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استاندار براى قالیباف فرش قرمز پهن نکرد

انفجار شدید در البراتوار تولید شیشه  آب و برق 10 شهر خوزستان قطع شد!حوادث افتتاح نخستین شهرك فناورىاقتصاد حباب 80 هزار تومانى نرخ سکهاجتماع خروجى ذوب آهن صفر نبوداستان ورزش

فاجعه هاى زیباسازى
 در شهر 
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حاشیه هاى ترك مراسم سخنرانى شهردار تهران توسط رسول زرگرپور 

     

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

مشترکان پرمصرف آب، جریمه نمى شوندآغاز زندگى مشترك با آهو و موتور!
همیشه عادت کرده ایم که مهریه، سکه طال، ملک یا سفر زیارتى باشد 
اما گاهى بعضى از مهریه ها خبرساز مى شود. مهریه هایى که بیشتر 
براساس روحیه عروس خانم ها تعیین مى شود و گاه زمانى که کار به 
پرداخت آن مى رسد، مرد افسوس مى خورد کاش مهریه را سکه تعیین 
کرده بود. مدتى بود مهریه ها خنده دار و غیرقابل اجرا شده بود که با 

ورود قوه قضائیه این مهریه ها دیگر ثبت نمى شود.

طرح ارائه شده از سوى وزارت نیرو براى جریمه مشترکان پرمصرف آب 
در هیئت دولت مســکوت مانده و عمًال دولت فعًال از جریمه مشترکان 
پرمصرف آب در قالب ابالغ قانونى مصوب عقب نشــینى کرده است. 
جریمه مشترکان پرمصرف آب طرحى بود که در میانه تابستان سال 93 به 
دنبال بروز تنش هاى آبى در شهرهاى مختلف کشور و عدم رعایت مصرف 
بهینه از سوى برخى مشترکان آب به خصوص در کالنشهرها مطرح شد.
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وزیر نیرو از عدم اختالف در شورایعالى آب براى پرآب کردن زاینده رود خبر داد

انتقال آب به زاینده رود حتمى استانتقال آب به زاینده رود حتمى است

مکان دفن 
حضرت زهرا(س) در زمره 

اسرار الهى است

یک کارشناس علوم قرآنى مطرح کرد:
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تکلیف «رجل سیاسى» 
به زودى روشن

 مى شود

ابتالى 5 میلیون 
ایرانى به 

بیمارى قند
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ســلمان محمدى کارشــناس علوم قرآنى در 
گفتگو با میزان اظهار داشــت: درباره شــهادت 
حضرت زهــرا (س) نقل قول هــاى مختلفى 

وجود دارد. 

خسارت 60 میلیارد تومانى آنفلوآنزاى پرندگان به اصفهان

از «فیس تو فیس» هاشمى و احمدى نژاد ترسیدم
4
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سکوت چین در برابر نامه ارسالى ترامپ 
11

ویسى جرأت نکرد
 از اتاق مربیــان 
بیـرون بیایــد!
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جواد جمالى- شهردار زرین شهر   

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

وقت ادارى 95/11/30 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت دوم

فرا رسیدن ایام سوگوارى ام ابیها 
حضرت فاطمه زهرا(س) را به عموم شیعیان 

آن حضرت تسلیت و تعزیت 
عرض مى نماییم 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بهاران
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سخنگوى شوراى نگهبان از دســتور کار این هفته شورا 
براى بررســى نظرات کارشناســى دربــاره واژه «رجل 
سیاسى» خبر داد و گفت: مى کوشیم تا پیش از انتخابات 
ریاست جمهورى، تفسیر شــوراى نگهبان از این واژه به 

نتیجه برسد.
به گزارش فارس، عباسعلى کدخدایى در پاسخ به سئوالى 
درباره گذشــت بیش از دو ماه و نیم از فراخوان این شورا 
جهت ارائه نظرات کارشناســى در مورد موضوع «رجل 
سیاسى» گفت: شوراى نگهبان در این مدت درگیر بررسى 
مصوبات مجلس در چارچوب الیحه برنامه پنج ساله ششم 

توسعه بود که وقت زیادى از ما گرفت.

وى با اشاره به اینکه همزمان با بررسى برنامه ششم کار 
کارشناسى بر روى موضوع «رجل سیاسى» در پژوهشکده 
شوراى نگهبان در حال انجام بوده تصریح کرد: موضوع 
«رجل سیاسى» این هفته در دستور کار شوراى نگهبان 
قرار مى گیرد تا هر چه سریع تر تکلیفى را که قانون درباره 

تفسیر آن بر عهده ما قرار داده است انجام دهیم.
کدخدایى با ذکر این نکته که بخشى از نظرات پژوهشکده 
شوراى نگهبان پیش تر به اعضاى این شورا ارسال شده 
است، گفت: هنوز این موضوع را در دستور کار شورا قرار 
نداده ایم اما مى کوشیم که تفسیر «رجل سیاسى» تا پیش 

از انتخابات ریاست جمهورى به نتیجه برسد.

رئیس کل دادگسترى استان خراسان شمالى از اختالس 
یکهزار و 66 میلیارد ریالى در بانک ملى شهرســتان بام و 
صفى آباد و بازگرداندن وجوه اختالس شده در کمتر از 48 

ساعت به حساب وجوه اختالسى خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین قدرتى در گفتگو با میزان اظهار 
داشت: در پى گزارشات واصله مبنى بر تراکنش غیر مجاز در 
این شعبه و انجام بررسى هاى دقیق و تخصصى مشخص 
شــد که یکى از کارکنان بانک با استفاده از حساب یکى از 
مشتریان با سطح درآمد پایین که کامًال از این ماجرا بى خبر 
بوده اقدام به انتقال این مبلغ به حساب هاى دیگر خود در 
شعبات کرده است. وى افزود: برخى از حساب هاى مقصد 

نیز متعلق به صرافى هایى در تهران است که مقرر بود تا از 
سمت نمایندگى آنها در استانبول ترکیه معادل وجوه انتقالى 
ارز دریافت شود که با اقدام به موقع و اطالع رسانى انجام 

شده از این تبادل ارزى ممانعت به عمل آمد.
این مقام قضائى در استان خراسان شمالى تصریح کرد: پس 
از انسداد حساب هاى منتقل الیه تمامى مبلغ اختالس شده 
قبل از خروج از کشور و هر گونه دخل و تصرف توقیف و به 
حساب وجوه اختالسى بازگردانده شد. وى اظهار داشت: با 
توجه به احتمال همدستى برخى افراد دیگر با متهم اصلى 
اقدامات الزم در راستاى شناســایى و دستگیرى متهم و 

همدستان احتمالى وى در حال انجام و پیگیرى  است.

تکلیف «رجل سیاسى» 
به زودى روشن مى شود

اختالس 100 میلیارد تومانى 
در بانک ملى 

ترامپ پاسخ روحانى را داد!
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز    مهر |
جمعه در واکنش به اظهارات «حسـن روحانى» رئیس 
جمهورى ایران در مراسم گرامیداشـت سالروز پیروزى 
انقالب اسالمى ایران گفت که «رئیس جمهور ایران بهتر 
است مراقب باشد».رسانه هاى خبرى به نقل از «حسن 
روحانى» رئیس جمهور ایران نوشـتند که ایران از زمان 
پیروزى انقالب اسالمى و ظرف 38 سال گذشته نشان 
داده است که «هرکس با این ملت با زبان تهدید سخن 
بگوید، ملت ایران او را پشیمان خواهد کرد». ترامپ نیز 
در واکنش به اظهـارات رئیس جمهور ایـران و در ادامه 
ادعاهاى پـوچ و توخالى خود گفـت: «او [روحانى] بهتر 

است مراقب باشد».

اصالح طلبان به رهبرى 
نامه نوشته اند؟

محمدرضـا عـارف رئیـس شـوراى    ایلنا|
سیاستگذارى اصالح طلبان در پاسـخ به این سئوال که 
گفته مى شـود جریـان اصالح طلب نامه اى بـه رهبرى 
نوشـته اند، آیا این مسـئله را تأیید مى کنید؟ خاطرنشان 
کرد: من اطالعى از این مسـئله ندارم. او در پاسخ به این 
سئوال که همیشه انتقادى مطرح است که اصالح طلبان 
ارتباطات اندکى با رهبرى داشته اند و پس از فوت آیت ا... 
هاشمى این مسـئله پررنگ تر شده اسـت؟ ابراز داشت: 
اصـالح طلبان همیشـه با مقـام معظم رهبـرى ارتباط 
داشـته اند. ایشـان رهبر و پدر همه جریانات داخل نظام 

هستند و ما هم با همین نگاه با ایشان در ارتباط بوده ایم.

فراستى، توده اِى تواب است!
  بهار| برنامه «هفت» سـیما طـی روزهاي اخیر 
فضاسازي مسمومی علیه جشـنواره فجر  به راه انداخته 
و در حالى که افخمى و فراسـتى (مجریان دلواپس این 
برنامه) معتقد بودند داوران جشـنواره بـه دلیل «ترس» 
به «ماجراى نیمـروز» رأى نمى دهند اما این فیلم برنده 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد! 
گفتنی اینکه فراستی از توده  اي هاي تواب در دهه 60 و 
افخمی هم کسی است که زمانی خود را به اصالح طلبان 
چسباند و با لیست آنها به مجلس ششم راه یافت اما چند 
سـالی اسـت با خوش خدمتی به افراطیون و دلواپسان، 
مجریگري برنامه سینمایی سیما را به دست آورده و این 
برنامه را به تریبونی علیه هنرمندان و سینماگران ایران 
مبدل کرده و ناشیانه و فرصت طلبانه حمالت سیاسی نیز 

علیه دولت روحانی و اصالح طلبان از آن مطرح می کند.

خبرنگاران محکوم به شالق 
بخشیده شدند

  ایلنا| نماینده رشـت دو خبرنگارى که به اتهام 
نشر اکاذیب به حکم شالق محکوم شده بودند را بخشید 

و از شکایت خود صرف نظر کرد.
با وسـاطت و درخواسـت خبرگـزارى ایلنـا از غالمعلى 
جعفرزاده ایمن آبـادى نماینده مردم رشـت در مجلس 
شـوراى اسـالمى به جهت گذشت و بخشـش دو تن از 
خبرنگاران گیالنى که علیه وى نشر اکاذیب کرده بودند 
و توسط دسـتگاه قضائى به تحمل شالق محکوم شده 
بودند، او بخاطـر روز پیروزى انقالب اسـالمى و حضور 
مردم ایران و رشت در راهپیمایى 22 بهمن این دوخبرنگار 

را بخشیده و از اجراى حکم شالق آنان صرف نظر کرد.

6 ملوان هنوز در بند هستند 
  تابناك| اوایل بهمن ماه سـال جاري کشـتی 
تجاري ایران با نام «سیاوش»  که با اخذ مجوزهاي الزم 
به مقصد کشور قطر حرکت خود را آغاز کرده بود، بر اثر 
طوفان شـدید غرق شـد. اگرچه با کمک گشت ساحلی 
قطر همه ملوانان ایرانی و هندي این کشتی ایرانی نجات 
پیدا کردند اما گفته می شود آنها بالفاصله توسط دستگاه 
امنیتی قطر بازداشت شدند و به دلیل بی توجهی مسئوالن 
ایرانی همچنان از سرنوشت آنها اطالعات مشخصی در 
دست نیست. بی توجهی صورت گرفته در مورد سرنوشت 
این ملوانان ایرانی این تصور را ایجاد می کند که در کشور 
ما جان برخی افراد براي مسـئوالن ارزشـی ندارد، حتی 
اگر ملیت ایرانی داشـته باشند و اسـیر مقام هاي امنیتی 

کشورهاي بیگانه باشند.

توئیتر

محمدکاظم پور سال هاست که عکاس شخصى آیت 
ا... هاشمى است. او که روزهاى زیادى را با «آیت ا...» 
گذرانده خاطرات ناب و زیادى از ایشــان در سینه دارد. 
بخش هایى از گفتگوى «انتخاب» با محمدکاظم پور 

عکاس شخصى آیت ا... هاشمى را در زیر بخوانید:
 چند سال سابقه عکاسى جلسات 

آیت ا... هاشمى را دارید؟
 از سال 77 تا االن در محضر ایشان بودم و افتخار این 
را داشتم که هم تصویربردار و هم عکاس ایشان تا سال 
82 باشــم، از ســال 82 به بعد با توجه به اینکه یکى از 
همکارانم مسئولیت تصویربردارى را به عهده گرفت، 

من فقط عکاسى مى کردم.
خاطره اى قابل توجــه و ناگفته از 

ایشان دارید؟
آخرین خاطره من مربوط به نوروز امسال است. در نوروز 
امسال من مى دیدم که خانم فاطمه هاشمى مدام عکس 
از ایشان در فضاى مجازى مى فرســتند، مثًال عکس 

سفره هفت سین یا عکسى که در حال مطالعه بود. قرار 
شــد که یک روز براى بازدید به عسلویه برویم. من در 
هواپیما دیدم که فاطمه خانم و حاج آقا تقریبًا کنار هم 
نشسته اند. همان لحظه دوربین را روى صندلى کنارى 
حاج آقا گذاشتم و گفتم حاج آقا این دوربین تحویل شما؛ 
به دخترتان بدهید. ایشــان کلى خندید و گفت: «چرا؟ 
مگه چى شده؟» گفتم: «ظاهراً فاطمه خانم مى خواهند 
جاى من را بگیرند و از شما عکس مى گیرد و در فضاى 
مجازى پخش مى کند و کار را از دســت من گرفته.» 
خندید و گفت: «فاطى بگذار ایشــان کار خودشــان را 

انجام بدهند».
آیا پیش آمد که ایشــان از انتشار 
عکسى ناراحت شوند و به شما تذکر 

دهند؟
یک مرتبه من از جلسه مجمع و حاشیه هاى آن در زمان 
آقاى احمدى نژاد عکس گرفتم که عکس هاى آن جلسه 
بازتاب زیادى داشت. یکى از عکس ها خندیدن فیس تو 

فیس آقاى هاشمى و احمدى نژاد بود. بعد از اینکه این 
عکس ها منتشر شد و بازتاب زیادى هم داشت، من کمى 
ترسیدم و گفتم نکند حاج آقا از من ناراحت شوند، تا اینکه 
در یک دیدار یکى از آن دیدارکنندگان این موضوع را با 
ایشــان مطرح کرد که «حاج آقا با توجه به عکس هاى 
انتشاریافته از جلســه مجمع، ما متوجه رابطه دوست 
و دشمنى شــما با آقاى احمدى نژاد نشدیم» ایشان در 
پاسخ گفت: «من با هیچکس مشکلى ندارم، فقط به فکر 
این انقالب و کشورم هستم و دوست دارم کشور رو به 
پیشرفت باشد تا پس رفت». آنجا بود که خیالم بابت آن 

گزارش تصویرى راحت شد.
آیا شــما به عنوان عکاس ایشان، 
توصیه هایــى براى بهتر شــدن 
عکس هایتان مى کردید و آیا ایشان 

به آن عمل مى کردند؟
- بله، مثًال در ســفرى که به مکه مشرف شدیم، شب 
قبلش به پسر ایشان پیشنهاد عکس در زمان طواف کردم 
و پذیرفت و فرمودندکه به ایشان بگویید چه ساعتى اینجا 
باشند تا به اتفاق هیئت بیایند و کارشان را انجام دهند و 
من در آنجا بعد از زیارت و عبادت کردن، پیشنهاد دادم 
که حاج آقا اگر مى شود به طبقه دوم مسجدالحرام برویم 
و چند عکس از شما در آنجا بگیرم. آن عکس در رسانه ها 
انعکاس وسیعى داشــت یا جاهایى که براى استراحت 
مى رفتیم، به ایشان پیشنهاد مى دادم که موقع قدم زدن 
یا هنگامى که تنها و یا در حال مطالعه هستید، مى خواهم 

از شما عکس بگیرم که استقبال مى کرد.
 از خاطــرات خــود در بزنگاه هاي 

حساس تاریخی با ایشان بگویید. 
یادم هست که ســال 84 همان روزى که نتایج آراء را 

اعالم کردند، با یکى از همکاران حفاظت تماس گرفتم 
و گفتم حال ایشان چطور اســت؟ گفت: با اینکه اکثر 
بچه ها ناراحت هستند، ایشان سرحال و خوب هستند. 
چند روز بعد براى عکاسى از یک دیدار که در دفتر ایشان 
بود، رفته بودم یک نفر از همان جمع تا حاج آقا را دید، 
شــروع کرد به گریه کردن، حاج آقا گفت: «چرا گریه 
مى کنید؟ مگر مشــکلى پیش آمده؟» گفت: «براى 
نتیجه آراء ناراحت هســتیم.» حاج آقا خندید و گفت: 
«زیاد خودتان را اذیت نکنید. اینها چیزى نیســت که 

برایش تأسف بخورید». 
 از روزهاى آخر حیات ایشان بگویید. 
- ایشان به علت اینکه ورزش مى کردند، بسیار خوب و 
سرحال بودند. من تقریبًا یک هفته قبل از فوت ایشان 
رفته بودم به ســاختمان قدس و منتظر ماندم تا ایشان 
به اداره بیاینــد. معموًال از طریق پله هــا به طبقه دوم 
ساختمان مى رفتند. با اینکه من جوان تر از ایشان بودم، 
در حین رفتن به باال داشتم با ایشان صحبت مى کردم 
که من به نفس نفس افتاده بودم ولى ایشان اصًال و ابداً. 
متوجه نفس زدن من شد. لبخند زد و بابت مسئله اى که 

با ایشان مطرح کردم، جواب مثبت داد.
شما هنگام تدفین داخل ضریح هم 

بودید؟ 
 خیر متأسفانه چون من در مراسم تشییع بودم نتوانستم 

بخاطر ازدحام جمعیت به داخل ضریح بروم.
تصاویر ویژه و منحصر به فردي از 
ایشــان دارید که بخواهید منتشر 

کنید؟
بله. امیدوارم عمرى باشد تا بتوانم یک نمایشگاه عکس 

یا یک کتاب از عکس هاى ایشان منتشر کنم.

از «فیس تو فیس»
 هاشمى و احمدى نژاد 

ترسیدم

گفتگو با عکاس شخصى آیت ا... هاشمى

سلمان محمدى کارشناس علوم قرآنى در گفتگو با میزان 
اظهار داشــت: درباره شــهادت حضرت زهــرا (س) نقل 

قول هاى مختلفى وجود دارد. 
محمدى تصریح کرد: منابع اهل تسنن اعتقاد دارند حضرت 
زهرا(س) پس از پیامبر(ص) شش ماه در قید حیات بودند، در 
حالى که در منابع شیعه، دو قول مشهور است که یکى 75 روز 
و دیگرى 95 روز بعد از ارتحال حضرت خاتم صلى ا... علیه 
وآله وسلم است که بر این مبنا در حقیقت 13 جمادى االولى 

و 3 جمادى الثانى را ذکر مى کنند.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار داشت: با در نظر داشتن 
اینکه در زمان هاى گذشته به ثبت زمان رویدادها و وقایع 
اهمیت چندانى داده نمى شد، باید تأسف خورد از مردمانى که 
در زمان شهادت حضرت زهرا (س) مى زیستند اما براى اهل 
بیت (ع) در حدى که بخواهند رویدادهاى مهم مربوط به آنها 

را ثبت کنند هم، ارزش قائل نمى شدند.
این کارشناس علوم قرآنى یادآور شد: البته همچنان باید توجه 
داشته باشیم که ما براى ابراز ارادت به ساحت مقدس حضرت 
زهرا(س) هر دو نقل قولى را که درخصوص زمان شهادت 

این بانوى بزرگوار اسالم ذکر شده را گرامى مى داریم.
وى همچنین گفت: در مورد مکان شــهادت حضرت زهرا 
(س) نیز هیچ فردى اطالع ندارد چرا که حضرت على (ع) 

شبانه آن حضرت را غسل دادند و دفن کردند.
محمدى خاطرنشان کرد: البته مکان هایى مانند قبرستان 
بقیع در مدینه، خانه حضرت زهرا (س) و حضرت على (ع) 
به عنوان مکان هایى که احتمال داده مى شود پیکر مطهر 
این حضرت در آنجا دفن شده، مطرح شده است اما از آنجا 
که هیچ فردى مانند حضرت على بن ابیطالب (ع) از مکان 
دفن همسرشــان خبر ندارند، نمى توان بر هیچیک از این 
گزینه ها به طور قطعى استناد کرد و بر همین اساس مى توان 
گفت که مکان دفن حضرت زهرا (س) در زمره اسرار الهى 

محسوب مى شود.

رئیس ســتاد انتخابات کشور شرایط تغییر اســتانداران و 
برگزارى الکترونیکى انتخابات 96 را تشریح کرد.

على اصغر احمدى در گفتگو با تســنیم، با اشــاره به زمان 
برگزارى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا، اظهار 
داشت: براســاس قانونى که در حال حاضر در اختیار ما قرار 
دارد، زمان ثبت نام انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 

اواخر اسفندماه سال جارى است.
وى ادامه داد: براساس الیحه اى که در مجلس تصویب شده 
و در حال حاضر شوراى نگهبان آن را بررسى مى کند، اگر این 
موضوع مورد تأیید شوراى محترم نگهبان قرار گیرد، زمان 
ثبت نام تغییر مى کند که آن  را نیز اعالم خواهیم کرد اما در 
حال حاضر نمى توانم زمان دیگرى را غیر از پایان اسفندماه 

اعالم کنم.
رئیس ســتاد انتخابات کشــور افزود: مقدارى تجهیزات 
الکترونیکى را در اختیار داریم که این تجهیزات کفایت کل 
کشــور را نمى کند و اگر قرار باشد این موضوع عملى شود، 
نیازمند تأمین اعتبار است ولى وزارت کشور این آمادگى را 
دارد که بخشى از انتخابات را با استفاده از سیستم هاى موجود 
الکترونیکى انجام دهد اما براى اخذ رأى صندوق الکترونیکى 

متفاوت است.
معاون سیاســى وزیر کشــور درباره برگــزارى انتخابات 
الکترونیکى شوراها نیز گفت: تصمیم گیرى براى برگزارى 
انتخابات الکترونیکى شــوراها بر عهده هیئت نظارت بر 
انتخابات شوراهاست. احمدى تصریح کرد: ما براى استفاده 
از سیستم هاى الکترونیکى هم با شوراى نگهبان و هیئت 
نظارت مجلس در ارتباط و تعامل هستیم اما هیئت نظارت بر 
انتخابات شوراها آمادگى بیشترى دارند تا ما انتخابات شوراها 

را الکترونیکى برگزار کنیم.

یک کارشناس علوم قرآنى مطرح کرد:

مکان دفن 
حضرت زهرا(س) در زمره 

اسرار الهى است

انتخابات 96 
الکترونیکى مى شود؟

محسن صفایى فراهانى در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: در 
کشور ما هنوز حقوق مالکیت را به رسمیت نمى شناسند. 
وزیر اقتصاد مى گوید 400 هزار میلیارد تومان به فعاالن 
اقتصادى بدهى دارنــد. طلبکاران چگونــه مى توانند 
طلب خود را وصول کنند؟ اگر به محاکم دادگســترى 
بروند باید چند ســال دوندگى کنند! با این شیوه عمًال 
به فعاالن اقتصادى آدرس مى دهنــد که براى وصول 
مطالباتشــان از روش هاى دیگر اســتفاده کنند! یعنى 
رشوه دادن و روش هایى که باعث فســاد مى شود. در 
حالى که در کشورهاى توســعه یافته این اتفاق صورت 

نمى گیرد. 
این فعال سیاسى افزود: انقالب که در ایران اتفاق افتاد 
شتاب زده مصادره ها شروع شد. خیلى دیر به این نتیجه 
رســیدیم که آن روش جواب نمى دهــد. بعد از انقالب 
بخش خصوصِى تازه رشد یافته، بسیار صدمه دید و البته 

پیش از انقالب هم از رشــد بخش خصوصى جلوگیرى 
مى شــد. انقالب  همان بخش خصوصى کوچک را هم 
مصادره کــرد و در اختیار دولت قرار داد. متأســفانه در 
واگذار کردن آنها نیز غلط   ترین راه و شــیوه را در پیش 

گرفت! شرکت ارج زودتر از سامســونگ در ایران آغاز 
به کار کرد اما اکنون با مقایســه جایگاه و وضعیت این 
دو شــرکت مى توانیم نتیجه دو نوع سیاست گذارى را به 

وضوح مشاهده کنیم.

دیر فهمیدیم مصادره هاى ابتداى انقالب جواب نمى دهد

مشاور وزیر نفت و مسئول پیگیرى مطالبات این وزارتخانه 
درباره دستگیرى همدست بابک زنجانى در خارج از کشور 
و پیشرفت در پرونده بدهکار بزرگ نفتى، گفت: بازجویى از 
شریک بابک زنجانى آغاز شده است و دستگیرى وى به طور 

قطع در رسیدگى به پرونده مؤثر خواهد بود. 
به گزارش ایرنا، اصغر هندى درباره پیشرفت در اخذ مطالبات 
از بابک زنجانى پس از ابالغ حکم اعدام، افزود: همچنان 
پیشرفتى نداشته و در وضعیت سابق قرار دارد. وى درباره 
میزان طلب هاى اخذ شــده از بابک زنجانى نیز گفت: به 
همان میزانى که اموال در ایران داشــته، دریافت شده که 

کمتر از حدود 20 هزار میلیارد ریال است.
 بدهکار بزرگ نفتى، بارها وعده پرداخت بدهى هنگفت خود 
را مطرح کرده اما این وعده ها هیچگاه محقق نشده است. 
وزارت نفت، در اواسط دى ماه امسال اعالم کرده بود: بدهى 

بابک زنجانى با احتساب سود و خسارت تأخیر ، سه میلیارد و 
800 میلیون دالر شده است.

بابک زنجانى بارها تحریم ها را براى طفره رفتن از پرداخت 
بدهى بهانه کرده بود اما با توجه بــه رفع تحریم ها، دیگر 

بهانه اى براى فرار از پرداخت بدهى خود ندارد.
خوددارى این متهم در پرداخت مطالبات سبب شده است 
اموال وى به مزایده گذاشته تا بخشى از بدهى وى تسویه 
شود؛ هر چند که گفته مى شود اموالش حداکثر 500 تا 600 
میلیون یورو از بدهى وى را پوشــش مى دهد. در سه سال 
گذشته زنجانى و شــرکایش، بارها باهدف ایجاد فرصت 
براى خود و وقت کشى اعالم کرده اند در بانک هاى داخلى 
و خارجى، مبالغ ارزى کالنى را در اختیار دارند و حاضر هستند 
بابت بدهى خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.

آنها هر بار نیز با معرفى یک بانک خارجى به وزارت نفت و 

مسئوالن بانک مرکزى، خواهان وصول مطالبات شرکت 
ملى نفت ایران از آن محل شده اند، که البته پس از بررسى 
بانک مرکزى، واهى بودن ادعاى بابک زنجانى و خالى بودن 

حساب هاى معرفى شده، آشکار شده است.
تازه ترین تحول در پرونده بابک زنجانى، بازداشــت یکى 
از شــرکاى مهم وى «ع.ز» در دى ماه امسال در یکى از 
کشورهاى آمریکاى مرکزى است که به مقام هاى قضائى 
کشور تحویل شد. این متهم، پیش تر در مالزى شناسایى شد 

اما توانسته بود به آمریکاى مرکزى متوارى و مخفى شود.
گفته مى شود بازجویى از این فرد مى تواند سرنخ هایى را 
درباره سرنوشت محموله هاى نفتى واگذار شده به بابک 
زنجانى آشــکار کند.چندى پیش دادگاه، حکم اعدام این 
بدهکار بزرگ نفتى را صادر کرد که پس از طى روند قانونى 

این حکم به تازگى براى اجرا به وى ابالغ شده است.

امام جمعه اصفهان در خطبه هــاي نماز جمعه این 
شهر گفت یکی از کارهاي خوب جمهوري اسالمی 
این سربلندي مسلمانان است، قبًال کسی ایران را به 
حساب نمی آورد و االن همه جا حرف ایران است، مگر 
کسی جرأت داشت علیه آمریکا تظاهرات کند، این را 
از ما گرفتند، مگر جرأت داشتند پرچم آمریکا را آتش 
بزنند،  ماها آتش زدیم و از ما یاد گرفتند و دیدیم که 

آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
به گزارش انتخاب، آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد 
با بیان اینکه کســی که تبعیت از رهبري نداشــته 
باشد شیعه و بلکه حتی مسلمان نیست، خاطرنشان 
کرد: البته اهل سنت هم به یک معنا رهبري را قبول 
دارند اما مانند شیعه نیست، پادشاه آل سعود که یک 
احمقی است که مال مسلمانان را براي مسلمان کشی 
اســتفاده می کند، این فرد که نمی تواند اولی االمر

 باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبري 
ادامه داد: بعضی ها نگران هســتند که این ترامپ 
دیوانه است، ما این دیوانگی را می دانستیم و می دانیم 
که شــیطان بر او حکومت می کند، یک چیزهایی 
را می گوید قــرآن می فرماید ایــن چیزهایی که از 
دهانشان می پرد و می گوید چیزي نیست بلکه آنچه 
در سینه هایشــان مخفی می کنند، باالتر و بزرگ تر 
است، قرآن می فرماید آنها هیچگاه خیر و خوبی شما 
را نمی خواهند، آنها االن خوشــحالند که عربستان 
مســلمان را فریب دادند و به جنگ با مســلمانان 

واداشتند.

بازجویى از شریک بابک زنجانى آغاز شد

امام جمعه اصفهان:

کسی که تبعیت از رهبري 
نداشته باشد شیعه و بلکه 

مسلمان نیست



اجتماعاجتماع 2876یک شنبه  24  بهمن  ماه 0303

وزیر بهداشت با اشــاره به ابتالى پنج میلیون ایرانى به 
بیمارى قند، گفت: پنج میلیون نفر در کشــور در آستانه 
ابتال به بیمارى قند هستند، 50 درصد افراد اضافه وزن 

دارند و 30 درصد افراد نیز چاق هستند.
ســید حســن قاضى زاده هاشــمى با بیان اینکه 50 
درصد مبتالیان به پرفشارى خون در کشور از بیمارى 
خود مطلع نیستند گفت: فشــار خون باال موجب بروز 
سکته هاى قلبى و مغزى مى شــود، بنابر این سفیران 
ســالمت با آموزش در امر پیشــگیرى به خانواده ها و 
هم نوعان خود نقش مؤثرى در جلوگیــرى از ابتال به 
پرفشارى خون و در نهایت ســکته هاى قلبى و مغزى 

دارند.
وى پیشگیرى در حوزه ســالمت را بسیار مهم دانست 
و افزود: این مســئله بدون توانمندســازى افراد اتفاق 

نخواهد افتاد.
هاشمى سالمتى را بزرگ ترین نعمت بیان کرد و گفت: 
کشورى که مردمانش ســالم باشند در آن توسعه پایدار 

ایجاد خواهد شد.
هاشمى با تاکید بر این که ســالمت بر همه امور مقدم 
است، گفت: حوزه سالمت حتى بر امنیت مقدم است چرا 
که اگر خانواده اى، شهرى و کشورى سالم باشد مى تواند 

مسیر رشد و ترقى را دنبال کند.

معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیستى کشور وضعیت 
آخرین مهدهاى کودك داراى مجوز را تشریح کرد.

حبیب ا... مسعودى فرید در گفتگو با میزان اظهار داشت: 
در حال حاضر 17 هزار مهد کودك، مجوز فعالیت خود را 

از سازمان بهزیستى کشور دریافت کرده اند.
وى گفت: از تعداد 17 هزار مهد کودك مجوزدار کشور، 
هفت هزار و 500 مهد، روستا مهد بوده، هزار و 200 مهد 
در حاشــیه شــهرها فعالیت مى کنند و مابقى مهدهاى 

کودك شهرى هستند.
معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیستى در ادامه اذعان 
داشت: در تالش هســتیم تا از مهدهاى کودکى که در 

مناطق محروم کشور احداث مى شوند، حمایت بیشترى 
داشته باشیم.مســعودى فرید با تأکید بر اینکه سازمان 
بهزیستى کشور مسئولیتى در قبال مهدهاى کودك فاقد 
مجوز ندارد، افزود: درخواست ما از خانواده ها این است که 
پیش از ثبت نام فرزندان خود در مهدهاى کودك از مجوز 
داشتن آنها اطمینان کسب کنند زیرا سازمان بهزیستى در 

قبال مهدهاى کودك فاقد مجوز مسئولیتى ندارد.
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى اظهارداشت: در 
صورت اطالع خانواده ها در رابطــه با مهدهاى کودك 
فاقد مجوز، ســازمان بهزیســتى با این مهدها برخورد 

خواهد کرد.

آخرین آمار مهدهاى کودك 
مجوزدار کشور

ابتالى 5 میلیون ایرانى به 
بیمارى قند

تکه پاره شدن حوزه رفاه 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى با ابراز تأســف و 
نگرانى از جدا شدن ســازمان بیمه سالمت از این 
وزارتخانه گفت: مردم در این میان آسیب مى بینند 
و حــوزه رفاه هرجــا که هســت نباید تکــه پاره

 شود.
على ربیعى بــا بیان اینکه نباید عــده اى را له کنیم 
تا به هدفى برســیم، گفت: هدف، وســیله را توجیه 
نمى کند و روش رســیدن به اهداف نیز بسیار حائز 

اهمیت هستند.
وى افزود: در بیمه سالمت، شما دیده نشدید، کارهاى 
بزرگتان دیده نشد. ما وظیفه نداریم بخاطر دیده شدن 
آن چیزى که فکر مى کنیم درست است، دیگران را 

له کنیم. این عمل انقالبى و میراث امام(ره) نیست.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعى با بیــان اینکه 
بى اخالقــى زرنگــى نیســت، گفــت: امــروز له 
کردن، زرنگى شــده اســت. اتهــام زدن زرنگى 
نیســت. زرنگــى این اســت کــه توانمندى هاى 
خود را طورى بــه کار گیرید که دســت دیگران را 

بگیرید. 

ویزیت سطح یک...!
معاون نظارت و برنامه ریزى سازمان نظام پزشکى 
با عنوان این مطلب که هفت عنصر مؤثر در ویزیت 
داریم، گفت: یکى از این عناصر مؤثر، زمان ویزیت 

بیمار است.
وى با بیان اینکه پنج ســطح ویزیت داریم، افزود: 
آنچه در کشور ما مرســوم است سطح یک است که 
همان گرفتن شرح حال بیمار است که بر اساس آن 
یک تصمیم ساده گرفته مى شــود و ده دقیقه براى 
آن صرف مى شود. در سطح 2 و 3 شرح حال بیشتر 
و سیستم جامع تر مى شــود و تصمیم گیرى براى 

سطوح باالتر متفاوت تر مى شود.
دکتر محمد جهانگیــرى افزود: در اکثر کشــورها 
پزشــکان تمایلى به انجام جراحى ندارند و از طریق 
ویزیت ســرپایى، درآمد کافى به دســت مى آورند 
اما در کشور ما پزشــکان بیشــترین درآمد خود را 
از طریــق جراحى به دســت مى آورنــد از این رو 
پزشــکان انگیزه اى براى ویزیت بیماران سرپایى 

ندارند.

فضاى مجازى جهنم است
حجت االسالم و المسلمین منتظرى دادستان کل 
کشور با اشاره به تبعات فضاى مجازى از آن به عنوان 
جهنمى براى خانواده ها و مردم نام برد و تصریح کرد: 
در دادستانى کل کشور هفته اى 15 تا 20 هزار شبکه 
ضد اخالقى و ضد دین را مى بندیم اما برخى از آنها 
دوباره سر بر مى آورند و این رقم باال نشان مى دهد 
که فضاى مجازى جهمنى شده است براى سوزاندن 
اعتقادات مردم و زیر ســئوال بردن آنها و از همین 
روست که مقام معظم رهبرى به شورایعالى فضاى 
مجازى تأکید بسیار دارند که هرچه زودتر شبکه ملى 

در این زمینه به وجود بیاید.

زیر شلوارى طنز 
یک طنزپرداز با بیان اینکه طنزپــرداز نباید بخاطر 
یک شــور آنى و جلب نظر مخاطب از اســاس طنز 
فاصله بگیرد، افــزود: اینکه فرد کامــًال به فکاهه 
بپردازد و  بــراى اینکه مــردم را بخنداند انواع خط 
قرمزها را رد کند و حرف هاى زشــت بزند درســت 
نیســت. طنز قداســت دارد. براى مثال چیزى که 
در بعضى کمدى هــا مى بینیم این اســت که مثًال 
شخص دوتا شلوار مى پوشــد و روى سن مى آید و 
شــلوارش را پایین مى کشــد و زیرش شلوار است. 
مردم بخاطر خرق عادت مى خندنــد؛ خنده اى که 
از روى تفکر و تأمل نیســت، صرفًا یک شــوخى 
سطحى است و حرفى پشت آن نیست، قابل دفاع هم 

نیست.  
صابر قدیمی با انتقاد از طنزهــاى تلویزیونى گفت: 
متأســفانه در ســطح برنامه تلویزیونى، فکاهه نیز 
نداریم یعنى برنامه ها نه تنها محتواى خاصى ندارند 
نمک خاصى هم ندارند که بگوییم فکاهه اســت و 
به نظرم، در حیطه طنز،  تلویزیــون خیلى جاى کار 

دارد.

چرك نویس

همیشــه عادت کرده ایم که مهریه، سکه    میزان |
طال، ملک یا سفر زیارتى باشد اما گاهى بعضى از مهریه ها 
خبرساز مى شــود. مهریه هایى که بیشتر براساس روحیه 
عروس خانم ها تعیین مى شود و گاه زمانى که کار به پرداخت 
آن مى رسد، مرد افســوس مى خورد کاش مهریه را سکه 
تعیین کرده بود. مدتى بود مهریه هــا خنده دار و غیرقابل 
اجرا شده بود که با ورود قوه قضائیه این مهریه ها دیگر ثبت 
نمى شود و خبرى از بال مگس و دست و پاى داماد به عنوان 

مهریه نیست. 

دردسرهاى هنرمند بودن
مرد نقاش کارش شده نقاشــى براى همسرش. باید صد 
تابلو نقاشى کند تا مهریه همسرش را بپردازد. زهرا و مهران 
شش سال قبل در نمایشگاه نقاشى مهران با هم آشنا شدند. 
زهرا ابتدا عاشق نقاشى ها و بعد مهران شد. او شاعر بود و 
عاشق منظره هایى سبز. زمانى که تصمیم به ازدواج گرفتند 
نوعروس مهریه عجیبى تعیین کرد. او صد تابلوى نقاشى از 
منظره را به عنوان مهریه تعیین کرد. حاال که کارشان به 
طالق کشیده شــده، زن جوان مهریه اش را اجرا گذاشته 
است. مهران در جلسه دادگاه اعالم کرد نمى تواند این تعداد 
تابلو را یکجا به همســرش بدهد. حاال هم با حکم دادگاه 
باید ماهانه یک تابلوى نقاشى بکشد و به عنوان مهریه به 

همسرش بدهد.

از دریچه کار خیر
گاهى برخى مهریه ها نه تنها باعث مشکل، بلکه سبب کار 
خیر مى شــود. نوعروس جوانى چندى قبل مهریه اش را 
نگهدارى از ایتام تعیین کرد. نوعروس با مهریه تکفل پنج 
یتیم به مدت 14 سال پیمان زناشویى بسته است. او درباره 
مهریه خود مى گوید: «همیشه دوست داشتم مهریه ام چیزى 
باشد که هم دنیاى مرا بسازد و هم آخرتم را آباد کند، از این رو 
به نیت 14 معصوم(ع) به مدت 14 سال و به نیت پنج تن(ع) 
تکفل و سرپرستى پنج یتیم را جزو مهریه ام قرار دادم. سکه 
هر تعداد هم که باشد حتى اگر بتوانى آن را به صورت کامل از 
داماد بگیرى فقط مى تواند یک دلخوشى زودگذر براى این 
دنیا باشد اما من دوست داشتم مهریه ام ماندگار باشد و دنیا 
و آخرت مرا تأمین کند. با تقبل سرپرستى این ایتام نه تنها 
مهریه ام را از همان ابتدا دریافت کرده ام و همسرم شیرینى 
لذت پرداخت مهریه مرا مى چشــد، بلکه براى هر دوى ما 
باقیات  صالحاتى ایجاد شده که باعث خیر هر دوى ماست و 
ما مى توانیم بهشت دنیوى و اخروى را در کنار هم بسازیم و 

مسیر کمال و سعادت را با یکدیگر طى کنیم.»
آقا داماد نیز درخصوص چگونگى مهریه همسرش گفته 
اســت: «در صحبت هایى که با هم داشتیم مشخص شد 

خط مشى ما بسیار شبیه هم است و از آنجا که از قبل دوست 
داشتم چنین کارى را انجام دهم این موضوع را به عنوان 
مهریه لحاظ کردیم و در صورتى که وسع مالى ما بهتر شود 

تعداد را افزایش خواهیم داد.»

