بنابراین شیرى 
که محتواى چربى آن باالتر اســت ویتامین D بیشــترى خواهد داشت. 
کودکانى که شیر کم چرب مى خورند میزان چربى بدن شان هم کمتر بوده 
و از مزایاى میزان باالتر ویتامین D در شــیر پرچــرب بهره مند نخواهند 

شد. 
در این تحقیق، محققان بر روى 2745 کودك دو تا شش ساله تحقیقاتشان 
را انجام دادند. نتایج نشــان مى دهد که به منظور کاهــش خطر چاقى در 
کودکان، دســتورالعمل هاى غذایى توصیه مى کنند که کودکان باالى دو 
ســال روزانه دو ُپرس شــیر کم چرب (که یک تا دو درصد آن چربى است) 

بخورند.  

آیا شما هم در کشمکش هستید تا چاقى فرزندتان را کاه
ما این است که از شــیر کامل اســتفاده کنید. تحق
مى دهد که نوشیدن شــیر کامل باعث الغرتر ش
در مقایسه با شیر کم چرب یا شــیر بى چربى،
آنها را افزایــش خواهد داد. در این تحقیق، ک
ا 5کامل یا پرچرب نوشیدند (که 3.25 درصد
I) بود)  امتیاز شــاخص حجم بدن شان

ش کمتر از کودکانى گزارش شــد که
2 درصد خورده بودند. این نتیج
تفاوت میان کودکى با وزن
و کودکــى که اضافه و

نمود. 
معتق محققــان
مســئله مى
کودکانى
مى خور
گرســ

بر اســاس تحقیقات جدید، میزان ویتامین D بر شانس زنده 
ماندن بیشتر بیماران مبتال به سرطان پستان تاثیر دارد.

محققان موسسه ســرطان رزول پارك نیویورك، داده هاى 
حدود 1700 بیمار مبتال به ســرطان پســتان را در کالیفرنیا 
بررســى کردند و دریافتند میزان باالتر ویتامین D به هنگام 
تشــخیص بیمارى با شانس بیشــتر زنده ماندن فرد مرتبط 
است. این رابطه در زنان قبل از ســن یائسگى قوى تر است. 
پژوهشگران دریافتند میزان ویتامین D در بیماران مبتال به 
تومورهاى در مرحله پیشرفته کمتر است و در زنان قبل از سن 
یائسگى مبتال به سرطان ســه گانه منفى در کمترین میزان

 است.
سرطان سه گانه منفى شایع ترین نوع سرطان پستان در بین 
زنان بوده که با تغییر در ژن موســوم به BRCA1 همراه 

است.
به گفتــه محققان ایــن یافته ها، 

شــواهد تجربى قانع کننده اى 
در مــورد رابطه بیــن میزان 

پایین ویتامین D و ریسک 
پیشرفت سرطان پستان و 

مرگ را نشان مى دهد.

یک متخصص فراماکوتراپى گفت: مصرف قرص هاى 
فروس سولفات به همراه لبنیات، مانع جذب آهن مى شود 

و درمان کم خونى را دچار اختالل مى کند.
دکتر علــى خوارزم کیا بــا اعالم این خبــر اظهار کرد: 
تداخالت دارویى طیف گســترده اى از مشکالت را به 

دنبال دارد.
وى با بیان اینکه تداخل دارویى شــامل تداخل دارو با 
غذا یا مواد دیگر و دارو با داروســت، اضافه کرد: دارو به 
عنوان ماده اى شیمیایى براى تشخیص و درمان در نظر 
گرفته مى شــود و غلظت آن در خون و محل مورد نظر 

مشخص است.
خوارزم کیا بیان کرد: دارو در جذب، توزیع، متابولیسم و 

دفع در بدن روند مشخصى دارد.
معاون دانشگاه علوم پزشکى لرستان با بیان اینکه برخى 
داروها باید در محیط اسیدى معده باز و جذب شوند، افزود: 
چنانچه این داروها همزمان با داروهایى که اسید معده یا 
PH معده را کاهش مى دهند، اســتفاده شوند، منجر به 

تداخل مى شوند.
وى گفت: چنانچه داروى سلیکوفلوکساســین که براى 
عفونت مجارى ادرارى و تنفســى اســتفاده مى شود، 
همزمان با مکمل هاى کلســیم دار یا مواد غذایى حاوى 
کلسیم باشد، سبب مى شود میزان جذب کلسیم کاهش 

یابد.
عضو هیأت علمى دانشــگاه علوم پزشکى لرستان بیان 
کرد: قرص هاى فروس سولفات براى کم خونى تجویز 
مى شود و چنانچه همراه با لبنیات مصرف شود به خاطر 
تداخل کلســیم با آهن مانع جذب آهن شــده و درمان 

کم خونى را دچار اختالل مى کند.
خوارزم کیا اضافــه کرد: با توجه به اینکه کبد مســئول 
متابولیسم و سوخت و ساز بدن است، مصرف یک سرى 

از داروها روى عملکرد کبد تاثیر مى گذارد.

در این مطلب به تشــریح بیمــارى مى پردازیم که به 
تازگى در بین خانم هاى ایرانى شیوع فراوانى پیدا کرده 

است.
حمید یاورى متخصص ارتوپد اظهار داشت: متاسفانه در 
سال هاى اخیر آمار ناشى از بیمارى هاى مفصلى همچون 
آرتروز در بین افراد کشــور به خصوص زنان و دختران 

رواج پیدا کرده است.
وى افزود: در ســال هاى اخیر به دلیل رواج استفاده از 
وســایل الکترونیکى و افزایش پشت میزنشینى میزان 
شــیوع بیمارى هاى مفصلى از جمله آرتروز بسیار رواج 

پیدا کرده است.
این متخصــص ارتوپــد تاکید کــرد: میزان شــیوع 
بیمارى هاى مفصلى از جمله آرتروز در بین زنان خانه دار 
بسیار شایع تر است چرا که زنان خانه دار در طول روز به 
مدت طوالنى براى انجام کارهاى خانه سر پا مى ایستند 
و به کرات خم و راست مى شوند. همین امر سبب بروز 
بیمارى هاى مفصلى از جمله آرتــروز در بین این افراد 

مى شود.
یاورى تاکید کرد: کمبود کلســیم و ویتامین D در بین 
زنان و دختران ایرانى سبب شیوع بیمارى هاى مفصلى 
و رماتیسمى در بین آن ها شده و الزم است در این مورد 

تدابیرى اندیشیده شود.
وى عنــوان کــرد: کمبود کلســیم خصوصــا در بین 
زنان باالى 50 سال ســبب پوکى اســتخوان شده و 
شکستگى هاى استخوانى ناشى از این امر بسیار شایع 

است.
این متخصص ارتوپد یادآور شــد: زنان و دختران براى 
پیشــگیرى از بیمارى هاى مفصلى به ویژه آرتروز باید 
مصرف لبنیات کم چــرب را در رژیم غذایى روزانه خود 
گنجانده و با ورزش منظم و اصولى از بروز بیمارى هاى 

مفصلى و آسیب هاى استخوانى پیشگیرى کنند.

لیمو شیرین، یکى از میوه هاى بسیار خوب است 
که هم مى توانید از خوردن آن و هم از نوشــیدن آب میوه اش لذت ببرید. 

بهترین زمان خوردن آن، پس از نرمش صبحگاهى، جلسه یوگا یا یک پیاده روى طوالنى است، چرا که 
این میوه یک گزینه ى عالى براى رفع تشنگى است

لیمو شیرین بسیار شبیه لیمو ترش است، با این تفاوت که طعم شیرین و اسید مرکبات کمترى دارد. در این متن 
فواید سالمتى این میوه ى شگفت انگیز را خواهید خواند.

1- لیمو شیرین کم کالرى است
از آنجایى که لیمو شیرین کم کالرى اســت، یک انتخاب خیلى مناسب براى رژیم هاى غذایى است. اغلب این 
انرژى را کربوهیدرات ها تشــکیل مى دهند. همچنین این میوه کم پروتین نیز هست، پس ممکن است احتیاج 
داشته باشید تا کمى پروتین هم به رژیم غذایى خود بیفزایید. با توجه به تمام این دالیل، لیمو شیرین یک انتخاب 
خیلى خوب براى آنهایى است که مراقب وزن خود هستند. این میوه به شما کمک خواهد کرد تا کمى از چربى هاى 

بدن خود بکاهید.