من آهو مى خواهم!
ازدواج با عروس عاشق حیات وحش هم دردسرهاى خودش 
را دارد. پرونده شکایت زنى با مهریه ده آهوى وحشى هم 
یکى از عجیب ترین پرونده هایى بود که دو سه سال قبل در 
دادگاه خانواده به جریان افتاد. مهناز 26 ساله که با یکى از 
آشنایان خود در شهر مادرى اش ازدواج کرده بود، به دلیل 
عالقه اى که به طبیعت داشت این مهریه را انتخاب کرد. 
او چند ماه بعد از ازدواج بخاطر شــغل همسرش به تهران 
آمد اما آنقدر تنهایى و غربت آزارش داد که تصمیم گرفت 
مهریه اش را به اجرا بگذارد و شوهرش را مجبور کند تا زمانى 
که ده رأس آهوى وحشى را از دشت هاى شهرستان محل 
سکونتشان شکار نکرده، به تهران برنگردند. این هم از جمله 

مهریه هایى بود که قابلیت اجرا نداشت.

عشق موتور!
گاهى مهریه شوکه کننده است مانند مهریه نوعروسى که 
پاى سفره عقد همه مهمانان را شوکه کرد. براساس آنچه 

یکى از خبرگزارى ها اعالم کرده است، عروس و داماد در 
محل کار یکدیگر را دیده و به هم دل بســته بودند. هر دو 
دوست داشتند زندگى شان را از دریچه اى دیگر ببینند. براى 
همین تصمیم گرفته بودند به گونه اى جدید و نو زندگى را 

آغاز کنند.
اگرچه سال ها پیش پدر دختر جوان از روستا به شهر آمده 
بود و در شهر زندگى کرده بود ولى واقعیت این بود که دختر 
جوان هنوز دلبسته اصالت ها و سادگى ها بود. براى همین 
وقتى وارد شد، همه متعجب شدند. او به رسم روستا لباسى 
محلى پوشیده و با سادگى تمام آماده عقد ازدواج شده بود. 
زمانى که عروس و داماد کنار سفره عقد نشستند اطرافیان 
شروع به پایکوبى کردند. در این زمان عاقد از پدر عروس 
درخواست کرد تا میزان مهریه را مشخص کند. پدر عروس 
گفت: «خوشــحالم که در تمام این سال ها دخترى خوب 
تربیت کرده ام و او هرگز با وجود پیشرفتى که داشته حقیقت 
و اصالت خود را از یاد نبرده اســت. براى همین مى خواهم 
انتخاب میزان مهریه را به عهده خودش بگذارم، زیرا مى دانم 
او بهترین انتخاب را خواهد داشت و بهترین شیوه را در پیش 

خواهد گرفت.»
دختر جوان رو به پدرش کرد و گفــت: «فردى را که براى 
زندگى ام انتخاب کرده ام، فردى اســت که در طول چند 
سال همکارى با خودم انتخاب کرده ام و خوشحال هستم 

که عقایــد و افکارمان به هم نزدیک اســت براى همین 
براى مهریه ام یک موتورسیکلت و دو عدد دوچرخه تقاضا 
مى کنم.» عروس در برابر تعجب همه گفت: «من به سفر 
عالقه زیادى دارم و دوست دارم در طبیعت گشت و گذار 
داشته باشم، هم من و هم همسرم از دوچرخه سوارى لذت 
مى بریم و مى خواهم با دوچرخه سفر کنیم و سفرهایى هم 
که با دوچرخه ممکن نیســت را با موتورسیکلت برویم.» 
حاضران با شنیدن این میزان مهریه شادمانى کردند و خطبه 

عقد خوانده شد.

وقتى همسرت جهانگرد باشد
وقتى همســرت جهانگرد باشــد، آن وقت باید ســفر به 
کشورهاى مختلف را به عنوان مهریه تعیین کنى. چندى قبل 
انتشار تصویرى از یک عقدنامه در شبکه هاى اجتماعى با 
مهریه جالب و در نوع خود جدید موجب تعجب کاربران شد.
در این عقدنامه هزینه پنج ســفر بــه قاره هاى جهان که 
شامل کشورهاى برزیل، کانادا، چین، هندوستان، فرانسه، 
ایتالیا، اسپانیا، آلمان، تانزانیا و استرالیا که معادل با نرخ روز 
مؤسسات توریستى معتبر در تهران براى تورهاى 15 روزه 
رایج در این مؤسسات به عنوان مهریه نوشته شده است. حاال 
اگر عروس خانم بخواهد مهریه اش را اجرا بگذارد، داماد باید 

او را روانه ده کشور با هزینه میلیاردى کند.

مهریه هاى عجیب اما واقعى

آغاز زندگى مشترك 
با آهو و موتور!

کارشناس سازمان هواشناسى گفت: در تمام 
هفته به ویژه روز دوشنبه(فردا) در تمام کشور 

شاهد بارش برف و باران خواهیم بود.
محمد اصغرى اظهار داشت: با ورود موج جدید 
بارشى به کشور، شاهد آغاز بارش برف و باران 
در تمام نقاط کشور خواهیم بود. با فعالیت این 
سامانه روز دوشنبه در تمام استان هاى کشور 

برف و باران مى بارد. 
وى با اعالم اینکه هســته و قدرت بارش ها 
در نیمه جنوبى کشور خواهد بود، تأکید کرد: 
روز دوشنبه براى استان هاى نیمه جنوبى به 
ویژه بوشهر و خوزســتان بارش باران پیش 

بینى مى شود. 
اصغرى تأکید کرد: روز ســه شــنبه شدت 
بارش هــا در اســتان هــاى چهارمحال، 
کهگیلویه و بویراحمد،کردستان، کرمانشاه، 
آذربایجان شرقى و غربى خواهد بود. این در 
حالى است که در شرق کشور در استان هاى
خراســان شــمالى، رضــوى و جنوبــى و 
بخش هایى از استان سیستان و بلوچستان 

هم بارش برف و باران ادامه خواهد داشت.

بارش برف و باران 
تا آخر هفته در کشور

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس با انتقاد از 
اینکه مدیریت جمعیت، متولى ندارد نسبت به کاهش 

سریع جمعیت جوان در کشور هشدار داد.
به گزارش مهر، احمد حمزه گفــت: وضعیت جمعیت 
کشور ما همانند کشــورهاى اروپاى غربى، آمریکا و 
کشورهاى پیشرفته آسیاى شرقى مانند ژاپن بحرانى 
است و در صورتى که تدابیر پیشگیرانه اتخاذ نشود در 
آینده اى نزدیک پیرى جمعیت، دامنگیر ما خواهد شد. 
وى نسبت به کاهش سریع جمعیت جوان و همچنین 
روى آوردن 90 درصد خانواده ها به ســمت پدیده دو 
فرزندى هشدار داد و یادآور شد: متأسفانه با روى آوردن 

خانواده ها به سمت پدیده تک فرزندى و دو فرزندى، 
جمعیت کشور با سرعت به سمت پیرى پیش مى رود که 
این موضوع زنگ خطرى است که باید جدى گرفته شود 
البته عالوه بر سیاست تک فرزندى و دو فرزندى، برخى 

خانواده ها هم تمایلى نسبت به فرزندآورى ندارند.
حمزه با یادآورى هشــدار مقام معظم رهبرى نســبت 
به پیرى جمعیت بر لزوم چاره اندیشــى براى افزایش 
جمعیت جوان کشــور تأکید کرد و افــزود: در این باره 
مقام معظم رهبرى از دستگاه ها خواستند این موضوع 
را در دســتور کار قرار داده و موضوع پیرى جمعیت را 

جدى بگیرند.

هشدار نماینده مجلس نسبت به پدیده 2 فرزندى 

وضعمان مثل کشورهاى پیشرفته، بحرانى است!

دیروز قطعى بــرق و آب ناگهانى در خوزســتان منجر به 
بروز مشکالت عدیده در روند عادى زندگى مردم ده شهر 

خوزستان شد.
مردم در شــهرهاى اهواز، کارون، باوى، حمیدیه، دشت 
آزادگان، شادگان، آبادان و خرمشــهر، هویزه و ماهشهر 
استان خوزستان از صبح دیروز شنبه به دلیل قطعى برق و 
آب با مشکالت متعدد روبه رو شدند. اختالل در شبکه هاى 
مختلف مخابراتى نیز سبب شد امکان ارتباطات تلفنى نیز 
از بین برود. خبرگزارى میزان نوشت که صبح دیروز صداى 
مهیبى از ترانس هاى برق مناطق مختلف اهواز شنیده شده 
است.گفته مى شود دلیل اصلى بروز این اختالل، گرد و غبار 
روزهاى گذشته و همچنین مه گرفتگى و افزایش رطوبت 
هوا بوده که سبب شده خاك نشسته بر روى تأسیسات برق، 
به صورت گل در آنها نفوذ کرده و موجب اتصال شبکه برق 

شود. قطعى برق در استان خوزستان تصفیه خانه آب این 
شهرها را نیز دچار مشکل و از شبکه خارج کرد.

ستاد مدیریت بحران استاندارى خوزستان دیروز مدارس، 
ادارات و بانک ها و مراکز آموزش عالى در این ده شــهر را 
تعطیل کرد و شرکت آبفا استان نیز در اطالعیه اى اعالم 
کرد تصفیه خانه هاى آب شــماره یک و  2 اهواز به دلیل 
قطعى برق از مدار خارج و آب مناطق تحت پوشــش این 
تصفیه خانه ها قطع شده است. این تصفیه خانه ها 90 درصد 

آب اهواز را تأمین مى کند.

آب و برق 10 شهر 
خوزستان قطع شد!

اواســط دى ماه امســال بود که رئیس پلیس راهنمایى و 
رانندگى ناجا از افزایش محدودیت هاى بیشتر براى رانندگان 
نوگواهینامه خبر داد، محدودیت هایى که احتماًال از ابتداى 

سال 96 در سراسر کشور اجرایى خواهد شد.
ســردار تقى مهرى در گفتگو با ایســنا، دربــاره اعمال 
محدودیت هاى بیشتر براى رانندگان نوگواهینامه گفت: 
دستورالعمل این موضوع ابالغ شده و تمام استان ها در حال 

آماده شدن براى اجراى آن هستند.
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه این دستورالعمل از سوى 
وزیر کشور ابالغ شده است، اظهار داشت:  این محدودیت ها 
براى دارندگان گواهینامه هاى پایه سوم و گواهینامه هاى 
موتورسیکلت و در ســال اوِل دریافت گواهینامه شان اجرا 

خواهد شد.

به گفته سردار مهرى، افرادى که گواهینامه دریافت مى کنند 
تا سه ماه اجازه ندارند به تنهایى و بدون حضور افراد داراى 
گواهینامه رانندگى در کنارشان، رانندگى کنند. همچنین 
از ساعت 12 شــب تا 5 صبح و در جاده هاى برون شهرى 
نیز اجازه رانندگى ندارند و موظف خواهند بود که عالمت 
«احتیاط راننده مبتدى است» را هم در قسمت جلو و هم در 

قسمت عقب خودروى خود نصب کنند.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى ناجا اضافه کرد:  جزئیات 
بیشتر از این محدودیت ها و شرایط و مجازات  متخلفان نیز 
اعالم خواهد شــد. وى درباره اینکه پیش از این گفته شده 
بود از ابتداى بهمن ماه این قانون اجرا خواهد شد، به ایسنا 
گفت: در حال حاضر استان ها و مراکز مربوطه و همچنین 

آموزشگاه هاى رانندگى در حال آمادگى هستند.

افزایش محدودیت براى نوگواهینامه ها

محمد حقانى رئیس کمیته محیط زیست شوراى اسالمى شهر تهران گفت: شهردارى تهران 
پس از حادثه پالسکو مجبور شــد زمین 7 هکتارى در منطقه 12 را براى تخلیه پسماندهاى 
حادثه پالسکو در نظر بگیرد که  متأسفانه این زمین در وسط شهر تهران واقع شده و به دلیل 

آلودگى هاى شدید، شهروندان منطقه به شدت از این موضوع ناراضى هستند.
حقانى تصریح کرد: هنوز از ضایعاتى که در منطقه 12 دپو شده است، حرارت بلند مى شود و در 

این شرایط خطر آزبست هنوز مردم منطقه 12 را تهدید مى کند.
وى  اظهار داشت: کارشناسان باید روش امحا را تعیین کنند زیرا در میان ضایعات، بقایاى 

انسانى نیز وجود داشته و از این بابت خطرناك است.

خطر 
آزبست 
و بقایاى 
انسانى در 
آوار پالسکو



0404استاناستان 2876یک شنبه  24  بهمن  ماه 

خبر

افتتاح نخستین 
شهرك فناورى 

مدیـر عامـل شـرکت شـهرك هـاى صنعتى اسـتان 
اصفهان گفت: افتتاح اولین شـهرك فناورى استان با 
اعتبارى بالغ بـر 15 میلیارد تومان مهمترین دسـتاورد 

امسال این شرکت است.
محمـد جـواد بگـى اظهـار داشـت: افتتـاح ایـن 
شهرك فناورى مى تواند بستر مناسبى را براى توسعه 
خدمـات فناورانـه و تبدیل ایده هـا به تولید رقـم بزند. 
وى بیان داشـت: حجم عظیمى از فعالیت هاى شرکت 
شـهرك هاى صنعتـى اسـتان اصفهـان در حمایت از 
شـرکت هاى تولیدى و صنعتى شـرکت هاى مسـتقر 
در شـهرك هاى صنعتى و توسـعه خدمات و امکانات 

زیرساخت هاى این شهرك هاست.

احداث پارکینگ در اردیبهشت
مدیر منطقه یک شـهردارى اصفهان گفـت: عملیات 
اجرایى احداث پارکینگ زیرسطحى اردیبهشت با اعتبار 

شش میلیارد تومان آغاز شد.
حمید عصارزادگان اظهار داشت: احداث پارکینگ زیر 
سطحى اردیبهشت در خیابان طالقانى به مساحت سه 

هزار متر مربع در دستور کار قرار گرفت. 
وى با اشاره به اینکه این پارکینگ ظرفیت پارك 105 
خودرو را دارد، ادامه داد: این پروژه با اعتبار شش میلیارد 
تومان تا سال آینده تکمیل مى شود. مدیر منطقه یک 
شـهردارى اصفهان ادامه داد: آزادسـازى این پروژه با 

اعتبار 12 میلیارد تومان در دست انجام است.

آغازاحداث خوابگاه درشهرضا 
عملیات احداث مجتمع خوابگاهى دانشکده خوارزمى 

پسران شهرضا آغاز شد.
رئیس دانشـکده فنى خوارزمى پسـران شهرضا گفت: 
این مجتمـع خوابگاهى داراى زیربنـاى 500 مترمربع 
دردوطبقه است.  مجید عطایى تصریح کرد: این مجتمع 
خوابگاهى ظرفیت خدمات رسانى به 80 نفررا دارد. وى 
افزود: براى بهره بـردارى از این مجتمـع، پنج میلیارد 
ریال توسـط حشـمت ا... همت از خّیران شـهرضایى 

هزینه خواهد شد.

بهره بردارى از پروژه 
آبرسانى به 8 روستاى لنجان

بهـره بـردارى از پروژه آبرسـانى به هشـت روسـتاى 
شهرستان لنجان آغاز شد.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب روسـتایى اسـتان 
اصفهان در آییـن افتتاح این پـروژه ها گفـت: در دهه 
فجر امسال 28 طرح آبرسانى بزرگ با هدف تأمین آب 
آشامیدنى سـالم و پایدار در 90 روسـتاى اصفهان اجرا 

شدکه 65 هزار نفر از آن برخوردار مى شوند.
محمدحسـین قرائتـى اظهار داشـت: پروژه آبرسـانى 
افتتاح شـده از خط انتقال به باغبهادران از تصفیه خانه 
باباشیخعلى در مدار قرار مى گیرد ولى فعًال از چاه شبه 
فلمن اجرا مى شـود. وى افـزود: این پـروژه داراى 18 
کیلومتر خط انتقال و 24 کیلومتر اصالح شبکه با اعتبار 
بالغ بر شش میلیارد و 700 میلیون تومان است که چهار 
میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه و یک میلیارد و 700 
میلیون تومان نیـز از اعتبارات صندوق توسـعه در نظر 

گرفته شده است.

بهترین مراکز توانبخشى 
کشور در اصفهان قرار دارد

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: بهترین مراکز 
توانبخشى کشور در اصفهان قرار دارد.

سعید صادقى افزود: زمانى در بهزیستى کلمه نگهدارى 
براى معلوالن به کار برده مى شـد اما امروز با توجه به 

شرایط نگهدارى آنها کلمه مراقبت استفاده مى شود.
وى خاطرنشان کرد: امروز مراکز توانبخشى به صورت 
اسـمى داراى عنوان بهزیستى اسـت اما تمام امور آنها 
توسط خیرین اداره مى شـود. صادقى گفت: در استان 
اصفهان 240 هزار نفر معلول غیررسـمى و 120 هزار 
نفر تحت پوشش وجود دارند که امیدواریم هرچه زودتر 
قانون جامع حمایت از معلوالن در مجلس تصویب شود 

و در دولت شاهد اجراى آن باشیم.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان اظهار داشت: حمل 
سالح سرد توســط جوانان و نوجوانان در جامعه به یک 
معضل اجتماعی و یکی از دغدغه هــاي پلیس تبدیل 
شده، چراکه عامل وقوع بسیاري از جرائم خشن از جمله 
زورگیري، سرقت هاي توأم با خشونت، قتل، نزاع دسته 

جمعی و بسیاري از جرائم دیگر می باشد.
سرهنگ حســن یاردوســتی گفت: مأموران انتظامی 
شهرســتان اصفهان در هفته گذشته موفق به شناسایی 
تعدادي از برهم زنندگان نظم عمومی جامعه و حامالن 
سالح سرد شــده که پس از هماهنگی با مراجع قضائی 
و اخذ مجوزهــاي الزم در چندین عملیات موفقیت آمیز 

و غافلگیرانه تعداد 148نفــر از این مخالن نظم و امنیت 
عمومی را دستگیر کردند.

وي با اشاره به اینکه ارتکاب جرم و تهدید مردم با سالح 
سرد از مواردي است که پلیس به شــدت با آن برخورد 
می کند، افزود: طی یک هفته تعداد 220 تیغه انواع سالح 

سرد کشف شد.
سرهنگ یاردوستی در پایان با بیان اینکه اجراي این طرح 
به صورت مقطعی نبوده و اجراي اینگونه طرح ها خرسندي 
شهروندان را به دنبال دارد خاطر نشان کرد: پلیس در اجرا و 
برقراري امنیت مطلوب نیروي انتظامی هرگز عقب نشینی 

نمی کند و با صالبت و اقتدار به کار خود ادامه می دهد.

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: اصفهان در مباحث 
گردشــگري از ظرفیت باالیی برخوردار است و ایستگاه 
راه آهن به عنوان یکی از مهمترین ورودي هاي این شهر 
باید به بهترین نحو به مســافران و گردشگران خدمات 

ارائه کند.
حسن ماسورى اظهار داشت: ســعی ما بر این بوده تا با 
رعایت ذوق و سلیقه مردم هنرپرور اصفهان بتوانیم راه آهن 
را به شکلی پســندیده براي معرفی نصف جهان و ارائه 
خدمات مطلوب آماده کنیم. وي با اشاره به قطار پرسرعت 
اصفهان – قم – تهران، افزود: راه آهن استان اصفهان در 
زمینه اجراى این خط مسئولیتى ندارد و پس از بهره بردارى 

در اختیار راه آهن قرار مى گیرد.
مدیرکل راه آهن اســتان اصفهــان در بخش دیگري از 
صحبت هاي خود تصریح کرد: احداث خط ریلی اصفهان- 
خوزستان، دو خطه کردن مســیر میبد یزد- زرین شهر 
و احداث خط اصفهان - گلپایــگان - مرکزي از جمله 
طرح هاي در دست اقدام براي توسعه ناوگان ریلی کشور 
و استان اصفهان است. وي با بیان اینکه در طرح توسعه 
راه آهن، تمام شــبکه ریلى کشور از استان اصفهان عبور 
خواهد کرد، ادامه داد: فاز مطالعاتى طرح راه آهن خوزستان 
به اصفهان انجام شده و همچنین خطوط راه آهن لرستان 

و اراك به اصفهان نیز در آینده اجرا مى شود.

برخورد جدى پلیس با 
حامالن سالح سرد

انجام مطالعات طرح راه آهن 
خوزستان به اصفهان 

جمال نوروزباقرى
در پاسخ به این پرسش، برخى مسئولین تعلل مى کنند 
و همشــهریان، تدبر؛ به این خاطر که دیگر چیز پنهانى 
نیســت و همگان بر آن اشــراف کامل دارند و به خوبى 
مشخص است. و اما سئوال: زیبایى شهرى در اصفهان چه 
جایگاهى دارد؟ و آیا این زیبایى براى شهروندان اصفهانى 

نمود عینى داشته است؟
امروزه دو واژه را زیاد شنیده و می شنویم؛ شهر و زیباسازي. 
تعریف شهر چیست؟ چه تصویري از آینده شهرمان داریم 
و یا می خواهیم داشته باشیم؟ مکانی که عده اي کنار هم 
زندگی می کنند؟ خیابان هایی براي عبور و مرور؟ میادینی 

براي دور زدن؟ یا براي نصب داربست؟
نمی توانیم قبل از برداشتی علمی و شفاف از زیباسازي به 
سراغ زیرمجموعه هاي آن برویم. آنچه فرآیند زیباسازي 
را نه فقط در اصفهان بلکه در کالنشهرهاي ایران دچار 
مشکالت اساسی کرده اســت، برداشت هاي شخصی، 
غلط و کامًال منطقه اي از این واژه هاي به ظاهر ســاده 
است. باالخره روزي باید مدیران شهري به تعریفی واحد 
و کارشناسانه از این لغت برســند که در طول تحوالت 

مدیریتى دچار تغییر نشود.
اما به راســتی رنگ آمیزي جوي و جدول و نظافت در و 
دیوار و یا نصب چند المان شهري و یا بهسازي بلوارها، 

تنها اجزاي زیباسازي شهري هستند؟ مسلماً خیر. 
چرا در هنگام مسافرت هاي خارجی به عنوان یک انسان 
از حرکت در شهرها لذت می بریم؟ چرا همه چیز همانگونه 
است که باید باشــد؟ تفاوتی نمی کند از کجاي این کره 
خاکی آمده ایم، چرا که نیازها از قبل پیش بینی شده اند، 
چرا نمی توانیم با موفقیت آن اقدامات را کپی سازي کنیم؟ 
برخی از صاحبنظران تفاوت فاحش فرهنگی را علت این 

امر می دانند، اما موضوع صرفاً این نیست.
کیفیــت محیط شــهري دغدغه اصلی مدیــران تمام 
کالنشــهرها و هــدف شــهرداري هاســت و برنامه 
فرهنگسازي توسط شــهر و روي شهروندان انجام می 
شود. در اروپا شهرها صدها سال است که فرهنگ  سازند.

فرقی نمی کند تخصص و تجربه مان چیست، آنچه بسیار 
مشاهده می شود، این است که همه به خود حق می دهیم 

که درباره مسائل هنري و زیباسازي اظهار نظر کنیم و این 
نظر را تحمیل نماییم و فراموش می کنیم که زیباسازي نیز 
همانند سایر امور نیاز به تخصص دارد، اما در مورد ساخت 
و ساز یک پل و یا اتوبان و هزاران مورد دیگر به خود این 
اجازه را نمی دهیم. ما حق نداریم سلیقه شخصی مان را به 
مردم شهر تحمیل کنیم، همانگونه که اجازه نمی دهیم 
مردم شهر در داخل خانه ، عقیده شان را به ما تحمیل کنند.

اصلی ترین برنامه شهرداري ها در شهرهاي روبه رشد و یا 

مترقی، ارتقاى مداوم کیفیت محیط و سیما و منظر شهر 
است اما در کالنشهرهاي ما، زیباسازي مقوله اي فرعی 

است که شوربختانه به آن نگاه سیاسی نیز می شود.
هر بی نظمی که هر یک از مدیران و ادرات شــهري به 
وجودآورند یا باعث آن باشند، توسط مردم و به شیوه هاي 
دیگري تکرار می شود. چگونه می شود از مغازه اي کوچک 
انتظار داشت معبر عمومی شهر را اشغال نکند، در حالی 
که بزرگ ترین ادارات شهر در مقابل چشمانش این کار را 

انجام می دهند؟ چگونه می توان از مسافران انتظار داشت 
نظافت و پاکیزگی شهرمان را حفظ کنند، در حالی که از 
بدو ورود به شهر نازیباترین تصاویر را بر هر تابلو و میدانی 

می بینند؟
از جمله مواردى که مهدى جمالى نژاد به عنوان شهردار 
اصفهان در زمینه زیباسازى شهرى اصفهان اجرا کرده 
اســت مى توان به: تغییر رنگ تمام نرده هاى پل هاى 
اصفهان از آبى به سبز اشــاره کرد در حالى که رنگ آبى 

براى ســال هاى متمادى رنگ اصفهان بود و همه، این 
شهر را شــهر گنبدهاى فیروزه اى مى نامیدند. از دیگر 
پروژه هاى زیباسازى مى توان به نورپردازى هاى گسترده 
در سطح شهر اشاره کرد که بسیارى از کارشناسان از آن به 

عنوان فاجعه هاى نورانى نام بردند.
داشتن شهري زیبا و محیطی سالم حق فرزندان ماست 
که اکنون از ما تنها توقع تصمیم گیري درســت را دارند. 
فراموش نکنیم کــه ما شــهرمان را از پدرانمان به ارث 

نبرده ایم بلکه آن را از فرزندانمان قرض گرفته ایم.

همشهریان؛ تدبر، مسئولین؛ تعلل 

فاجعه هاى زیباسازى در شهر 

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان خســارت 
بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان به واحدهاى 
مرغ دارى این خطه را افزون بر 600 میلیارد ریال 

تخمین زد.
شهرام موحدى با بیان اینکه تاکنون شهرستان هاى 
مختلفى درگیر این بیمارى شــدند افزود: باز شدن 
رودخانه زاینده  رود باعث جذب پرندگان بســیارى 
شامل وحشى و آزاد پرواز شده است و روستاهاى در 
جوار رودخانه زاینده رود از مبدأ تا مقصد، به شدت 
تحت تأثیر این پرندگان قرار گرفتند و آلوده شده اند.

وى افزود: این بیمــارى در اصفهــان، نجف آباد، 
خمینى شهر، فالورجان، لنجان، بوئین و میاندشت، 
چادگان و فریدن شــیوع یافته و کانون هاى اصلى 
آن فریــدن، شــهر داران و روســتاهاى نماگرد و 

موغان است.
وى مبارزه با این بیمارى ویروسى را سخت ارزیابى 
کرد و گفت: ساختار بهداشتى مرغدارى هاى ایران 
ناقص است و پرورش دهندگان غیرمجاز بسیارى 
هم بدون هیچگونه مجوزى از دامپزشکى در حال 

فعالیت هستند.
موحدى با بیان اینکه اداره دامپزشکى در نظر دارد 
با اقدامات کنترلى خود از انتشــار آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان در سایر نقاط اصفهان جلوگیرى کند، 
گفت: بعد از گزارش تلف شدن 50 قطعه کبوتر در 
خانه اى در روستاى راراى پیربکران و تأیید ابتالى 
آنها به آنفلوآنزا به مدت 20 روز کوچه اى که خانه 

در آن واقع است قرنطینه شد.
وى افزود: به دلیل پراکنده بودن خانه ها در روستا به 

قرنطینه کامل روستا نیازى نیست.
موحــدى با بیــان اینکــه از همه مردم بــه ویژه 
تولیدکنندگان مرغ، پرورش دهنــدگان بوقلمون، 
شــترمرغ، کبک و بلدرچین انتظــار داریم که در 
درجه اول همه شــرایط زیســتى مزرعه خود را به 
باالترین حد ممکن برســانند؛ اجــازه ورود هیچ 
شــخصى را به آن مزرعه ندهند مگر اینکه دوش 
بگیرد و لباس هــاى اولیه خــود را از تــن خارج 

کند.
وى با بیــان اینکه رفت  و آمدها بــه مزرعه باید به 

حداقل ممکن برسد و هیچ پرنده آزاد پروازى اعم 
از گنجشک و کالغ نباید به انبار طیور مزرعه وارد 
شــود، افزود: در زمان کنترل نباید هیچ خودرویى 
به مزرعه ورود و خروج داشــته باشــد مگر اینکه 
قبل و بعد از ورود و خــروج خودرو به صورت کامل 

ضدعفونى شود. 
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
هرگونه تلفاتى از طیور باید بالفاصله معدوم شوند 
گفت: باید از قرار دادن تلفات طیور در اختیار سگ، 
گربه، پرندگان و جوندگان دیگر خوددارى کنند در 
صورتى که این حیوانات، الشه آلوده مصرف کنند، 

باعث انتقال بیمارى مى شوند.

خسارت 60 میلیارد تومانى آنفلوآنزاى پرندگان به اصفهان

سمپوزیوم ملى مجســمه هاى چوبى از سوى سازمان 
زیباسازى شــهردارى اصفهان و با همکارى مدیریت 
طرح سامندهى ناژوان در پارك جنگلى ناژوان کار خود 

را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان زیباسازى شهردارى 
اصفهان، برگزار ى سمپوزیوم ملى مجسمه هاى چوبى 
که از 23 بهمن ماه آغاز شده، به مدت یک هفته با حضور 
15 هنرمند و به صورت غیررقابتى در پارك ســاحلى 

ناژوان اصفهان ادامه دارد. 
این ســمپوزیوم با هدف تبدیل درختان خشک به اثر 
هنرى و تلطیف فضاهاى شهر اصفهان از طریق فراهم 
آوردن شرایط بروز و شــکوفایى آفرینش هاى هنرى، 
تعمیم نگاه زیباشناســانه در جامعه، تبــادل تجربیات، 

اطالعات و مهارت ها در زمینه نمادهاى شهرى میان 
هنرمندان و نیز آشنایى شهروندان با مراحل اجراى آثار 

برگزار مى شود.  
11 هنرمند از شهرهاى اصفهان، ارومیه، سارى، مشهد، 
نیشابور، قزوین و ... به همراه دستیاران خود تا 29 بهمن 
ســال جارى با حضور در این ســمپوزیوم به خلق آثار 
حجمى با استفاده از چوب درختان خشکیده مى پردازند.  
شهروندان مى توانند تا 29 بهمن ســال جارى در این 
سمپوزیوم مراحل مختلف ساخت یک اثر حجمى چوبى 

را از نزدیک مشاهده کنند. 
مراسم اختتامیه این سمپوزیوم ملى آثار حجمى چوب 
ساعت 16 روز جمعه 29 بهمن ماه با تقدیر از هنرمندان 

شرکت کننده برگزار مى شود. 

رئیس امور ســینمایى حــوزه هنرى اســتان اصفهان 
گفت: در برنامه ریزى ها سینما فلسطین و ساحل براى 

فیلم هاى سه  بعدى در نظر گرفته شده است.
مصطفى حسینى در گفتگو با فارس در اصفهان، با اشاره 
به اتمام کار پــروژه پردیس ســینمایى چهارباغ اظهار 
داشت: پردیس سینمایى چهارباغ آماده  شده و کار تجهیز 
آن نیز رو به اتمام اســت و طبق برنامه ما تا پایان بهمن 

افتتاح مى شود.
وى خاطرنشان کرد: در برنامه ریزى ها، سینما فلسطین و 
ساحل براى فیلم هاى سه  بعدى در نظر گرفته شده است 
و بالفاصله پس از پردیس چهارباغ با شــروع بازسازى 
سینما ساحل چهار ســالن سینما ســاحل، فلسطین و 

سپاهان قابلیت پخش فیلم سه بعدى را خواهند داشت.
حسینى در ادامه افزود: نباید این موضوع را از خاطر برد 

که فیلم سه بعدى در کشور تولید نمى شود و تجهیزات و 
هزینه هاى بسیار باالى آن باعث شده فیلمى در این قالب 
در کشور ساخته نشود؛ هزینه براى پخش فیلم سه بعدى 
زمانى منطقى است که فیلم آن نیز وجود داشته باشد به 
همین دلیل براى پردیس سینمایى چهارباغ امکان پخش 

فیلم سه بعدى در نظر گرفته نشده است. 
رئیس امور ســینمایى حوزه هنرى اســتان اصفهان در 
رابطه با پخش فیلم ســه بعدى در اصفهان عنوان کرد: 
تا زمانى که در کشور تولید فیلم سه بعدى نداشته باشیم 
در سینماهاى سه بعدى اصفهان به پخش فیلم هاى سه 

بعدى خارجى مى پردازیم.
حســینى تأکید کرد: براى افتتاحیه پردیس ســینمایى 
چهارباغ، چهار فیلم اکران نوروزى را در نظر داریم که از 

فیلم هاى جشنواره فیلم فجر امسال خواهد بود.

سمپوزیوم ملى مجسمه هاى چوبى در اصفهان آغاز به کار کرد

فیلم سه بعدى به سینما ساحل مى آید

وزیر نیرو گفت: در شــورایعالى آب، سهم استان مبدأ و 
مقصد براى ارســال آب به زاینده رود مشخص شده و 

اختالفى در این زمینه وجود ندارد.
چیت چیــان در گفتگو با ایلنا، دربــاره برخى انتقادات 
مبنى بر روان شــدن مقطعى آب زاینــده رود و اینکه 
برنامه بلندمــدت وزارت نیرو براى جــارى بودن این 
رودخانه چیســت؟  اظهار داشــت: احیاى زاینده رود 
وابسته به میزان بارندگى است اگر بارندگى کافى باشد 
مى توانیم به صورت کامل در طول سال جریان آب را 

داشته باشیم. 
وى افزود: اگر دچار خشکسالى شــویم، مجبوریم که 

آب را  در فصول غیرکشــاورزى ذخیره کنیم تا بتوانیم 
در تمام فصول هم آب شــرب را تهیه کرده و هم براى 

بخش کشاورزى آب ارسال کنیم.
چیت چیان درباره برخى مخالفت ها در استان مبدأ براى 
ارسال آب به زاینده رود تصریح کرد: ما کامًال موضوع 
را بررسى کردیم و در شورایعالى آب، سهم استان مبدأ 
و مقصد مشخص شــده و اختالفى در این زمینه وجود 

ندارد.

انتقال آب به زاینده رود 
حتمى است

,,

از جمله مواردى که 
مهدى جمالى نژاد 
به عنوان شهردار 
اصفهان در زمینه 
زیباسازى شهرى 
اصفهان اجرا کرده 
است مى توان به: 
تغییر رنگ تمام 
نرده هاى پل هاى 
اصفهان از آبى به 
سبز اشاره کرد 
در حالى که رنگ 
آبى براى سال هاى 
متمادى رنگ اصفهان 
بود
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114 طرح بهزیستى در 
استان اصفهان افتتاح شد

معـاون مشـارکت هـاى مردمى بهزیسـتى اسـتان 
اصفهان از افتتاح 114 طرح بهزیسـتى بـا اعتبار 53 

میلیارد ریال در این استان در دهه فجر خبر داد.
على اصغر شاه زیدى افزود: راه اندازى مرکز مشاوره، 
مسـکن مددجویان، مراکـز نگهـدارى مددجویان و 
مرکز خدمات بینایى سنجى، شنوایى سنجى و گفتار 
درمانـى از جملـه این طرح هاسـت که با مشـارکت 

خیران و بخش خصوصى راه اندازى شده است. 

70 درصد باغات سمیرم 
خشک شده است

نماینده پیشین سمیرم در مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به بحران آب در سمیرم گفت: 70 درصد باغات 
سـمیرم به دلیل کم آبى خشک شـده و این در حالى 
اسـت که این شهرسـتان تولیدکننده یـک میلیارد و 

200 میلیون مترمکعب آب در سال است .
على افشارى  اضافه کرد: درسـال جارى حمل ونقل 
کامیون هاى حامل  درختان خشک شده  براى تولید 

زغال از حمل سیب درختى بیشتر شده است .
وى تأکید کرد:کشاورزى مهمترین بخش اقتصادى 
و اشتغالزایى شهرستان سمیرم است و در سال هاى 

اخیر این بخش مورد تهدید قرار گرفته است .
وى خواسـتار بازنگرى در مسـائل و مشـکالت آب 
اسـتان اصفهان شـد و گفت:خروج آب از سمیرم  در 
شـرایطى که اسـتان با چالش کم آبى روبه رواسـت 

جاى تأمل دارد .

اجراى پوشش سقف 
مانیتورینگ هاى فوالدسازى

پـروژه عملیـات پوشـش سـقف مانیتورینـگ هاى 
فوالدسـازى که عملکـرد مناسـب تـر غبارگیرها و 
در نتیجه بهبـود فرآیندهاى زیسـت محیطـى را به 
همراه دارد، با موفقیت در شـرکت فـوالد مبارکه به 

پایان رسید.
رئیـس مرکـز نگهـدارى و تعمیـرات سـاختمانى 
شـرکت فـوالد مبارکـه، بـا تأکید بـر اینکـه اجراى 
این پروژه عـالوه بر مزیـت هاى زیسـت محیطى، 
صرفـه جویـى اقتصـادى قابـل توجهـى نیـز براى 
شـرکت به همراه داشته اسـت، در خصوص مراحل 
اجراى این پروژه، گفت: با توجه به نیاز بهینه سـازى 
ورق هـاى سـقف فوالدسـازى، تصمیـم بـه ایجاد 
مسـیر دسترسـى ایمن به وسـیله ورق هاى ذوزنقه 
اى گالوانیـزه گرفته شـد و بـه منظور ایجـاد فضاى 
مناسب براى نصب داربست و شروع عملیات نصب، 
ورق هـاى قـوس و فالشـینگ قدیمى نیـز دمونتاژ 

شد.
حسین طاهرى افزود: عالوه بر این با توجه به حضور 
کارکنان فوالدسازى در محل و عدم امکان شات دان 
خط تولید حتى به صورت مقطعى، ایمن سازى فضاى 
داخل سـالن فوالدسـازى توسـط گروه دسترسى با 

طناب (راپ اکسس) انجام شد. 

پیاده روسازى 
خیابان شهید مطهرى نطنز

شهردار نطنز گفت: پروژه پیاده روسازى خیابان شهید 
مطهرى افتتاح شد.

محسن تجویدى اظهار داشت: شهردارى نطنز پروژه 
پیاده روسازى سطح شهر را از سال گذشته آغاز کرد و 
در ابتدا پنج هزار و300 مترمربع از پیاده روهاى سطح 

شهر را سنگ فرش کرد.
وى افزود: امسال پروژه پیاده روسازى خیابان شهید 
مطهـرى و بلوار شـهید عظیمـى را آغـاز کردیم که 
تاکنـون خیابان شـهید مطهرى بـا دو هـزار و 500 
مترمربع، پیشـرفتى 90 درصدى داشـته اسـت؛ این 
پروژه با اعتبارى بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون ریال 

به بهره بردارى رسید
شـهردار نطنز تصریح کـرد: با توجه بـه اینکه پروژه 
پیاده روسازى بلوار شهید عظیمى بیش از چهار هزار 
مترمربع است و عملیات جانبى همانند دیوارچینى و 
جدول کارى دارد که با اعتبـارى بالغ بر چهار میلیارد 

ریال به بهره بردارى خواهد رسید. 

خبر

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
گفت: امســال60 درصد نسبت به ســال هاى گذشته به 
اعضاى کتابخانــه هاى عمومى اســتان اصفهان افزوده 

شده است.
امیر هالکویى اظهار داشــت: طبق آخرین آمار در ســال 
جارى200 هزار نفر عضو کتابخانه هاى عمومى اســتان 
اصفهان هستند که این رقم در قیاس با سال هاى گذشته 
رشد قابل توجهى است. وى شــمار کتابخانه هاى نهادى 
اســتان اصفهان را با احتساب ســه کتابخانه جدید 181 
کتابخانه عنوان کرد و افزود: 110 کتابخانه مشــارکتى و 
پنج کتابخانه مســتقل در این استان وجود دارد. هالکویى 

با بیان اینکه اســتان اصفهان رتبه نخست کتابخانه هاى 
عمومى کشور را به لحاظ تعداد به خود اختصاص داده است، 
گفت: سه میلیون و 200 هزار جلد کتاب در کتابخانه هاى 
عمومى این استان موجود است. وى افزود: در حدود 129 
هزار متر مربع فضاى مفید کتابخانه اى در استان اصفهان 
وجود دارد که این اســتان را از لحاظ عضو، زیربنا و کتاب 
در رتبه اول کشور قرار داده اســت.  هالکویى تأکید کرد: 
مى کوشیم در حوزه هاى ایجاد انگیزه، ایجاد دسترسى و 
افزایش تعداد کتابخانه ها به  خصوص در مناطق محروم و 
همچنین برگزارى نمایشگاه ها و هدیه کتاب، سرانه مطالعه 

و کتابخوانى را در جامعه افزایش دهیم.

معــاون صنایع دســتى اداره کل میــراث فرهنگــى، 
صنایع دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: رکود 

در سطح بازار صنایع دستى وجود ندارد. 
جعفــر جعفرصالحى در رابطــه با وجود رکــود در بازار 
صنایع دســتى اســتان اصفهان اظهار داشــت: معاون 
صنایع دســتى بحث نظارت کالن را بر عهده دارد و به 
همین ســبب در میدان امام(ره) در سال جارى نسبت به 
سال هاى گذشته واقعاً کاالهاى خارجى وجود ندارد. وى 
افزود: در حال حاضر بسیارى از تولیدکنندگان صنایع دستى 
از شرایط اقتصادى خود راضى هستند چرا که برحسب نیاز 
بازار و مشتریان، صنایع دستى مشخصى را تولید مى کنند 

و قبل از ساخت، سفارش مشترى را دریافت کرده که این 
طیف از تولیدکنندگان هیچ مشکلى در بحث رکود ندارند.