2- لیمو شیرین به سیستم گوارش شما کمک مى کند
لیمو شیرین داراى فالونوئیدهایى است که باعث افزایش تولید اسیدها و شیره هاى گوارشى مى شود. به همین 
جهت به عملکرد بهتر سیستم گوارشى کمک بسزایى مى کند. همچنین به بهبود ترش کردگى نیز کمک مى کند. 
همچنین اگر شما حالت تهوع و یا اسهال و استفراغ دارید، لیمو شیرین به بهبود وضع شما نیز کمک خواهد کرد.

3- لیمو شیرین غنى از انواع ویتامین
این میوه سرشار از ویتامین C است و مصرف آن به شما کمک خواهد کرد تا میزان 

مورد نیاز روزانه خود از این ویتامین را بدست بیاورید. از آنجایى که مردان روزانه 
به 90 میلیگرم و خانم ها به 75 میلیگرم ویتامین C احتیاج دارند، و با 
توجه به اینکه هر لیمو شــیرین حداقل داراى 50 میلیگیرم ویتامین 
C است، با افزودن این میوه به رژیم غذایى خود دیگر نیازى نیست 
نگران تامین آن باشــید. همچنین اگر شما یک مادر شیرده هستید، 

این میوه بسیار براى شما مفید است.

4- لیمو شیرین سرشار از مواد معدنى
لیمو شیرین، سرشار از مواد معدنى اســت. لیمو شیرین در هر وعده 
حدود 490 میلیگرم پتاسیم دارد. لیمو شیرین عالوه بر پتاسیم، حاوى 
مس، کلسیم، آهن و فسفر نیز هست. و همانطور که مى دانید تمام این 

مواد معدنى مزایاى سالمتى بى شمارى براى شما دارند.

5- لیمو شیرین قابل اســتفاده بعنوان درمان هاى 
خانگى

داشتن لیمو شیرین در خانه، از آنجایى که یکى از مواد قابل استفاده 
در درمان هاى خانگى است، مى تواند خیلى مفید فایده باشد. زمانى 
که ســرما خورده اید، لیمو شــیرین از آنجایى که سرشار از ویتامین 

سى است، مى تواند یک داروى بســیار خوب براى شما باشد. 
همچنین سیستم ایمنى بدن شما را نیز تقویت مى کند. 

برخى از پزشکان هومیوپاتى نیز 
بر این باورند که لیمو شــیرین 
خــواص ضد ویروســى و ضد 

عفونى کننده نیز دارد. بعالوه 
لیمو شیرین، بمنظور 

بهبود عملکرد کبد و 
کاهش مشکالت 
دستگاه گوارش 
نیــز اســتفاده 

مى شود.

خودمراقبتى را مى توان به عنوان یک شــرط اساســى 
ســالمت ذکر کرد که در زنان با توجه به اینکه نیمى از 
جمعیت کشور را تشکیل مى دهند ضرورت بیشترى دارد. 
سالمت بارورى و فرزندآورى از جمله زمینه هاى مهم 

سالمت است.

سالمت بارورى
امروزه به دالیل مختلف اجتماعى و اقتصادى و مشکالت 
زندگى ماشینى، ســن ازدواج و به تبع آن فرزندآورى در 
بســیارى از جوامع از جمله ایران افزایش یافته و سبب 
بروز بسیارى از مســائل در زمینه بارورى زوجین شده 
است. به گفته پزشــکان و بنابر تحقیقات انجام شده در 
دنیا، افزایش سن سبب بروز تغییرات هورمونى و پیر شدن 
سیستم تولیدمثل در زوجین شده و مى تواند زوجین را با 
مشکالتى همچون نابارورى و سقط هاى مکرر مواجه 
کند و از همه مهمتر ناهنجارى هایــى را متوجه جنین 

مى کند.
به گفته دکتر فاطمه ســرورى فوق تخصص نازایى و 
استادیاردانشــگاه علوم پزشــکى تهران بهترین زمان 
بارورى براى زنــان از نظر این که بدن بــراى بارورى 
کامل شده باشد و آمادگى الزم را داشته باشد، 20 تا 30 

سالگى است.
وى اظهار کرد: عوارض جنینى و مادرى بعد از 22 سالگى 
براى باردارى هاى دوقلو و بعد از 35 سالگى براى باردارى 

هاى تک قلو مى تواند بیشتر شود.
ســرورى ادامه داد: ناهنجارى مانند سقط، فشارخون، 
دیابت باردارى، زایمان زودرس و جداشدن جفت بیشتر 

در باردارى هاى باالى 35 سال رخ مى دهد.
وى خاطرنشان کرد: عالوه بر این با افزایش سن مادر به 
دلیل اینکه تخمدان ها شروع به پیرشدن مى کنند، جنین 
خوبى تشکیل نمى شود و همین مسئله سبب نابارورى و 

سقط هاى مکرر مى شود.

مصرف مکمل ها خودسرانه ممنوع
سرورى در خصوص مصرف مکمل ها تأکید کرد: زنانى 
که تغذیه مناســب دارند، نیازى به مصــرف مکمل ها 
ندارند و تنها در برخى از سنین مانند چند سال قبل و بعد 
از یائسگى و در برخى شرایط مانند باردارى باید مکمل 

مصرف کنند.
وى ادامه داد: زنان تنها پنج ســال 

قبل از یائســگى باید مکمل کلســیم 
مصرف کنند و همچنین باید میزان ویتامین 

دى بدن آنها بررسى شود 
تا اگر پایین باشد، براى آنها 

تجویز شود.
سرورى در خصوص زنان 
باردار نیز اظهار کرد: زنانى 
که قصد بــاردارى دارند، 
باید قبل از آن فولیک اسید 

مصرف کنند.
ســرورى گفت: بــه طور 
کلى مصرف ویتامین هاى 
محلول در آب اشــکالى 
 D، ندارد اما ویتامین هاى
A و K محلول در چربى 
هســتند که ازدیــاد آنها 
باعث مسمومیت ویتامینى 

مى شود.

سرطان سینه
اســتادیار دانشــگاه علوم 
پزشــکى تهران، همچنین 
در مورد ســرطان سینه به 
عنــوان شــایعترین نوع 
سرطان در بین زنان اظهار 
کرد: زنان باید از 30 سالگى 
تحت معاینه ساالنه توسط 
پزشــک قرار گیرند و از 40 
سالگى ماموگرافى ساالنه 

داشته باشند.
به گفتــه ســرورى، زنانى 
که سابقه سرطان سینه در 
بســتگان نزدیک به ویژه 

بســتگان مادرى دارند، باید از 20 ســالگى بررسى هاى
الزم ماننــد ماموگرافــى و ســونوگرافى را انجــام 

دهند.

ســرطان دهانه 
رحم

متخصص زنان و مامایى 
اظهار کرد: برخى سیستم 
هــا در زنان هســتند که 
مى تــوان حالــت هاى 
پیش ســرطانى را براى 
آنهــا تشــخیص داد؛ به 
این صورت کــه با انجام 
آزمایش هایــى احتمال 
بــروز ســرطان در این 
سیســتم ها را پیش بینى 

کرد.
سرورى گفت: مهمترین 
ارگانى که مى توان براى 
آن اقدامات پیشــگیرانه 
انجــام داد، دهانــه رحم 
اســت که با تســت پاپ 
اســمیر قابل تشخیص 

است.
وى توضیــح داد: فردى 
کــه دچار ســرطان رحم 
مى شود، شــاید پروسه 
آن از 20 سال قبل شروع 
شده باشــد؛ بنابراین اگر 
قرار اســت کسى در سن 
50 سالگى دچار سرطان 
دهانه رحم شود، باید در 30 
سالگى تحت معاینات پزشکى قرار گیرد تا اگر ضایعه اى 
مشاهده شد، بتوان آن را به موقع درمان و از بروز سرطان 

در سال هاى بعد پیشگیرى کرد.