جعفرصالحى گفت : باید کیفیت بــازار را در نظر گرفت، 
مواد اولیه با کیفیت استفاده کرد و طرح هاى اصیل خود را 
استفاده کنیم تا یک نگاه خالقانه با حفظ اصالت هنر به 
صنایع دستى داشته باشیم. وى با بیان اینکه اگر تولیدکننده 
به بازار روز و مشترى توجه داشته باشد، ناخوداگاه خالقیت 
به همراه آن مى آید، افزود: در بازار هنوز کسانى هستند که 
یک اثر فاخر صنایع دستى را داخل روزنامه گذاشته و عرضه 
مى کند؛ این نوع تفکر، اشتباه است و باید به این باور برسیم 

که یک هنر فاخر باید در یک بسته بندى خوب قرار گیرد.

رکود محسوسى در بازار 
صنایع دستى وجود ندارد

افزایش60 درصدى اعضاى 
کتابخانه هاى استان اصفهان

نصف جهان   در حالى که در پیام تشکر استاندار اصفهان از 
حضور مردم در راهپیمایى 22 بهمن که دیروز شنبه منتشر 
شد، هیچ انتقادى از انتخاب محمد باقر قالیباف شهردار 
تهران به عنوان سخنران مراسم روز جمعه نشده بود اما 
خبرگزارى ها، پایگاه هاى اطالع رســانى و شبکه هاى 
مجازى، در طول  48 ســاعت گذشته روى این موضوع 
مانور مى دادند که رســول زرگرپور در هنگام سخنرانى 

قالیباف در میدان امام(ره)، مراسم را ترك کرده است. 
این خبر به صورت جسته و گریخته از بعد از پایان سخنرانى 
قالیباف در روز جمعه شــنیده مى شــد اما جرقه اول را 
خبرگزارى رسمى و معتبر دولت – ایرنا – زد که در ساعت 
17 و 44 دقیقه روز جمعه از خوددارى استاندار اصفهان از 
حضور در جایگاه ویژه مراسم راهپیمایى 22 بهمن خبر 
داد. ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در استاندارى اصفهان 
دلیل حاضر نشدن اســتاندار اصفهان، در این جایگاه را 
اعتراض وى به انتخاب محمدباقر قالیباف شهردار تهران 
به عنوان سخنران این مراسم اعالم کرد. وى که خواست 
نامش ذکر نشود به ایرنا گفت: «رسول زرگرپور همگام با 
راهپیمایان 22 بهمن در میدان امام (ره) این شهر حاضر 
شد اما از حضور در جایگاه ویژه این مراسم خوددارى کرد.» 
این منبع افزود: «استاندار اصفهان پس از شروع سخنرانى 

شهردار تهران، این مراسم را ترك کرد.»

آغاز ماجرا
ماجرا از روز یک شــنبه 17 بهمن ماه آغاز شــد. در این 
روز رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان رسماً اعالم کرد شهردار تهران سخنران اصلى 
مراسم گرامیداشت 22 بهمن در اصفهان است. البته خبر 
دعوت از قالیباف از یکى دو روز قبل از اعالم رسمى این 
خبر در روز یک شنبه به گوش مى رسید اما آنچه باعث 
اعتراض بعضى گروه ها نســبت به این دعوت جنجالى 
شد، اظهارات رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
در تأیید این شایعه بود. خبرگزارى ایرنا در این باره نوشت 
«برخى طیف هاى سیاسى از اســتاندار خواسته بودند تا 
سخنران دیگرى را براى این مراسم معرفى کنند و این 
در حالى بود که استاندار اصفهان روز 19 بهمن در مراسم 
گشایش نمایشــگاه "دهه فجر و دستاوردهاى انقالب 
اسالمى" در اصفهان در واکنش به اعتراض ها گفت: این 
انتخاب ارتباطى با دولت و استاندارى ندارد و در این زمینه 
کوچک ترین هماهنگى هم با استاندار نمى شود.» اظهار 
نظر زرگرپور سه روز پیش از راهپیمایى 22 بهمن آشکارا 
نشان از ناخرسندى استاندار نسبت به انتخاب قالیباف به 
عنوان سخنران اصلى مراسم روز جمعه داشت. در همین 
رابطه غالمرضا قائدیها مدیرکل روابط عمومى استاندارى 
اصفهان هم دیروز به خبرنگار رویش نیوز گفت:« استاندار 

در مراسم راهپیمایى حضور داشته و از خیابان سپه وارد 
میدان امام شده و پس از طى مسیر در بین جمعیت مردم در 
میدان امام(ره) دوباره به استاندارى بازگشتند و در هنگام 
سخنرانى هم در میدان در حال حرکت با مردم بودند ولى در 
جایگاه از ابتدا حاضر نشدند.» قائدیها در پاسخ به این سوال 
که آیا نحوه حضور استاندار در راهپیمایى و حاضر نشدن در 
جایگاه به نشانه اعتراض بوده است عنوان داشت:« البته 
این کار جنبه اعتراضى نیز داشته است. دکتر زرگرپور اعتقاد 
داشت که براى سخنرانى مى شد بهتر عمل کرد و حتى در 
افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهاى انقالب به صراحت درباره 
این موضوع گفتند که انتخاب سخنران مراسم راهپیمایى 
به عهده استاندار نیست و مسئولیت ارگان دیگرى است 
اما از سخنران مدعو مى خواهیم که جز وحدت و همدلى 

صحبت دیگرى نکند و در راهپیمایى 22 بهمن از مسائل 
جناحى و دعواهاى سیاسى صحبت به زبان نیاورد.»

استقبال اصولگرایانه
در کنار همه انتقادات به حضور قالیباف در اصفهان،بطورى 
که  سخنرانى شهردار تهران در میدان امام(ره) با استقبال 
خبرگزارى هاى نزدیک به اصولگرایان مواجه شد. این 
خبرگزارى ها اظهارات قالیباف را در صدر اخبار روز جمعه 
و پیش از ظهر شنبه خود نشاندند. در همین حال سایت 
اصولگراى رویش نیوز در یادداشتى انتقاد آمیز، مسئوالن 
را متهم کرد جشــن ملى را به گســل اختالفى تبدیل 
کرده اند: «یعنى به فرض آنکه سخنران نا مناسب باشد و 
حرف مناسبى هم نزند، استاندار به عنوان نماینده دولت 

در جایگاه جشن ملى ایرانیان حضور نمى یابد چون به این 
سخنران اعتراض دارد، آیا مى شود به راحتى از این اشتباه 
گذشت؟ اشتباه بعدى را رسانه هاى به زعم خود انقالبى 
مى کنند.... چرا رســانه ها فریاد نمى زنند؟ چرا استاندار 
را به خاطر این رفتار نامناسب شماتت نمى کنند. چرا از 
شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى توضیح نمى خواهند؟ 
چرا ستاد برگزارى نماز جمعه را مواخذه نمى کنند؟ چرا 
رسانه ها فقط ماله مى کشند؟ چرا خودمان عیبها را نگوییم 
تا مردم از رسانه بیگانه بشنوند... استاندار، ستاد برگزارى 
نماز جمعه، شــوراى هماهنگى تبلغات اسالمى و البته 
رسانه ها همه با هم اشــتباه مى کنند. و البته مسئوالن 
بیشتر. مسئوالنى که براى رسانه هاى بیگانه خوراك تهیه 
مى کنند. مسئوالنى که به صورتى کامال بچه گانه جشن 

ملى را تبدیل به گسل اختالفى مى کنند.»
 از طرفى بعضى از همین رسانه هاى اصولگرا   براى عادى 
نشان دادن شرایط، عکس هایى از خوش و بش زرگرپور 
و قالیباف در محل نماز جمعه شهر منتشر کردند که نشان 
مى داد آنها کدورتى از یکدیگر ندارند. خبرگزارى مهر هم 
ترك سخنرانى قالیباف توسط استاندار اصفهان را به کل 

تکذیب کرد!

انتقاد اصالح طلبانه
برخالف اصولگرایان، اصالح طلبان نسبت به این دعوت 
روى خوشــى نشــان ندادند. روز 17 بهمن ماه شوراى 
هماهنگى جبهه اصالحات اســتان اصفهان با انتشــار 
بیانیه اى نســبت به انتخاب محمدباقر قالیباف شهردار 
تهران به عنوان سخنران رسمى مراسم 22 بهمن اصفهان 
اعتراض کرد و خواستار لغو این سخنرانى شد. در این بیانیه 
که خطاب به استاندار اصفهان نوشته شده بود از جمله در 
بیان علت درخواست لغو سخنرانى شهردار تهران آمده 
بود: «در مراکز استان ها کما بیش از اعضاي هیئت دولت، 
اســتانداران و یا از چهره هاى معتدل و فراجناحى براى 
سخنرانی در 22 بهمن دعوت مى شده است اما متأسفانه 
امسال در شهر شهیدان و پایگاه سرافراز انقالب اسالمى 
"اصفهان" به جاى دعوت از شخصیتى معتدل و فراجناحى 
به عنوان سخنران رسمى این مراسم، از شخصى دعوت 
شده است که نه تنها شــائبه تبلیغات زودهنگام ریاست 
جمهورى و سوءاستفاده از امکانات دولتی را به ذهن مردم 
متبادر می کند، بلکه این شخص به جاي به دست گرفتن 
تریبون این مناســبت عظیم، باید در دادگاه پاسخگوى 
اتهاماتش در زمینه حاتم بخشى بى حساب و کتاب اموال 
و امالك عمومى و نیز قصور یا تقصیرش در رخداد فاجعه 
خون بار "پالسکو" که غمى ســنگین بر دل ملت نهاد، 

باشد!»
 از میان روزنامه هاى اصالح طلب هــم دیروز روزنامه 
اعتماد درباره اتفاق مهم روز جمعه اصفهان نوشت: «با 
وجود تمام اعتراضات و انتقادات، محمدباقر قالیباف براي 
حضور در مراسم بزرگداشت 22 بهمن به اصفهان سفر و 
در این مراسم سخنرانی کرد؛ سخنرانی اي که با توجه به 
اعتراضات مردمی و گروه ها باعث شد تا زرگرپور، استاندار 
اصفهان به نشانه اعتراض نســبت به این دعوت و براي 
نشان دادن مخالفت خود با این حضور، بعد از شرکت در 
مراسم راهپیمایی و عبور از خیابان هاي سپاه و حاضر شدن 
در میدان امام(ره) در جایگاه تعبیه شــده براي سخنرانی 
حاضر نشــود و محل را ترك کند. با این حــال دیروز ( 
جمعه) محمد باقر قالیباف که هنوز سئواالت بسیاري از 
او در مورد حادثه پالسکو وجود دارد سخنان تند و تیزي 

را به کار برد.»

حاشیه هاى ترك مراسم سخنرانى شهردار تهران توسط رسول زرگرپور 

استاندار براى قالیباف فرش قرمز 
پهن نکرد

به مناسبت ایام ا... دهه مبارکه فجر انقالب اسالمى 
ایران، باحضور نماینده مردم شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شوراى اسالمى،شهردار، رئیس و 
اعضاى شوراى اسالمى شاهین شهر از پروژه هاى 
فعال عمرانى شهردارى شاهین شهر بازدید به عمل 

آمد.
حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده مردم شاهین شهر 
و میمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى در جریان 
بازدید از پروژه هاى عمرانى شهردارى شاهین شهر 
با اشاره به درآمدهاى پایدار شــهردارى این شهر 
در یکســال گذشــته گفت: یکى از اقدامات مثبت 
شهردارى شاهین شهر براى توسعه و آبادانى شهر 
مشارکت شهردارى در پروژه هاى سرمایه گذارى 
براى درآمدزایى هاى پایدار بوده و رویداد مهمى در 

شهر به حساب مى آید.

نماینده مردم شاهین شــهر و میمه و برخوار اظهار 
داشــت: توجه به تأمین زیرســاخت هاى شهر از 
جمله پروژه پساب و تأمین حدود 200 لیتر بر ثانیه 
پساب که تنها یک دهم آن از آب زیرزمینى استفاده 
مى شــود براى آبیارى فضاى ســبز و نیــز ایجاد 
فضاهاى ســبز جدید شــهرى، اقدام مؤثرى است 
که شهردارى شــاهین شهر در راســتاى مبارزه با 
خشکســالى هاى پى در پى انجام داده است و بهره 
ورى هاى الزم از پروژه ها، توجه به ابتکار و خالقیت 
در اجراى پروژه ها توســط شــهردارى و شوراى 
اسالمى شاهین شهر یکى از نقاط مثبت و اساسى 

است.
■■■

حسین امیرى شهردار شاهین شهر نیز در این بازدید 
گفت: وظیفه شــهردارى توزیــع عادالنه امکانات 

و خدمات به تمام نقاط شــهر مى باشــد و خدمت 
به شــهروندان، اصلى تریــن و مهمترین وظیفه 
شــهردارى بوده و در این راســتا از هیچ تالش و 
کوششى فروگذار نخواهیم کرد و در 20 ماه گذشته 
بیش از 130 پروژه عمرانى توســط شــهردارى و 
حمایت هاى شوراى اسالمى شــهر به مرحله اجرا 

درآمده که اکثر آنها به بهره بردارى رسیده اند.
امیرى، یادمان شــهداى گمنام، ایستگاه شماره 4 
آتش نشانى مســکن مهر، کالنترى 15 گلدیس، 
مدرســه فدك، افزودن پنج دســتگاه اتوبوس به 
ناوگان حمل و نقل، ســالن معراج بهشت معصومه 
(س)، پــل مکانیزه عابر پیاده، ســالن آمفى تئاتر و 
کتابخانه مرکزى نگارســتان، کمربندى خروجى 
بهشــت معصومه (س)، جاده دسترسى به مسکن 
مهر، ایمن ســازى مســیل، اصالح هندسى معابر 

سطح شهر، پارك هاى محله اى، ساختمان ادارى 
اتوبوسرانى و ده ها پروژه دیگر را از جمله پروژه هاى 
به بهره بردارى رسیده توسط شهردارى در شاهین 

شهر عنوان نمود.
شهردار شاهین شهر با اشــاره به طراحى 12000 
میلیارد ریال پروژه ســرمایه گذارى در سطح شهر 
افزود: از این مقــدار تاکنــون 3500 میلیارد ریال
 پروژه ســرمایه گذارى به مرحله اجــرا درآمده که 
برخى از آنان به بهره بردارى رسیده اند و شهردارى 
با لطف خدا و یارى شــوراى اسالمى شهر توانسته 
علیرغم مشکالت و نامالیمات مالى، روند احداث 
پروژه ها را در دستور کار داشــته و در آینده نزدیک 
چندین پروژه عمرانى، فرهنگى و رفاهى را در سطح 
شاهین شهر افتتاح و تقدیم شهروندان فهیم شاهین 

شهر خواهد نمود.

 گستردگى جابه جایى تأسیسات  توزیع مناسب امکانات شهرى در محله هاى مختلف شاهین شهر
در تقاطع شهیدان حجتى 

افتتاح خط اتوبوس ویژه
 از میدان احمدآباد به فرودگاه اصفهان

8 کارگاه شیشه دوجداره در 
اصفهان پلمب شد

مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان گفت: در روزهاى آینده خط 
اتوبوس ویژه فرودگاه از میدان احمدآباد به سمت فرودگاه بین المللى 

شهید بهشتى اصفهان راه اندازى مى شود.
حســن امجدى با بیــان اینکه طرح هــاى مقدماتى براى توســعه 
فرودگاه هــاى اصفهان تهیه شــده اســت، اظهار داشــت: با وجود 
ظرفیت هاى بیشــمار اصفهان در زمینه هاى مختلف، توسعه حمل و 
نقل هوایى فرودگاه شهید بهشتى اصفهان و همچنین ایجاد ترمینال 
پروازهاى خارجى و توســعه ایرون (پارکینگ هواپیما) و ساخت سالن 

CIP از نیازهاى ضرورى استان است.

وى از اعالم آمادگى شــرکت وینسى فرانســه براى سرمایه گذارى 
120 میلیون دالرى براى سرمایه گذارى در فرودگاه اصفهان خبر داد 
و تصریح کرد: براى جذب این ســرمایه گذارها نیاز به فضاى مجاور 

فرودگاه است تا به صورت مرحله بندى در آن اجرا شود.
مدیرکل فرودگاه بین المللى شهید بهشــتى اصفهان گفت: در مرحله 

اول این طرح قرار است ترمینال فرودگاه اصفهان با مساحت 21 تا 25 
هزار مترمربع احداث و در مرحله دوم هم ترمینالى با مساحت 35 هزار 

متر مربع ساخته شود.
وى ادامه داد: ظرفیت ورودى ترمینال فرودگاه در سال نیز با افزایش 

پنج برابرى از 1/5میلیون نفر به 9 میلیون نفر افزایش خواهد داشت.
وى با اشاره به اینکه نمایندگان شرکت وینسى چندین نوبت از فرودگاه 
اصفهان بازدید کرده اســت، تاکید کرد: با توجه به مشکل محدودیت 
اراضى فرودگاه اصفهان، پیش نیاز اجرایى شــدن تفاهم نامه مذکور 

آزادسازى اراضى مورد نیاز در فرودگاه است.
مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان همچنین از افتتاح خط اتوبوس 
ویژه فرودگاه بین المللی شهید بهشــتی اصفهان خبر داد و افرود: در 
روزهاى آینده خط اتوبوس ویژه فرودگاه از میدان احمدآباد، به سمت 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان و بالعکس از ساعت 6 صبح 

لغایت 21 شب سرویس دهى خواهد کرد. 

رئیس اتحادیه شیشه و آئینه فروشان اصفهان گفت: هشت کارگاه شیشه  
دوجداره به دلیل عدم استاندارد سازى در اصفهان پلمب شدند و کارگران 

آن ها باید تا چهار ماه آینده دستگاه هاى مورد نیاز را تهیه کنند.

احمد بلوچیان زاده با بیان اینکه تعدادى از شیشــه هاى دو جداره که در 
اصفهان نصب مى شوند را مى توان غیر استاندارد دانست، اظهار داشت: 
باید گفت شیشه هاى دوجداره شرایط استاندارد را دارد اما ُمهر استاندارد 

ندارد.
وى با بیان اینکه استاندارد سازى شیشــه هاى دو جداره شامل مراحلى 
است، افزود: قرار دادن شیشه در دماى منفى 15 درجه سانتى گراد و مثبت 
50 درجه باید توسط متخصص آن انجام شود، همچنین از نظر چسب و 

رطوبت زدگى شیشه ها اقدامات الزم باید صورت گیرد.
بلوچیان زاده به مشکالت موجود در اتحادیه شیشه و آئینه اشاره و بیان 
کرد: یکى از معضالت در این حوزه، آلومینیوم ســازان هستند، متاسفانه 
آلومینیوم سازان، شیشه هاى دو جداره را نصب مى کنند و مشخص نیست 
کارى که آن ها انجام مى دهند از کیفیت کافى برخوردار اســت یا خیر و 
نگران کننده تر از آن، اینکه هیچ مسئولیتى را در قبال این موضوع قبول 

نمى کنند.

شهردار نجف  آباد گفت: جهت اجراى پروژه 12 میلیارد تومانى تقاطع 
غیر همسطح شهیدان حجتى در ورودى جنوبى نجف آباد، به جابه جایى 
و یا اجراى مجدد تأسیسات زیرساختى متعددى نیاز داشتیم که در حال 
حاضر این کار انجام و کار وارد مرحله شمع کوبى و اجراى سازه پل ها 
شده است. مسعود منتظرى با اعالم این خبر افزود: خط اصلى فیبر نورى 
غرب کشور، لوله فشار قوى گاز، مسیر انتقال آب شرب، لوله پمپاژ آب 
قنوات و پست برق از جمله تأسیساتى هســتند که با همکارى شرکت 
هاى خدمات رسان کار انتقال و یا اجراى خطوط جدید آنها با صرف زمان 

و انرژى بسیار زیاد صورت گرفته است.
وى با اشــاره به لحاظ کردن کمترین میزان محدودیت هاى ترافیکى 
ممکن در زمان اجراى پروژه، از کاهش چشمگیر حوادث رانندگى در این 
نقطه پر تردد با تکمیل پروژه خبر داد و خاطرنشان کرد: جهت آزادسازى 
حریم طرح نیز زمان و بودجه قابــل توجهى در قالب واگذارى امتیازات 

مختلف صرف شده که مبلغ نهایى آن در حال محاسبه است. 
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 حذف صرافى ها از مراودات 
مالى خارجى تا 25 اسفند

محمد الهوتى رئیس کنفدراســیون صادرات اتاق 
بازرگانى ایران با اشــاره به توقف فعالیت صرافى ها 
براى نقل و انتقال پول تا پایان سال جارى گفت: قرار 
شده است تا تاریخ 25 اســفند صرافى ها اقدام خود 
را براى نقل و انتقال پول متوقــف کنند که این امر 

نگرانى هایى ایجاد کرده است.

فعالیت
3 میلیون بنگاه خرد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مى گوید: بیش 
از سه میلیون بنگاه خرد در کشــور فعالیت دارند که 
از این رقم 650 هزار بنگاه خرد تولیدى محســوب 
مى شوند که ســهم افزون بر 20 درصدى را به خود 

اختصاص داده اند.
على یزدانى اظهار داشت: اکنون 953 شهرك و ناحیه 
صنعتى در کشور دایر شده که در آنها در مجموع 88 
هزار بنگاه صنعتى در 31 استان کشور فعالیت دارند و 

مجوز صنعتى و پروانه بهره بردارى دارند.
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرك هاى 
صنعتى اضافه کرد: چهار هزار و 500 بنگاه متوسط و 

بیش از 80 هزار بنگاه کوچک هستند .

آغاز تعزیرات نوروزى از 
هفته آینده

سرپرست ســازمان تعزیرات حکومتى از آغاز طرح 
نوروزى تعزیرات طى هفته آتى خبر داد.

عبدالعلــى میرکوهــى با اعــالم ایــن خبر گفت: 
دســتورالعمل طرح نوروزى تعزیرات به اســتان ها 
ابالغ شــده و به نوعى کارهاى مقدماتى این طرح 

آغاز شده است.
وى افزود: طى روزهــاى آینده پایگاه هاى ســیار 
تعزیرات حکومتى براى بازرســى و کنترل قیمت ها 

برقرار مى شود.
میرکوهى بــا بیان اینکه طرح نــوروزى تعزیرات تا 
15 فروردین ادامه خواهد داشت، گفت: هماهنگى با 
دستگاه هایى که در این طرح ما را همراهى مى کنند 
صورت گرفته و از هفته آینده به صورت رسمى این 

طرح آغاز مى شود.

بد مسکنى!
وزیر راه و شهرســازى با بیان اینکه در برخى نقاط 
شهرى کشور با پدیده «بد مسکنى» مواجه هستیم، 
گفت: باید به ســمت ارتقاى کیفیــت زندگى مردم 

حرکت کنیم.
عباس آخوندى با بیان اینکه در بسیارى حوزه ها دچار 
عدم تعادل شده ایم، اظهار داشت: به عنوان نمونه 10 
درصد جمعیت ایران در تهران زندگى مى کنند و 50 
درصد جمیعت کشور در کالنشهرها ساکنند که این 
یک عدم تعادل پیچیده جمعیتى اســت که منجر به 

معضالت زیستى، ترافیکى و... شده است.
وى با ذکر آمــارى از واحدهاى مســکونى خالى در 
کشور، گفت: ســال 85 حدود 600 هزار و سال 90 
حدود یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونى خالى در 
کشور داشتیم و مطمئناً آمار سال 95 که ارائه شود، این 
تعداد بیشتر شده است. از سوى دیگر نرخ رشد جمعیت 
کشــور کاهش یافته، لذا باید به جــاى کّمیت تولید 

مسکن، به سمت ارتقاى کیفیت برویم. 

زایش قیمت مرغ، طبیعى است
رئیس انجمــن پرورش دهندگان مرغ گوشــتى به 
تشریح دالیل افزایش گوشــت مرغ در مدت اخیر 
پرداخت وگفت: در این مقطع از ســال به دلیل باال 
رفتن تقاضا، طبیعى اســت که تا حدودى قیمت ها 
افزایش یابد اما به نظر نمى رسد براى بازار شب عید 
هر کیلوگرم گوشــت مرغ بیش ازهفت هزار و 500 
تومان فروخته شود.مهدى یوســفى اظهار داشت: 
اصوًال قیمت گوشت مرغ بر اساس شرایط عرضه و 
تقاضا تعیین مى شود و همیشه در بعضى مناسبت ها 
مثل دهه فجر تقاضا براى گوشت مرغ باال مى رود و 

معموًال تا پایان سال هم ادامه دارد.

با نزدیک شــدن به پایان بهمن ماه سرپرستان خانوار 
در انتظار مشــخص شــدن زمان واریــز یارانه نقدى

 هستند.
در حالى که موضوع جدیدى مبنى بر ارسال پیامک براى 
حذف یارانه بگیران  از آبان ماه مطرح شده اما در این میان 
افرادى هستند که بدون دریافت پیامک از لیست یارانه 
حذف شده اند و اعتراض در سامانه هدفمندى یارانه ها 

نیز براى این افراد راه به جایى نبرده است.
 پیش بینى مى شود هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدى 
مربوط به بهمن ماه 95 بــه ازاى هر نفر 45 هزار و 500 
تومان، ساعت 24:00 روز سه شنبه مورخ1395/11/26 

به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت 
خواهد بود. 

مبلغ یارانه نقدى هر یک از مشــموالن دریافت یارانه 
نقدى همانند ماه هاى گذشــته 45 هزار و 500 تومان 

است. 
براســاس گزارش میــزان، بایــد منتظر  مانــد و دید 
با وجود اعالم ســازمان هدفمندى یارانه هــا مبنى بر 
ارسال پیامک براى حذف سرپرســتان خانوار از لیست 
دریافت یارانه چه کســانى این ماه بــدون اطالع قبلى 
حذف خواهند شــد و به شــمار حذف شــدگان اضافه

 مى شوند.

بازار معامالت گواهى سپرده زعفران در بورس  کاالى ایران 
در حالى امروز به طور رسمى افتتاح مى شود که  فعالیت این 
بازار جدید با عرضه زعفران پذیرفته شده در انبار اتحادیه 
تعاونى هاى روستایى در قالب اوراق گواهى سپرده کاالیى 

به طور رسمى آغاز خواهد شد.
بر اســاس این گزارش، بازار زعفران ایران تاکنون مبتنى 
بر خرده فروشى بوده است که همین موضوع سال هاست 
عرضه و معامله زعفران ایرانــى را در بازارهاى جهانى با 
مشکالت زیادى روبه رو کرده است. از این رو تجار ایرانى 
به دلیل یکپارچه نبودن محصوالت قابل عرضه و صادرات 
فله اى زعفران، نتوانسته اند جایگاه خود را در بازار جهانى این 

محصول تثبیت کنند. از سوى دیگر تجربه سایر کشورها، 
نشــان دهنده اهمیت بورس هاى کاال در این مسیر است.

همچنین به باور کارشناسان، با تأســیس بازار معامالت 
گواهى سپرده کاالیى زعفران موسوم به بورس زعفران، 
نقدشوندگى این محصول براى کشاورزان افزایش مى یابد 
و تولیدکنندگان زعفران مى تواننــد با ارائه محصول خود 
به انبارهاى اســتاندارد و مورد تأیید بورس کاال و دریافت 
قبض انبار یا گواهى سپرده کاال، ضمن عرضه محصول 
خود در بازار ســرمایه، از این قبض یــا گواهى به عنوان 
پشتوانه دریافت تسهیالت از بانک ها و مؤسسات اعتبارى 

استفاده کنند.

زمان واریز یارانه بهمن ماه 
مشخص شد

بورس کاال 
امروز زعفرانى مى شود

با نزدیک شدن به پایان سال، قیمت ها در بازار سکه با 
تغییراتى همراه شده و پیش بینى هاى ناظران حاکى از 
آن است که به دلیل افزایش احتمالى تقاضا در اسفند 
ماه، قیمت ها در شــیب صعودى قرار گیرد؛ کما اینکه 
اکنون هم سکه تمام 80 هزار تومان حباب قیمت دارد.

به گزارش ایسنا، بازار داخلى طال و سکه در سال جارى 
در مقاطع زمانى مختلف با نوســانات و تغییرات نسبتًا 
زیادى همراه شــد؛ به طورى که قیمت انواع سکه از 
اوایل دى ماه شیب صعودى بیشترى پیدا کرد و از مرز 

یک میلیون و 180 هزار تومان گذشت.
پس از آن با توقف روند افزایشى نرخ دالر و ثبات نسبى 
آن در کانال سه هزارو800 تومان، ثبات به بازار سکه 
نیز بازگشت و نوسان قیمت در این بازار تا حدود زیادى 
متوقف شد و در مجموع روند کاهشى قیمت ارز و دالر 

تأثیر مثبتى بر ثبات قیمت طال در بازار داخلى گذاشت و 
باعث شد تأثیر افزایش قیمت جهانى طال در آن روزها 

بر بازار داخلى خنثى شود.
اما اکنون با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانى سال، 
پیش بینى هایى مبنى بر حرکت مجدد قیمت سکه در 
مســیر صعودى وجود دارد؛ روند افزایشى که معموًال 
در چند هفته  پایانى سال آغاز مى شود و با شروع سال 

جدید، متوقف و روند آن معکوس مى شود.
در حال حاضر نیز بررسى قیمت  انواع سکه در روزهاى 
اخیر نشان مى دهد که قیمت ســکه با روند صعودى 
همراه شده است و در هفته گذشته به یک میلیون و 213 

هزار تومان هم رسید.
محمد کشــتى آراى رئیــس اتحادیه طــال و جواهر 
درباره احتمال تغییــر و تحوالت بازار ســکه در ایام 

پایانى سال اظهار داشت که به هرحال قیمت جهانى 
همیشــه تأثیراتش را بر بازار مى گــذارد و با خیلى از 
نوســانات سیاســى و تحوالت اقتصادى دچار تغییر

 مى شود.  
به گفته وى، معموًال در ماه  پایانى سال و هر چه به نوروز 
نزدیک تر مى شویم تقاضا براى خرید سکه افزایش پیدا 
مى کند و اگر معادل تقاضا در بازار، عرضه نباشد طبیعتًا 
تفاوت قیمت در بازار به وجود مى آید و با قیمت واقعى 

مابه التفاوت ایجاد مى شود.
رئیس اتحادیــه طال و جواهر یادآور شــد که در هفته 
گذشــته شــاهد بیشــترین مابه التفاوت قیمت سکه 
بودیم؛ به طورى که قیمت ســکه در هفته گذشــته 
حدود 80 هزار تومان با قیمــت اصلى خود تفاوت پیدا

 کرد.

طرح ارائه شده از سوى وزارت نیرو براى جریمه مشترکان 
پرمصرف آب در هیئت دولت مسکوت مانده و عمًال دولت 
فعًال از جریمه مشــترکان پرمصرف آب در قالب ابالغ 

قانونى مصوب عقب نشینى کرده است.
جریمه مشــترکان پرمصــرف آب طرحى بــود که در 
میانه تابســتان ســال 93 به دنبال بروز تنش هاى آبى 
در شهرهاى مختلف کشور و عدم رعایت مصرف بهینه 
از سوى برخى مشترکان آب به خصوص در کالنشهرها 
مطرح شــد. قرار بود با تصویب این طــرح، ابتدا هزینه 
مصرف آب براى مشترکانى که بیش از الگوى متعارف، 
مصرف مى کنند به صورت هزینه تمام شده تأمین آب 
دریافت شــود و پس از آن، در صورت چنــد برابر بودن 
مصرف آب نسبت به میزان متعارف جامعه، جریمه هاى 

مالى بازدارنده براى مشترك در نظر گرفته شود.
در حالى که در کالنشهرهاى کشور ، مشترکانى شناسایى 
شدند که حتى تا ده برابر مشــترکان عادى مصرف آب 
شرب داشتند، اما این طرح در سال 93 و 94 توفیقى براى 

اجرا پیدا نکرد.
طرح برخورد با مشــترکین پرمصرف آب شــرب براى 
تابســتان 95 نیز که از ســوى دولت تهیه شده بود و به 
مجلس رفت، به زمان اتمام مجلس نهم و شروع مجلس 
دهم رســید و توفیقى در کســب آراء مثبت نمایندگان 
مجلس نیافت. وزارت نیرو بار دیگر در پاییز سال جارى 
طرحى را به منظور برخورد با مشــترکان پرمصرف آب 
شرب که بر اســاس نظام فعلى تعرفه گذارى، با یارانه 
دولتى اقدام به مصرف بى رویه و چندبرابرى آب شرب در 

میانه تابستان مى کنند به هیئت دولت ارائه داد.
قائم مقام وزیر نیرو در این خصوص گفت: ابزار هشــدار 
دهنده قیمتى مى تواند بازدارندگى مناسبى در خصوص 
برخى مشترکان پرمصرف داشته باشد که در این خصوص 
ما مى توانیم اقدام به اعمال یک هشــدار قیمتى براى 
جریمه مشــترکان پرمصرف در زمان هاى خاص کنیم 

تا مشترکینى که دو تا سه بار اخطار دریافت مى کنند اما 
نســبت به اصالح روند مصرف آب شرب توجهى نشان 

نمى دهند، مورد جریمه قرار گیرند.
ستار محمودى ادامه داد: در بســیارى از نقاط دنیا وقتى 
کاالیى کم و مصرفش زیاد اســت، براى جلوگیرى از 
مصرف بى رویه آن کاال و مدیریت تقاضاى آن، با قیمت 
بازى مى کنند تا زمانى که محدودیت آن کاال رفع شود؛ 

در خصوص آب شرب نیز ما در حال حاضر با محدودیت 
مواجه هستیم و ناچاریم با ابزارهاى کارآمد، مثل جریمه 
مشترکان پرمصرف، نســبت به مدیریت تقاضا در این 

بخش اقدام کنیم.
وى با اشاره به اینکه در دوره هاى قبلى اقدام به ارائه طرح 
جریمه مشترکان پرمصرف کرده بودیم، اذعان داشت: 
وزارت نیرو موفق به گرفتن تأییدیه دولت براى برخورد با 

مشترکان پرمصرف در قالب اعمال جریمه هاى قیمتى 
شده بود اما این طرح مورد تأیید و تصویب مجلس شوراى 

اسالمى قرار نگرفت.
قائم مقام وزیر نیرو خاطرنشان کرد: پس از آنکه موفق به 
گرفتن تأیید دولت شدیم امیدوارم که با ارائه توضیحاتى 
که بر اساس واقعیت هاى شرایط آبى کشور است، بتوانیم 

موافقت مجلس را نیز به دست آوریم.

این مقام مسئول با بیان اینکه در برخورد با مشترکانى که 
چند برابر دیگر مشترکان، آب مصرف مى کنند فقط دو 
راه وجود دارد، گفت: یا باید نسبت به قطع آب مشترکان 
پرمصرف اقدام کنیم یا اینکه تالش کنیم با اعمال جریمه 
هاى قیمتى، نســبت به اصالح الگوى مصرف در این 

بخش از مشترکان گام برداریم.

مدیرکل برنامه ریزى و نظارت بر خدمات مســافرى 
راه آهن گفت : قیمت بلیت قطار در نوروز گران نمى 

شود.
على کاظمى منش اظهار داشت : نوروز  امسال قطار 
نخجوان دو روز در هفته به صورت رفت و برگشت و با 

قیمت بلیت 130 هزار تومان  سیر مى کند.
وى افزود: البته در روز هاى کم تقاضا که تعداد مسافر 
کمتر اســت، تخفیف هم اعمال مى شــود و در دوره 
پرتقاضا شرکت هاى ریلى تا سقف مجاز اجازه افزایش 
قیمت دارند و در روزهاى کم  تقاضا هم تا 30 درصد 

در کاهش قیمت هاى بلیت تخفیف اعمال کرده اند.
کاظمى منش  با بیان اینکه با ثبات قیمت  ها در نوروز، 
اجازه نداده ایم که کیفیت خدمات شرکت ها کاهش یابد 
و حتى خدمات در برخى از شرکت ها افزایش مى یابد، 
گفت: در ســاعات اولیه پیش  فروش بلیت قطارهاى 
نوروزى، بلیت برخى مسیرهاى پرتردد مانند مشهد،   

اصفهان و اهواز در روزهاى اوج سفر تمام شد.

مشترکان پرمصرف آب،  جریمه نمى شوند

خــودروى ام وى ام 550 در حالى به قیمت هاى بیش از 
50 و 60 میلیون تومان عرضه مى شود که داراى مشکل 

نفوذ آب به داخل بدنه (اتاق خودرو) است.
پیــش از این ایســنا اعالم کــرده بود که بر اســاس 
ارزیابى هــاى صورت گرفته خودروهاى ســایپا 111، 
سایپا 132، سایپا 131، تیبا، تیبا هاچ بک، سمند (تبریز) 
و ام وى ام 550 استانداردهاى مربوط به عدم نفوذ آب را 
به طور کامل پاس نکــرده  و داراى نقص در این حوزه 

هستند.
در ارزیابى هاى صورت گرفته خودروهاى یاد شــده در 
استاندارد «عدم نفوذ آب» داراى «نمره منفى» هستند. 
کســب «نمره منفى» در ارزیابى هــاى کیفى به این 
معناست که این خودروها استاندارد عدم نفوذ آب را به 
طور کامل پاس نکرده و داراى نقص کیفى نفوذ آب به 

داخل بدنه هستند.
در ایــن میان نکته قابــل توجه در گــروه خودروهاى 
داراى نقص نفوذ آب به داخل بدنه این است که عمده 
این خودروها شــامل انواع پراید در بازه قیمتى کمتر از 
20 میلیون تومان و مابقى شامل ســمند و تیبا در بازه 
قیمتى کمتر از 30 میلیون تومــان و خودروى ام وى ام 
550 در بازه قیمتــى بیــش از 50 و 60 میلیون تومان 

عرضه مى شود.

خودروى چینى ام وى ام 550 از ســوى شرکت مدیران 
خودرو مونتاژ شــده و در مدل دنده دســتى به قیمت 
حــدود 56 میلیون تومــان و مدل دنــده اتوماتیک به 
قیمت حــدود 64 میلیــون تومان در بــازار به فروش

 مى رسد.
در این شرایط مشخص نیســت خودرویى که با قیمت 
باال و قابل توجهى عرضه مى شــود، چرا از نظر کیفیت 
در وضعیتى است که استاندارد حداقلى عدم نفوذ آب را 

پاس نکرده است.
ارزیابى صورت گرفته در این زمینه نشــان مى دهد که 
مشکل نفوذ آب در خودروى ام وى ام 550 حتى شدیدتر 
از این مشکل در پراید 20 میلیون تومانى پارس خودرو 
است! به گونه اى که پراید 131 پارس خودرو در استاندارد 
عدم نفوذ آب 0/82 نمره منفى و ام وى ام 550 معادل 1.3 

نمره منفى کسب کرده اند.
این بدان معناســت که مشــکل نفوذ آب در ام وى ام 
550 مونتــاژى مدیران خــودرو تقریبــًا دو برابر این 
مشــکل در پرایــد تولیــدى پــارس خودرو اســت. 
البته پرایدهاى تولیدى از ســوى ســایپا مشکل نفوذ 
آب شــان چندین برابر این مشــکل در این خودروى 
چینى اســت و به طور م یانگین 7 نمره منفى کســب

 کرده اند.

سمت وسوى بازار طال در آستانه عید

 حباب 80 هزار تومانى نرخ سکه

مشکل نفوذ آب در خودرویى با قیمت باال!

بلیت  اصفهان تمام شد 

,,
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کالنشهرهاى کشور ، 
مشترکانى شناسایى 
شدند که حتى تا 
ده برابر مشترکان 
عادى مصرف آب 
شرب داشتند، اما 
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براى اجرا پیدا 
نکرد

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل

    آگهى مزایده (مرحله اول)
 شــهردارى آران و بیدگل در نظــر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 2763 مورخ 
95/11/10 شــوراى اسالمى شــهر آران و بیدگل نســبت به فروش قسمتى از پالك 
ثبتى 1714 فرعــى از 2638  اصلى به مســاحت 165/70 م.م با کاربرى مســکونى 
با قیمــت پایه کارشناســى جمعاً بــه مبلــغ 1/159/900/000 ریال واقــع در نبش 
خیابان شــاه د از طریق مزایده عمومى اقــدام نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط 
دعوت بعمــل مى آید جهت اطالع از شــرایط، اخذ مــدارك و شــرکت در مزایده 
حداکثر ظرف مــدت 10 روز از تاریخ انتشــار نوبــت دوم این آگهى به شــهردارى 

آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 
(کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

نوبت دوم
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نقش جهان هم تسخیر شد
سپاهان که از آبان ماه به ورزشـگاه خانگى جدید خود 
نقل مکان کرد، تنها در یک دیدار جام حذفى برابر نفت 

تهران شکست خورده بود. 
شاگردان ویسـى پیش از دیدار با ماشین سازى در پنج 
میزبانى لیگ برتـرى در نقش جهان بـه دو پیروزى و 
سه تساوى رسـیده بودند تا با احتساب تعطیالت لیگ 
برتر حدود سه ماه در نقش جهان بدون شکست باقى 

مانده باشند.
شکست سپاهان در ششمین میزبانى لیگ برترى نقش 
جهان اما آمار بدون شکسـت طالیى پوشان را خراب 
کرد. شکست 3 بر صفر برابر ماشین سـازى عالوه بر 
فرستادن سـپاهان به رتبه نهم، باعث شد نقش جهان 

رنگ باخت در لیگ برتر را هم ببیند.