سرورى گفت: طبق توصیه سازمان جهانى 
بهداشت، تست پاپ اســمیر باید از زمان آغاز 
فعالیت جنسى و ازدواج انجام شود؛ تست پاپ اسمیر 
به دو صورت تهیه مى شود که یک روش قدیمى است 
که روى الم تهیه مى شــد و یک روش جدید است که 
در محیط محلول مایع بررســى مى شود که هم از نظر 
سلول هاى پیش ســرطانى و هم از نظر عفونت هاى 
HPV که منجر به زگیل ها و قارچ هاى تناســلى مى 

شود، نمونه مورد بررسى قرار مى گیرد.
وى اظهار کرد: توصیه مى شــود که زنان در سه سال 
اول ازدواج ســالى یک بار این تست را انجام دهند و اگر 
مشکلى نبود بعد از آن هر 3 سال یکبار انجام این تست 

کافى است.
ســرورى گفت: میزان دقت روش جدید تســت پاپ 
اســمیر (نگهدارى نمونه در مایع) 90 درصد است و از 
آنجا که سلول ها در این روش به خوبى حفظ مى شوند، 
آزمایشگاه مى تواند به خوبى سلول هاى غیرطبیعى را 

تشخیص دهد.
وى در مورد علت سرطان دهانه رحم اظهار کرد: علت 
اصلى ســرطان دهانه رحم عفونت هــاى اچ پى وى و 
زگیل هاى تناســلى است که شــیوع رو به افزایشى در 

جامعه ایرانى یافته است.

سرطان تخمدان
متخصص زنان و مامایى اظهار کرد: در مورد ســرطان 
تخمدان اقدام پیشــگیرانه خاصى نمى توان انجام داد 
اما توصیه مى شود که آزمایش خون یا سونوگرافى هاى 
واژینال بعد از 40 ســالگى و معاینات لگنى به صورت 
ساالنه انجام شــود. البته به طور کلى سرطان تخمدان 

بسیار پیشرونده است و چندان قابل پیش بینى نیست.

سرطان رحم
سرورى با بیان اینکه معاینات ســاالنه در پیشگیرى از 
سرطان رحم بسیار مؤثر است، افزود: زنانى که خونریزى 
غیرطبیعى دارند و یا چاق هســتند، بیشــتر در معرض 
ابتال به این بیمارى قرار دارند بنابرایــن باید براى آنها 
بررسى هاى دقیق و اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد تا 

از بروز این بیمارى پیشگیرى شود.

نسالمتسالمت به 23 3ب

خودمراقبتى را مى توان به عنوان یک شــرط اساســى 
ســالمت ذکر کرد که در زنان با توجه به اینکه نیمى از 
جمعیت کشور را تشکیل مى دهند ضرورت بیشترى دارد. 
سالمت بارورى و فرزندآورى از جمله زمینه هاى مهم 

سالمت است.

مصرف کنند.
وى ادامه داد: زنان تنها پنج ســال 

قبل از یائســگى باید مکمل کلســیم 
مصرف کنند و همچنین باید میزان ویتامین 

دى بدن آنها بررسى شود 
تا اگر پایین باشد، براى آنها 

سرورى گفت: طبق توصیه سازمان جهانى
بهداشت، تست پاپ اســمیر باید از زمان آغاز
فعالیت جنسى و ازدواج انجام شود؛ تست پاپ اسمیر
به دو صورت تهیه مى شود که یک روش قدیمى است
که روى الم تهیه مى شــد و یک روش جدید است که
در محیط محلول مایع بررســى مى شود که هم از نظر

خود مراقبتى 
شرط اساسى در 
سالمت زنان

,,

ناهنجارى مانند 
سقط، فشارخون، 
دیابت باردارى، 
زایمان زودرس 
و جداشدن جفت 
بیشتر در 
باردارى هاى باالى 
35 سال 
رخ مى دهد

رین بخورید 
لیمو شی

رین بخورید 
لیمو شی

55 فایده براى سالمتى  فایده براى سالمتى 
بخاطر بخاطر 

رد تا میزان 
 روزانه 

 سیستم ایمنى بدن شما را نیز تقویت مى کند. 
زشکان هومیوپاتى نیز 
رند که لیمو شــیرین 
 ضد ویروســى و ضد 

نده نیز دارد. بعالوه 
ین، بمنظور
کرد کبد و
شکالت 
گوارش 
ــتفاده 

مصر ف کدام داروها 
با لبنیات خطرناك است؟

بیمارى در کمین 
خانم هاى ایرانى  

 مقابله با چاقى کودکان با شیر پرچرب

تـأثیـر یک  ویتـامین بـر بازماندگان سرطان سینه
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          
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توریست کره اى در صفحه شخصى خود با گذاشتن این 
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