عملکرد جباروف بهتر مى شود 
مهاجم تیم فوتبال ماشین سازى گفت:  بازى استقالل 
را در لیگ قهرمانان آسـیا برابر السـد دیدم. آنها خیلى 

خوب بودند و این نشان از قدرت لیگ ایران دارد.  
عزیز ابراهیم اف پس از پیـروزى تیمش به ایمنا درباره 
بازى با سپاهان و برترى 3 بر صفر تیمش گفت: بازى 
بسیار سختى بود اما همانطور که مى دانید ماشین سازى 
باید همه بازى هایـش را ببرد تا بتواند خـود را در لیگ 

حفظ کند.
وى دربـاره اولین بـازى خـودش در لیگ ایـران بیان 
کرد: باید بازى به بازى بهتر شـوم. من چند ماه بیشتر 
با ماشین سـازى قرارداد ندارم و سعى مى کنم عملکرد 

خوبى داشته باشم.
ابراهیم اف درباره لیگ ایران و سـطح تیم هاى ایرانى 
گفت: مـن خیلى تحـت تأثیر قـرار گرفتم. مـن بازى 
اسـتقالل را در لیگ قهرمانان آسیا برابر السد مشاهده 
کردم، آنها خیلى خوب بودند و این نشان از قدرت لیگ 

ایران دارد.
مهاجم ماشین سـازى درباره بازى برابر هموطن خود 
یعنى سـرور جباروف افزود: جباروف و من هر دو براى 
اولین بار براى تیم هایمان بازى مى کردیم. فکر مى کنم 
عملکرد مـا بازى به بازى بهتر شـود و بـه تیم هایمان 

کمک بیشترى کنیم.

2 مدال بر سینه یک اصفهانى 
تیم ملى دوچرخه سوارى ایران با کسب پنج مدال طال 
و نقره به کار خود در رقابت هاى قهرمانى آسیا پایان داد.
پنجمین و آخرین روز از رقابت هاى دوچرخه سـوارى 
قهرمانى آسیا در بخش پیست در مواد مختلف در پیست 
چوبى «ایندیـا گاندى» دهلى نو هندوسـتان پیگیرى 
شـد که سـهم نمایندگان ایـران در ایـن روز تنها یک 

مدال نقره بود.
تیم دوچرخه سوارى کشورمان در آخرین ماده رقابت ها 
به مصـاف حریفان آسـیایى خود رفت. تیم مدیسـون 
مردان ایران در رده سـنى بزرگسـاالن با ترکیب على 
خادمـى و مهـدى رجبـى در رده پنجم ایسـتاد. پیش 
از ایـن در فینـال مـاده اومنیـوم جوانـان امیرحسـین 
جمشـیدیان (رکابزن اصفهانى) به مدال نقره رسـید.

تیم دوچرخه سـوارى کشـورمان بـا پایـان یافتن این 
رقابت ها در مجموع با کسب پنج مدال شامل دو طال و 

سه نقره به کار خود در مسابقات هندوستان پایان داد.

 
رکورد منفى ویسى در خانه

میزبانى سـپاهان از ماشـین سـازى رکورد منفى عدم 
گلزنى در بازى هاى خانگى سـپاهان را به 204 دقیقه 

رساند.
آمار گلزنى خانگى سـپاهان در نیم فصـل دوم چندان 
جالب نبوده است. سپاهان در نیم فصل دوم از سه تیم 
نفت تهران، نفت آبادان و ماشین سازى تبریز میزبانى 
کرده اسـت و تنها دو بار موفق به باز کردن دروازه آنها 

شده است.
در واقع سپاهان برابر سه تیمى به مشکل گلزنى خورده 
اسـت که با تاکتیک دفاعى به ورزشـگاه نقش جهان 
آمدند. جالب اینکه شاگردان ویسى در 204 دقیقه اخیر 
میزبانى در ورزشـگاه نقش جهان نتوانسـته اند دروازه 

حریفان را باز کنند.
سـپاهان پیش از دو دیـدار برابر صنعت نفـت آبادان و 
ماشین سازى تبریز تنها در دیدار هفته اول برابر پدیده 

موفق نشده بود در خانه گلزنى کند.

تایم اوت

عبدا... ویسى در نشســت خبرى بعد از دیدار سپاهان و 
ماشین سازى تحت تأثیر شکست ســنگین تیمش دو 

جمله جنجالى بر زبان آورد.
اولین گاف ســرمربى ســپاهان آن بود که مدعى شد 
تماشاگرانى که در این مسابقه به او ناسزا گفتند به اندازه 
دفتردار رئیس کارخانه فوالد مبارکه هم شــعور ندارند! 
این جمله به قدرى عجیب و توهین آمیز است که جاى 

هیچ دفاعى را باقى نمى گذارد.
دومین اشتباه کالمى ویسى هم کنایه به هادى عقیلى 
بود مبنى بر اینکه تشــویق بازیکنى که به لحاظ سنى 
بیشتر متناســب حضور در تیم پیشکسوتان است معنى 

ندارد.
 شاید از یک زاویه ادعاى ویسى درباره مدافع 36 ساله اى 
که تازه یکسال تمام هم دور از میادین بوده است منطقى 
باشد اما جداى از آنکه تشــویق عقیلى دستکم در وهله 
اول نه بخاطر کمکى که او از حیث فنى مى توانست به 
سپاهان بکند بلکه بیشتر اعتراض نمادینى است که به 
شکل کنار گذاشته شــدن این مدافع برمى گردد، نکته 
کلیدى این است که ســرمربى سپاهان همین چند روز 
پیش در میانه دعوا با مدیریت باشــگاه مدعى شده بود 
که کنار گذاشــتن عقیلى نه به اراده او بلکه به خواست 

مدیران صورت گرفته است.

با اینکــه تصور مى شــد ذوب آهن در نقــل و انتقاالت 
نیم فصل تمامــى بازیکنانش را حفظ کــرده اما اکنون 
مشخص شــده که یکى از نفرات این تیم پیش از بسته 
شدن پنجره زمســتانى قرارداد خود را بدون رضایت و 

موافقت باشگاه فسخ کرده است.
به گزارش ایمنا، به نظر مى رســید که ذوب آهن در کنار 
نفت تنها تیم هاى لیگ برترى باشــند که خروجى آنها 
در نقل و انتقاالت نیم فصل صفر بــود و تیم اصفهانى 
هم مثل همتاى تهرانى در ایــن فاصله هیچ بازیکنى را 
از دست نداده اما اکنون کاشــف به عمل آمده که رضا 
شکارى سه روز مانده به بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت 

زمســتانى با حضور در هیئت فوتبال اســتان اصفهان 
قرارداد خود با ذوب آهن را به صورت یکجانبه فسخ کرده 

است!
این هافبک 18 ســاله که پیش تر گفته مى شد زیر نظر 
باشگاه سوئیسى بازل قرار دارد ظاهراً درصدد پیوستن به 
روستوف است و تالش مى کند تا سومین بازیکن ایرانى 

تاریخ این باشگاه روسى لقب بگیرد.
در مقابل، ذوب آهن هم که از این فســخ یک طرفه به 
هیچ وجه راضى نیست به دلیل غیبت ناموجه در تمرینات 
از این بازیکن جوان به کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 

شکایت برده است. 

خروجى ذوب آهن 
صفر نبود

  کنایه به عقیلى و
 توهین به دفتردار

 براى سپاهان بزرگ 
کوچکى!

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش 
صــداى هــواداران، به بررســى دیــدگاه ها 
و نظــرات دوســتداران ورزش اصفهــان 
و ایــران مــى پــردازد. شــما مــى توانیــد 
دیدگاه هــا و تحلیل هــاى خــود در رابطه با 
مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک

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

صفحات مجازى دارد.
 

■ همه افتخارات و بزرگى هایى که ســپاهان 
در 15 سال اخیر ذره ذره جمع کرده بود و باعث 
شده بود تا پر افتخارترین  تیم تاریخ لیگ برتر و 
آقاى فوتبال ایران در سال هاى اخیر لقب بگیرد 
با دستان پرتوان آقاى ویسى و تیم همراهانش در 
حال نابودى اســت. به ویسى تبریک مى گویم. 
تازه این آقا همه جا مى گوید که من سپاهانى ام  
و این بالها را بر ســر تیم مان آورد. اگر سپاهانى 
نبــود و تعصبى به این تیم نداشــت قرار بود چه

 فاجعه اى رخ بدهد؟

■ همین را کم داشتیم که تیم قعرنشین جدول 
بیاید در ورزشگاه نقش جهان سه گل به ما بزند 
و برود. اگر از قعرنشین در ورزشگاه خودمان سه 
گل دریافت کردیم در هفته بیســت و دوم از تیم 

صدرنشین قرار است چند گل بخوریم؟

■ هواداران ســپاهان در ورزشگاه نقش جهان 
تا گل دوم ماشین سازى، به شــدت سپاهان را 
تشویق مى کردند و هیچ استرســى هم به تیم 
وارد نکردند اما وقتى در دقایق آخر دیدند که تیم 
محبوبشان چگونه به دست امثال ویسى و بصیرت 
در حال نابودى اســت شــعارهاى خود را شروع 
کردند. آقاى ویســى همه جوره سپاهان را نابود 
کردى و در هر کنفرانــس خبرى هم کلى دروغ 
تحویل خبرنگاران و هواداران مى دهى. لطفًا اگر 

سپاهان را دوست دارى از این تیم برو!

■ کامًال مشخص است که شــجاع خلیل زاده 
فکر و ذکرش حضور در پرسپولیس است و دارد 
از خود بدترین خاطره ممکن را در ســپاهان بر 
جاى مى گذارد. من مانــده ام برانکو با چه عقلى
 مى خواهد این مدافع پر از سوتى و اشتباه را جذب 

کند.

■ آقاى ویسى! آقاى شجاع خلیل زاده! لطفًا از 
سپاهان بروید!

■ شجاع خلیل زاده  دارد تالفى اینکه  مدیران 
باشگاه سپاهان رضایتنامه اش براى پرسپولیس 
صادر نکردند را در مــى آورد و کًال در بازى هاى 
سپاهان، حسابى ســوتى مى دهد. آقاى خلیل 
زاده این پولى که از ســپاهان مــى گیرى باید 

حالل باشد! 

■ بازیکنان سپاهان بدانند هر خرابکارى که تا 
حاال انجام داده اند را ممکن است فعًال هواداران 
تا حدودى فراموش کنند اما  باید بدانید که دیدار 
با پرسپولیس و حفظ اعتبار و شأن سپاهان در این 
دیدار، خط قرمز ماســت. اگر بخواهید با آبروى 
سپاهان و اصفهان در این دیدار بازى کنید و مثل 
دیدار با ماشین ســازى، نمایش ضعیفى داشته 
باشید، همان بهتر که به باشــگاه بروید، قرارداد 

خود را ببخشید و هر چه سریع تر از تیم ما بروید.

■ هواداران سپاهان در سال هاى اخیر به هیچ 
مربى اى به اندازه عبدا... ویسى فرصت ندادند. 
عبدا... از ابتداى فصل نیز اختیار تام داشت و همه 
جوره همه کاره تیم بود و خودش هم قراردادها را 
مى بست. حاال دیگر بعد از 21 هفته و چند دیدار 
در جام حذفى وقت آن رسیده خود ویسى متوجه 
شود که چقدر براى سپاهان  بزرگ، کوچک است 

و هر چه سریع تر از این تیم برود.

■ به امید بازگشت ســپاهان به روزهاى اوج با 
یک مربى خارجى که در شــأن و اندازه هاى این 

تیم باشد.

صداى هواداران

ویسى جرأت نکرد
 از اتاق مربیــان 
بیـرون بیایــد!

  بابک باقرى

تمرین دیروز تیم فوتبال سپاهان در باغ فردوس اصفهان با التهابات خاصى همراه بود. 
هواداران سپاهان که به  عقیده خودشان با عبدا... ویسى و ناکامى هایش بیش از هر مربى ناکام دیگرى 
صبورى کرده بودند، پس از باخت به ماشین سازى دیگر کاسه صبرشان لبریز شد و براى اعتراض به  این 

روزهاى سیاه تیم محبوبشان،  بر سر تمرین آمدند تا بگویند که دیگر تحمل این همه ناکامى را ندارند.
ناراحتى آنها وقتى تشدید شد که عبدا... ویسى در نشست خبرى پس از دیدار با ماشین سازى بدون اینکه اشتباهات 
فنى اش را بپذیرد، جمالت کلیشه اى را بر زبان آورد و ادعا کرد که کانون هواداران سپاهان از او پول مطالبه کرده و 

حاال که وى پولى به آنها نداده است، علیه او شعار مى دهند.
هر چند ویسى یک روز پس از مصاحبه مطبوعاتى، سریعاً از موضع خود عقب نشینى کرد و گفت که منظور او یک نفر 
بوده، اما او آنقدر در هفته هاى اخیر به هر دلیلى به هواداران تاخته است که دیگر کوچک ترین جایى در بین آنها ندارد و 

حتى حامیان او نیز از دست او  حسابى شاکى هستند.
 هواداران در تمرین دیروز در سکوهاى ورزشگاه باغ فردوس سپاهان منتظر ویسى بودند تا بر سر تمرین بیاید اما او خود را 

در اتاق مربیان حبس کرده بود و ظاهراً جرأت بیرون آمدن را نداشت.
مجید بصیرت رفیق شفیق عبدا... دقایقى تمرین را تحت نظر داشت که او هم از شعارهاى سپاهانى ها مصون نماند. براى 
لحظاتى شعار بصیرت، ویسى را بردار و برو! شعار غالب ورزشگاه بود و باعث شد تا مربى سپاهانى ها نیز سریعاً خود را به 
نزد ویسى در اتاق مربیان برساند و بى خیال تمرین شود. بقیه یاران سرمربى هم آرام آرام خود را در گوشه و کنار ورزشگاه 

مخفى کردند و شعارهاى هواداران علیه سرمربى ناکام سپاهان شدت مى گرفت.
آنها فریاد مى زدند که ویسى به میان هواداران بیاید و مرد و مردانه بگو یدکه چه کسى از او پول خواسته است؟ باید جواب 

این تهمت را بدهى و پاى آن هم بایستى؟ به چه حقى به خود اجازه دادى به همه هواداران توهین کنى؟
عبدا... ویسى از اتاق مربیان که همچنان در آن محبوس اســت از طریق یکى از هواداران پیام مى دهد که منظورش از 
پول خواهى هواداران فقط یک نفر بوده و سوء تفاهم ایجاد شده است، این پیام به هواداران حاضر در باغ فردوس منتقل 
مى شود اما هواداران آرام نمى شوند و مى گویند که در طول این هفته ها، ویسى از هر فرصتى براى حمله به آنان استفاده 

کرده است و وقت آن رسیده که دیگر برود.
هواداران به ویسى گوشــزد کردند که براى هیچ مربى به اندازه او تا این حد خویشتندار نبوده اند اما حاال که با اختیارات 
تام در بستن تیم و بودجه خوبى که در اختیار داشتى و به دروغ آن را نصف پارسال اعالم مى کنى این نتایج را با سپاهان

 گرفته اى باید بروى و بگذارى که یک مربى بزرگ به اینجا بیاید.
آنها در شعارهاى خود به  ویسى گوشزد کردند که نه فقط او، بلکه همه رفقا و همراهانى که توسط او به کادر تیم اضافه 

شده اند هم باید بروند.
اعتراضات هواداران ادامه دارد و ویسى در نهایت پس از چند ساعت حضور در اتاق مربیان و تمرین نیمه کاره سپاهانى ها، 

با حمایت انتظامات به ساختمان ادارى باشگاه مى رود.

 گزارش نصف جهان ازالتهاب در تمرین سپاهان

بازگشــت على علیپور از محرومیت یک هفته اى، 
احتماًال شرایط را براي شکل گرفتن زوج او و مهدي 
طارمى در خط حمله قرمزها در دربى تهران فراهم 
خواهد کرد. گزینه دیگر برانکو، اســتفاده از وحید 
امیرى در کنار مهدى طارمی خواهــد بود و با هر 
نقشه اي، نمی توان هیچ شانسی براي حضور ثابت 
پریموف در دربی درنظر گرفت. بازیکن اوکراینى 
پرسپولیس در لیگ شانزدهم اما با اعتماد به نفس 
باال، از به ثمر رساندن چهار گل در دربی حرف زده 
و تأکید کــرده که قصد دارد از رکــورد ایمون زاید 
عبور کند. ایمون زاید در زمــان دربی یک بازیکن 
شناخته شده نبود و به شکل غیرمنتظره اي در این 
مسابقه هت تریک گرد اما پریموف به اندازه کافی 
در طول فصل خودش را به فوتبال ایران شناسانده 
است. مهاجم سنگین وزن اوکراینی شاید به بدي 
هموطن اش پلی یانسکی نباشــد اما باز هم جاي 
یک جوان مســتعد را در جمع قرمزها اشغال کرده 
تا همیشه روي نیمکت حضور پیدا کند. او در لیگ، 
هرگز حرکــت مثبتی انجام نــداده و به جز معاون 
اقتصادي باشگاه، هیچکس را در پرسپولیس راضى 
نکرده است. از عمر حضور پریموف در پرسپولیس، 
تنها چند هفته باقی مانده و تردیدي وجود ندارد که 
این هفته ها نیز براي او با نیمکت نشــینی سپري 
می شوند. چهار گل زدن در دربی، رؤیاي توهم آلود 
فوتبالیستی است که در یک کشور استاندارد به جاي 
آماده شدن براي دربی بزرگ، باید به شغل شریف 

دیگري روي می آورد!

هادى عقیلى ملى پوش اســبق فوتبال ایران و مدافع 
سابق سپاهان با انتشار بیانیه اى نسبت به حرف هاى 

ویسى واکنش نشان داد. 
کاپیتان سابق ســپاهان که از حرف هاى ویسى کامًال 
عصبانى به نظر مى رســد، او را به دوگانگى در حرف و 

عمل متهم کرده است. 
بیانیه او را در ادامه مى خوانید: 

■ در این 20 هفته بارها محاکمه شــده ام. بارها متهم 
بوده ام، بدون آنکه کســى من را بــراى دفاع بخواند. 
آقاى ویسى سرمربى ســپاهان، بارها و بارها اسم من 
را در نشست هاى مطبوعاتى مطرح کرده بدون اینکه 
فرصتى براى من باشــد که در همه ایــن فصل تلخ 
سکوت کرده و لب از لب باز نکرده ام اما این دفعه آخرى 
باورنکردنى بود. اینکه مصاحبه کنند و اسم من را براى 
کوبیدن مدیرعامل بیاورند (که چرا گفتى عقیلى را رد 
کن؟) و بعد دیروز(روز پنج شنبه) بعد از شکست باز اسم 
من وسط بیاید (که برخى افراد، بازیکن 38 ساله اى را 

که باید در پیشکسوتان بازى کند، تشویق مى کنند). 

■ آقاى ویســى، من بازیکن تیم پیشکسوتان باشم یا 
فوتبالیستى که حقش حضور در تیم است، هر دو حالت 
ممکن است اما در هر شرایطى براى من حفظ و موفقیت 
ســپاهان مهمتر از امیال فردى بوده که اگر چنین نبود 
شاید تیم مورد عالقه و هواداران وفادارش را مثل شما 
فداى نظرات شخصى ام مى کردم. مثل شما که بعد از 
فضاحت دیروز(پنج شنبه) به جاى عذرخواهى باز هم 

خواستید فرار کنید و باخت را به گردن بقیه بیاندازید و 
آخر کار اسم یک آدم شــریف (دفتردار رئیس کارخانه 
فوالد مبارکه) را بیاورید و مقابل خبرنگاران و دوربین ها 
به او توهین کنید که نمى دانم درچه حالتى توانسته اید 

این کار را انجام بدهید. 

■ آقاى ویسى شما بزرگ تر و قدیمى تر از من هستید 
اما کاش اینقدر که در به هم ریختن فضا و از بین بردن 
حرمت ها کوشا بودید، وقت تان را صرف کارهاى فنى 

مى کردید تا این هوادار مثل اکثر ســال هاى پرافتخار 
قبلى دلش به سپاهان بزرگ خوش بماند. تیمى که باید 
همیشــه در حد خودش بازى کند و اگر از این توانایى 
همیشــگى وامانده، البد دالیلى کامــًال فنى دارد که

 نشــانه هایش را مى شــود در نحوه حرف زدن هاى 
هفتگى شما جستجو کرد. شاید شما ندانید اما سپاهان 
همیشــه محل نمایش عملکرد مربیــان بزرگى بوده 
که کارنامه اى درخشان داشــته اند و در رده تیم ملى 
مطرح بوده اند افرادى مثل زالتکو کرانچار، استانکوى 
بزرگ، ژوروان ویه را، امیر قلعه نویى، حســین فرکى، 
ایگوراســتیماچ، لوکا بوناچیچ و همیــن آقاى فرهاد 
کاظمى که هواداران با تشویق روز گذشته(پنج شنبه) 
نشــان دادند هنوز عملکرد عالى او را در کسب اولین 
قهرمانى فراموش نکرده اند؛ البته اگر این تشــویق از 
نظر شما اشکالى نداشته باشد. با مرور این اسامى حس 
خوبى به من دســت مى دهد و فکر مى کنم کار کردن 
با این بزرگان افتخار بزرگى است؛ همانطور که امروز 
فکر مى کنم مایه مباهاتم است که زیر نظر فردى مثل 

شما کار نکردم. 

■ در پایان از هواداران دوست داشتنى و محترم سپاهان 
درخواست مى کنم مانند یکسال گذشته که هیچ اسمى 
از من در ورزشگاه نمى آمد، باز هم نام من را فریاد نکنند 
که این کار فرصتى مجدد بــراى توهین افرادى مثل 
سرمربى فعلى تیم خواهد بود، فردى که آرزوى بزرگم 
این است که خداى نکرده سپاهان بزرگ را هم  اندازه 

خود نکند.
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  توهمات پریموف! حمله گازانبرى عقیلى  به  عبدا...
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بزرگ است خداوندى که تمام موجودات آسمان و زمین، خواه 
و ناخواه او را سجده مى کنند و در برابر او با خضوع چهره بر 
خاك مى نهند و رشــته اطاعت او را در تندرســتى و ناتوانى به 
گردن مى نهند و از روى ترس و بیم، زمام اختیار خود را به او 

موال على (ع)مى سپارند.

روز جمعه مردم انقالبى و والیت مدار اصفهان به خیابان ها آمدند و با یاد حماســه 
بى بدیل ملت ایران در 38 ســال پیش بار دیگر اوج وفادارى خود را به آرمان هاى 

انقالب و نظام در چشم جهانیان به تصویر کشیدند.
به گزارش مهر حضور اصفهانى هاى همیشه در صحنه در راه دفاع از انقالب و پاسخ 
به گزافه گویى هاى دشمنان به ویژه آمریکاى جنایتکار به اندازه اى خیره کننده بود 
که خیابان چهارباغ پایین تا میدان شهدا و چهارباغ عباسى تا میدان انقالب و شهدا 
از جمعیت انباشته بود به نوعى که در خیابان هاى بسیار دور از میدان امام حسین(ع) 
مانند شــیخ بهایى و خیابان هاى فرعى آن مانند خیابان طالقانى نیز جمعیت موج 

مى زد.
مردم اصفهان با شــعارهاى مرگ بر آمریکا، مرگ بر اســرائیل و با برافراشــتن 
پالکاردهایى با عنوان «مطیع امر رهبریم»، «تا آخر ایستاده ایم»، « 22 بهمن ماه، 
یوم اهللا» و «آمریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند» و با دردست داشتن پرچم هاى سه 
رنگ جمهورى اسالمى در صفوفى به هم فشرده به سمت میدان امام (ره) راهپیمایى 

کردند.
حضور جانبازان، کودکان خردسال و زنان و مردان در حالى که دست دردست فرزندان 
خود به ســمت میدان امام خمینى (ره) مى رفتند نقش زیبایى از همدلى تمام اقشار 

انقالبى اصفهان را بر خاطره 22 بهمن 95 نقش زد.

گویى کودکان خردسال اصفهانى بر دوش پدران و یا در آغوش مادران خود آمدند تا به 
دشمنان این آب و خاك ثابت کنند نسل در نسل انقالب اسالمى به آرمان هاى نظام 
وفادار خواهد بود، در میان سیل این جمعیت میلیونى، نوزادانى که در پرچم جمهورى 
اسالمى ایران قنداق شده اند حرف هاى نگفته بسیار از عزم این ملت براى دشمنان 
این آب و خاك دارد و گویى زمانى را به تصویر مى کشد که امام خمینى (ره) خطاب 
به دشمنان فرمود که سربازان من در گهواره هستند. این نوزادان نیز با سربندهاى 
پرچم ایران نیز آمده اند تا بگویند کشور ایران هیچ گاه از سربازان انقالبى راه دین و 

وطن خالى نخواهد بود.
 پیش از این جعفر عسگرى رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى گفته بود: مردم 
همواره در میدان هاى مختلف، از ارزش هاى به دست آمده حفاظت و حراست کرده 
اند و مسئوالن نیز باید پاســخ این نعمت بزرگ را در عمل و خدمت صادقانه از خود 
بروز دهند، مردمى که عزیزترین هاى خود را بدون چشمداشت تقدیم انقالب کرده، 
مشکالت را تحمل مى کنند چون متعهد به حراست از اعتقادات خود هستند. پیام 
یوم ا... 22 بهمن، ایستادگى مردم براى حفظ استقالل و بیان ارزش ها بوده و گوشزد 
به استکبار و دشمنان نیز آنست که بدانند گزینه هاى زیر و روى میز ارزشى ندارد و 
مردم ایران اسالمى همواره ایستاده اند و راهپیمایى 22 بهمن، نمایش اقتدار، وحدت 

و همدلى همه اقشار مردم با دیدگاه هاى مختلف است.

اما در طول مسیرهاى برگزارى مراسم و میدان امام (ره) نیز ایستگاه هاى فرهنگى و 
صلواتى به چشم مى خورد که نشان از حضور پررنگ اقشار مختلف مردم، اصناف و 

گروه هاى مختلف سیاسى در اصفهان در راهپیمایى امسال داشت.
روز جمعه پس از سخنرانى قالیباف شــهردار تهران در جمع مردمى که در میدان  
امام (ره) گرد آمده بودند سید رضا نریمانى در آستانه ایام فاطمیه به مدیحه سرایى 

پرداخت و هم زمان درب هاى حرمین شریفین رونمایى شد.
اصفهانى هاى حاضر در میدان امام (ره) سپس به شکل یکپارچه شعار مرگ بر آمریکا، 
انگلیس و اسرائیل را فریاد زدند و با شعارهاى «حسین حسین شعار ماست، شهادت 
افتخار ماست» و «اى رهبر آزاده، آماده ایم آماده» روحیه مبارزه طلب خود را در جواب 

هر نوع خیال خام و گزافه به دشمنان نشان دادند.
مردم اصفهان روز جمعه پرچم ســه رنگ جمهورى اسالمى را به طول ده ها متردر 
میدان  امام (ره) و در برابر جایگاه  به نشانه وفادارى به نظام جمهورى اسالمى ایران 
بر سر کشیدند تا به دنیا بگویند ســایه این انقالب و نظام تا همیشه بر سر این ملت 

خواهد بود.
جملــه شــهید احمدى عکس هایى از شــهداى هسته اى  از 
میدان  امام (ره) چشــم روشن بر دســتان مردم اصفهان در 
چالش کشــید و با زبانى دوربیــن خبرنــگاران خارجى را به 

گویا عزم ملت ایران  در دفاع از دســتاوردهاى انقالب و مبارزه با مستکبران را در 
گوش دنیا فریاد کرد.

در این مراسم  38 سبد دسته گل به شــکل نمادین به یاد شهداى والفجر هشت و 
شهداى آتش نشان و  با نواى «ا... اکبر» تقدیم مردم انقالبى اصفهان شد.

اجراى سرودهاى انقالبى از جمله سرود معروف «این عمار» توسط میالد هارونى 
و اجراى سرودهاى انقالبى توسط دانش آموزان از دیگر برنامه هاى مراسم بود.

مردم اصفهان بار دیگر  همپاى ملت همیشــه در صحنه ایران بــه میدان آمدند تا 
به مســتکبران اعالم کنند که تا خون در رگ دارند پاى انقــالب، امامت و والیت 

ایستاده اند.
مردم اصفهان روز جمعه بار دیگر حماسه اى از حضور پرشکوه و همیشگى ملت ایران 
در صحنه دفاع از انقالب و والیت را با گام هاى استوار و فریادهاى دشمن شکن خود 
رقم زدند و در پایان راهپیمایى 22 بهمن مــردم اصفهان با فریاد «یا زهراى» خود 

نقش معنویت فاطمى بر آسمان نقش جهان کشیدند.

بار دیگر حضور پرشکوه و همیشگى ملت ایران در صحنه دفاع از انقالب، جلوه هاى زیبایى آفرید 

حماسه اصفهانى ها در 22 بهمن

 پرچم ســه رنگ جمهورى اسالمى را به طول ده ها متردر 
ر جایگاه  به نشانه وفادارى به نظام جمهورى اسالمى ایران 
گویند ســایه این انقالب و نظام تا همیشه بر سر این ملت 

جملــه شــهید احمدى ى هسته اى  از 
میدان  امام (ره) چشــم م اصفهان در 
چالش کشــید و با زبانى خارجى را به 

در صحنه دفاع از انقالب و والیت را با گام هاى استوار و فریادهاى دشمن شکن خود
2رقم زدند و در پایان راهپیمایى 22 بهمن مــردم اصفهان با فریاد «یا زهراى» خود

نقش معنویت فاطمى بر آسمان نقش جهان کشیدند.
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جایــزه افتخــارى دوربین جشــنواره فیلــم برلین 
بــه تهیه کننــده کهنــه کار هنــگ کنگــى تعلــق 

گرفت.
به گــزارش ایســنا، «نانســان شــى»، تهیه کننده 
هنگ کنگى در دومین شب برگزارى شصت وهفتمین 
دوره جشــنواره فیلــم برلیــن، بــا دریافــت جایزه 
افتخــارى "دوربیــن برلیناله" مــورد تقدیــر قرار 

گرفت.
«دیتر کاسلیک»، دبیر جشنواره فیلم برلین در مراسمى 
با حضور دبیر و رئیــس بازار فیلم اروپــا (EFM) طى 
مراســمى در جریان برگزارى جشنواره، جایزه دوربین 
طالى افتخارى را به این سینماگر هنگ کنگى اعطاء 

کرد.
«نانســان شــى» که تاکنون تهیه کنندگى فیلم هایى 

چون «فردایى بهتــر» و «امور دوزخــى» را بر عهده 
داشته، در ســال 2007 یکى از اعضاى هیئت داوران 
بخش رقابتى جشنواره فیلم برلین بود و امسال نیز دو 
فیلم «اواخر پائیز» به کارگردانى «کیم تائه-یونگ» و 
«شمشــیرهاى پران، دروازه دراگون» را در جشنواره 

دارد.
جایزه دوربین برلیناله هر ساله به چهره هاى سینمایى 
اعطاء مى شود که خدمات و نقش ویژه اى در جشنواره 

فیلم برلین داشته باشند.
شــصت وهفتمین جشــنواره بین المللى فیلم برلین از 
تاریخ 9 تا 19 فوریه 2017 (21 بهمن تا اول اســفند) 
در آلمان برگزار مى شــود و امســال «پل ورهوفن» 
ریاســت هیئت داوران بخــش رقابتى را بــر عهده 

دارد.

آژانس سینمایى United Talent Agency اعالم کرد به نشانه حمایت از اصغر فرهادى و اعتراض به تفکر جلوگیرى 
از ورود مسافران و مهاجران به آمریکا، مهمانى اسکار خود را که هر سال برگزار مى شود کنسل کرده و هزینه آن را که 

250 هزار دالر است به پناهجویان کمک خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، این آژانس ســینمایى اعالم کرده: "همان طور که همــه مى دانند، اصغر فرهــادى براى فیلم 
فوق العاده اش، فروشنده، مجددا نامزد دریافت اســکار شده است. اما او براى شرکت در مراســم اسکار از تهران به 
لس آنجلس نخواهد آمد به دلیل قانونى که اخیرا براى جلوگیرى از ورود شــهروندان هفت کشور مسلمان وضع شد. 
در نتیجه این وضعیت (که متوجه همه ماســت، نه تنها فرهادى)، ما معتقدیم این زمانى است که کنار هم ایستادن و 

آگاهى ما را الزم دارد."
این آژانس ســینمایى در ادامه از تصمیمش براى اختصاص دادن هزینه مهمانى امســال به "پناهجویانى که براى 
زندگى شــان مى جنگند" خبر داده و گفته اســت: "وقتى ترس و جداســازى آدم ها جاى مهمــى را در بین اعضاى 
جامعه بــه خود اختصاص مى دهــد، هنرمندان جزو اولین افرادى هســتند کــه تاثیر این اتفاق منفى را احســاس

 مى کنند."
این آژانس از راه اندازى کمپینى خبر داده که باقى هنرمندان مى توانند براى پیوســتن بــه این حرکت به آن ملحق

 شوند.

لغو یک مهمانى اسکار 
در حمایت از فرهادى

جدول پخش شبکه تماشــا از دیروز با 
پخش چند ســریال با تغییراتى همراه 

شد.
به گزارش ایســنا، جــدول پخش این 
شــبکه از روز 23 بهمــن مــاه، دچار 
تغییراتى شده اســت؛ به گونه اى که هر 
کدام از باکس هاى پخش این شــبکه 
مختص پخش ســریال خواهد شــد و 
این روند تا نــوروز 1396 ادامه خواهد

 داشت.
با حذف پخش فیلم مستند و انیمیشن، 
سریال هاى «خانه کوچک » از ساعت 
18 ،«از ســرزمین شــمالى» از ساعت 
19 ، «گرگ آســمان» از ساعت 22 و 
سریال « پریا » از ساعت 23 از این شبکه 
پخش مى شوند. همچنین از امشب در 
ساعت 21 ، سریال «دلیران تنگستان» 
در جــدول پخش ایــن شــبکه قرار 

مى گیرد.
قرار است همزمان با شــروع نوروز 96 
تغییرات دیگرى در جدول پخش شبکه 

تماشا صورت بگیرد.

دو روز پیش مشخص شد که یکى از مشهورترین نقاشى هاى «گوستاو کلیمت» که 150 
میلیون دالر در یک حراجى به فروش رسیده،  از آِن «اپرا وینفرى» 

مجرى سرشناس تلویزیون بوده است.
به گزارش ایسنا،«تایم» نوشــت:پرتره «اَدل بلوخـ  باوئر دو» که 
دومین اثر مشهور «گوستاو کلیمت» اتریشى محسوب مى شود، 
روز هشــتم فوریه به قیمت 150 میلیون دالر چوب حراج خورد و 
مشخص شد طى 10 سال گذشته این نقاشى از آِن «اپرا وینفرى» 
مجرى، بازیگر، تهیه کننده و تولیدکننده باسابقه و مطرح آمریکایى 

بوده است.
پرتــره «اَدل بلوخـ  باوئر دو» پــس از پرتــره «اَدل بلوخـ  باوئر 
یک» که به رنگ طالیى کشیده شده،  شناخته شده ترین نقاشى 
«کلیمت» هنرمند اتریشــى اســت. «وینفرى» که زنى بسیار 
ثروتمند است، این اثر هنرى را در سال 2006 به قیمت 87 میلیون 
و 900 هزار دالر در حراجى «کریستى» از آن خود کرد. حاال این 
تابلوى 54 در 54 سانتى مترى به قیمت 150 میلیون دالر به یک 

مجموعه دار چینى فروخته شده است.
«وینفرى» به پول این نقاشــى رنگ و روغن هیچ نیازى ندارد. 
براســاس گزارش ســاالنه مجله «فوربز»، ثــروت او در حال 
حاضر دو میلیارد و 900 میلیون دالر اســت. آنچه او را جذب این 
نقاشــى کرده،  ذوق هنرى او و عالقه اش به داستان پشت این اثر

 است.
«اَدل بلوخـ  باوئر» در واقع همسر وَینى «فردینان بلوخـ  باوئر» صنعتگر شکر بود. او تنها 

زنى است که «کلیمت» دوبار پرتره او را کشید. «ادل» زنى هنردوست بود و از دوستان 
نزدیک و حامیان این نقاش اتریشــى به حساب مى آمد. او رئیس 

سالن بانوان وین بود.
«وینفرى» اولین هنرمند زن سیاه پوست است که در رسانه هاى 
آمریکایى به شهرت رسید. او حتما داستان مقاومت هاى «ادل» که 
زنى یهودى در وین بود و به خاطر جنسیت و مذهبش طرد مى شد، 
را شنیده است. «اپرا» هم مثل «ادل» در جامعه خود یک بیگانه 
بود که از صفر شروع کرد، به مبارزه ادامه داد و سرانجام موفق شد.

«کلیمــت» پرتره «اَدل بلــوخـ  باوئر یــک» طالیى رنگ را در 
ســال 1907 خلق کرد. این نقاشى نمادى شــد براى آغاز قرن 
جدید. این نقاشــى که به عنوان نمادى از مقاومت هم شــناخته 
مى شود، توســط نیروهاى نازى از همســر «الن» دزدیده شد و 
بعد از اتمام جنگ جهانى، اتریشــى ها از اســترداد آن خوددارى 
 کردند. فیلمى به نام «بانوى طالیى « هم داستان شاهکار هنرى 
«کلیمت» را روایت کرد که «هلن میرن» در نقش اصلى آن ظاهر

 شد.
«گوستاو کلیمت» نقاش نمادگراى اتریشى و یکى از برجسته ترین 
اعضاى «آرت نوو»ى وین بود که در ژانویه 1862 به دنیا آمد. او 
در زمینه هاى نقاشــى، نقاشــى هاى دیوارى، طراحى و کارهاى 
 Vienna» هنرى دیگر سرآمد بود. بسیارى از آثار او در نگارخانه
Secession» نگهدارى مى شوند. این نقاش معروف اتریشى در 

سال 1918 در سن 55 سالگى درگذشت.

سریال هاى شبکه 
تماشا را بشناسید

شصت وهفتمین جشــنواره فیلم برلین 2017 در حالى افتتاح شد که جو ضدترامپ و 
فضاى سیاسى در این مراسم موج مى زد.

به گزارش ایسنا، شب افتتاحیه جشــنواره فیلم برلین از همان ابتدا و پهن شدن فرش 
قرمز در دماى زیر صفر درجه، با کنایه ها و اشاره هاى سیاسى آغاز شد؛ «کلودیا راث» 
سیاستمدار حزب ســبز و نایب رییس مجلس آلمان با لباسى مشکى رنگ که روى آن 

کلمه « Unpresidented»  نوشته شده بود، روى فرش آمد.
این کلمه یادآور غلط امالیى «دونالد ترامپ» در یکى از توییت هایش بود که به اشتباه 
به جاى « Unprecedented» (به معناى بى سابقه)،  این کلمه را نوشته بود و سوژه 

رسانه ها شد.
طى مراسم «آنکه انگلکه» کمدین آلمانى گفت که از میهمانان بین المللى سوالى دارد: 
«شما اینجا براى شرکت در جشنواره آمده اید؟ یا اینکه یک نفر دارد شما را از وطن تان 
دور مى کند؟» این شــوخى طعنه آمیز «انگلکه» که به قانون جدید «ترامپ» اشاره 

داشت، با خنده شدید حضار مواجه شد.
طبق قانون موقتى که رییس جمهور آمریکا وضع کرده، تبعه هفت کشور مسلمان ایران،  
عراق، سوریه، لیبى، سودان، یمن و سومالى حتى با وجود داشتن کارت سبز هم اجازه 

ورود به خاك ایاالت متحده آمریکا را ندارند.
این بازیگر سپس به داوران جشنواره خوش آمد گفت و اشاره کرد که «مریل استریپ» 
سال گذشــته رییس هیات داوران این رویداد مهم ســینمایى بوده است. «انگلکه» 
ادامه داد: «کار «اســتریپ» خوب بود، اما مــا بعدا از طریق توییتــر فهمیدیم که از 
کسى خوشــمان آمده که "او را در هالیوود زیادى بزرگ کرده اند". دوباره او را اینجا 

نمى آوریم.»
این کنایه «انگلکه» برمى گردد به پاسخ توییترى «ترامپ» به اعتراض هاى «مریل 
استریپ»، که رییس جمهور آمریکا در آن بازیگر برنده اسکار را فردى خوانده بود که 

در هالیوود زیادى بزرگش کرده اند.
از دیگر شوخى هاى سیاسى این هنرپیشــه آلمانى، اشاره به فیلم «تونى 
اردمان» بود که گفت: «این فیلم درباره مرد مســنى با موهاى عجیب و 
غریب اســت که رابطه مشــکل دارى با دخترش دارد؛  درست همان که 

آمریکا عاشقش است.»
پس از آن،  «مونیکا گروترز» مســئول فرهنگ و رسانه آلمانى و 
«میشل مولر» شهردار برلین درباره صنعت داخلى فیلم صحبت 
کردند. «گروترز» به نقل قولى از «جان اف. کندى» رییس جمهور 

اســبق آمریکا که گفته بود «ایش بین برلینر» (من برلینى هستم)، اشاره 
کرد و به مهمانان خارجى خوش آمد گفت. او همچنین گفت که برلین همیشــه به یاد 

«کندى» است.
«مولر» در ادامه اظهار کرد: «پس از ســقوط دیــوار برلین، ما گفتیــم دیگر هرگز 
اجــازه نمى دهیم دیــوارى مردم را از هــم جدا کند. حــاال بیش از همیشــه این را 

مى گوییم.»
امسال فیلم هایى با تم سیاسى بخش قابل توجهى از آثار فســتیوال برلین را به خود 
اختصاص داده اند،  فیلم هایى که یا به زندگى مهاجران و بى خانمان ها پرداخته اند و یا 
به روى کار آمدن افراط گرایان حزب  راست. حتى فیلم «جنگو» که آغازگر جشنواره 
امسال بود، هم موضوعى سیاسى داشت. فیلم «اتین کومار» داستان زندگى «جنگو 
راین هارت» گیتاریست و آهنگساز بلژیکى را روایت مى کند که جزو اقلیت هاست و در 
زمان جنگ جهانى دوم از دست نیروهاى نازى به فرانسه مى گریزد. «جنگو راینهارت» 
از نخستین نوازندگان اروپایى موسیقى جاز و یکى از مهم ترین نوازندگان گیتار جاز بود 
و فیلم «جنگو» نیز به روایت فصلى از زندگى پرحادثه و دردناك این هنرمند مى پردازد.

در این دوره «پل ورهوفن» کارگردان سرشــناس هلندى که امســال با فیلم «او» 
بازگشت موفقى به ســینما داشــت و توانســت جایزه «گلدن گلوب» بهترین فیلم 

خارجى ســال را نیز از آن خــود کند، رییس هیات داوران جشــنواره برلین اســت. 
شش سینماگر شــامل ســه زن و ســه مرد نیز اعضاى هیات داوران بخش رقابتى 
جشــنواره برلین را تشــکیل مى دهند که همگى ســابقه حضور موفق در برلیناله را 

دارند.
«مگى جیلنهال» بازیگر معروف آمریکایى، «دورا بوشوشــا» تهیه کننده تونســى، 
«اوالفور الیاســن» عکاس، نقاش و مجسمه ســاز ایســلندى، «یولیا ینچ» بازیگر 
آلمانى، «دیه گو لونــا» بازیگر و کارگردان مکزیکى و «وانــگ کوانان» کارگردان و 
فیلمنامه نویس چینى، شش سینماگرى هســتند که «پل ورهوفن» را براى انتخاب 

برندگان خرس طال و خرس نقره اى در بخش رقابتى یارى خواهند داد.
امســال 18 فیلم از کشــورهاى مختلف جهان چون آلمان، آمریکا، فرانســه، چین، 
مجارســتان، کره جنوبى، اتریش و فنالند براى تصاحب خرس طال، مهمترین جایزه 

جشنواره رقابت مى کنند.
سینماى ایران امســال نماینده اى در بخش 

رقابتى و اصلى جشنواره برلین ندارد و فیلم 
«تمارض» به کارگردانى «عبد آبست» که 
در بخش «فورم» جشنواره پذیرفته شده، 
تنها فیلم ایرانى حاضــر در بخش هاى 

گوناگون این رویداد سینمایى است.

افتتاحیه «ضدترامپ» جشنواره برلین

ت کشور مسلمان ایران،  
تن کارت سبز هم اجازه

رد که «مریلاستریپ»
ى بوده است. «انگلکه» 
توییتــر فهمیدیم که از 
او را اینجا  ه اند". دوباره

ه اعتراض هاى «مریل 
 را فردى خوانده بود که 

فیلم «تونى 
ى عجیب و 
تهمان که 

ى و 
بت 
هور 

ستم)، اشاره 
ه برلین همیشــه به یاد 

 ما گفتیــم دیگر هرگز 
بیش از همیشــه این را 

ــتیوال برلین را به خود 
انمان ها پرداخته اند و یا 
و» که آغازگر جشنواره 
زندگى «جنگو  داستان

ه جزو اقلیت هاست و در 
ریزد. «جنگو راینهارت» 
نوازندگان گیتار جاز بود
 این هنرمند مى پردازد.

 امســال با فیلم «او» 
ن گلوب» بهترین فیلم 

سینماى ایران امســال نماینده اى در بخش 
رقابتى و اصلى جشنواره برلین ندارد و فیلم
«تمارض» به کارگردانى «عبد آبست» که 
در بخش «فورم» جشنواره پذیرفته شده، 
تنها فیلم ایرانى حاضــر در بخشهاى 

گوناگون این رویداد سینمایى است.
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جایزه دوربین برلیناله جایزه دوربین برلیناله 
اعطا شداعطا شد

رابطه «اپرا وینفرى» و شاهکار نقاشى
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

یک مادربرد گیمینگ تمام عیار 
براى گیمرها

خانواده «ماکســیموس» در طول حیات خود، همواره 
منشا ارائه قابلیت هاى جدید براى گیمرها بوده است. با 
این وجود، مادربرد IX Code نیز از این قاعده مستثنى 
نیست و ایســوس در طراحى آن، شاخص هایى چون 
عرضه فناورى هاى کاربردى مخصوص بازى و همچنین 
افزایش توان پردازشى را مد نظر قرار داده است. این نوع 
نگرش باعث شده تا همچون مدل فرموال، IX Code هم 
به مادربردى منحصر به فرد تبدیل شود. به دلیل کاهش 
قیمت و افزایش توان مالى کاربران، طراحان ایســوس 
برخى از امکانات این مادربرد نظیر سیستم خنک کننده 
آبى مدار تغذیه ولتاژ پردازنده و همچنین صفحه محافظ 
پشت مادربرد را حذف کرده اند. سه بخش این مادربرد به 
 LED سیستم نورپردازى آئورا» مجهز شده که با تعبیه»
هاى نورانى و جذاب، جلوه بصــرى خاصى را در اختیار 

عالقمندان به مقوله کیس مودینگ قرار مى دهد.
قابلیت هاى این محصــول با بــرادر بزرگترش یعنى 
مــدل Formula برابرى مى کند و ارائه این ســطح از 
کیفیت و امکانــات نه تنها باعــث افزایش قیمت این 
مادربرد نشــده، بلکه توان مالى گیمرها را براى خرید 
یک مادربرد گیمینگ کامل به شدت افزایش داده است. 
با توجه به امکاناتى چون پشــتیبانى از حافظه هایى با 
فرکانس 4 گیگاهرتز، ارائه درگاه هاى پرسرعت و مدرن، 
سیستم صوتى حرفه اى، تراشه وایرلس و زیبایى قابل 
قبول، مادربرد Maximus IX Code گزینه اقتصادى و 

فوق العاده اى براى گیمرها محسوب مى شود.

 Facebook Lite اپلیکیشن
با200 میلیون کاربر

فیسبوك به تازگى اعالم کرد که تعداد کاربران نسخه 
سبک این ســرویس یعنى Facebook Lite اکنون 
به 200 میلیون نفر رسیده است. به این ترتیب میزان 
کاربران این اپلیکیشن در مقایســه با ماه مارس 100 

درصد رشد داشته است.
این اپلیکیشن اندرویدى که اولین بار در ماه ژوئن عرضه 
شد، طى مدت زمان کوتاه پیشرفت خوبى داشته است و 
این موضوع نشان مى دهد که تمرکز مارکز زاکربرگ در 
بازارهاى در حال توسعه، اقدام بسیار استراتژیکى بوده 
است. به میزان ادامه این پیشرفت فیسبوك اعالم کرده 
که قصد دارد دسترسى به این اپلیکیشن را توسعه دهد.

فیسبوك امیدوار است با اضافه کردن کشورهاى جدید 
از جمله کره جنوبى، امارات متحــده عربى و ایتالیا به 
فهرســت مناطقى که از Facebook Lite پشتیبانى 
مى کنند، کاربران بیشترى که گوشى هاى ارزان قیمت 
داشته و دسترسى آنها به اینترنت محدود است بتوانند 
از مزایاى اتصال به اینترنت، دســت کم تا زمانى که 

فیسبوك مد نظر باشد، استفاده کنند.
این اپلیکیشن اکنون بروزرســانى نیز شده است تا با 
عرضه قابلیت هایى بیشتر، کاربران بتوانند پست ها را 
الیک کنند، زیر آنها کامنت بگذارند و آنها به اشتراك 

بگذارند.

منتظر گوشى 
با نمایشگر تاشو باشید!

به نظر مى رسد که سامســونگ قصد دارد نمونه اولیه 
یک گوشى مجهز به صفحه نمایش تاشو و باکیفیت را 
 MWC در کنگره جهانى موبایل امسال یا همان رویداد

2017 به معرض نمایش قرار دهد. 
سامسونگ براى نشان دادن این گوشى هوشمند تاشو 
تنها افراد خاصى را به یک کنفرانس اختصاصى دعوت 
 MWC مى کند که این کنفرانس در جریان نمایشگاه
2017 و در بارسلوناى اسپانیا برگزار خواهد شد. با این 
حال افرادى که صالحیت شرکت در این کنفرانس را 
داشته باشند، اجازه بررسى نزدیک نمونه اولیه گوشى 
هوشــمند مجهز به نمایشگر تاشــوى سامسونگ را 
خواهند داشــت. مطمئنا این موضوع مى تواند بسیار 
جالب توجه باشــد. با وجود تمام این تفاسیر باید خاطر 
نشان کنیم که متاســفانه هنوز شرکت سامسونگ در 
قبال این خبرها از خود عکس العملى نشان نداده است. 

فروشگاه اینترنتى کاالز به عنوان یک مرجع در زمینه کاالى زیبایى و سالمت، فعالیت خود را در اواخر سال 93 با شعار ( 
زیبایى خود را متمایز کنید ) آغاز کرد. همچنین در کنار فروش آنالین محصوالت زیبایى و سالمت ، زمینه اى را هم فراهم 
کرده تا مشتریان و عالقه مندان بتوانند از خدمات مشاوره رایگان این فروشگاه بهره مند شوند. دیدگاه فروشگاه کاالز 
همواره یک دیدگاه مشترى مدارانه بوده و هست، به همین دلیل تالش براى جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان بوده و 

در همین راستا خواهد بود.
وجه تمایز فروشگاه کاالز:  در کنار خدمات مشاوره رایگان امتیازات دیگرى از جمله ( پیشنهادهاى ویژه کاالز ، 7 روز 

ضمانت بازگشت ، تخفیف ها و هدایاى رایگان دیگر ) براى مشتریان درنظر گرفته شده است.
مشاوره رایگان:فروشگاه کاالز در کنار ارائه محصوالت با کیفیت و اصل با بهره مندى از تیم مشاورانى مجرب ، بسترى 
را فراهم کرده تا مشتریان این فروشگاه بتوانند قبل از خرید کاالى مورد نظر با استفاده از مشاوره رایگان خریدى بهتر و 
صحیح ترى را انجام دهند. تیم کارى فروشگاه کاالز همواره و همیشه در تالش است تا بتواند بهترین و با کیفیت ترین 
http://kalaz.ir :کاال ها ، محصوالت و خدمات را به مشتریان عزیز و گرامى خود ارائه دهد.                               وب آدرس

 Splitter Critters بازى جدید و فوق العاده زیبا در ســبک بازى هاى پازل با گیم پلى اعتیادآور از استودیوى بازى 
سازى RAC7 براى دستگاه هاى اندروید است. موجودات فضایى بامزه و بازیگوشى با سفینه خود به سیاره اى دیگر 
رفته اند اما متاسفانه راه برگشت به سفینه را گم کرده اند، در بازى منتخب و جذاب Splitter Critters شما مى بایست 

به این موجودات فضایى در رسیدن به سفینه کمک کنید!
 براى کمک کردن کافیســت مســیرها و تمامى اجزاى بازى را با انگشــتان خود برش دهید و مســیر جدیدى را 
پیش روى موجودات بامزه قرار دهید! بر خالف بازى هــاى تکرارى که تاکنون معرفى شــده این بار با یک بازى 
متفاوت و عالى روبرو هســتید که در مدت زمان کم بیش از 100 بار توســط کاربران سراسر جهان خریدارى شده

 است.
 بازى Splitter Critters را مى توان از زیباترین بازیهاى پازل دانست که على رغم حجم کم خود و بدون نیاز به دیتا 
بودنش به صورت عالى طراحى شــده و از ویژگى هاى آن مى توان به مواردى چون مکانیک نوآورانه، صداگذارى 

فوق العاده زیبا، طراحى خوب، کنترلرهاى لمسى عالى، گرافیک اچ دى و حجم کمش اشاره کرد!  

معرفى محصول

الجیتک وب کمــى را وارد بازار کرده که قادر اســت 
باالترین کیفیــت ویدیویى ممکن را در شــبکه هاى 
اجتماعى در اختیار کاربر قرار دهد. این وب کم با قیمت 

200 دالر وارد بازار مى شود.
اگر به اینترنت پرسرعت دسترسى دارید، خود را آماده 
ورود وب کم جدید الجیتک به نام  4K Pro Brio کنید. 
این وب کم فوق العاده نه تنها با رزولوشن باالى  4K  با 
سرعت 30 فریم در ثانیه عرضه مى شود؛ بلکه به HDR؛ 
زوم دیجیتال  5X و قابلیت شناســایى چهره با مادون 
قرمز مجهز است. فناورى شناسایى چهره این وب کم 

با الگین ویندوز Hello کار مى کند.
  4K  شرکت الجیتک ادعا مى کند این نخستین دوربین
دنیا با رزولوشن  4096x2160 پیکسل است؛ اما مهم 
نیســت که این ادعا تا چه حد صحت دارد بلکه عالى 
بودن این دستگاه از هر مســئله دیگرى مهم تر است. 

قیمت این وب کم 200 دالر اعالم شده است.

پخش ویدیوى  4K نیاز به حداقل ســرعت 25 تا 35 
مگابیت بر ثانیه دارد پس اگر دوست دارید چهره خود را 
در هنگام چت هاى تصویرى روى بستر اینترنت پخش 
کنید به سرعت آپلود زیادى احتیاج دارید. یکى دیگر از 
مشکالت موجود آن است که اپ هایى نظیر اسکایپ؛ 
گوگل هنگ اوتس و ســایر اپ هاى چت مشــهور از 

حداکثر ویدیوى  1080p پشتیبانى مى کنند. 
 4K HDR عالوه بر این؛ درنظر داشــته باشید که چت
دو طرفه به قدرت محاسباتى و پردازشى بسیار باالیى 

نیاز دارد.
اما محل درخشــش این قابلیت در زمینه پخش زنده 
ویدیویى است. شبکه یوتیوب به تازگى پشتیبانى خود 
از ویدیوهاى  4K را آغاز کرده است. هم چنین؛ به این 
مسئله توجه کنید که با وجود گران بودن این وب کم؛ 
محصول جدید الجیتک هم چنــان ارزان ترین گزینه 

براى پخش زنده ویدیوى  4K است.

حتى اگر رزولوشن و پهناى باند را کنار بگذاریم؛ با کلى 
ویژگى هاى جالب توجه دیگر روبرو هســتیم. موتور 
BestLight 3 HDR بیشترین مقدار نور را روى چهره 

فرد پخش مى کند. حتى در شرایط تاریک که رندرها 
عموما با سایه همراه هستند؛ این وب کم کار خود را به 

خوبى انجام مى دهد.
 1080p  5 در رزولوشنX  از طرف دیگر؛ قابلیت زوم
بین 65 تــا 90 درجه؛ باعث مى شــود دیگران قادر به 
دیدن لک هاى صورت شــخص موردنظر نشوند. در 
نهایت نیز؛ یک سنســور مادون قرمــز در این وب کم 
تعبیه شده که از ویژگى شــناخت چهره مایکروسافت 
Hello استفاده مى کند و باعث ساده تر شدن الگین ها 

مى شود.
این وب کم در حال حاضر روى وب سایت الجیتک در 
دسترس قرار گرفته و همان طور که در باال عنوان شد؛ 

Loقیمت آن 200 دالر است.
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زیبایى خود را 
متمایز کنید

بازى پازل متفاوت و 
محبوب اندروید !

 
رؤیاى شارژ بدون کابل 

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

دمو در توییتر پخش شده است.
هنــوز پرســش هاى زیادى بــدون پاســخ باقى 
مانده اســت؛ به عنوا مثال؛ این شــرکت چگونه بر 
محدودیت هاى علم فیزیک براى ساخت دستگاهى 
که به طور پیوسته کار کند؛ فائق مى آید؟ با این حال؛ 
ایده ساخت چنین دســتگاهى جالب به نظر مى رسد 
و شاید راه را براى رسیدن به شارژ بى سیم به کمک 

امواج صوت هموارتر کند.

زنبور روباتیکى که 
گرده افشانى مى کند!

محققــان ژاپنى موفق بــه تولید ربــات کوچکى 
شده اند که قادر است همانند یک زنبور عسل واقعى 
در آسمان به پرواز در آید و گرده افشانى کند. پیش 
بینى مى شود در آینده اى نزدیک، این پرنده هدایت 
پذیر از راه دور و یا همان پهپاد، وظیفه گرده افشانى 

گیاهان در سراسر جهان را بر عهده بگیرد. 
 ایده اى که محققان را به تولید چنین رباتى ســوق 
داده، کاهش روز افزون جمعیت زنبورهاى عســل 
به دالیلى همچون استفاده از ســموم کشاورزى، 
تغییرات آب و هوایــى و همچنیــن بیمارى هاى 
مرتبط با حشرات عنوان شده که این موارد کاهش 
گرده افشــانى در ســطح جهانى را به دنبال داشته

 است.
بدون گرده افشــانى دیگر غذایى بــراى مصرف 
ساکنین کره زمین وجود نخواهد داشت و از این رو، 
تولید چنین رباتى مى تواند میلیون ها انســان را از 
خطرى که در طى چند سال آینده، میلیون ها انسان 
را تهدید خواهد کرد نجــات دهد. ابعاد ربات 4 در 4 
سانتیمتر عنوان شده از آن جایى که از موى حیوانات 
و ژل چسبان در بدنه آن اســتفاده شده، قادر است 
همانند یک زنبور واقعى دانه هاى گرده را ازگیاه مبدا 

جمع آورى و به گیاه مقصد برساند.

کلیک

فناورانه

رونمایى از 2 ساعت هوشمنــد ال جــى 
Android Wear 2.0 و

رامین مشکاه
 گوگل اعالم کرد در کنار رونمایى از دو مدل جدید ساعت 
هوشمند ال جى مدل Sport و Style، نسخه دوم سیستم 
عامل ساعت هوشمند اندرویدى نیز عرضه مى کند. ساعت 
هوشــمند ال جى مدل sport شــامل امکانات جدیدى 
مى شود که آن را به رقیبى جدى براى اپل واچ تبدیل خواهد 
کرد، این ویژگى ها شامل دکمه پاور چرخشى شبیه به تاج 
دیجیتالى، NFC و امکانات پرداخت الکترونیکى، حافظه 

داخلى 4 گیگابایتى و غیره مى شود.
تفاوت اصلى بین این ساعت و اپل واچ در صفحه دایره اى 
شکل OLED آن خواهد بود. دو مدل اسمارت واچ جدید 
ال جى تفاوت هاى زیادى با یکدیگر دارند، براى مثال مدل 
 ،NFC باریکتر است و تنوع بند بیشترى دارد اما فاقد Style

جى پى اس، Cellular بوده و باترى کوچک ترى  در آن 
بکار گرفته شده است.

کاربران مى توانند مدل Style را در سه رنگ نقره اى، رز 
گلد و تیتانیوم خریدارى کنند و از بند 18 میلى مترى چرم 
یا بندهاى سیلیکونى اســتفاده کنند. اگرچه این مدل در 
مقایســه با مدل Sport از ویژگى هاى کمترى برخوردار 
 Style اســت اما طبق گفته هاى گوگل خریداران مدل
میتوانند از دســتیار صوتى گوگل و دیگــر ویژگى هاى 
اجرا کننده اپلیکیشــن ها در این مدل از ساعت هوشمند 

استفاده کنند.
مدل Sport با بهره مندى از ژیروســکوپ، شتاب سنج، 

Cellular، سنســور ضربان قلب،  سنسور جى پى اس و 

امکانات NFC جهت انجــام پرداخت هاى الکترونیکى، 
به پرچمدار جدید ال جى در این بخش تبدیل شده است. 
عالوه بر این، دکمه هاى تعبیه شده مختص گوگل فیت 
و Android Pay  امکان دسترسى سریع و آسان به این 
دو ویژگى را به کاربران مى دهد. گوگل از این اســمارت 
واچ به عنوان قدرتمند ترین اسمارت واچ اندرویدى تا به 

امروز یاد مى کند.
مدل اســپرت در رنگ هاى آبى و تیتانیوم با بندهایى از 
جنس االستومر با کیفیت باال عرضه خواهند شد اما تنوع 
این مدل در همین حد باقى خواهد ماند. عالقه مندان در 
 Best را از فروشگاه Style ایاالت متحده مى توانند مدل
Buy و گوگل استورها با قیمت 249 دالر تهیه کرده و در 

 AT&T صورت تمایل مى توانند با مراجعه به نمایندگى هاى
Verizon ، و گوگل استور مدل Sport را با قیمت 349 دالر 

خریدارى کنند. فروش این اسمارت واچ ها در دیگر کشورها 
نیز از هفته هاى آتى آغاز خواهد شد.

در کنار رونمایى از این ساعت هاى هوشمند، نسخه 2.0 
سیستم عامل Android Wear با واچ فیس هاى جدید، 
بهبود برنامه هاى تمرینى، دستیار گوگل و دیگر امکانات 
رونمایى خواهد شد. کاربران حاال مى توانند حالت صفحه 
همیشــه روشــن را فعال کنند و به اطالعات کاربردى 
بیشترى دسترسى داشته باشــند، این ویژگى ها از طریق 
اپلیکیشن هاى پشتیبانى شده قابل دانلود و استفاده خواهند 

بود. با کشیدن سریع دستان بر روى صفحه مى توانید از واچ  
فیس هاى مختلف استفاده کنید و جزئیات مورد نظرتان را 
از قبل یراى نمایش بــر روى آن تعیین کنید. این ویژگى 

مشابه  ویژگى هاى واچ فیس اپل واچ است.
حاال با وجود Always-on بر روى واچ فیس ساعت خود 
مى توانید اطالعات و اقدامات مرتبط با اپلیکیشن هایتان 
را شخصى سازى کنید. به راحتى و با نگاه به مچ دستتان 
مى توانید قرار بعدیتان، نوســان بازار، پیشرفت ورزشى و 

مواردى که برایتان اهمین دارند را مشاهده کنید.
یک ضربه کوچک روى صفحه ســاعت به شما امکان 
گرفتن  تاکسى Uber، شروع تمرین یا دسترسى به موارد 
ضرورى را خواهد داد. بــه اطالعات مختلف در طول روز 
عالقه مندید؟ کافیست زمانى که در حال رفتن از محل کار 
به منزل هستید دستتان را روى صفحه نمایش بکشید تا از 

این ویژگى برخوردار شوید.
طبق گفته هاى گوگل، اتصال ساعت هوشمند به اینترنت 
از طریق Cellular و به لطف امکان دسترسى به تماس ها و 
پیام ها، پخش موسیقى هاى گوگل پلى و سیستم شمارش 
دراز نشســت و شــنا، کیفیت تمرینات کاربران افزایش 
بیشترى خواهد داشــت. زمانى که پیام دریافت مى شود، 
کاربر با تایپ کردن یا از طریــق ”Smart Reply“ قادر 
است به آنها پاسخ دهد. Smart reply شامل پاسخ هاى 

متنى هوشمند مرتبط با پیام دریافت شده است.
 TechCrunch، تعدادى از وبسایت هاى خبرى از جمله

An- نقدهایى در مورد آپدیت جدید  Time و The Verge

droid Wear و اسمارت  واچ ها منتشر کرده اند. به طور کلى 

 Android مجموعه نقدهاى حال حاضر درباره آپدیت جدید
Wear و اسمارت  واچ هاى ال جى، ثبت و خوشبینانه به نظر 

 The مى رسند، با این وجود کمبودهایى نیز دارند. سایت
Verge گفته که اپدیت Android Wear 2.0 در بسیارى 

از بخش ها، از امکاناتى که اپل و سامسونگ قبال استفاده 
کرده اند تقلید کرده است.

در مــورد WatchOs اپــل نیز احتمال مــى رود آپدیت 
جدیدى تا پایان امسال عرضه شــود با این حال امکانات 
احتمالى بکار گرفته شده در WatchOs 4 هنوز نامعلوم 
اســت. البته WatchOs 3.2 در آینده نزدیک و با اضافه 
شدن ویژگى «حالت تئاتر» در اختیار کاربران قرار خواهد 
گرفت. حالت تئاتر از روشن شدن صفحه هنگام بلند کردن 
ناگهانى دست در مکان هایى مانند سینما و تئاتر جلوگیرى 

خواهد کرد.
در بخش سخت افزار، انتظار مى رود اپل در دهمین سالگرد 
تولید گوشى آیفون از اسمارت واچ نسل 3 نیز رونمایى کند. 
هنوز جزئیاتى درباره زمان رونمایى از نسل جدید اپل واچ 
منتشر نشــده، البته بعضى معتقدند که امسال با تغییرات 
اساسى در طراحى اپل واچ مواجه خواهیم شد و برخى بر 
این باورند که ســال 2017 با یک آپدیت جزئى در بخش 
سخت افزار و بدون تغییر در بخش طراحى براى اپل واچ 

به پایان خواهد رسید.

4K  به اشتراك گذاشته شدن باکیفیت ترین ویدئو هاى

و
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مراســم عید «تایپوســام» در مالزى که    ایرنا |
نسبت به برخى کشــورهاى منطقه جمعیت بیشترى 
از هندوها در آن زندگى مى کنند، با تشریفات بیشترى 
برگزار مى شود و معبد «باتو کیو» در حاشیه کوآالالمپور 
از روزهاى پیش از آغاز این مراســم میزبان هندوهایى 
اســت که از گوشــه و کنار مالزى خود را به این معبد 

رسانده اند.
اگرچه جمعیــت حاضر در معبد «باتو کیو» امســال در 
مقایسه با ســال گذشــته کمتر بوده، اما مقامات هندو 
معتقدند که بسیارى از هندوها امسال به معابد دیگرى 
در ســایر ایالت هاى مالزى ســفر کرده اند اما تخمین 
مى زنند یک میلیون و 600 هزار نفر در این مراسم طى 

چند روز شرکت مى کنند.
در ســنگاپور نیز بیش از 50 هزار نفر در این جشــنواره 
سالیانه هندو شــرکت کردند و با اجراى موسیقى زنده 
ضمن به جاى آوردن آداب این روز به جشن و پایکوبى 

پرداختند. 
داستان هاى زیادى در مورد فلســفه و آغازگاه زمانى 
جشن«تایپوسام» که از جشن هاى آیین هندو مى باشد 
بیان شده است. بر اساس روایت هندو، این جشن زادروز 
«موروگان» پسر «شیوا» و «پروتى» است که از وى به 

عنوان نماد فضیلت، جوانى و قدرت یاد مى شود. 
«موروگان» خداى جنگ در باور هندوهاست. 

در اســطوره ها همچنین از این روز به عنوان روزى یاد 
مى شود که «پروتى» خداى عشق و از خودگذشتگى به 
«موروگان» یک نیزه مى دهد تا به وسیله آن بر نیروى 

شیطانى و اهریمنى پیروز شود.
«تایپوسام» از دو واژه «تاى» و «پوسام» تشکیل شده 
است. «تاى» به دهمین ماه تقویم نجومى هندو اشاره 
دارد که معموًال مصادف با ماه ژانویه و یا فوریه اســت. 
«پوسام» نام اخترى است که بنا به باور هندوان در این 

وقت از سال در اوج فلک قرار مى  گیرد.
این مراسم نیز همچون سایر مراســم هندوها آداب و 
رســوم خاص خود را دارد. به عنوان مثال، «رقص بار» 
یک مراســم اعطاى قربانى و عبادى اســت که انجام 
دهندگان، آن را در حین پرســتش «موروگان» انجام 

مى دهند. 
«رقص بار» یا «کوادى اََتم» رقصى ســنتى است که 
پیروان «تامیل» در ایــن روز انجام مى دهند و در اصل 
به ظرف هایى اشاره دارد که افراد بر روى سر خود قرار 
مى دهند و به نمایندگى از افرادى کــه نیازمند درمان 

و یا خواســتار جبران گناهان خود هســتند، با حرکاتى 
مســیر حرکت زائران خواســتار کمک از «موروگان» 

هستند. 
حمل ظرف شیر یا «کوادى پال»، سوراخ کردن پوست، 
زبان و بخش هایى از صورت به وسیله سیخ هاى فلزى، 
راه رفتن با کفش هایى که در درون آن ســوزن هایى 
ریخته مى شود تا رنج بیشترى با هدف رضایت خداونِد 
هندوها ایجاد کند و انجام غسل و حمل وسایل ساخته 
شده از چوب و فلز نیز از دیگر آیین  هاى این روز است. 

این جشن در کشــورهایى که جمعیت «تامیل» زیادى 
در آن زندگى مى کنند از جمله هند، سریالنکا، مالزى، 
موریس، ســنگاپور، آفریقاى جنوبى، اندونزى، تایلند و 

میانمار برگزار مى شود. 
تامیل ها یک قوم بومى استان تامیل نادوى هند و شمال 
شرقى سریالنکا هستند که بیشتر آن ها به زبان تامیلى 
سخن مى  گویند و تاریخ نوشته آنها به دو هزار سال پیش 

بر مى  گردد. 
از نظر مذهبى، تامیل  ها بیشــتر هندو هستند و اقلیت 
مسلمان و مسیحى نیز در میان جمعیت چند ده میلیونى 
آنها در سراسر جهان مشاهده مى شــود که بیشتر آنها 
در هند، سریالنکا و در بســیارى از نقاط جهان به ویژه 
مالزى، ســنگاپور، بریتانیا، کانــادا، آفریقاى جنوبى و 

موریس حضور دارند.
در این مراسم که به مدت سه روز در مالزى ادامه دارد و 
عالوه بر هندوها سایر مردم نیز با هدف سرگرمى از آن 
دیدن مى کنند، پیروان هندو با انواع و اقسام رنج هایى 
که متحمل مى شوند تالش مى کنند بخشش و مغفرت 

بیشترى از خدایان خود طلب کنند.

شــروع دوبــاره تبــادل آتــش در خط    ایرنا |
کنتــرل مــرزى در منطقه کشــمیر میــان نیروهاى 
هندى و پاکســتانى موجب شــد تا وزارت امور خارجه 
پاکســتان کاردار سفارت هند در اســالم آباد را احضار 

کند.
درگیرى هاى روز سه شــنبه هفته گذشته میان هند و 
پاکستان در امتداد خط کنترل مرزى در کشمیر منجر به 

کشته شدن یک تبعه غیرنظامى پاکستان شد. 
در جریان احضار «جى.پى. ســینگ» بــه وزارت امور 
خارجه پاکســتان، مراتب اعتراض شدید اسالم آباد به 
آنچه پاکستان شــلیک بدون دلیل نیروهاى هندى و 

نقض آتش بس در خط کنترل مــرزى مى داند، به وى 
ابالغ شد.

وزارت امور خارجه پاکستان ضمن ابراز تأسف از هدف 
قرار گرفتن اتباع غیرنظامى این کشور در منطقه کشمیر 
از ســوى نیروهاى هند، خطاب به کاردار سفارت هند 
تأکید کرد که دهلى نو باید نسبت به قرارداد آتش بس 

سال 2003 متعهد باشد. 
طى بیش از شش ماه اخیر موج جدید ناآرامى ها در خط 
کنترل مرزى بین هند و پاکستان آغاز شده و روابط دو 
کشور همسایه به شدت تحت الشعاع این موضوع قرار 

گرفته است.

  ایرنا | وزارت امور خارجه چین و مقام هاى این 
کشــور هنوز به اخبار مربوط به ارسال نامه اى از سوى 
«دونالد ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا براى «شــى 
جین پینگ» رئیــس جمهورى خلق چین واکنشــى 

نشان نداده اند.
ظاهراً این نامه براى رئیس جمهورى و دبیرکل حزب 
حاکم چین ارسال شــده و در آن ترامپ بر تالش براى 

روابط سازنده با پکن تأکید کرده است.
این در شــرایطى اســت که او پیش از ایــن درکارزار 
انتخاباتى خود گفته بود که در صورت رئیس جمهورى 
شدن تعرفه بر روى کاالهاى وارداتى چین به آمریکا را 
تا 45 درصد افزایش مى دهد و عالوه بر گفتگوى تلفنى 
با رئیس حکومت تایوان و عبــور از خط قرمز چین در 

دریاى جنوبى نیز از مواضع پکن به شدت انتقاد کرد.
کاخ سفید هم در بیانیه اى ارســال نامه را تأیید کرده 
و روزنامه «ســاوت چاینا» از هنگ کنگ نیز نوشــت 
که ترامپ در این نامه بر همکارى مشــترك با رئیس 
جمهورى چین براى پیشــبرد روابط سازنده دو کشور 

تأکید کرده است.
ترامپ در نامه خود سال نو کشاورزى چین را که سال 

«خروس» نام دارد، به مردم و دولت این کشور تبریک 
گفت و از پیام تبریک «شى» براى مراسم تحلیف خود 

نیز تشکر کرده است.  
این نامه در حالى ارسال مى شود که وزارت امور خارجه 
چین هنوز درباره آن واکنشى نشــان نداده و از سوى 
دیگر با وجود روى کار آمدن ترامپ در بیســتم ژانویه، 
هیچ گفتگویى میان رئیسان جمهورى دو کشور انجام 

نشده است.
البته وزارت امور خارجه چین پیشتر در بیانیه اى اعالم 
کرده که دو کشــور در خصوص مســائل مختلف، با 

یکدیگر در ارتباط نزدیک هستند.
بر اســاس گزارش روزنامــه هنگ کنگــى، «یانگ 
جیــه چــى» مســئول ارتباطات چیــن بــا آمریکا 
یک هفته قبل در دیدارى با «مایکل فالین» مشــاور 
امنیت ملى ترامپ گفت که چین به دنبال همکارى با 
آمریکا براى حل و فصل اختالفات و رسیدگى به مسائل 

حساس میان دو کشور است.
«یانگ» عضو ارشــد شــوراى دولتى و رایزن عالى 
سیاسى و امنیتى چین است که سمتى باالتر از وزیر امور 

خارجه در این کشور به حساب مى آید.

رئیس جمهــورى آمریکا در واکنش به ملغى شــدن 
ممنوعیت مهاجرتى جنجالى اش در دادگاه استیناف 
متعهد شد تا «اقدامى فورى» در راستاى آنچه حفاظت 

از مرزها و شهروندان کشورش خواند، انجام دهد. 
به گزارش ایســنا،  «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى 
آمریکا در کنفرانس خبرى مشــترك با «شینزو آبه» 
نخست وزیر ژاپن گفت: «ما کارهایى را انجام مى دهیم 
که کشــورمان را "امن" نگه دارد.» بــا این حال او 
برنامه هاى آتى اش را اعالم نکرد. ترامپ گفت: «این 
کار فوراً انجام مى شــود. اجازه نمى دهیم کسانى به 
کشــورمان وارد شــوند و بخواهند به مردم ما آسیب 
برسانند. سرانجام تردیدى ندارم که ما در این پرونده 
حقوقى خاص پیروز مى شویم. مردم به من رأى دادند 
تا کشور را "امن" نگه دارم.» وزارت دادگسترى آمریکا 
هم گفته اســت که تصمیم دادگاه استیناف را بررسى 

مى کند.
رئیس جمهورى جنجالى آمریکا همچنین به خبرنگاران 
گفت که دوشنبه یا سه شنبه احتماًال «دستور جدیدى» 

را اعالم مى کند.

رهبر اپوزیسیون روســیه در پى متهم شناخته شدنش در 
پرونده اختالس، کرملین را بــه تالش براى کنار زدن او از 

انتخابات ریاست جمهورى سال آینده متهم کرد.
به گزارش ایسنا، «الکسى ناوالنى» که طى هفته هاى اخیر 
مورد هجمه هاى گسترده اى در خصوص فساد مالى قرار 
داشته اســت مى گوید با وجود این حمالت همچنان براى 

ریاست جمهورى آماده است.
ناوالنى در حالى این مســئله را مطــرح مى کند که هنوز 
مشخص نیست از نظر قانونى وى چنین اختیارى خواهد 

داشت یا خیر؟
طى هفته گذشته دادگاهى در شهر کروف روسیه، ناوالنى را 
به اختالس در شرکت «تیمبر» به نام «کرولس» محکوم و 
وى را به پنج سال حبس تعلیقى مجازات کرد. این در حالى 

است که ناوالنى چنین اتهامى را رد مى کند.
وى در این باره توضیح داده است مسئله اى که اکنون شاهد 
آن هستیم نوعى اطالع رسانى از کرملین است که مى گوید 
آنها گمان مى کنند مــن و گروهم و مردمى که صداى من 
را قبول دارند آنقدر از ما ترسیده اند که در کمپین انتخابات 

شرکت نخواهند کرد.
رهبر اپوزیسیون روسیه در دادگاه چند دقیقه پس از اعالم 
محکومیتش به خبرنگاران گفت: ما این مسئله را به رسمیت 
نمى شناسیم. من این حق را دارم تا بر اساس قانون اساسى 

در انتخابات شرکت کنم و این کار را خواهم کرد.
سال گذشــته ناوالنى اعالم کرد که برنامه دارد که براى 

انتخابات ریاست جمهورى سال 2018 روسیه شرکت کند. 
اگر وى اجازه یابد تا در ایــن انتخابات حضور پیدا کند و در 
مقابل «والدیمیر پوتین» قرار بگیرد بر اساس نظرسنجى ها 
نتایج انتخابات را با اختالف زیادى واگذار خواهد کرد. با این 
حال حضور ناوالنــى در انتخابات و صندوق هاى انتخابات 

مى تواند براى کرملین آزار دهنده باشد.

روزنامه پرفروش آلمانى صراحتاً در شــماره تازه خود این سئوال را    ایسنا |
مطرح کرد که آیا رأى دهندگان این کشور از صدراعظم این کشور خسته شده اند؟ 
تازه ترین نظرسنجى ها حاکى از آن است که حزب سوسیال دموکرات با اختالف 
یک درصد از حزب محافظه کار پیش افتاده است. در پى نظرسنجى که در آن 
حزب سوسیال دموکرات 31 درصد و حزب محافظه کار صدراعظم آلمان 30 
درصد آراء را به دست آورد، روزنامه پرفروش «بیلد» آلمان در یکى از تیترهاى خود 

این سئوال را مطرح کرد که آیا آلمان ها از «آنگال مرکل» خسته شده اند؟ 
حزب سوســیال دموکرات شــریک دوم ائتالف بزرگ حاکم مرکل است و 

سال هاست در نظرسنجى ها، پس از حزب محافظه کار قرار مى گیرد.
آخرین پیروزى این حزب در ســال 2002 صورت گرفت اما حزب 
سوسیال دموکرات آلمان با انتخاب «مارتین شولتز» رئیس سابق 

پارلمان اروپایى بار دیگر تالش کرده تا عزم خود را جزم کند.
شولتز اخیراً پس از سال ها به خانه و فضاى سیاسى آلمان 

بازگشت و به عنوان رهبر جدید این حزب معرفى شد.
شولتز متعهد شده است آنگال مرکل صدراعظم آلمان را با 
کمپینى متمرکز بر غلبه بر اختالفات عمیق کنار گذارد؛ 
اختالفاتى که طى سال هاى گذشــته به جنبش هاى 

پوپولیستى در آلمان دامن زده است.
در همیــن رابطــه روزنامه «بیلــد» در مقالــه اى به 
این مسئله اشــاره کرده اســت: «رقابت نزدیک میان 
سوسیال دموکرات ها و ائتالف حاکم در هر صورت به 
نفع دموکراســى  آلمان خواهد بود ضمن اینکه احیاى 
سوسیال دموکرات ها تشکیل یک ائتالف بزرگ دیگر 

را غیرممکن تر مى کند.»
برخالف سایر رهبران حزب سوسیال دموکرات، شولتز 
هرگز نقشــى در ائتالف بزرگ مرکل نداشته است. به 
همین جهت مى تواند انتقادات گسترده اى را علیه سوابق 

وى مطرح کند.
مرکل که از ســال 2005 به عنوان صدراعظم آلمان 
خدمت مى کند در حال حاضر رهبرى دومین ائتالف 

خود با سوسیال دموکرات ها را برعهده دارد.

«طــرح مادربــزرگ» در ترکیــه براى    ایرنا |
حمایت از نهاد خانواده و نیز اشــتغال بانوان به امضاى 
«محمد موذن اوغلو» وزیــر کار و امنیت اجتماعى و 
«فاطمه بتول سایان کایا» وزیر خانواده و سیاست هاى 

اجتماعى ترکیه رسید.
بر اســاس این طرح، مادر بزرگانى کــه در نگهدارى 
نوه هاى خود مشــارکت کنند، ماهانه 425 لیره(کمى 
بیش از صــد یورو) کمــک مالى و مقــررى دریافت 

مى کنند.
این طرح براى حمایت از اشــتغال بانوان، حفظ رابطه 
بین نوه ها با مادربزرگ ها، تأمین سالمت روحى همه 
اعضاى خانواده، ایجاد ارتباط ســالم در نهاد خانواده و 
نیز تربیت نسل جدید با الگوهاى بومى تدوین و امضا 

شد.
محمد موذن اوغلو وزیــر کار و امنیت اجتماعى هدف 
از این طرح را حمایت از اشــتغال بانــوان اعالم کرد 
و گفت: بر اســاس این پروژه، در مرحله نخســت در 
ده اســتان کشــور شــش هزار خانواده تحت پوشش 
قرار مــى گیرند و بر اجــراى آن کارشناســان وزارت 
خانواده و سیاست هاى اجتماعى ترکیه نظارت خواهد 

کرد.
وى ادامــه داد: این طرح بــه صورت آزمایشــى در 
اســتانبول، ازمیر، آنکارا، بورسا، کایســرى، ساکاریا، 
آنتالیــا، قونیــه، تکیرداغ و غــازى آنتپ بــه اجرا در 

مى آید.
وى اضافه کرد: این طرح براى نخســتین بار در جهان 
تدوین شــده و تا آخر ماه جارى میالدى به اجرا در مى 
آید و براى اجراى آن در مرحلــه اول، براى هر یکهزار 

خانواده، شش میلیون لیره پیش بینى شده است.
وى ادامــه داد: این طرح براى خانــواده هاى با درآمد 

پایین و نیــز خانواده هاى پرجمعیت پیش بینى شــده 
و طرح براى مادربزرگانى با ســن کمتر از 65 ســال 
به اجرا در مى آید و شــرط توانمندى جســمى براى 
مشارکت در آن از طرف کارشناســان بررسى خواهد

شد.
وى ادامه داد: مادربزرگان باالى 65 ســال سن نیز به 
شرط توانایى جسمى در اجراى این طرح مشارکت داده 

خواهند شد.
فاطمــه بتــول ســایان کایــا وزیــر خانــواده و 

سیاســت هاى اجتماعى ترکیه نیــز در آیین امضاى 
این طرح گفــت: زنان عنصر مهم و پایــه اى خانواده 
هســتند و اگر زنان را حمایت کنیم، به معناى حمایت 
از خانــواده خواهد بود و به این طریق، براى تشــکیل 
و استقرار خانواده اى مستحکم و سالم کمک خواهیم 

کرد.
وى ادامه داد: در اجراى ایــن طرح، عالوه بر کمک به 
ســالمت خانواده، هدف اشــتغال بانوان را نیز مد نظر 

داریم.

کشــور ترکیه جامعه اى جوان محســوب مى شــود 
ولى بــه علــت تغییر الگــوى زندگى در ســال هاى 
اخیر و اشــتغال بانوان جوان تر، مادربــزرگ ها دیگر 
مثل ســابق ارتباطى با نوه هاى خــود ندارند و همین 
موضوع عــالوه بر ایجاد برخى نارســایى هاى روحى 
و حتــى جســمى در بانــوان، موجب ســردى روابط 
بین نوه ها و مادربــزرگ ها نیز شــده و این طرح در 
واقع راهى براى حــل این دو موضوع نیز محســوب 

مى شود.

«طرح مادربزرگ» در ترکیه 
به امضا رسید

گرامیداشت عید «تایپوسام» در مالزى

پاکستان کاردار سفارت هند را احضار کرد

سکوت چین در برابر نامه ارسالى ترامپ 

آیا آلمان از مرکل خسته شده است؟
رهبر اپوزیسیون روسیه: مى خواهند من را کنار بزنند

دستور مهاجرتى جدید 
در راه است

شبکه خبرى الجزیره در خبرى فورى از انتخاب «محمد 
فرماجو» به عنوان رئیس جمهورى جدید سومالى خبر 
داد. به گزارش  ایرنا، انتخابات ریاست جمهورى سومالى 
در حالى برگزار شد که به دالیل امنیتى تنها نمایندگان 
پارلمان این کشــور به پاى صندوق هــاى رأى رفتند و 
رئیس جمهورى خود را برگزیدند. نگرانى از وقوع درگیرى 
و تنش از سوى گروه الشباب باعث شد تا انتخاب رئیس 
جمهورى ســومالى محدود به دو مجلس مستقر در این 

کشور جنگ زده شود.
رأى گیرى کنونى ریاست جمهورى نیز تحت شدیدترین 
تدابیر امنیتى در موگادیشو پایتخت این کشور برگزار شد.
قانونگذاران ســومالى از دو مجلس علیا و سفلى در 

یک پایگاه نیروى هوایى و با حضور شدید نیروهاى 
امنیتى در پایتخت، آراء خــود را به صندوق هاى 

رأى انداختند.

انتخاب رئیس جمهورى 
جدید سومالى 

ســخنگوى «ســالوا کر» رئیس جمهور سودان 
جنوبى اعالم کــرد، وى به دنبــال برگزارى 

انتخابات در این کشور در سال 2018 است 
که مى تواند تبدیل به اولین رأى گیرى بر 
سر رهبرى ســالوا کر از زمان استقالل 

سودان جنوبى شود.
به گزارش ایســنا، «آتنــى وك آتنى» 
ســخنگوى ســالوا کر رئیس جمهور 
سودان جنوبى با اعالم اینکه او به دنبال 
برگزارى انتخابات در سال آینده میالدى 
در کشور است، گفت: سالوا کر به عنوان 
رئیس جمهور سودان جنوبى یک عامل 
اتحاد است. اگر او قدرت را اکنون ترك 

کند کشور فرو خواهد پاشید.
سالوا کر در سال 2010 یکسال قبل از 
استقالل سودان به رهبرى انتخاب شد 
و قرار بود انتخابات ریاست جمهورى 
سودان جنوبى سال 2015 برگزار 
شــود اما به دلیل جنگ داخلى 
این کشور که از دسامبر 2013 
تاکنون ادامه دارد این انتخابات 

به تأخیر افتاده است.

تمایل رئیس جمهور 
سودان جنوبى به برگزارى 

انتخابات 

  ایسنا | رئیس برگزار کننده بازى هاى المپیک زمستانى کره  جنوبى از کره شمالى خواست که در «بازى هاى صلح آمیز المپیک کره» 
شرکت کند. «لى هى بئوم» رئیس برگزار کننده المپیک هاى زمستانى 2018 کره  جنوبى گفت: بازى هاى المپیک برپایه صلح است. هرکسى که 
صلح دوست داشته باشد باید در این بازى ها شرکت کند در واقع هیچگونه انتظارى وجود ندارد و کره شمالى نیز مى تواند در این بازى ها شرکت 
کند. هرکشورى حق حضور دارد. بازى هاى المپیک زمستانى کره  جنوبى در شهر پیونگ چانگ که در سال هاى 1950 تا 1953 شاهد درگیرى 

دو کره بوده است، برگزار مى شود.
در آستانه بازى هاى المپیک زمستانى کره، پیونگ یانگ درخواست میزبانى مشترك این بازى ها را کرده بود اما این درخواست رد شد.

همچنین پیونگ یانگ درخواست داده بود که بازى هاى سال هاى بعد در این کشور برگزار شود اما کره  جنوبى و سازمان المپیک این درخواست ها 
را رد کردند. با این حال «لى» بر لزوم حضور کره شمالى تأکید کرد.

دعوت کره  جنوبى 
از پیونگ یانگ براى 
بازى هاى المپیک

ب ب م ی ض ر ب ر ن پ رج
آنچه پاکستان شــلیک بدون دلیل نیروهاى هندى و 

ب ی ور
گرفته است.

روزنامه پرفروش آلمانى صراحت ایسنا |
مطرح کرد که آیا رأى دهندگان این کشور ازص
تازه ترین نظرسنجى ها حاکى از آن است که
یک درصد از حزب محافظه کار پیش افتاد
1حزب سوسیال دموکرات 31 درصد و حزب
درصد آراء را به دست آورد، روزنامه پرفروش «
این سئوال را مطرح کرد که آیا آلمان ها از «آنگ
حزب سوســیال دموکرات شــریک دوم
سال هاست در نظرسنجى ها، پس از
آخرین پیروزى این حزب در سـ
سوسیال دموکرات آلمان با ان
پارلمان اروپایى بار دیگر ت
پس از سال شولتز اخیراً
بازگشت و به عنوان ره
شولتز متعهد شده است
کمپینى متمرکز برغ
اختالفاتى که طى
پوپولیستى در آلمان
در همیــن رابطــه
این مسئله اشــارهک
سوسیال دموکرات
نفع دموکراســى  آل
سوسیال دموکرات
را غیرممکن ترمى ک
برخالف سایر رهبر
هرگز نقشــى در ائت
همین جهت مى توا

وى مطرحکند.
مرکل که از ســال
خدمت مى کندد
خود با سوسیال

آیا آلمان از مرکل خسته شده

عث شد تا انتخاب رئیس 
دو مجلس مستقر در این 

رى نیز تحت شدیدترین
ت این کشور برگزار شد.
جلس علیا و سفلى در 

ضور شدید نیروهاى 
ا به صندوق هاى 

س جمهور سودان 
بــال برگزارى 

8 2018 است 
ى گیرى بر
ن استقالل 

ك آتنى»
س جمهور 
 به دنبال 
 میالدى 
 به عنوان 
ک عامل 
نون ترك 

ل قبل از 
اب شد 
هورى 
گزار 
ى 
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چهل تکه

ســاله   18 پســر    باشگاه خبرنگاران جوان |
هندى به نــام «Mhatre»  در حالى که تــالش مى کرد مار 
کبرى را به صورت خود نزدیک کند تا عکس ســلفى بگیرد 
توسط مار گزیده شــد و پس از پنج روز دســت و پنجه نرم 
کردن با مرگ در نهایت در بیمارســتان، جان خود را از دست 

داد.
این جوان 18 ساله، قصد داشت عکس سلفى خود و مار کبرى 
را در شبکه هاى اجتماعى منتشر کند که در یک لحظه از قفسه 

سینه گزیده شد.
«Mhatre» که امدادگر حیوانات بود،  تا به  حال بیش از صد مار 
را از خطر مرگ نجات داده بود و این مار کبرى نیز در خطر بوده 

که وى نجاتش مى دهد.

  ایلنا | مدیر شبکه بهداشــت و درمان شادگان از 
وجود یک توده 10 کیلویى در شــکم یک زن 35 ســاله 

خبر داد.
حجت ا... جانبى اظهار داشت: این زن 35 ساله با توده بسیار 
بزرگ شکمى از دوماه قبل با تنگى نفس، تارى دید و عالئم 

نورولوژیک به بیمارستان مرکز استان مراجعه کرده بود.
وى افزود: با توجه با اینکه توده مذکور کل حجم شــکم و 
لگن را پر کرده بود این بیمار با مشکالت عدیده اى مواجه 

شده بود.
جانبى با اشاره به این موضوع که ابعاد و اندازه این تومور،  
10 کیلوگرم بوده است، افزود: در حال حاضر بیمار با حال 

عمومى خوب در بخش جراحى بسترى است.

دوشنبه شــب هفته گذشــته در بندر برست در    فردا|
شمال غرب فرانسه مادر به دخترش در مورد تربیت غلط نوه 
خود تذکر داد. این تذکر مادرانه، خشــم دختر را برانگیخت و 
منجر به جدال لفظى میان مادر 57 ساله و دختر 34 ساله اش 

شد.
زن جوان که به شدت خشمگین شده بود به مادرش حمله کرد 
و او را هل داد. دختر سپس به سوى مادرش که بر زمین افتاده 
بود رفت و خم شد و گوشش را به دندان گرفت. وى سپس ب ا 

گاز محکمى بخشى از گوش مادرش را کند.
مادر با گوش غرق در خون از فرصتى کوتاه استفاده کرده و به 
آپارتمان همسایه پناه برد. با رسیدن مأموران پلیس و اورژانس، 

مادر به بیمارستان و دختر به بازداشتگاه انتقال یافتند.

عکس سلفى 
با مار کبرى 

خارج کردن تومور 10 کیلویى
 از شکم زن 35 ساله

دخترى با دندان 
گوش مادرش را کند 030201

آتش سوزى یک ساختمان چهارطبقه واقع در خیابان شهید 
باهنر شهر اصفهان روز جمعه مهار و خاموش شد و خانواده 

گرفتار شده در میان دود و آتش نجات یافت.
به گزارش ایرنا، ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان اعالم کرد: ساعت 15 و 36 دقیقه روز 
جمعه با اعالم خبروقوع حریق در یک باب ساختمان چهار 
طبقه واقع در خیابان شهید باهنر اصفهان به سامانه 125، 
ستادفرماندهى اکیپ ایستگاه هاى 2، 6 و 16، سه دستگاه 
نردبان از ایســتگاه هاى 1، 4 ، 6 و یک دستگاه خودروى 
تنفسى به همراه مدیران و افسران کشیک و نیز به عنوان 
پشتیبان دو دستگاه اطفائیه از ایســتگاه شماره 7 و یک 

دستگاه اطفائیه از ایستگاه 21به محل حادثه اعزام شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان که فرماندهى عملیات را برعهده گرفته بود، اظهار 
داشت: پس از رسیدن اکیپ اعزامى به محل شاهد حریق 
و دود ناشى از حریق در قسمت پارکینگ و طبقات فوقانى 
منزل مســکونى بودیم که با توجه به دود و شعله و وجود 
مواد قابل اشتعال در محل اکیپ اعزامى به دو گروه مجزا 
تقسیم شد و همزمان تیم اول با استفاده از دستگاه تنفسى 
و لباس مقاوم در برابر حریق شــروع به جستجو در دود در 
تمام طبقات و تیم دوم نسبت به اطفاى حریق اقدام کردند.

آتشپاد بهزاد بزرگزاد افزود: با حضور به موقع تیم اعزامى 
یک خانواده چهار نفره در طبقه دوم در میان انبوهى از دود 

محبوس شده بود که به پشت بام منتقل شدند و از طریق 
ساختمان مجاور به بیرون انتقال یافتند.

مدیرعامل سازمان آتش نشــانى خاطر نشان کرد: حال 
مادر و دو فرزند خانواده مساعد بود و پدر خانواده که دچار 
آسیب دیدگى سطحى شده بود توسط عوامل اورژانس به 
بیمارستان انتقال داده شد وحریق فوق تنها خسارت مالى 

در برداشت.
وى خاطر نشــان کرد :با حضور به موقع آتش نشانان در 
محل و عکس العمل سریع آنان از سرایت حریق به سایر 
طبقات دیگر و همچنین ساختمان هاى مجاور جلوگیرى 
به عمل آمد که مى توانســت خسارات جبران ناپذیرى به 

همراه داشته باشد.
همچنین در حادثه یاد شــده یکى از آتش نشــانان دچار 
دودگرفتگى شد که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان 
انتقال یافت. علت حریق توسط کارشناسان سازمان تحت 

بررسى است.
مدیر روابط عمومى مرکز فوریت هاى پزشــکى استان 
اصفهان نیز در این باره به ایرنا گفت: پس از اعالم این حادثه 
به اورژانس 115 و امدادخواهى در ساعت 15 و 40 دقیقه ، 

سه واحد آمبوالنس به محل اعزام شدند. 
عباس عابدى افزود: در این حادثه یک مرد دچار سوختگى 
30 درصدى شد که به وسیله واحد امدادى به مرکز سوانح 

و سوختگى امام موسى کاظم (ع) منتقل شد.  

کارگر جوان پس از سقوط به انتهاى چاهک آسانسور به 
طرز معجزه آسایى زنده ماند.

به گزارش تسنیم، ساعت16و48دقیقه نوزدهم بهمن 
ماه سال جارى حادثه ســقوط کارگر به داخل چاهک 
آسانسور به سامانه 125 تهران اعالم شد که به سرعت 
آتش نشانان ایســتگاه 113 به محل حادثه در خیابان 

خاوران، کوچه مینابى اعزام شدند.
ناصر مؤذنى فرمانده آتش نشــانان اعزام شده به محل 
حادثه درباره این حادثه اظهار داشت: در یک ساختمان 
نیمه کاره کارگران در حال کار بودند که ناگهان یکى از 
کارگران از طبقه ســوم به انتهاى چاهک آسانسور در 

طبقه منفى یک سقوط کرده بود.
وى ادامه داد: آتش نشانان به سرعت پس از ایمن سازى 
با اســتفاده از تجهیــزات مخصوص نجــات، خود را 
به مرد 24 ســاله رســاندند و با به کارگیرى برانکارد،  
وى را ازچاهک آسانســور خارج کردنــد و براى انتقال 
به مراکــز درمانــى تحویــل امدادگــران اورژانس 

دادند.
بنابراعــالم پایگاه خبــرى 125؛ آتش نشــانان پس 
از ایمن ســازى و ارائه تذکرات ایمنى بــه کارگران و 
مســئوالن، محل حادثه را تحویل مســئوالن کارگاه 

ساختمانى دادند.

انفجار شدید در البراتوار تولید شیشه و انتشار دود سفید 
در منطقه «مرتضى ِگرد» عامل حضور نیروهاى ویژه 

در محل حادثه شد.
به گزارش تســنیم ســاعت23و11دقیقه چهارشنبه 
شب گذشته در پى شــنیده شدن صداى مهیب، انتشار 
دود سفید و گرد و غبار در شــهرك «مرتضى ِگرد» و 
اطالع این حادثه به ســامانه 125، به ســرعت ستاد 
فرماندهى آتش نشــانى تهران، آتش نشانان ایستگاه 
12 آتش نشانى و گروه «هزمت» (ویژه مقابله با حوادث 
خطرناك و مواد شــیمیایى) را به محــل حادثه اعزام 

کرد.
جواد مرادزاده افسر آماده منطقه 4 عملیات آتش نشانى 
تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: پس از 
بررسى محل مشخص شد در گوشه اى از یک باغ تاالر 
به مساحت تقریبى 3 هزار مترمربع ظاهراً فرد یا افرادى 
اقدام به برپایى البراتوار تولید شیشه کرده بودند که بنا 
به دالیل نامعلومى ناگهان این مکان با صداى مهیبى 
دچار انفجار شده و درپى آن دود سفیدى تمام محدوده 

آن را فرا گرفته به طورى کــه بنابر اظهار اهالى محل، 
تنفس را براى آنان مشکل کرده بود.

وى با بیان اینکه براى روشــن شــدن علت انفجار و 
مواد تشــکیل دهنده، خواســتار حضور نیروهاى ویژه 
«هزمت» در محل حادثه شــدیم، خاطرنشــان کرد: 
با حضــور آنان و بررســى محل حادثه معلوم شــد بر 
اثر فعــل و انفعاالت شــیمیایى ناگهــان تجهیزات و 
مواد اولیه تولید مواد مخدر شیشــه دچار انفجار شــده

 است.
این افسر آماده آتش نشانى که به اتفاق نیروهایش در 
محل حضــور یافته بود، تصریح کرد: آتش نشــانان با 
پوشیدن لباس  هاى مخصوص وارد محل حادثه شده، 
به بررسى آن پرداختند و ســپس به خنثى سازى مواد 

موجود مشغول شدند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ در این حادثه به کســى 
صدمه جانى نرســید و محل حادثه پس از ایمن سازى 
توسط آتش نشانان، براى انجام اقدامات قانونى تحویل 

عوامل انتظامى منطقه شد.

انفجار شدید در البراتوار تولید شیشه 

سقوط در چاهک  آسانسور آتش سوزى ساختمان چهارطبقه در خیابان باهنر 

سخنگوى سازمان آتش نشانى از غرق شدن کارگرى جوان در داخل چاهى 
در حال حفر خبر داد.

سید جالل ملکى در گفتگو با میزان اظهار داشت: ساعت11و52دقیقه روز 
چهارشنبه هفته گذشته حادثه ریزش چاه به نیروهاى سازمان آتش نشانى 

اطالع داده شد.
وى افزود: این حادثه در محله یافت آباد شــهرك امام خمینى (ره) تهران 
رخ داد و بالفاصله نیروهاى دو ایســتگاه ســازمان در محــل حضور پیدا 

کردند.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى با اشــاره به وضعیت محــل حادثه 
گفت: در یک منــزل دو طبقه قدیمى کــه داراى یک حیاط بوده اســت 
کارگــرى در حال حفــر چاه در عمــق ده متــرى جان خود را از دســت 

مى دهد.
ملکى ادامه داد: کارگر پس از رسیدن به عمق ده مترى چاه به دلیل انتقال 
محتویات چاه مجاور به درون چاه جدید غرق شــده و جان خود را از دست 

مى دهد.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى با اشــاره به عملیات ایمن ســازى 
آتش نشان ها و خروج پیکر کارگر جوان تصریح کرد: آتش نشان ها پس از 
ایمن سازى، عملیات خود را آغاز و پیکر کارگر جوان اهل کشور افغانستان را 

از درون چاه به بیرون منتقل کردند.
وى اذعان داشت: آتش نشان ها ساعت13و2 دقیقه پس از خارج کردن پیکر 

کارگر جوان از درون چاه،  عملیات خود را به اتمام رساندند.

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: عصر  روز جمعه پس از تالش چند 
ساعته غواصان آتش نشانى پیکر دومین کودك غرق شده در کانال آب مسیر «دنارت» به «اصفهانک» پیدا شد.

محمد شریعتى در گفتگو با تسنیم با اشاره به جزئیات پیدا شدن پیکر دومین کودك غرق شده در کانال آب مسیر 
دنارت به اصفهانک اظهار داشت: غواصان آتش نشانى پس از ســاعت ها تالش موفق به یافتن پیکر دومین 

کودك غرق شده در این کانال آب شدند.
وى افزود: هفت اکیــپ غواصى به صورت 
شیفتى طى دو روز وارد آب شدند که پس از 
جستجوهاى مکرر صبح روز پنج شنبه هفته 
گذشته جسد کودك ده ســاله و عصر جمعه  
جسد دومین کودك از آب بیرون کشیده شد.

مدیر روابط عمومى ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان تصریح 
کرد: پس از غرق شــدن ایــن دو کودك، 
کانال هاى آب به صورت موقت بسته شد تا 
از فشار و حجم آب و گل آلود بودن آب براى 
جستجوى سریع تر پیکر دومین کودك غرق 

شده کاسته شود.
وى با بیان اینکه نهایتًا در منطقه اى که بین 
دو دریچه آب بند قرار داشت جسد کودك پیدا 

شد، افزود: مسیرى به مسافت تقریبى 15 کیلومتر به صورت رفت و برگشت از محل سقوط دومین کودك براى 
یافتن جسد وى مورد بررسى قرار گرفت.

شریعتى با اشــاره به اینکه این دو کودك در منطقه دنارت به درون کانال آب سقوط کردند، ادامه داد: به دلیل 
کوچک بودن جسم کودك چهار ساله احتمال گذر جسم از دریچه هاى آب بند وجود داشت که در نهایت پیکر 

کودك بین منطقه دشتى و زیار توسط غواصان پیدا شد. 
وى گفت: از صبح جمعه هشت غواص از سازمان آتش نشانى براى یافتن پیکر دومین کودك بسیج شده بودند 

که باالخره پس از جستجوى چند ساعته پیکر کودك چهار ساله پیدا شد.
به گزارش تسنیم، عصر سه شنبه هفته گذشته دو کودك چهار و ده ساله بر اثر سقوط در کانال آب مسیر دنارت 

به اصفهانک غرق شدند.

فرمانده انتظامى رودبار از دستگیرى فرد 21 ساله با بیش از 53 هزار عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان 
خبر داد.

به گزارش انتخاب، سرهنگ بابک علیزاده با اعالم این خبر گفت: مأموران ایستگاه بازرسى رودبار  طى کنترل 
خودروهاى عبورى به یک دستگاه اتوبوس مشکوك شده و دستور توقف این خودرو را صادر کردند.

این مقام انتظامى با بیان اینکه در بازرســى از صندوق بار این اتوبوس، 53 هزار و 310 عدد انواع مواد محترقه 
غیرمجاز خارجى کشف شد، تصریح کرد: کاالى کشف شده مربوط به یکى از مسافران این اتوبوس بود.

وى ارزش کاالى کشف شــده را 150 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: متهم 21 ساله براى تشکیل پرونده به 
مقام قضائى معرفى شده است.

سرهنگ علیزاده با اشاره به برخورد پلیس با توزیع کنندگان مواد محترقه، به شهروندان توصیه کرد با نظارت 
بیشتر بر رفتار کودکان و نوجوانان خصوصاً در شب چهارشنبه آخر سال ، از وقوع حوادث تلخ و جبران ناپذیر براى 

آنها در آستانه سال جدید پیشگیرى کنند.

 شفاف| جسد دختر هفت ساله از افاغنه مقیم کرمان پس از شش روز در خرابه اى اطراف منزلشان پیدا شد.
به گفته یکى از اقوام او که نخواست نامش فاش شود، «ش.ت» دخترك هفت ساله، عصر چهارشنبه 13بهمن 
ماه ســال جارى در کوچه اى در حوالى خیابان ابوحامد کرمان به قصد بازى از خانه خارج مى شود و وقتى هم 
بازى هایش را درون کوچه نمى بیند به منزل خاله اش کــه در امتداد همان کوچه بوده، مى رود و بعد از خروج 
از آنجا، متأسفانه ساعت13و30 دقیقه همان روز ناپدید مى شود ودیگر به خانه برنمى گردد. علیرغم تالش و 

جستجوهاى زیاد خانواده خبرى از این دختر نمى شود و شب همان روز موضوع را به پلیس اطالع مى دهند.
جستجوها همچنان بى اثر بوده تا اینکه مادر دخترك صبح سه شــنبه هفته گذشته وقتى براى چندمین بار به 
یکى از خرابه هاى اطراف خانه به امید یافتن دخترش سرکشى مى کند با صحنه اى دلخراش و غیر قابل تصور 

روبه رو مى شود.
به گفته این مطلع و بنا به روایت شاهدان، جســد دخترك در حالى که یکى از دستانش قطع و دو چشمش را از 

حدقه درآورده و سینه اش شکافته شده بود و پاهایش را به وسیله پارچه اى پوشانده بودند، پیدا مى شود.
خانواده این دختر بالفاصله پلیس را در جریان قرار مى دهند و نیروهاى انتظامى پس از حضور در محل و انجام 
تحقیقات و گذراندن مراحل قضائى و پلیسى، جسد مقتول را جهت تکمیل و ارائه گزارش کامل در اختیار پلیس 

قانونى قرار مى دهند.
جزئیات بیشترى از این حادثه هنوز منتشر نشده اما گفته مى شــود این کار به وسیله قاچاقچیان اعضاى بدن 
انسان انجام شده و جنایتکاران پس از برداشتن اعضاى قابل فروش بدن او، جسد او را در این محل رها کرده اند.
الزم به ذکر است پدر این خانواده هش ت نفره از کارگران ساختمانى و مادرش از دوزندگان پته است که از این راه 

امرار معاش مى کردند.«ش.ت» فرزند ششم خانواده بوده و تحصیل هم نمى کرده است.

پیکر دومین کودك غرق شده 
در کانال آب «دنارت» پیدا شد

دستگیرى پسر 21 ساله 
با 53 هزار ترقه!

سالخى دختر 7 ساله کرمانى 
براى دزدیدن دو چشم و کلیه هایش

غرق شدن کارگر جوان در چاه درحال حفر



آگهىآگهى 2876یک شنبه  24  بهمن  ماه 1313

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 اســت و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصلــه 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 اســت در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى 
که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000593- 1395/10/09- آقاي محمود ذوالفقارى فرزند على ششدانگ 
یک باب مغازه  مجزى شده از پالك شماره 163 فرعى از 137  اصلى به مساحت ششدانگ 16/50 مترمربع 
واقع در ابنیه عطاآباد بخش ثبتى دهاقان انتقال عادى مع الواســطه از طرف عوضعلى ثنایى و زبیده حاجى 
رحیمیان (مالکین رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: شــنبه 1395/11/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 

1395/11/24 م الف: 95/255  آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/11/262
ابالغ وقت رسیدگى 

 شماره:  956/95 ش ح/3- 95/11/17 خواهان على لطفى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه به 
طرفیت خوانده مهرداد خوردسرخ به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 956/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/16 ساعت 4/30عصر 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 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 باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3451 شعبه سوم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1000 
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره: 381/95 -380-379 ش 9 خواهان زهرا صولتى دادخواستى به خواسته الزام خوانده ستارجمشیدى 
مهریه-نفقه- طالق به طرفیت خوانده ستار جمشیدى به شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 380/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/21 ساعت 
11/30 صبح  تعیین گردیده 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 در صورت 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: 3324 شعبه 

نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1001
حصر وراثت

طاووس اللى داراى شناسنامه شماره 425 به شــرح دادخواست به کالسه 608/95 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى توکلى دهقى بشناسنامه 6200 در تاریخ 
1395/04/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- 
طاووس اللى دهقى فرزند نصراهللا همسر متوفى ت ت 1365/06/18 به ش ش 425، 2- طناز توکلى دهقى 
فرزند متوفى ت ت 1392/11/09 به ش ش 7-716126-127، 3- على اکبر توکلى دهقى فرزند فتحعلى 
پدر متوفى به ش ش 61 و ت ت 1333/01/02 دوم فروردین هزار و ســیصد و سى و سه، 4- ربابه کبیرى 
دهقى فرزند حســینعلى مادر متوفى ت ت 1339/11/01 به ش ش 160 متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نما ید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به این شعبه شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3461 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/11/1003

حصر وراثت
غالمحسین مهدیه نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 813 به شرح دادخواست به کالسه 191/95 ش ح10 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى مهدیه نجف 
آبادى بشناسنامه 235 در تاریخ 1395/08/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- غالمحسین مهدیه نجف آبادى به ش ش 813 (پسر متوفى) 2- رضوان 
مهدیه نجف آبادى به ش ش 703 (دختر متوفى) 3- منور حاجى صادقیان نجف آبادى به ش ش 39 (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را 
در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م الف: 3445 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1004
حصر وراثت

فاطمه گوگونانى داراى شناسنامه شماره 9-033607-108 به شرح دادخواست به کالسه 256/95 ش ح 10 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاها کریمى بشناسنامه 
5-114335-108 در تاریخ 95/07/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- فاطمه گوگونانى  به ش ش 9-033607-108 (مادر متوفى) 2- محسن کریمى به 
ش ش 106 (پدر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مذبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 3455 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1005 
حصر وراثت

قربانعلى سورانى داراى شناسنامه شماره 65 به شرح دادخواست به کالسه 257/95 ش ح 10 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکرم سورانى بشناسنامه 1380 در 
تاریخ 95/11/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- قربانعلى ســورانى به ش ش 65 (پدر متوفى) 2- ام لیلى نصیرى بابادگانى به ش ش 25 (مادر متوفى) 
3-ساغر رضایى جندانى به ش ش 6-022713-565 (فرزند متوفى) 4- ابراهیم رضایى جندانى ش ش 920 
(همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر خواهد شد. م الف: 3456  شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1006
حصر وراثت

 فاطمه گلشادى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 226/95 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصر اله  گلشادى قلعه شاهى بشناسنامه 42 در 
تاریخ 1387/11/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1- اکرم گلشادى قلعه شــاهى به ش ش 75 ، 2- زهرا گلشادى قلعه شاهى به ش ش 183 ، 3-اعظم 
گلشادى قلعه شاهى به ش ش 1248 ، 4- مرضیه گلشادى قلعه شاهى ش ملى 1080160051 ، 5- زهره 
گلشادى قلعه شاهى ش ملى 1080261699 (فرزندان متوفى) 6- فاطمه گلشادى ش ش 3 (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک 
نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 3457 شعبه 14 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1007
ابالغ رأى 

به تاریخ 95/11/03 در وقت مقرر رســیدگى جلسه شعبه سوم شــوراى حل اختالف نجف آباد به تصدى 
اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالســه 489/95 شوراى حل اختالف سوم تحت 
نظر است. مالحظه مى گردد خوانده حسن زاغه علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظار کافى حضور ندارد 
و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و 
منضمات پیوستى است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان محمدحرى نجف آبادى به طرفیت 
خوانده حســن زاغه به آدرس مجهول المکان به خواســته مطالبه 62/000/000 ریال بابت دو فقره چک 
708409-708408 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه 
94/05/25-94/06/25 باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادرسى و تصویر مصدق 
چک ها و عدم پرداخت آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و با توجه به عدم حضور خوانده 
و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد 522-
519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده حسن زاغه به پرداخت مبلغ 
62/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/085/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 
250/000 ریال هزینه نشرآگهى و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 94/05/25 لغایت زمان 
پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد وصول و امیال مى گردد در حق خواهان 
محمد حرى نجف آبادى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده حسن زاغه غیابى ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ســپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3452 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1008 
ابالغ رأى 

شماره پرونده: 1059/95 تاریخ: 95/09/29 شماره دادنامه: 1640-95/10/04 مرجع رسیدگى شعبه پنجم 
شوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به آدرس:.... وکیل خواهان: مجتبى 
حقیقى به آدرس: نجف آباد خ امام-کوى ارشــاد- مقابل ارشــاد- کوى موحدى خوانده: مهران یزدانى- 
حمیدیزدانى- فرشته عظیمى همگى مجهول المکان حسین صافى شاه به آدرس نجف آباد- شریعتى- خ 
بهمن- شــهیدان آقاکبیرى پ4 گردش کار: پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا درخصوص دعوى تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقاى مجتبى 
حقیقى به طرفیت آقایان مهران یزدانى و حمیدرضا یزدانى و فرشته عظیمى و حسن صافى شاه به خواسته 
مطالبه مبلغ نودو پنج میلیون ریال بابت صدور و ضمانت یک فقره چک به شماره 974358-95/06/12 به 
صورت تضامنى و پرداخت خسارات و هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه. نظر به 
بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به حضور خواندگان على 
رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه 
مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 

عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت نودوپنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ دومیلیون و یکصدوچهل میلیون ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
3- پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 95/06/13 لغایت پرداخت 4- پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیس ت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد. 

م الف: 3449 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/11/1009
ابالغ راى

کالسه 375/92 شماره دادنامه: 399 تاریخ دادنامه: 95/09/24 مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراهاى 
حل اختالف تیران خواهان: رضا شریعتى فرزند عباسعلى با وکالت حسین دادخواه تهرانى فرزند ابراهیم به 
نشانى اصفهان خ چهارباغ باال- مجتمع پارسیان طبقه 5 واحد 705 خواندگان: 1- حجت صحراگرد فرزند 
عبداهللا 2- ابراهیم فتحى به نشانى بلوار زرهى که طى روزنامه /8173900000 کثیراالنتشار هردو مجهول 
المکان هستند. با وکالت ندارند. خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى واحد نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست رضا شریعتى 
فرزند عباسعلى با وکالت حسین دادخواه تهرانى بطرفیت خواندگان 1-حجت صحراگرد 2- ابراهیم فتحى 
خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن ظهرنویس به خواسته مطالبه مبلغ 
100/000/000ریال وجه یک فقره چک به شماره 263533 و مورخ 95/03/15 بعهده بانک صادرات شعبه 
مولوى شیراز بانضمام خسارات دادرسى و خســارات تاخیر و تادیه باتوجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه  به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگى مورخه 1395/09/13 و عدم حضور خواندگان درجلسه رسیدگى شورا و نظربه اینکه اصل 
سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونت خواندگان و ظهور در اشتغال ذمه آنها دارد و نظر به اینکه 
از ناحیه خواندگان دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتى 
اعضاءشورا به شرح صورتجلسه مورخه 1395/09/15 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و 
مستنداً به ماده 9قانون شــوراهاى حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و  مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم براساس شاخص اعالمى 
از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 3/285/000 بابت هزینه دادرسى و تمبر الصاقى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره نسبت به خواندگان غیابى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم عمومى و حقوقى تیران 
مى باشد. م الف: 3446 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف تیران و کرون (مجتمع شماره یک)/11/1010

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973730302234 شــماره پرونده: 9509983730301202 شماره بایگانى شعبه: 
951210  خواهان: خانم مریم جوزقیــان نجف آبادى فرزند عبدالمحمود به نشــانى اصفهان- نجف آباد 
خ شهدا غربى حکیم ســنایى ك میثاق پ 36 خوانده: آقاى ســیدعباس باقرى فرزند سیدنوراله به نشانى 
اصفهان- ملک شهر- خ فردوسى- جنب نانوایى پ 50 خواسته: طالق به درخواست زوجه دادگاه: با اعالم 
ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست خانم مریم جوزقیان به 
طرفیت سیدعباس باقرى به خواسته احراز شرایط اعمال وکالت درطالق باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمى 
خواهان و احراز علقه زوجیت دائم فى مابین خواهان و خوانده حسب رونوشت سند نکاحیه ضمیمه دادخواست 
و باتوجه به این که مســاعى داوران و دادگاه و قاضى مشــاور دراصالح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه 
کماکان اصرار به طالق دارد على هذا نظربه اینکه ترك زندگى مشترك و ترك انفاق زوج حسب تحقیقات 
محلى معموله و نیز دادنامه هاى الزام به پرداخت نفقه و ترك انفاق کیفرى ضمیمه محرز اســت على هذا 
مستندا به ماده 26 قانون حمایت از خانواده و ماده 224 و 227 و 1119 قانون مدنى حکم طالق صادر و به 
خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رسمى طالق مراجعه و باتوجه به اینکه طالق خلع را انتخاب و 
در قبال طالق یک جلد کالم اله مجید و مهرالسنه و هزینه یک سفر حج عمره و سى مثقال طال را بذل کرده 
است به وکالت از شوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق با وکالت از زوج با اعمال وکالت 
حاصل از تحقیق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز 
به وکالت از شوهرش امضا نماید. طالق مزبور خلع نوبت اول است و عده آن از تاریخ وقوع سه طهر است. 
رعایت اجراى این راى از تاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به ثبت طالق 6 ماه است. 
درخصوص حقوق مالى زوجه. به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مى شود 1- باتوجه به میزان بذل و میزان مهریه 
مندرج در سند نکاحیه زوج مکلف است 250 عدد سکه تمام بهارآزادى و پنجاه میلیون ریال وجه رایج کشور 
به نرخ روز وفق شاخص تورم بانک مرکزى از تاریخ عقد 85 لغایت پرداخت را به زوجه پرداخت نماید. 2- نفقه 
معوقه، جهیزیه، اجرت المثل: باتوجه به عدم مطالبه زوجه دادگاه مواجه با تکلیف نیست. 3- نحله و شرط 
تنصیف: باتوجه به اینکه طالق به درخواست زوجه است حقى براى ایشان نیست. 4- حضانت و مالقات و 
نفقه فرزند: زوجین داراى یک فرزند دختر بنام مائده سادات هستند که بلحاظ اینکه زوج منزل را ترك و على 
رغم ابالغ و تماس تلفنى هیچ مراجعه اى نداشته است حضانت با مادر است و براى پدر هر هفته از ساعت 
19 پنج شنبه لغایت 19 جمعه حق مالقات مقرر اســت که محل تحویل و تحول کالنترى محل سکونت 
زوجه است مگر تراضى به محل دیگر و زوج مکلف است ماهیانه 200/000 تومان را بعنوان نفقه بپردازد که 
این مبلغ از ابتداى سال 96 وفق شاخص تورم افزایش مى یابد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان و ظرف مهلت بیست روز قابل فرجامخواهى در دیوران عالى کشور مى باشد. م الف: 3448 

شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/11/1011
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 463/95 ش 1 ح- 1395/11/17 نظر به اینکه خواهان خانم راضیه رحیمى دادخواستی مبنى بر 
داورى به طرفیت خوانده آقاى احمد رحیم پور در این مرجع به شماره کالسه 463/95 ش 1 ح مطرح  نموده اند 
و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 95/12/24 ساعت 5 بعدازظهر در نظر گرفته شده است 
علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی تاریخ فوق االشعار 
یک نوبت در روزنامه منتشــر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به 
این واحد مراجعه نماید. م الف: 1897 شعبه اول حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/11/1012
ابالغ اخطاریه

ملیحه انصارى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت خانم طیبه تســلیمى به این شورا تقدیم نموده و به 
کالسه 118/95 ش 11 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 95/12/24 ساعت 10/30 تعیین گردیده است، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید در غیر اینصورت راى 

غیابى صادر خواهد شد. م الف: 1893  شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/11/1018
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9409973641001310 شــماره پرونده: 9309982641801649 شماره بایگانى شعبه: 
940218 شاکى: خانم خدیجه یوسفى ریزى فرزند یوسف به نشانى زرین شهر خ شریعتى کوچه شهید نادر 
قلى ملکى پالك 51 متهم: آقاى على اکبر سلیمیان فرزند عباسعلى به نشانى مجهول المکان اتهام: ترك 
انفاق گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور 
راى مینماید. راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى على اکبر سلیمیان فرزند عباسعلى دائر بر ترك نفقه موضوع 
شکایت همسرش خانم خدیجه یوسفى ریزى دادگاه با عنایت به شــکایت شاکى گزارش مرجع انتظامى 
تحقیقات معموله و اظهارات شهود که حاکى است متهم همسر و دختر خود را رها کرده و نفقه نمى پردازد 
توجهاً به کیفر خواست صادره و اینکه متهم علیرغم ابالغ قانونى وقت رسیدگى از طریق نشر آگهى در جلسه 
دادگاه حاضر نشده ایراد و دفاعى از خود بعمل نیاروده است بزه انتسابى به وى را محرز دانسته لذا مشارالیه 
را به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده به تحمل دو سال حبس تعزیرى محکوم و اعالم مى نماید این 
راى غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگا ه سپس ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 1052 شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/11/1028
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973641000453 شــماره پرونده: 9409983642400443 شماره بایگانى شعبه: 
941278 شاکى: آقاى سیدمصطفى چاوشى ریزى فرزند سیدحسین به نشانى: زرین شهر خ بهشتى فروشگاه 
موتورسیکلت چاوشى، متهم: آقاى امیر فخارى فرزند عبدالحسین به نشانى: مجهول المکان، اتهام : خیانت 
در امانت، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور 
راى مینماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى امیر فخارى فرزند عبدالحســین دائر بر خیانت در امانت 
نسبت به یکدستگاه موتورسیکلت آپاچى 160 سى سى به شــماره پالك 87979- 628 موضوع شکایت 
آقاى سیدمصطفى چاوشى با این توضیح که شاکى اظهار مى دارد جهت تست موتورسیکلت را تحویل گرفت 
که یک دورى بزند لکن موتورسیکلت را برده و متوارى شده است دادگاه با عنایت به شکایت شاکى گزارش 
مرجع انتظامى مالحظه اسناد مالکیت موتورسیکلت که به نام شــاکى مى باشد و اظهارات شاهد توجهًا به 
کیفرخواست صادره و اینکه متهم با وصف ابالغ قانونى وقت رســیدگى در جلسه دادگاه حاضر نشده ایراد 
و دفاعى از خود بعمل نیاورده  است بزه  انتسابى به وى را محرز دانســته لذا مشارالیه را به استناد ماده 674 
قانون تعزیرات اسالمى به تحمل شش ماه حبس تعزیرى محکوم و اعالم مى نماید. این راى غیابى ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 1053 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

لنجان (102 جزایى سابق)/11/1029
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103640104223 شــماره پرونده: 9509983642600014 شماره بایگانی شعبه: 
950218 آگهى ابالغ وقت رسیدگى 1395/12/18 ساعت 10/30 صبح به آقاى حمید فرقانى تهرانى فرزند 
 غالمرضا (مجهول المکان) نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کالسه 940988 جلسه رسیدگى به اتهام 
شما روز شنبه مورخ 1395/10/18 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است مستندا به مواد 174 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى وقت رسیدگى فوق به شما ابالغ میگردد مقتضى است 
در زمان تعیین شده در جلسه رسیدگى دادگاه که در شعبه اول دادگاههاى عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
برگزار میگردد حاضر گردید در صورت عدم حضور یا عدم تقدیم الیحه دفاعیه دادگاه مبادرت به صدور راى 
غیابى خواهد نمود. م الف: 1051 شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/11/1030

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973640101391 شــماره پرونده: 9509983642600257 شماره بایگانى شعبه: 
950324 متهمین: 1- آقاى مهدى نیلیه بروجنــى فرزند محمدصادق به نشــانى اصفهان پروین عطار 
نیشــابورى ك 14 پ 27/1 ، 2- آقاى علیرضا نصوحى ده نوى فرزند اکبر به نشانى اصفهان امام خمینى 
کوى ش امینى جنب مدرسه دخترانه شیخ کلینى اتهام: نگهدارى و مالکیت مواد مخدر گردشکار: دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور راى مى نماید.  راى دادگاه 
در خصوص اتهام آقاى علیرضا نصوحى دهنوى فرزند اکبر متولد 1363 و آقاى مهدى نیلیه بروجنى فرزند 
محمدصادق متولد 1356 مبنى بر مشارکت در حمل و نگهدارى یک گرم و نود سانت تریاك و شش گرم و 
هشتاد سانت بنگ دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش اولیه مرجع انتظامى و کشف مواد 

مخدر مذکور از متهمین و تحقیقات مقدماتى انجام شده و کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و 
انقالب لنجان و اظهارات و دفاعیات بالوجه متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتى و اینکه در جلسه رسیدگى 
دادگاه حضور نیافته و الیحه اى نیز در دفاع ارائه ننموده است اتهام متهمین را محرز دانسته و لذا با استناد 
به مواد 1 و 4 و بند یک ماده 5 قانون اصالح قانون مبارزه با مــواد مخدر مصوب 1376 و اصالحات بعدى 
آن ضمن صدور حکم به ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت حکم به محکومیت هریک از متهمین به 
پرداخت مبلغ پانصد و بیست و دو هزار ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و تحمل هشت ضربه شالق 
از جهت مشــارکت در نگهدارى مواد مخدر فوق صادر مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه مى باشد. م الف: 1050شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر)/11/1031
حصر وراثت

سیدمرتضى هدائى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 3710 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 215/95  
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سیدوهاب هدائى 
بشناســنامه 306 در تاریــخ 89/2/6  اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- صدیقه هدائى همامى به ش.ش 14 (همســر متوفى) 2- همایون هدائى 
همامى بــه ش.ش 516 (فرزنــد متوفى) 3- ســیدمرتضى هدائــى همامى بــه ش.ش 3710 (فرزند 
متوفى) 4- ســیدجالل هدائى همامى به ش.ش 1 (فرزند متوفى) 5- ســید عبدالرسول هدائى همامى 
بــه ش.ش 361 (فرزند متوفى) 6- افســانه هدائى همامى بــه ش.ش 1045 (فرزند متوفــى) 7- فریبا 
هدائى همامى بــه ش.ش 820 (فرزنــد متوفــى) 8- اقدس هدائــى همامى بــه ش.ش 529 (فرزند 
متوفى) 9- مســعود هدائى همامى به ش.ش 3709 (فرزنــد متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 1069 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران/11/1032
حصر وراثت

محمود رحیمى زمان آبادى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 421 بـه شـرح دادخواست به کالسه 216/95 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا رحیمى زمان آبادى 
بشناسنامه 14 در تاریخ 93/6/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- محمود رحیمى زمان آبادى به ش.ش 421 (فرزند متوفى) 2- محسن رحیمى زمان آبادى به 
ش.ش 9222 (فرزند متوفى) 3- محمد رحیمى زمان آبادى به ش.ش 1 (فرزند متوفى) 4- فاطمه رحیمى 
زمان آبادى به ش.ش 162 (فرزند متوفى) 5- مریم رحیمى زمان آبادى به ش.ش 11766 (فرزند متوفى) 
6- صدیقه رحیمى زمان آبادى به ش.ش 341 (فرزند متوفى) 7- احمد رحیمى زمان آبادى به ش.ش 342 
(فرزند متوفى) 8- مصطفى رحیمى زمان آبادى به ش.ش 1318 (فرزند متوفى) 9- زهرا رحیمى زمان آبادى 
به ش.ش 4 (همسر متوفى)والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1060 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش 

باغبهادران (مجتمع شماره یک)/11/1033
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103640709725 شــماره پرونده: 9509983640700610 شماره بایگانی شعبه: 
950629 آگهى ابالغ وقت رســیدگى به 1- مهدى غفارى فرزند صفــر 2- عبدالمحمود ملک زاده قلعه 
قاســمى فرزند محمد 3- عباس خاشعى ورنامخواســتى فرزند اکبر خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت 
علیرضا زمانى دادخواستى به طرفیت خوانده عباس خاشعى ورنامخواستى و مهدى غفارى و عبدالمحمود 
ملک زاده قلعه قاسمى به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان زرین شهر نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و 
به کالسه 9509983640700610 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/1/19 و ساعت 12تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف: 

1059 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/1034 /11
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113640201483 شــماره پرونده: 9509983640200724 شــماره بایگانی شعبه: 
950749 جناب آقایــان 1- احمد طاهرى ریزى فرزنــد رضا 2- کیوان فرهمند کاهریــزى فرزند بهرام 
3- مهدى عباس زاده ریزى فرزند ابراهیم  بدینوســیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به شما ابالغ مى گردد دعوى بانک مهر اقتصاد به طرفیت شما مبنى بر مطالبه وجه 
چک- شماره 975160 به کالسه بایگانى 950749 ح 2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 96/1/26 ساعت 
11/15 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در 
این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از 
موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 1058 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان لنجان (زرین شهر)/11/1035
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 95/130 خواهان محمد ایوبى دادخواســتى به الزام خوانده به طرفیت خوانده ابوالفضل باقرى به 
شوراى حل اختالف شعبه  شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده است و 
وقت دادرسى به تاریخ 95/12/25 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده است. علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
و داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک بار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. م الف: 3399 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد(مجتمع شماره یک)/11/933
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103731505394 شماره پرونده: 9509983731500675 شماره بایگانى شعبه: 
950686  خواهان داود عرب دادخواســتى به طرفیت خوانده ایرج قهرمانى به خواسته محکومیت خوانده 
تقدیم دادگاه عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 950686 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1396/01/19 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشــود تا خواندگان پس از نشر آگهى اطالع و مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 3430 شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/11/934

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9510103730207642 شــماره پرونده: 9509983730201025 شــماره بایگانى 
شعبه: 951031 خواهان ناصر منتظرى-فاطمه بیگم صفرى- منصور منتظرى- رسول منتظرى- نازى 
منتظرى دادخواستى به طرفیت خواندگان سعید فتحى- فریدون امیرنیرومند- فریبا امیرنیرومند- فریده 
امیرنیرومند- فرزانه امیرنیرومند- غالمحسین فتحى- على فتحى- ژیال امیرنیرومند- ژینا امیرنیرومند- 
مینا امیرنیرومند- فریــال امیرنیرومند- علــى امیرنیرومند- اداره زمین شــهرى و شهرســازى نجف 
آباد- مصطفى مهدیه به خواســته الزام به تعهد تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
9509983730201025 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/01/16 ساعت 8/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان ژیال فتحى - ژینا فتحى- مینا فتحى- فریال امیرنیرومند- على 
امیرنیرومند و درخواست خواهان/شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده/
متهم پس از نشــر آگهى اطالع و مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر شوید.م الف: 3425 شعبه دوم  

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /11/936
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103731505356 شماره پرونده: 9509983731500813 شماره بایگانى شعبه: 
950825 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستى به طرفیت خواندگان مریم آذرى-محمدرضا شفیعى- حسن 
قاسمى به خواســته محکومیت خوانده گان تقدیم دادگاه عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 950825 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى 95/12/22 ساعت 10 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خواندگان پس از نشر 
آگهى اطالع و مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر شوید.  م الف: 3422 شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد /11/937
ابالغ وقت رسیدگى

 خواهان فرشته بهارلویى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 200/000/000 ریال به طرفیت خوانده 
محمد ایزدى به شوراى حل اختالف شعبه یازده حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 243/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/16 ساعت 10 تعیین گردید. علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کث یراالنتشار 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 شایســته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3423  شعبه 11 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/938
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 952252 ح 3- 95/11/18 مریم داودوند فرزند قپونى شغل خاندار ســاکن نجف آباد یزدانشهر 
دادخواستى به خواسته طالق به طرفیت آقاى نگهدار داودوند فرزند محمدتقى فعال مجهول المکان به این 
دادگاه تقدیم که به کالسه 952252  ح 3 ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى شود و به خوانده فوق الذکر 
اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دفتر شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ و در جلسه دادرسى که براى روز دوشنبه مورخه 96/01/21 ساعت 8:30 تعیین گردیده حضور 
یابد درغیر اینصورت دادگاه غیابا به دعوى رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. ضمنًا از تاریخ 
نشر به مدت 7 روز نسبت به معرفى داورى به شعبه مراجعه نمایید. م الف: 3426 شعبه سوم دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/11/939

ابالغ راى
پرونــده:  شــماره   9509973723802308 دادنامــه:  شــماره 
9409980262501325 شماره بایگانى شعبه: 950057 شاکى: خانم فریبا 
افضلى فرزند خواجه به نشانى اصفهان مرق بستان آباد 16 مترى گلها متهم: 
آقاى باغ محمد افضلى به نشــانى اصفهان مرق بستان آباد 16 مترى گلها 
اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدى 2- توهین به اشخاص عادى گردشکار: 
شاکى شــکایتى تحت عنوان فوق ارائه داده که دادگاه با عنایت به بررسى 
مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى باغ محمد 
افضلى فرزند سنگ محمد فاقد قرار تامین کیفرى به جهت متوارى بودن دایر 
بر ایراد ضرب و جرح عمدى موضوع کیفرخواست صادره از سوى دادسراى 
عمومى و انقالب شهرستان مبارکه با توجه به شکایت شاکى خصوصى خانم 
فریبا افضلى فرزند خواجه  گواهى گواه ، گواهى پزشکى قانونى و عدم حضور 
متهم در مراحل مختلف دادرســى جهت دفاع از خود بزه کارى مشارالیه به 
شرح موصوف محرز و مسلم تشخیص داده شده بنابراین به استناد مواد 448 
و 449 و 709 و 710 و 714  قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 حکم 
به محکومیت متهم به پرداخت 1- ده و نیم دینار بابت کبودى پشت سرین 
راست ، سرین چپ، خلف ران راست، کتف چپ، خارج بازوى راست، خارج 
بازوى چپ و آرنج راست 2- سه دینار بابت ســیاه شدگى وسیع خلف ران 
چپ 3- نیم درصد دیه کامل بابت ساییدگى حارصه خارج بازوى راست در 
حق شــاکى از حیث جنبه خصوصى بزه و صرف نظر از نوع صدمات وارده 
به جهت عدم احراز تشــخیص مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1375 به اســتناد مواد 4 و 374 و 376 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مصوب 1392 ناظر بر اصل 37 قانون اساسى حکم بر برائت متهم از حیث 
جنبه عمومى بزه موصوف صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصف هان است. م الف:  
95/746 راستى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى 

سابق)/11/956

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9510113723802628 شماره پرونده: 9109983724601332 
شماره بایگانی شــعبه: 911389 آگهى ابالغ وقت دادرسى بدینوسیله به آقاى 
سید هاشــم موســوى مجهول المکان که در پرونده 911389 متهم است به 
سرقت ابالغ مى شود در تاریخ 23/1/96 10:30 جهت رسیدگى اتهام انتسابى 
و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود.

م الف:95/747 راستى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 
جزایى سابق)/11/957

ابالغ وقت رسیدگى
شماره نامه: 9510113723703383 شماره پرونده: 9509983725100572 
شماره بایگانی شــعبه: 951106 آگهى ابالغ وقت دادرســى بدین وسیله به 
شکات پرونده کالسه 951106 شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان 
مبارکه آقایان مسیب عباســى و مجید جان قلى که حسب شکایت سید على 
میرهاشمى است به سرقت حسب گزارشــات واصله فعال مجهول المکان و 
متوارى مى باشــند ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 
روز سه شنبه مورخ 96/2/12 ســاعت 12 صبح در شعبه 101 دادگاه عمومى 
جزایى شهرستان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر 
یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه به صورت غیابى به 
موضوع رسیدگى و راى مقتضى صادر خواهد نمود این آگهى در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امورکیفرى مصوب 
78 یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج شود. م الف: 95/745 
اقبال سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان مبارکه (101 جزایى 

سابق)11/958

احضار
پرونــده:  شــماره   9510113724601601 نامــه:  شــماره 
9509983724600578 شماره بایگانی شعبه: 950621 آگهى ابالغ وقت 
دادرسى و احضار متهم بدینوســیله به متهم پرونده کالسه 950621  شعبه 
اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه سید محمدمهدى 
حسینى فرزند حسن که به اتهام بى احتیاطى در امر رانندگى منجر به صدمه 
غیرعمدى بدنى با وصف فرار از صحنه تصادف تحت تعقیب مى باشد و حسب 
گزارشات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى مى باشد ابالغ مى گردد که 
جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه 
اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه حاضر گردد که 
در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم 
معرفى وکیل دادگاه در حقــوق الناس و حقوق عمومى بــه صورت غیابى 
رسیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى در اجراى ماده 344 قانون 
آئین دادرســى کیفرى 92 در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج  شود. م 
الف: 95/744  شعبه اول دادیارى دادســراي عمومی و انقالب شهرستان 

مبارکه/11/959

احضار
شــماره درخواســت: 9510463725100017 شــماره پرونــده: 
9509983725100943 شماره بایگانی شعبه: 951012 آگهى ابالغ وقت 
دادرسى و احضار متهم بدینوســیله به متهمان پرونده 951012 شعبه اول 
بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب مبارکه محمد زاهدى فرزند مرتضى 
که به اتهام کالهبردارى و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت 
سید ناصر مرتضوى تحت تعقیب مى باشــند و حسب گزارشات واصله فعًال 
مجهول المکان و متوارى مى باشد ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از 
اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه بازپرسى دادسراى عمومى 
و انقالب مبارکه حاضر گردد در صورت عدم حضــور در وقت مقرر یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقوق الناس و حقوق 
عمومى به صورت غیابى رسیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. این آگهى 
در اجراى ماده 344 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور کیفرى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار یا محلى درج  شود. م الف: 
95/749 رمضانى بازپرس شعبه اول دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

مبارکه/11/992



1414آگهىآگهى 2876یک شنبه  24  بهمن  ماه 

حصر وراثت
طلعت زمانى شاهکوچکى فرزند مصطفى داراي شماره شناســنامه 12 ملى بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 1576/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفى 
زمانى شاهکوچکى به شناسنامه شماره 313 در تاریخ 1374/12/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- طلعت زمانى شاهکوچکى 
فرزند مصطفى شماره شناسنامه یا کدملى 12 نسبت به متوفى (فرزند) 2- ابراهیم زمانى شاهکوچکى فرزند 
مصطفى شماره شناسنامه یا کدملى 18 نســبت به متوفى (فرزند) 3- خیراله زمانى فرزند مصطفى شماره 
شناسنامه یا کدملى 2 نسبت به متوفى (فرزند) 4- عفت زمانى شاه کوچکى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 
یا کدملى 264 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/740 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/953
حصر وراثت

فضل اله کریمى احمدآبادى فرزند عباس داراي شماره شناســنامه 16 ملى بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 1598/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس 
کریمى احمدآبادى فرزند حسن به شناسنامه شــماره 224 در تاریخ 1395/10/29 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جــدول ذیل: 1- فضل اله 
کریمى احمدآبادى فرزند عباس شــماره شناســنامه یا کدملى 16 نســبت به متوفى (فرزند) 2- گلستان 
قاسمى احمدآبادى فرزند حسین شماره شناســنامه یا کدملى 6 نســبت به متوفى (همسر) 3- قدرت اله 
کریمى احمدآبادى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 13 نسبت به متوفى (فرزند) 4- مظاهر کریمى 
احمدآبادى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 17 نسبت به متوفى (فرزند) 5- عفت کریمى احمدآبادى 
فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 6 نسبت به متوفى (فرزند) 6- احمد کریمى احمدآبادى فرزند عباس 
شماره شناسنامه یا کدملى 10 نسبت به متوفى (فرزند) 7- عصمت کریمى احمدآبادى فرزند عباس شماره 
شناسنامه یا کدملى 8 نسبت به متوفى (فرزند) 8- فاطمه کریمى احمدآبادى فرزند عباس شماره شناسنامه 
یا کدملى 17 نسبت به متوفى (فرزند) 9- نوراله کریمى احمدآبادى فرزند عباس شماره شناسنامه یا کدملى 
295 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/741 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/954
حصر وراثت

اصغر محمدى بارچانى فرزند کریم داراي شماره شناسنامه 12 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1663/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم محمدى 
بارچانى فرزند محمدرضا به شناســنامه شــماره 189 در تاریخ 1394/7/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیــل: 1- اصغر محمدى 
بارچانى فرزند کریم شماره شناسنامه یا کدملى 12 نسبت به متوفى (فرزند) 2- بى بى ناز صمدى دارافشانى 
فرزند فرهاد شماره شناسنامه یا کدملى 1 نسبت به متوفى (همسر) 3- محسن محمدى بارچانى فرزند کریم 
شماره شناسنامه یا کدملى 14 نســبت به متوفى (فرزند) 4- مهدى محمدى فرزند کریم شماره شناسنامه 
یا کدملى 8 نسبت به متوفى (فرزند) 5- حســین محمدى بارچانى فرزند کریم شماره شناسنامه یا کدملى 
10 نسبت به متوفى (فرزند) 6- شــهین محمدى بارچانى فرزند کریم شماره شناسنامه یا کدملى 4 نسبت 
به متوفى (فرزند) 7- زهره محمدى بارچانى فرزند کریم شــماره شناســنامه یا کدملى 3 نسبت به متوفى 
(فرزند) 8- مهرى محمدى نیا فرزند کریم شماره شناسنامه یا کدملى 73 نسبت به متوفى (فرزند) 9- ناهید 
محمدى بارچانى فرزند کریم شماره شناسنامه یا کدملى 309 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/743 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/955
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محسن شــاه نظرى- موسى رجبیان دادخواستى به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره حواله قرض الحسنه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به 
کالسه 178/95 ش 7 ح ثبت و براى روز چهارشــنبه مورخ 95/12/25 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شــورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام 
خواهد شد. م الف: 1883 شعبه هفتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/11/960
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محسن شاه نظرى – آقاى محســن رفیعى دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره حواله قرض الحسنه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده 
که به کالسه 178/95 ش 7 ح ثبت و براى روز چهارشــنبه مورخ 95/12/25 ساعت 5 عصر تعیین وقت 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ 
می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شــورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1884 شــعبه هفتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/11/961
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به امیرمحمد نصیرى شــهنى- فلورى الوى دادخواستى به خواسته 
انتقال سند یکدستگاه خودرو سوارى پراید مدل 1385- 354 د 33- ایران 43 به طرفیت شما در شوراى حل 
اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 1238/95 ش 4 ح ثبت و براى مورخ 12/25/  ساعت 4/30 عصر 
تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و 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 میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1878 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/11/962
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به فرشــاد ابراهیمى دادخواستى به خواسته فک پالك  به طرفیت شما 
به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 378/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/2/2 
ساعت 6/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، 
در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 1880 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/964
ابالغ راى

شماره پرونده: 4965/95 ح شماره دادنامه: 1086 تاریخ رسیدگى: 95/9/25  مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: محمود رضا جعفر- مخابرات 10 غربى پ 37 ط همکف خوانده: 
فرهاد فراســت فرزند عباس به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 7000000 ریال بابت چک 
شماره 290740 مورخه 95/6/5 عهده بانک انصار با احتساب خسارات و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید.در خصوص دعوى خواهان محمود رضا جعفر- مخابرات 10 غربى پ 37 ط همکف بطرفیت خوانده 
فرهاد فراست فرزند عباس مجهول المکان به خواسته مطالبه 7000000 ریال بایت چک شماره 290740 
مورخه 95/6/5 عهده بانک انصار با احتساب خســارات و هزینه دادرسى خواهان به استناد یک فقره چک 
که از ناحیه بانک برگشت شــده مطالبه مبلغ 7000000 ریال را تقدیم نموده نظر به دادخواست خواهان و 
مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک و اینکه خوانده صادر کننده چک بوده و در جلسه 
شورا حاضر نشده و نســبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا 
اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان مى نماید دعوى خواهان را 
ثابت تشخیص ومستندا به مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 112500 ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق توافق بین طرفین روزانه مبلغ 100000 ریال از سررسید چک 
لغایت اجرا در خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و سپس  ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 1876 
طباطبایى قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک) / 11/965

حصر وراثت
فیروز حیدرى به شناســنامه شماره 463 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 696/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان یوسف حیدرى به 
شناسنامه شماره 1578 در تاریخ 1395/10/9 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:  1- فیروز 
حیدرى فرزند یوسف شماره شناسنامه 463 نسبت با متوفى (فرزند) 2-  سیروس حیدرى فرزند یوسف شماره 
شناسنامه 29 نسبت با متوفى (فرزند) 3- شهال حیدرى فرزند یوسف شماره شناسنامه 467 نسبت با متوفى 
(فرزند) 4- عفت حیدرى فرزند یوسف شماره شناسنامه 309 نســبت با متوفى (فرزند) 5- جمیله حیدرى 
فرزند یوسف شماره شناسنامه 107 نســبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1885 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/966
ابالغ راى

شماره پرونده: 547/95 شــماره دادنامه: 725 – 95/9/29  مرجع رسیدگى: شعبه اول حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: سحر بیات ریزى نام پدر: محمود به نشــانى زرین شهر بلوار شهید بهشتى کوچه 
کوچه ارسطو، پالك 9 کد پســتى: 8471646751 خوانده: مجید کرمى فرزند کرمعلى به نشانى مجهول 
المکان خواسته: الزام خوانده به انتقال سند مالکیت خودرو ســوارى پراید گردشکار: شورا با بررسى جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا در خصوص دادخواست سحر بیات فرزند محمود به طرفیت مجید 
کرمى فرزند کرمعلى به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند مالکیت خودروى سوارى پراید به شماره انتظامى 165 ى 44 ایران 23 و شماره پالك پراید 568 ه 46 
ایران 43 مقوم به 3/100/000 ریال به انضمام هزینه دادرسى نظر به شرح دادخواست تقدیمى و مستندات 
منضم دادخواست از جمله کپى مصدق مبایع نامه بین خواهان و خوانده و استعالم از اداره راهور به نام خوانده 
و اینکه خواهان مدعى خرید خودرو از خوانده نموده است که علیرغم انجام قرارداد بیع نسبت به انتقال سند 
مالکیت به نام خواهان اقدام نموده است و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ دادرسى از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار در محضر شورا حاضر نشده و هیچ دفاعى نسبت به دعواى خواهان نداشته اند لذا شورا صحت 
دعوى خواهان را محرز دانسته و مستندا به ماده 10 و 219 و 220 و 225 قانون مدنى و مواد 519 قانون آئین 
دادرسى مدنى حکم به الزام خوانده به حضور در یکى از دفاتر ثبت اسناد و انتقال سند مالکیت یک دستگاه 
خودروى پراید به شــماره 165 ى 44 ایران 23 و نیز پرداخت 143/750 ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان صادر اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شورا و ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى لنجان مى باشد. م الف: 1056 یعقوبى قاضى شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/11/968
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/332042- 1395/11/18 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 3689 فرعى از 118  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا که ذیل ثبت 
91996 در صفحه 157 دفتر امالك جلد 528 به نام فرزاد معینى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 

نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711217797 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 2826- 95/11/14 به گواهى دفترخانه 427 شهرضا رسیده است مدعى 
است که سندمالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ ســهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

696  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/11/969
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113640201484 شــماره پرونده: 9509983640200666 شــماره بایگانی شعبه: 
950691 جناب آقاى هاشم غیبعلى زاده فرزند عینعلى بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد 
ماده 73 ق آ د م بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد دعوى آقاى مهدى حاتمى فرد فرزند جهانگیر به طرفیت 
شما مبنى بر توقیف پالك هاى خودرو پژو سوارى به شماره انتظامى 53-347 ص 31 به کالسه بایگانى 
950691 ح 2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 1396/01/14 ســاعت 9/15 صبح وقت رسیدگى تعیین 
گردیده است. مراتب به شما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر حاضر و ضمن اعالم آدرس 
دقیق محل سکونت خود و تحویل نسخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع مطلع و در موعد مقرر جهت 
رسیدگى حاضر شوید. م الف: 1057 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/11/970

ابالغ راي
شماره پرونده: 4/95 شماره دادنامه: 104/95 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقى شوراي حل اختالف لنجان، 
خواهان: محمد کریمى فرزند کیماس به نشــانی: زرین شهر ســده لنجان خ توحید کوى خیبر پالك 55 ، 
خوانده: داود میرزایى به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و 
محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي 
می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست محمد کریمى فرزند کیماس به طرفیت داود میرزایى به 
خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده 
و شهادت شهود و اتیان سوگند خواهان به قرآن و عدم حضور خوانده به  توجه به نشر آگهى زمان رسیدگى 
در روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان در تاریخ 95/8/20 دفاع و ایراد موجهى نسبت به دعوى خواهان و 
مستندات ابرازى بعمل نیاورده است. نتیجتًا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 198و 
519 و522 قانون آیین دادرسى مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و مبلغ 167/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگاه لنجان 

مى باشد. م الف: 1055  امیریان قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان/11/971
حصر وراثت

مرداس جمالى بشـنـاسـنـامـه شـمـــاره 660 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 253/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مســلم جمالى بشناسنامه 1121 
در تاریخ 95/08/13  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- ماه گل جمالى گله فرزند خان محمــد ش.ش 151 ت.ت 1350 صادره از فارســان (مادر متوفى) 
2- مرداس جمالى فرزند سلطانعلى ش.ش 660 ت.ت 1332 صادره از فارسان (پدر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 1061 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/972

حصر وراثت
هاجر داورى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 3109 به شرح دادخواســت به کالسه 252/95 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت ایزدى نجف آبادى 
بشناسنامه 249 در تاریخ 1395/10/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- طیبه داورى نجف آبادى به ش ش 186 ،2- طاهره داورى نجف آبادى به ش ش 
41 ،3- مجید داورى نجف آبادى به ش ش 137، 4- مریم داورى نجف آبادى به ش ش 326 ،5- هاجر 
داورى نجف آبادى به ش ش 3109 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 
شد. م الف: 3437 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/973 

حصر وراثت
یداله طاهرى قهریزخانى داراى شناسنامه شماره 33 به شــرح دادخواست به کالسه 253/95 ش ح14  از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طیبه قاسمى الورى 
بشناسنامه 2 در تاریخ 1395/06/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- حمیدرضا طاهرى قهریزخانى به ش ش 2- 549002129 (پسر متوفى) 2- مریم 
طاهرى قهریزخانى به ش ش 1-315535-127 ، 3- الهه طاهرى قهریزخانى به ش ش 153 (دختران 
متوفى) 4- یداله طاهرى قهریزخانى به ش ش 33 ، 5- صدیقه شــجاعى قهریزجانى به ش ش 14 (مادر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را 
در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 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: 3438 شعبه 14 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/974
حصر وراثت

 اسمعیل اکبرى داراى شناســنامه شماره 15 به شــرح دادخواست به کالســه 246/95 ش ح 14 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسین اکبرى جمالوئى 
بشناســنامه 1159 در تاریخ 1389/10/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1- اســمعیل اکبرى به ش ش 15 (پســر متوفى) 2- ســلیمه یوسفى به 
ش ش 9 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 3444 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/975
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 1118/95 ش ح/12- 95/11/18 خواهان سعید رحیمى دادخواســتى به خواسته الزام خوانده به 
طرفیت خوانده مجید خلیلیان به شوراى حل اختالف شعبه شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/25 ساعت 4/15 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 
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 
در صورت 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: 3435 شعبه دوازدهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/976
اجراییه

شماره: 498/95 ش ح4- 95/11/9 به موجب راي شماره 790 تاریخ 95/9/6 حوزه 4 شوراي حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیهم: اســفندیار صالحى به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به:  فک پالك از خودرو بشماره 23-247 ج 27 پژو آردى در حق محکوم له: فرامرز جوان بخت 
به نشانى: یزدانشهر- بهارستان ششم پ 17 کدپستى 8519734361 مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3439 شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/980
ابالغ اجراییه 

شماره پرونده: 139504002129000041/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500050 شماره آگهى ابالغیه: 
13950380212900003 بدین وسیله به خانم سیده کبرى مرتضوى فرزند سید حیدر به شناسنامه شمار 
22 و شماره ملى 4679781572 ساکن زرین شــهر بلوار معلم کوچه ابوطالب کوچه شهید عابدینى پ 58 
(بعنوان بدهکار واحد از راهنین) ابالغ مى شــود که بانک مسکن زرین شهر به استناد قرارداد رهنى شماره 
69346- 1395/4/15 جهت وصول 1456372764 (یک میلیارد و چهارصد وپنجاه و شش میلیون و سیصد 
و دو هزار و هفتصد و شصت و چهار) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 18053162 (هجده میلیون و پنجاه و 
سه هزار و یکصد وشصت و دو) ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/3/21 و مبلغ 890006 (هشتصد و 
نود هزار و شش) ریال بابت دیرکرد روزانه تا روز وصول طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 9500050 در واحد اجراى اسناد رسمى لنجان تشــکیل و به آدرس فوق ابالغ که طبق 
گزارش مورخ 95/7/29 مامور، 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 یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرائى جریان خواهد یافت . م الف: 1064 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان 

(ورنامخواست) /11/982
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/18/331082- 1395/11/16 نظر به اینکه آقاى اکبر باغ بهادرانى فرزند حفیظ اله به 
استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ یک قطعه ملک پالك 65 فرعى از 207- اصلى واقع در مزرعه خلیل آباد باغبهادران بخش 9 ثبت 
اصفهان که در صفحه 488 دفتر 10  امالك این اداره ذیل ثبت 1709 و به شماره مسلسل 869473 به نام 
ایشان ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و بموجب نامه شماره 18056 مورخ 1388/10/26  اجراى 
اسناد ثبت لنجان بازداشــت غیابى گردیده و معامله دیگرى انجام نشده، اما سند 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 نسبت 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 نشود، اداره ثبت، المثناى ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم 

خواهد کرد. م الف: 1044  اداره ثبت اسناد و امالك لنجان (ورنامخواست)/11/983
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759208704 شــماره پرونده: 9509983759200997 شماره بایگانی شعبه: 
951014 خواهان بانک صادرات شعبه استان اصفهان به مدیریت ولى محمد ربیعى دادخواستی به طرفیت 
خواندگان احمد کاظمى و غالمحسین اصالنى فر و گروه صنعتى اخگر به خواسته اعتراض ثالث اصلى تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759200997 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/01/27 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1864 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/11/985
ابالغ وقت رسیدگى

شــمارابالغنامه: 9510103623106375 شــماره پرونــده: 9509983623100753 شــماره بایگانى 
شــعبه: 950879 خواهان محمدرضا رحمتى فرزند اسدا... دادخواســتى به طرفیت خوانده وحید حیدرى 
به خواســته مطالبه وجه چک به مبلغ سیصد  وشــصت میلیون ریال و هزینه دادرســى و خسارت قانونى 
و خســارت تاخیر در پرداخت از تاریــخ صدور چک تا تادیه طبق شــاخص بانک مرکــزى تقدیم دادگاه 

هاى عمومى شهرســتان اردســتان نموده که جهت رســیدگى بــه شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 
دادگســترى شهرستان اردســتان واقع در اردســتان ارجاع و به کالســه 9509983623100753  ثبت 
گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/12/25 و ساعت 8:30 تعیین شده اســت به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهــان و به تجویز مــاده 73 قانون آییــن دادرســى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنــى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکــى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى 
شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. 

م الف: 433 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان اردستان/11/986
ابالغ راي

تاریخ رسیدگى و صدور حکم: 95/6/18 شــماره پرونده: 207/95 ش2 شــماره دادنامه: 276/95 شعبه 
رسیدگی کننده: شعبه دوم حقوقى شوراي حل اختالف چادگان خواهان: آقاى مجید علیقلیان فرزند کریم 
ساکن: چادگان، خ شهید خلیل کرمى، پ 39 ،  خواندگان: 1- آقاى مجتبى اسدى اجگردى فرزند ابوالقاسم 
2- خانم بهناز بصیرى فرزند مصطفى هر دو به نشانی: مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمى. 
راي شــورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى مجید علیقلیان فرزند کریم بــه طرفیت خواندگان 1- آقاى 
مجتبى اسدى اجگردى فرزند ابوالقاسم 2- خانم بهناز بصیرى فرزند مصطفى به خواسته (صدور حکم دایر 
بر الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند انتقال یک دستگاه خودروى 
سوارى سپند (پى کى) به شــماره انتظامى 998 س 11 ایران 53 بنام خواهان با احتساب مطلق خسارات 
قانونی مقوم به مبلغ شصت میلیون ریال) نظر به اینکه مبایعه نامه عادى مورخ 94/12/4، تصرف مشارالیه 
در وسیله نقلیه مذکور حکایت از انعقاد عقد بیع در خصوص آن خودرو فى مابین خواهان (خریدار) و خوانده 
ردیف دوم (فروشنده) دارد و عقد بین متعاقدین را به اجراى کلیه تعهدات قانونى، قراردادى و عرفى ناشى از 
آن از جمله تنظیم سند رسمى به نام خریدار توسط بایع ملزم مى نماید با توجه به اینکه حسب پاسخ استعالم 
واصله از پلیس اطالعات و امنیت عمومى چادگان به شــماره و تاریــخ 159- 95/5/10 مالکیت قانونى و 
رسمى وســیله نقلیه فوق الذکر به نام خوانده ردیف دوم معرفى گردیده است و از طرفى مشارالیه با وصف 
ابالغ در جلسه دادرســى حاضر نگردیده و الیحه اى را نیز در جهت اثبات برائت خود یا بى اعتبارى دعوى 
خواهان و مستندات وى ارائه و ننموده است. لذا قاضى شورا با احراز مالکیت خوانده مذکور و نیز احراز صحت 
بیع صورت گرفته دعوى خواهان را وارد و مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اصل صحت و لزوم 
قراردادها و به استناد مواد 10، 219، 220، 222، 231، 362، 1258 از قانون مدنى و مواد 198و 519 از قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفترخانه هاى اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى وسیله نقلیه فوق الذکر، به نام خواهان به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق مشارالیه صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت 20 
روز بعد از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل اعتراض تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه محترم حقوقی شهرستان چادگان مى باشد و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به اینکه دعوى 
متوجه وى نمى باشد لذا قاضى شورا به اســتناد ماده 89  از قانون آئین دادرسى مدنى ناظر به بند 4 ماده 84 
همان قانون قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره حضورى و ظرف مدت 20 روز بعد 
از ابالغ در اجراى مقررات ماده 31 قانون شوراهاى حل اختالف قابل اعتراض تجدیدنظرخواهى در دادگاه 
محترم حقوقى چادگان مى باشد. م الف: 98 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان چادگان/11/987
ابالغ وقت رسیدگى

شمارابالغنامه: 9510100361709733 شــماره پرونده: 9509980361700394 شماره بایگانى شعبه: 
950469 آقاى سید عباس پرده چى فرزند سید حســین و خانم عذرا کاویانى با توجه به اقامه دعوى آقاى 
مرتضى تنظیفیان علیه شما بدین وســیله و براى یک بار به حضرتعالى به عنوان خواندگان ابالغ مى گردد 
در تاریخ 96/2/3 ساعت 9/15 جهت رسیدگى در شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان حاضر گردید . 
ضمنا جهت دریافت رونوشت دادخواست و ضمائم به شعبه مراجعه نمایید. م الف: 34432 شعبه 28 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/988
حصر وراثت

حسینعلى کرمى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 3249 بـه شـرح دادخواست به کالسه 536/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نیاز کرمى بشناسنامه 2623 در تاریخ 
95/9/12 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسینعلى 
کرمى به ش.ش 3249 ، 2- احمد کرمى به ش.ش 57 (پســران متوفــى) 3- رعنا کرمى به ش.ش 12 ، 
4- هاجیه بیگم کرمى به ش.ش 3188 (دختران متوفى) 5- جمیله کرمى فرزند حسینقلى به ش.ش 45 
(همسر متوفى)  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 99 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع 

شماره یک)/11/989
حصر وراثت

بهروز رضایى حسن آبادى فرزند رضا داراي شماره شناسنامه 23 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1653/95  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا رضایى 
حسن آبادى فرزند حسن به شناسنامه شماره 234 در تاریخ 1395/9/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- بهروز رضایى حسن آبادى 
فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کدملى 23 نسبت به متوفى (فرزند) 2- فاطمه محمدى فرزند محمدحسن 
به شماره شناسنامه یا کدملى 702 نسبت به متوفى (همسر) 3- بهنام رضایى فرزند رضا به شماره شناسنامه 
یا کدملى 6 نسبت به متوفى (فرزند) 4- زهرا رضایى حسن آبادى فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کدملى 
724 نسبت به متوفى (فرزند) 5- سهراب رضایى حسن آبادى فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کدملى 60 
نسبت به متوفى (فرزند) 6- طوبى رضایى حسن آبادى فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کدملى 737 نسبت 
به متوفى (فرزند) 7- سیروس رضایى حســن آبادى فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کدملى 15 نسبت به 
متوفى (فرزند) 8- ثریا رضایى حسن آبادى فرزند رضا به شــماره شناسنامه یا کدملى 34 نسبت به متوفى 
(فرزند) 9- ناهید رضایى حسن آبادى فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کدملى 35 نسبت به متوفى (فرزند) 
10- پرویز رضایى حسن آبادى فرزند رضا به شماره شناسنامه یا کدملى 70 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در 
غیر این صورت گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 95/748 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/991
مزایده

940025- 1395/11/19 نظــر به اینکه به موجب نیابت ارســالى از اجراى احکام شــعبه هفتم حقوقى 
دادگسترى شهرستان شــهرکرد به شــماره 950010 محکوم علیه على نوروزیان فرزند عبداله محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 440/665/202 ریال در حق محکوم علیه على اکبر شهباز و مبلغ 20/300/000 
ریال بابت نیم عشــر دولتى در این خصوص یک دستگاه وانت زامبیاد نیســان به شماره انتظامى 215 هـ 
15 – ایران 43 توقیف شــده است که مشــخصات آن طبق کارشناسى به شــرح ذیل مى باشد: وانت به 
شــماره انتظامى 215 هـ 15 ایران 43 سیســتم زامبیاد تیپ NP/28 نوع ســوخت گازوئیلى رنگ آبى 
روغنى مدل ســال 1389 با ظرفیت 3/480 شماره موتور 08001369507 و شــماره شاسى 011475 با 
توجه به نوع خودرو و میزان کارایى آن در حال حاضر در بازار کنونى ارزش ریالى آن معادل یکصد و هفتاد 
میلیون ریال برابر با 170/000/000 ریال برآورد مى گردد. لذا این اجرا در نظر دارد جلســه مزایده اى در 
مورخه 95/12/16 از ســاعت 9 الى 11 صبح در محل اجراى احکام دادگاه عمومى بخش باغبهادران به 
منظور فروش خودروى فــوق برگزار نماید طالبین خرید مــى توانند 5 روز قبل از مزایــده از خودرو واقع 
در پارکینگ چمگردان بازدید نمایند مزایده ازمبلغ کارشناســى شــروع و برنده کسى است که حداقل ده 
درصد مبلغ ارزیابى شــده را در زمان مزایده به همراه داشــته باشــد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.

 م الف: 1063 اجراى احکام حقوقى باغبهادران/11/993
حصر وراثت

بیژن نصرى الرى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 5585 بـه شـرح دادخواست به کالسه 260/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسن نصرى الرى بشناسنامه 
204 در تاریخ 92/03/20  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1- بیژن نصرى الرى فرزند محمد حسن، ش.ش 5585 ت.ت 1352 صادره از تهران (پسر متوفى) 2- 
بابک نصرى الرى فرزند محمد حسن، ش.ش 17974 ت.ت 1354 صادره از تهران (پسر متوفى) 3- حامد 
نصرى الرى فرزند محمد حسن، ش.ش 2676 ت.ت 1362 صادره از اصفهان (پسر متوفى) 4- میترا نصرى 
الرى فرزند محمد حسن، ش.ش 3956 ت.ت 1364 صادره از تهران (دختر متوفى) 5- کفایت توسلى فرزند 
محمدعلى، ش.ش 14858 ت.ت 1325 صادره از استهبان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1068 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/11/994
حصر وراثت

میثم قاسمى ورنامخواستى بشـنـاسـنـامـــه شـمـاره 1160268665 بـــه شـرح دادخواست به کالسه 
3/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا غالمیان 
ورنامخواستى بشناسنامه 56 در تاریخ 95/02/19  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- میثم قاســمى ورنامخواستى فرزند فریدون ش.ش 1160268665 ت.ت 
1373 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- هلیا قاسمى ورنامخواستى فرزند فریدون ش.ش 1160595399 
ت.ت 1387 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- سکینه جاللى ورنامخواستى فرزند رمضان ش.ش 12 ت.ت 
1328 صادره از لنجان (مادر متوفى) 4- فریدون قاسمى ورنامخواستى فرزند رضا ش.ش 4185 ت.ت 1345 
صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1067 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان/11/996
مزایده

شماره نامه: 9510113730601265 شماره پرونده: 959983730200311 شماره بایگانى شعبه: 950484  
در پرونده کالسه 950484 اجرایى و بموجب دستور فروش 9509973730200800 صادره از شعبه دوم 
عمومى نجف آباد حسب درخواست آقاى محمود رجایى بطرفیت خواندگان ملک مشاعى 1- خانم خورشید 
کاظمى 2- خانم عفت کاظمى 3- آقاى حشمت اله جوزى مبنى بر فروش پالك ثبتى به شماره 52 واقع در 
قطعه 5 نجف آباد از بخش 11 اصفهان ملک فوق توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهدى 
کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک باب منزل مسکونى مخروبه داراى حدود 111/65 مترمربع 
عرصه که حدود اربعه آن عبارتست از شمال بطول 14/80 متر به خیابان قدس و شرقا بطول 7/60 متر به 
پالك و جنوبا به پالك به طول 14/2 و غربا بطول 7/70 به پالك واعیانى موجود از نوع خشت و گل مى باشد 
الزم به ذکر است ملک فوق از ضلع شمال مقدارى در مسیر دارد باتوجه به مراتب و موقعیت محل و مساحت 
عرصه واعیان و در نظر گرفتن عوامل موثر ارزش ششدانگ به مبلغ 2/842/000/000ریال مى باشد . که 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 95/12/14 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام به فروش مى رسد، برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس 
به حساب سپرده 2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد 
ضمنا خریدار مى تواند ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده از اموال/ملک موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 

3459 اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/11/997
مزایده

نوبت دوم پیرو مزایده مورخ 94/11/10 در پرونده کالسه 910179 اجرایى و بموجب دادنامه پرونده نیابتى 
صادره از شعبه اول عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى منیراعظم سرهنگى شیرازدل محکوم است 
به پرداخت 2/017/746/200 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 
100/887/300 ریال نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس حیدر حیدرى به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت. یک قطعه ملک واقع در گلدشت نجف آباد فلکه معلم خ سعدى کوى گل 
سرخ 3 نبش کوى فرعى ملک مذکور تحت پالك 391/589 بوده که باتوجه به بررسى به عمل آمده جنب 
کارخانه سوسیس کالباس قدیم بوده درحال حاضر غیرفعال است با حدود اربعه غرب و جنوب به گذر و شرق 
به ملک مجاور و شمال به پالك مجاور که محصور با دیوار آجرى و داراى ساختمان دو طبقه در ضلع جنوب 
و ساختمان کارگاهى در ضلع شرق و شمال غرب اســت از نوع آجر و آهن قدیم ساز مى باشد علیهذا قیمت 
پایه محل معرفى شده به شرح مزبور که تحت پالك 391/589 معرفى گردید مساحت موجود عرصه حدود 

3400 مترمربع با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر مربوطه کال به مبلغ 3/300/000/000 میلیارد ریال ارزیابى 
گردیده است. با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده 
از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 95/12/22 ســاعت 10 در محل اجراى احکام به فروش 
مى رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا 
فى المجلس به حساب ســپرده 2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا 
تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ملک موردنظر بازدید بعمل آورد. 

م الف: 3458   اجراى احکام شعبه اول حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/998
مزایده

نوبت دوم پیرو مزایده مورخ 95/10/04 در پرونده کالسه 940266 ح 5 اجرایى و بموجب دادنامه 0830-
940 صادره از شــعبه پنجم حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى خانم مریم طاهرى فرزند اصغر محکوم 
اســت به پرداخت 106/781/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و 
مبلغ 5/000/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رســمى دادگسترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است. یکدستگاه سوارى پژو به شماره انتظامى 451 ج51 ایران53 مدل 82 رنگ بژ که 
بعلت توقف طوالنى خودرو نیاز به باطرى و الستیکهاى عقب و جلو فرسوده که جمعا بارزش 95/000/000 
ریال ارزیابى و تعیین گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، 
اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 95/12/09 ساعت 10 در محل اجراى 
احکام به فروش مى رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب سپرده 2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنــج روز قبل از مزایده از اموال/ملک موردنظر 

بازدید بعمل آورد. م الف: 3447  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/999
مزایده

در پرونده کالســه 940114/ح/4  اجرایى و به موجــب دادنامه 143-930 صادره از شــعبه دوم عمومى 
زرین شــهر محکوم علیه اجرایى آقــاى على رحم بلدى محکوم اســت به پرداخــت 3/012/314/580 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره درحق محکوم له و مبلغ 1000000 ریال نیم عشــر 
دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آبــاد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى على صابرى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1- 5 
دستگاه جوش الکتریکى گاز co2 به وزن 220 کیلوگرم تیپ SEM    60 FH با کلیه متعلقات بارزش 
825/000/000 ریال 2- یکدســتگاه پانچ هیدرولیک 5 کاره داراى قابلیت برشــکارى و سوراخکارى بر 
روى ورق تا ضخامت 30 میلیمتر بــارزش 475/000/000 ریال (با کلیه متعلقات) 3- یکدســتگاه دریل 
رادیال با بازوى ابزارگیرى 1/5 متــر با کلیه متعلقات بارزش 220/000/000 ریال 4- یکدســتگاه برش 
CNC مارك BAS به همراه یونیت کامل و سیســتم کنتــرل و عرض کارگیــر 2/5 متر و طول 12 
متر با کلیه متعلقات بارزش 600/000/000 ریال 5- ســه عدد کانکس در ابعــاد 2×5/ 2×6 متر بهمراه 
امکانات داخلى بارزش 150/000/000 ریال 6- یکدســتگاه کانتینر فلزى در ابعاد 2×5/ 2×6 متر بارزش 
60/000/000 ریال 7- یکدستگاه جراثقیل سقفى بظرفیت 16 تن بانضمام کلیه متعلقات 600/000/000 
ریال 8- یکدستگاه جراثقیل سقفى بظرفیت 6 تن بانضمام کلیه متعلقات 400/000/000 ریال که با توجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى، اموال توقیف شده از طریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/12/15 ســاعت 11 صبح و در همان محــل اجراى احکام حقوقى 
به فروش میرســد برنده مزایده شــخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً  تکرار 
مى گردد ضمنًا خریــدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ ملک مــورد نظر بازدید بعمل آورد. 

م الف: 3427  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/940
حصر وراثت

سعید کافى موسوى داراى شناسنامه شــماره 748 به شرح دادخواست به کالســه 251/95  از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رضا کافى موسوى نجف آبادى 
بشناســنامه 19404 در تاریخ 1395/10/6 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- ایران کافى موســوى نجف آبــادى ش ش 142، 2- ســعید کافى 
موســوى ش ش 748 ، 3- الهام کافى موســوى نجف آبادى ش ش 1245 (فرزندان متوفى) 4- عزت 
محزونى باقرى ش ش 651 (همســر متوفــى) متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامــه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 3432 شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/11/941
حصر وراثت

شهین ســلیمان نژاد داراى شناسنامه شماره 841 به شــرح دادخواست به کالســه 248/95  از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مجتبى ذکریا بشناسنامه 565 
در تاریخ 1395/05/09 اقامتگاه دائمــى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- مســعود ذکریا به ش ش 1310، 2- میثم ذکریا به ش ش 2837، 3- حامى ذکریا به ش ملى 
1080098879 (فرزندان متوفى) 4- شهین ســلیمان نژاد به ش ش 841 (همسر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3429 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/11/942
حصر وراثت

بخشعلى انتشارى داراى شناســنامه شماره 146 به شــرح دادخواست به کالســه 244/95 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه سعیدیان بشناسنامه 5104 
در تاریخ 1393/11/6  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1- بتول انتشارى به ش ش 794 ، 2- بخشعلى انتشــارى به ش ش 146 (فرزندان متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر خواهد شــد. م الف: 3424 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف

 نجف آباد/11/943
ابالغ رأى 

کالســه پرونده: 351/95 موضوع: مطالبه مبلغ 490/000 هزار تومان به انضمام خسارت تاخیر در تادیه و 
هزینه دادرسى خواهان: میثم کریمى فرزند على خوانده: پرنیا گوگونانى فرزند حسین و حسن گوگونانى محل 
حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت (شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشت) وقت رسیدگى: مورخ 
95/12/25 راس ساعت 9 صبح خواسته: مطالبه. بدینوسیله به شما ابالغ میگردد آقاى میثم کریمى فرزند 
على دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر مطالبه به مبلغ 490/000 تومان بابت مطرح نمودند که رد شعبه دوم 
شوراى حل اختالف علویجه به کالسه ى 351/95 تحت رسیدگى مى باشد بنا به اعالم و درخواست خواهان 
به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته 
و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى د راین شعبه حاضر شوید و ضمن اعالم آدرس جدید خود از 
موضوع دادخواست به طور کامل مطلع شده و در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 

م الف: 3434  شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف علویجه/11/944 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/95/3631/26- 95/11/16 آقاي شــهرام رحیمــى زمان آبادى احــدى از وراث مرحوم 
محمدقلى اصالتًا و وکالتًا از طرف کل وراث باســتناد یک برگ استشــهادیه محلی کــه هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره 218101 را که به میزان ششدانگ به 
شــماره پالك ثبتى 301/15243 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 
268 دفتر 149 ذیل ثبــت 19951 بنام محمدعلى رحیمى زمان آبادى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به 
موجب سند قطعى 83109 مورخ 56/6/2 دفترخانه 64  اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري 
هم انجام نشده  و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواســت صدور سند المثنی گردیده، طبق 
تبصره یک اصالحی مــاده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعــی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی ســند مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شــد. توضیحًا بموجب گواهى حصر وراثت شــماره 337/92- 92/5/23 شوراى 
حل اختالف چهارمحال بختیارى محمدقلى فوق فوت شــده و وراث وى عبارتند از: شــهرام و شاهین و 
شاهرخ و شهرزاد و شکوفه و شــهره فرزانه اى و ماه رخ حبیبى زمان آبادى مادر متوفى و عفت جهانگیرى 
همســر متوفى والغیر که بموجــب وکالتنامه شــماره 47880- 95/10/14 دفتر 11 بروجن و شــماره 
28530- 95/10/14 دفتر بندر گناوه مى باشــد. م الف: 1863 صیادى رئیس اداره ثبت اســناد و امالك

 شاهین شهر/11/963
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 1784/95- 95/11/18 خواهان: جواد فاتحى فرزند حسین ســاکن اصفهان خ 24 مترى دوم خ 
فجر 2، خوانده: 1- رحمان نظارتى زاده فرزند کریم 2- عرشیا خالوئى اشنى فرزند علیرضا هر دو به نشانى 
مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال ســند خواهان در تاریخ 95/11/18 دادخواستى بطرفیت خوانده با 
خواسته مذکور به این شورا ارائه که تحت کالســه 520/95 به ثبت رسیده است و وقت رسیدگى براى روز 
چهارشنبه مورخ 95/12/25 ساعت 9/30 صبح تعیین شده اســت، لذا بنا به درخواست خواهان و به استناد 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى، مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا 
و ارایه نشانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در جلسه شورا حاضر گردد. در غیر این 
صورت شورا غیابًا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه (مجتمع 

شماره یک)/11/1038
مزایده

شماره آگهى: 139503902141000032 شماره پرونده: 139504002003000282 آگهى مزایده مال 
منقول پرونده اجرائى کالسه 9500114 بدینوسیله اموال ذیل که به موجب صورت مجلس توقیف اموال 
منقول به شماره 3007650- 95/6/1 و گزارش کارشناسى 1105- 95/6/18 متعلق به شرکت مارال گشت 
اصفهان در قبال طلب انسیه سورى (بستانکار) و صندوق دولت بازداشت گردیده و اموال منقول به شرح ذیل 
و برابر گزارش کارشناس مى باشد: با توجه به مستعمل و کارکرده بودن کلیه اقالم و میزان استهالك هر یک 
و و ضعیت موجود آنها در زمان بازدید و قسمت عادالنه روز بازار و سایر عوامل دخیل و موثر در آن مشخصات 
کامل و قیمت پایه آنها با تفکیک طبق لیست زیر جهت اعالم در مزایده (پس از طى مراحل قانونى مربوطه) 
برآورد و ارزیابى مى گردد: 1- کولر گازى ایســتاده zimer چینى به شماره سریال 36000012 یک عدد 
به مبلغ 46000000 ریال 2- کولر گازى اسپیلت zimer m 8110 چینى به شماره سریال 800028 یک 
عدد به مبلغ 12000000 ریال 3- تلویزیون 60  اینچ                                                                     به شماره سریال 16083 
یک عدد به مبلغ 22500000 ریال  4- تلویزیون  43  اینچ LCD lg با پایه نصب روى دیوار یک عدد به 
مبلغ 9800000 ریال  5- کیس کامپیوتر ویرا و مانیتور LCD lg w 1952  و کیبورد و موس و بلندگو و سایر 
قطعات یک عدد به مبلغ 7500000 ریال 6- مانیتور LCD lgw 1952    6   عدد به مبلغ 6000000 ریال 
در ضمن اموال فوق در شاهین شهر و خیابان امام بازار خرازى شرکت مارال گشت مى باشد که جمعاً به مبلغ 
103800000 ریال (یکصد و سه میلیون و هشتصد هزار ریال) در محل بازداشت ارزیابى و قطعى گردیده 
اســت. که همه اموال فوق نزد آقاى مجید امیرى به عنوان امین اموال امانت مى باشد که پس از مزایده به 
شخص خریدار تسلیم مى گردد و به علت بدهى به خانم انسیه سورى در توقیف مى باشد و ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان روز 1395/11/24 یکشنبه درج و منتشر مى گردد و جلسه 
مزایده در روز سه شنبه مورخ 1395/12/17 از ساعت 9 الى 12 ظهر در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر 
از طریق مزایده حضورى و نقدى بفروش میرسد و مزایده از مبلغ 103800000 ریال (یکصد و سى میلیون 
و هشتصد هزار ریال) شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه 
مزایده براى عموم آزاد است و فروش کال نقدى است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمى مصادف گردد 
روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد و تحویل موکول به ارائه پرداخت 
کلیه هزینه هاى اجرایى خواهد بود. تاریخ چاپ روز یکشنبه  1395/11/24 مى باشد. م الف: 1905  اجراى 

اسناد رسمى شاهین شهر/11/1043

lcd lg 60 pn 6500
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یک کارشناس طب سنتى گفت: ماساژ بر رشد وزنى و قدى نوزادان و کودکان 
و بهبود الگوى خواب آنها بسیار تاثیر دارد همچنین ماساژ اثر روغن هاى 

دارویى را به اعماق بدن مى رساند.
سید جواد علوى درباره ماساژ یا دلک اظهار داشت: «َدلک» به معنى 

مشت و مال یا  ماشاژ است که اهمیت فراوانى در طب ایرانى دارد.
وى افزود: ماساژ نوعى ورزش محســوب مى شود؛ ماساژ مواد غلیظ 
موجود در عمق اعضا را که به وســیله ورزش خارج نمى شــود، خارج 
مى کند همچنین  باعث جابه جا شدن مواد از عضوى به عضو دیگر مى شود.

ماساژ اثر روغنهاى دارویى را به اعماق بدن مى رساند
این کارشناس طب ســنتى ادامه داد: ماساژ به چاق یا الغر کردن اعضا به 
صورت موضعى کمک مى کند همچنین ماساژ اثر روغن هاى دارویى را به 

اعماق بدن مى رساند.
علوى تصریح کرد: یکى از رایج ترین موارد کاربرد ماســاژ، استفاده از آن در 
ورزش است؛ به این شکل که قبل از شروع ورزش، عضالت ورزشکار را با انجام 

ماساژ آماده کرده و پس از اتمام ورزش نیز براى برطرف شدن اسپاسمها و خارج 
شدن مواد زائد باقى مانده در عضالت، وى را ماساژ مى دادند.

وى ادامه داد: ماساژ قبل از ورزش از میزان ســبک به سنگین و ماساژ بعد از 
ورزش که معموًال با روغن هایى مثل بابونه و شــوید انجام مى شده است, از 

ماساژ سنگین به سبک صورت مى گرفته است.
این کارشناس طب سنتى یادآور شد: یکى دیگر از موارد استفاده از ماساژ در 
طب ایرانى، ماساژ نوزادان و کودکان بوده که با جزئیات کاملى مورد بحث 
قرار گرفته و مطالعات امروزى نیز به خوبى تأثیر آن را بر رشد وزنى و قدى 

نوزادان و کودکان و بهبود الگوى خواب آنها نشان داده اند.
 علوى خاطرنشان کرد: اما استفاده از ماساژ عالوه بر منافع جسمانى و 
کاربرد وسیع در بیماریهاى عضالنىـ  اسکلتى تأثیر بسیار زیادى نیز بر 
وضعیت روانى و نفسانى کودکان و بزرگساالن داشته و گرچه استفاده از 
موارد درمانى آن نیاز به تخصص و دانش کافى دارد اما با دانستن برخى 
اصول ساده همه مى توانند از منافع آن در خانواده براى بهبود روابط بین 

فردى بهره مند شوند.

محمد على زارعیان درباره راهکارهاى حفظ سالمت زانوها اظهار کرد: تقویت عضالت 
اطراف زانو در حفظ سالمت زانو بسیار موثرند.

دستیار تخصصى طب سنتى ایران با اشاره به راهکارهاى عملى براى حفظ سالمت زانوها 
گفت: افرادى که از مشکالت زانو رنج مى برند از حرکات سریع و تکرار شونده در هنگام 

ورزش اجتناب کنند.
محمد على زارعیان درباره راهکارهاى حفظ سالمت زانوها اظهار کرد: تقویت عضالت 

اطراف زانو در حفظ سالمت زانو بسیار موثرند.
به گفته وى این کار هم مى تواند همراه با حرکت زانوها باشد و هم مى توان بدون حرکت 
دادن زانوها به تقویت این عضالت پرداخت چرا که در بیمارانى که دچار درد در زانوها یا 
مبتالى به «کندروماالسى“ هستند، تقویت عضالت باید بدون حرکت دادن زانوها باشد 

تا بیمارى تشدید نشود.
این دستیار تخصصى طب سنتى ایران افزود: افرادى که از مشکالت زانو رنج مى برند از 
حرکات سریع و تکرار شونده در هنگام ورزش اجتناب کنند و با پزشک یا فیزیوتراپیست 

مشورت کنند تا حرکات مفید بدون آسیب براى تقویت عضالت را به آنها بیاموزد.
 براى حفظ سالمت زانوها، عضالت مرکزى بدن باید تقویت شود

زارعیان تصریح کرد: تقویت عضالت شکم, کمر و لگن باعث حفظ توازن افراد در زمان 
فعالیت بدنى مى شود و از این رو مانع آســیب به زانو در زمان فعالیت مى شود؛ پیالتس و 

یوگا ورزشهاى خوبى براى تقویت این عضالت هستند.

وى ادامه داد: البته افراط در این ورزش ها و عدم توجه به 
تفاوتهاى مزاجى در زمان انجام این ورزش ها، خود عاملى 
است بر ضعف و بروز آســیب در عضالت و مفاصل است و 
بسیار دیده شده بیماران خشــک مزاجى که به دلیل افراط 
در ورزش هاى مختلف، مبتال به دردهاى مزمن اســکلتىـ  

عضالنى شده اند.
براى حفظ سالمت زانوها,کشش قبل از نرمش ممنوع است

این دستیار تخصصى طب سنتى ایران متذکر شد: کشش قبل 
از نرمش ممنوع است گرچه انجام ورزش هاى کششى به صورت 
روزانه یا حداقل ســه بار در هفته، از راه هــاى مفید در تقویت 

عضالت اطراف زانوهاســت اما انجام این کار قبل از گرم کردن 
عضالت، احتمال آسیب به زانوها را افزایش مى دهد لذا ضرورى 

است که قبل از انجام حرکات کششــى با یک پیاده روى مالیم 10 
دقیقه اى، مفاصل, لیگامانها و تاندونها را نرم کرد و سپس به حرکات 

کششى پرداخت.
 زارعیان خاطرنشــان کرد: ورزش هاى خوب بــراى زانو، ورزش هایى 
هستند که باعث ایجاد سایش در زانوها نشوند؛ مثل پیاده روى مالیم، 

دوچرخه سوارى، شنا کردن و ورزش هاى کششى قدرتى است.

مصرف همزمان این غذاها ممنوعممنوع است
برخى مواد از لحاظ مزاجى با یکدیگر تداخل دارند و بر هم اثر منفى مى گذارند؛ به عنوان مثال، ماست و ترشى طبع بســیار سردى دارند و خوردن این مخلفات با غذا یا حتى به تنهایى توصیه 

نمى شود و اگر هم زمان با هم خورده شوند، سردى شان دوچندان شده و فرد را اذیت مى کنند.
اگر دوست دارید همراه غذا ترشى میل کنید، بهتر است دقت کنید که دچار سوءهاضمه نباشید؛ ضمن اینکه از ترشى هایى که حاوى میوه هاى گرم مثل سیر، انبه، و... یا ادویه هاى گرم مثل سیاه دانه، فلفل 

و دارچین و... هستند، استفاده کنید.

طب سنتى چهار مرحله هضم را براى غذاها تعریف مى کند و درنهایت معتقد 
است غذا با گذراندن این مراحل هضم  تبدیل به بافت هاى بدن یعنى پوست، 
گوشت، خون و... مى شود. اگر این مراحل هضم  کامل و درست نباشند، این 
غذاها باز هم تبدیل به بافت هاى بدن مى شوند؛ با این تفاوت که بافت خوب، 
سالم، کامل و شفافى که باید، به وجود نمى آید؛ به عنوان مثال، پوستى درست 
مى شود که کدر است و به زیبایى و شفافى یک پوست سالم نیست. این اتفاق 
به خاطر فضوالتى است که در بافت باقى مانده و مراحل هضم  به خوبى طى 
نشده است. هرچه غذا طبع سردترى داشته باشد، بیشتر مشکل ساز مى شود. 
خوردن ماست که طبع سردى دارد، همراه ماهى که آن هم در میان گوشت ها 
سردترین طبع را دارد، باعث تولید خلط خام زیادى در بدن مى شود و درنهایت 
بافت هاى تازه بدن- آن طور که باید و شاید- زیبا، شفاف و سالم نخواهند بود.

آیا شــما هم تابه حال یک بار روى تن ماهى تان تخم مرغ شکســته اید! یا 
شــاید عادت دارید نیمروى تان را با نان و پنیر میل کنیــد، یا مخلوطى از 
گوشت گوســفند و گوســاله را در خورش هاى تان بریزید؛ اما خوب است

 بدانید هیچ کــدام از اینها نه تنهــا ترکیبات خوبى نیســتند که حتى طب 
ســنتى آن ها را منع کرده اســت. درحقیقــت غذاهاى مختلــف در طب 
سنتى به دســته هاى مختلفى تقسیم شــده اند که در آن میان خوردن سه 
دسته از غذاها با هم به شدت منع شده است: لبنیات، تخم مرغ و گوشت ها؛ 
یعنى هیچ کدام از این غذاها را (دو به دو یا هر ســه را با هم) مصرف نکنید؛

 چون هرکدام از آن هــا یک غذاى کامل هســتند؛ حتى بــراى مرینیت 
(مــزه دار) کــردن ماهــى و بعضــى گوشــت ها آن هــا را در تخم مرغ

 نخوابانید.

ماست و خیار که این روزها پاى ثابت  مهمانى هاى مان است قبال به عنوان 
یک تجویز طبى، در همیــن منطقه آب وهوایى ایران مورد اســتفاده قرار 
مى گرفــت؛ اما مصــرف آن در تمام فصــول رایج نبوده اســت؛ بلکه در 
تابســتان ها آن هم به عنوان یک غذا مصرفش توصیه مى شــده و هاضم 
آن (موادى که به هضم کمک مى کنند) آویشن، زنیان و نعناع و مصلحش 
مرباى زنجبیل یا ســایر مرباهاى گرم مثل مرباى هویج (که داخل ماست 
مى ریزند) اســت. ماســت و خیار و آب دوغ خیار در مناطقى مثل کرمان، 
سمنان، یزد و... که آب وهواى گرم و خشکى دارند و مردم در تابستان دچار 
کمبود مایعات مى شوند به عنوان ناهار یا شام مصرف مى شد. این خوراکى 
را با مقدارى کشــمش و گردو همــراه مى کردند تا کمــى طبعش گرم تر

 شود.

ماست و ماهى؛ یک ترکیب نامناسب

چاى را با چى بخوریم؟

ماست و خیار در زمستان قدغنتن ماهى را با تخم مرغ نخورید 112233

همه ما مى دانیم که زمستان ها چقدر چاى و دارچین مى چسبد؟ تابستان ها هم 
چاى و آب لیمو یا چاى و نعناع، اما به نظرتان بهترین چاشنى چاى چیست؟ 

اصال بهتر است چاى سیاه بنوشیم یا چاى سبز؟
به تشخیص طب ســنتى، چاى سیاه طبع نسبتا ســردى دارد و مصلحش 
براى افراد گرم مزاج شیر است؛ درواقع این افراد باید چاى را در شیر دم کنند. 
شیرچاى یک نوشیدنى خوش طعم و مقوى است؛ اما مصلح چاى سیاه براى 
کسانى که طبع ســردى دارند ادویه هاى گرم مثل زنجبیل، دارچین، هل و 

زعفران است.
برعکس چاى سیاه، طبع چاى سبز و قهوه، گرم و خشک است و نیاز به مصلح 
دارند؛ همچنین افرادى که خشک مزاج یا گرم مزاجند اصال نباید در مصرف 
چاى سبز و قهوه زیاده روى کنند؛ زیرا با مشکالتى مثل یبوست، خشکى و 
خارش پوست و... مواجه خواهند شد؛ البته اگر بخواهید نوشیدنى درست کنید 
که با همه طبع ها سازگار باشد، توصیه مى کنیم این نوشیدنى هندى را امتحان 
کنید: چاى را با شیر، زنجبیل و قدرى عسل دم کنید. به این ترتیب که به ازاى 

هر یک لیوان شیر، یک قاشق مرباخورى سرخالى چاى خشک، نصف قاشق 
مرباخورى پودر زنجبیل یا به اندازه دو بند انگشت زنجبیل تازه و یک قاشق 
مرباخورى عسل را مخلوط کنید و روى شعله مالیم بگذارید تا به تدریج جوش 
بیاید و چاى رنگ بیندازد. این نوشیدنى به خاطر زنجبیل کلسیم خوبى دارد 
و با تحریک عروق خونى دستگاه گوارش، جذب کلسیم را افزایش مى دهد.

متخصصان طب سنتى معتقدند، خوردن چند نوع میوه با هم خوب نیست و 
بهتر است فرد یک نوع میوه میل کند؛ البته مصرف هم زمان میوه هایى مثل 
پرتقال و نارنگى که از یک خانواده هستند مشکل کمترى ایجاد مى کند؛ اما 
خوردن خیار به تنهایى، به خصوص در فصل سرد مى تواند باعث مشکالتى 
مثل نفخ و ســوءهاضمه و در معده هاى مرطوب باعث ترش کردن، رخوت 
و سستى، خواب آلودگى و اختالل حافظه شــود. یکى از ساده ترین و البته 
معمول ترین مصلح خیار، نمک است؛ به عنوان مثال، موز که مى تواند یبوست 
ایجاد کند، بهتر است به صورت حلقه حلقه، مقدارى عسل یا شکر روى آن 

ریخته و میل شود یا بعد از خوردن آن مقدارى نمک میل شود.

در فصل زمستان با کم آبى بدن، اولین اثر منفى بر پوست و موى افراد دیده مى شود اما مى توانید 
با استفاده از خوراکى هاى طبیعى پوست و موى خود را آبرسانى کنید.

خشک شدن پوست در اثر هواى سرد زمســتانى مى تواند باعث بروز اگزماى پوستى، افزایش 
تحریک پذیرى، چین و چروك، پوسته ریزى از صورت و تیره شدن رنگ صورت شود.

براى جلوگیرى از بروز مشکالت پوستى مى توان ازخوراکى هاى مفیدى مانند آووکادو استفاده 
کرد، این خوراکى سرشار از مواد مغذى نظیر انواع ویتامین ها، آنتى اکسیدان هاى قوى، چربى 
هاى اشباع و خاصیت رفع التهاب بدن است، همچنین به دلیل حالت روغنى و آب میان بافتى 
موجود در این خوراکى، اســتفاده از آن مى تواند باعث آبرسانى به صورت و جلوگیرى از ریزش 

موى سر شود.
سیبب زمینى شیرین هم یکى دیگر از مواد مغذى براى ســالمت بدن و رفع کم آبى در فصل 
زمستان است، این خوراکى خوش طعم داراى ویتامین A، آنتى اکســیدان و سایر مواد آلى و 
معدنى است که مى تواند از پیرى زودرس ســلول هاى پوستى جلوگیرى کند، همچنین باعث 

تقویت ریشه موها شود.
ماهى هم یکى دیگر از پرخاصیت ترین مواد براى حفظ ســالمت پوست و مو است، براساس 
تحقیقات مصرف ماهى مى تواند از بروز واکنش هاى آلرژیک در بدن از جمله آکنه و پسوریازیس 
جلوگیرى کند، ماهى همچنین به دلیل دارابودن اسیدهاى چرب همچنین مى تواند باعث آبرسانى 

و حفظ چربى طبیعى در پوست و صورت و برطرف کردن خشکى در آنها شود.
کارشناسان بر مصرف انواع ماهى ها از جمله ماهى هاى روغنى را در فصول سرد سال تاکید دارند.
یکى دیگر از خوراکى هاى بسیار مفید براى درمان مشکل خشکى و خارش پوست صورت در 
 A فصول سرد سال مصرف خیار سبز است، این میوه جالیزى مطبوع داراى ویتامین هایى مانند
و C است و مى تواند مانند یک داروى مسکن پوست را آرام و التهاب هاى آن را برطرف کند، خیار 
همچنین داراى سیلیس است که این ماده معدنى مى تواند براى تقویت بافت هاى همبند مورد 
استفاده قرار بگیرد و باعث افزایش خاصیت ارتجاعى پوست و رطوبت رسانى به پوست و مو شود.

مصرف آلوئه ورا، دانه هاى آجیل و روغن نارگیل به همراه خوراکى ها در وعده هاى غذایى مى 
تواند باعث افزایش رطوبت رسانى و بهبود سالمت پوست و مو شود، این خوراکى ها همگى داراى 
انواع ویتامین ها و مواد معدنى هستند و مى توانند عالوه بر سم زدایى از بدن باعث بهبود گردش 

خون و رسیدن اکسیژن و مواد مغذى به پوست و مو و افزایش سالمت آنها شوند.
 کارشناسان توصیه مى کنند براى حفظ سالمت پوست ومو در فصول سرد سال از تماس مستقیم 
پوست صورت با هواى ســرد جلوگیرى و همیشه از یک شال یا شــال گردن براى مراقبت از 
صورت استفاده شود، همچنین مرطوب نگه داشتن صورت با استفاده از کرم هاى مرطوب کننده 
و اســتحمام با آب گرم مى تواند مواد روغنى، چربى هاى طبیعى و مفید سطح پوست صورت و 

کف سر را حفظ کند و به این ترتیب مانع از بروز بیمارى هاى فصلى در این اعضا از بدن شود.

متخصص بیمارى هاى چشم با اشاره به اینکه یکى از بهترین راهکارها براى درمان آلرژى چشم، 
کمپرس سرد است، گفت: قطره هاى چشم را خودسرانه مصرف نکنید.

لیال غیاثیان در پاسخ به این پرســش که چه ارتباطى بین آلرژى هاى چشمى و آلرژى هاى کلى 
همچون حساسیت هاى ریوى و پوستى وجود دارد؟، گفت: گاه فرد فقط آلرژى هاى چشمى دارد و گاه 
بیمار عالوه بر آلرژى چشمى، حساسیت ریوى- آلرژى پوستى هم دارد ولى به طور کلى آلرژى هایى 

که به طور مکرر اتفاق مى افتد، ریشه در ژنتیک فرد دارد.
وى با اشاره به عالئم آلرژى چشمى افزود: خارش، سوزش، قرمزى چشم، احساس شن ریز در چشم، 
خشکى چشم از عالئم آلرژى چشمى بوده و آلرژى چشم در موارد بسیار زیاد دو طرفه است و عالئم 
آن از یک طیف خفیف مانند خارش جزیى- قرمزى چشم شروع و تا طیف شدید که با کاهش بینایى 

شدید همراه است، آشکار مى شود.
متخصص بیمارى هاى چشم به بیان اینکه آلرژى هاى چشمى در موارد خفیف خود محدود شونده 
است، ادامه داد: این مشکل در روزهاى خاص مثل آلودگى هوا، ممکن است ایجاد شود و خودبه خود 
بهبود یابد؛ اما منظور ما، آلرژى هاى چشمى است که در خارج از منزل و با مراجعه با هواى سرد- 

هواى گرم، باد، شدید شود.
وى با بیان اینکه آلرژن ها  بسیار زیاد هستند و تقریبا آلرژى هاى چشمى مشابه همان آلرژن هاى 
هستند که باعث حساسیت پوستى و حساسیت تنفسى مى شوند، گفت: به عنوان مثال آلرژى هاى 
مربوط به گرده هاى بهارى را مى توان از قبل با مصرف داروى پیشگیرانه، کنترل کرد. همچنین 
آلرژى ها ممکن است ناشى از فرش، مبل، بالش، پتو باشد و یا در بچه ها آلرژى مى تواند ناشى از 

اسباب بازى که از جنس هاى خاص باشد.
این متخصص بیمارى هاى چشم فلوشیپ قرنیه با بیان اینکه افراد براى گردگیرى خانه از وسایل 
مرطوب و جاروبرقى استفاده کنند تا خاك از زمین بلند نشود، افزود: افرادى که آلرژى غذایى دارند، 
ممکن است دچار آلرژى در چشم هم بشوند. البته افراد نابینا هم مى توانند عالئم آلرژى را ابراز مى 
کنند؛ چون نشانه هاى آلرژى ربطى به بینایى ندارد، و چشم عضو مخاطى است. مگر اینکه چشم 

وجود نداشته باشد یعنى چشم تخلیه شده باشد.
وى یکى از بهترین راهکارها براى آلرژى چشم را کمپرس سرد عنوان و بیان کرد: یعنى به جاى 
خاراندن چشم که باعث تشدید خارش چشم مى شود، شستن چشم با آب سرد در حالیکه چشم بسته 
است. همچنین استفاده از اشک مصنوعى بدون ماده نگهدارنده که شیشه آب مقطر است، بسیار بى 

خطر است و باعث رقیق شدن آلرژن ها مى شود.
 غیاثیان در ادامه به استفاده چاى اشاره و تاکید کرد: از چاى استفاده نکنید چون معلوم نیست نعلبکى یا 
پنبه استریل هست یا نه؛ چاى ضرر ندارد اما گرماى آن ممکنه مناسب نباشد.متخصص بیمارى هاى 
چشم و فلوشیپ قرنیه در 
پایان با اشاره به استفاده 
از قطره هاى چشــمى 
اظهارداشت: قطره هاى 
کورتون دار چشــمى را 
خودسرانه مصرف نکنید. 
اســتفاده از نفازولین به 
صورت خودسرانه براى 
قرمزى و حساســیت 
توصیــه  چشــمى، 
نمى شود چون ممکن 
است فرد با آن وابسته 
شــود. در کودکان هم 
ممکن است روى دید، 

اثر بگذارد.

مرطوب کننده هاى 
طبیعى پوست

قطره هاى چشم را 
خودسرانه مصرف نکنید

سپاسمها و خارج 

ن و ماساژ بعد از
ى شده است, از 

ه از ماساژ در 
بحث ى مورد
وزنى و قدى

سمانى و 
ى نیز بر 
ستفاده از 
ن برخى 
بط بین 

خطراست و باعث رقیقشدنآلرژن ها مى شود.
 غیاثیان در ادامه به استفاده چاى اشاره و تاکید کرد: از چاى استفاده نکنید چون معلوم نیس
پنبه استریل هست یا نه؛ چاى ضرر ندارد اما گرماى آن ممکنه مناسب نباشد.متخصص
چشم و فلوش
پایان با اشا
از قطره ها

اظهارداشت
کورتون دار
خودسرانه م
ا اســتفاده
صورت خو
قرمزى و
چشــمى
نمى شود
است فرد
شــود. در
ممکن اس
اثر بگذارد.

عدم توجه به  ها و
ش ها، خود عاملى 
مفاصل است و  ت و
ى که به دلیل افراط 
ىمزمن اســکلتىـ 

 نرمش ممنوع است
متذکر شد: کشش قبل 
هاى کششى به صورت 
ه هــاى مفید در تقویت

ینکار قبل از گرم کردن 
ایش مى دهد لذا ضرورى 
0 با یک پیاده روى مالیم 10

ا نرم کرد و سپس به حرکات 

 خوب بــراى زانو، ورزش هایى 
 نشوند؛ مثل پیاده روى مالیم، 

ى کششى قدرتىاست.

توصیه هاى ساده و عملى براى حفظ سالمت «زانوها»

یک کار
و ب
د
س
م
و
مو
مى ک

ماس
این ک
صور
اعما
علوىت
ورزش اس

ماساژ، باعث ماساژ، باعث 
رشد قد و وزن کودکان مى شودرشد قد و وزن کودکان مى شود
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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          

تصاویر ارسالى به باشگاه
 خبرنگاران نصف جهان
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در انتظار مترو- 
 میدان آزادى

|شهرزاد کریمى

حرکات نمایشى با دوچرخه در بوستان سعدى اصفهان  
سروش عابدزاده

حمام آفتاب ماشین ها_ بازار ماهى خورزوق
 على توکلى زانیانى

خروش زاینده رود در پل زمان خان 
عهدیه خسروى

حوض حلزون |حسین گالب نژاد خالقیت در تجهیز کولر دانشگاه سپهر  | اصغر حاتم پور

خالقیت استفاده از توپ به عنوان گلدان
 آرمین رستمیان




