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مردم با هم متحدند؛ 
چرا مى گویید

 آشتى؟

پایان بهار اقتصاد ترکیهمضرات مصرف زیاد روغن زیتونبایکال، از خانواده گوشى جنجالى سامسونگ! نحوه حمل سنگ هاى 50 تنى در دوره هخامنشىعلت لغو سفر معاون نخست وزیر روسیه به ایران بین المللسالمتفناورىاجتماعجهان نما

ترافیک در خیابان باغ گلدسته
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رهبر معظم انقالب در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم آذربایجان:

اعتراض ها «گوش» ندارند

روند ثبت جهانى ابیانه بررسى شد

کاهش نرخ سود منتفى شد

افزایش نامحسوس
 هزینــه کارت به کارت

گردآورى اطالعات بانوان 
شاخص اصفهان در سامانه ویژه
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در صفحه ورزش بخوانیددر صفحه  حوادث  بخوانید

به تاوان ایجاد چاله میدان احترام بگذارید!نقشه سرکارگر جوان براى آدم ربایى 10 میلیاردى
سرکارگر 31 ساله که طراح اصلى ربودن ساختمان ساز معروف جنوب 
شهر  رى براى اخاذى ده میلیاردى بود، به همراه همدستانش شناسایى 
و دستگیر شد.به گزارش میزان، ساعت 18و 30 دقیقه روز 28 دى ماه از 
طریق مرکز فوریت هاى پلیسى 110 وقوع یک فقره آدم ربایى در مقابل 
یک پروژه ساختمانى در محدوده اتوبان شهید رجایى به کالنترى 172 

حضرت عبدالعظیم(ع) اعالم شد. 

رأى کمیته درباره اتفاقات دقایق پایانى شــهرآورد 84 سرو صداى 
مدیران تیم ها و بازیکنان محروم شده را درآورده است. یکى همچنان 
در حال مظلوم نمایى است و دیگرى تهدید به شکایت به فیفا مى کند! 
این وسط اما هیچکس پاسخى براى آن همه بى اخالقى و عربده کشى 
دو طرف در داخــل زمین ندارد.دربــى دربى اســت؟ جذابیت ها و 

حساسیت هاى خاص خودش را دارد؟ 

هواپیماهاى ایتالیایى 
در راه ایران

با گذشت حدود یکسال از سفر رئیس جمهورى 
ایران به پاریــس و امضاى توافقنامــه ابتدایى 
خریــد هواپیماهــاى ایربــاس و ATR وزیر 
راه و شهرســازى از نهایــى شــدن مذاکرات

براى خرید هواپیماهاى این شــرکت ایتالیایى 
خبر داد.

آگهى مزایده 

رضا رضایى- مدیرعامل 

نوبت دوم

سازمان اتوبوسرانى شهردارى شاهین شهر و حومه در نظر دارد به استناد مجوز هیأت 
مدیره سازمان و نظریه کارشناسى شماره 24/15576/01 مورخ 95/11/7 نسبت به 
فروش خودرو سمند تاکسى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان تا پایان 
وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 95/12/8 فرصت دارند به امور مالى این سازمان واقع 
در شاهین شهر- بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه  ادارى انقالب سازمان اتوبوسرانى 
مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970- 031  این سازمان تماس حاصل و یا به 

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

بعهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده 

رضا رضایى- مدیرعامل 

نوبت دوم

سازمان اتوبوسرانى شهردارى شاهین شهر و حومه در نظر دارد به استناد مجوز هیأت 
مدیره سازمان و نظریه کارشناسى شماره 24/11953/3 مورخ 95/11/11 نسبت به 
اجاره سیستم کارواش از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان تا پایان 
وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 95/12/8 فرصت دارند به امور مالى این سازمان واقع 
در شاهین شهر- بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه  ادارى  انقالب سازمان اتوبوسرانى 
مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970- 031  این سازمان تماس حاصل و یا به 

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

بعهده برنده مزایده مى باشد. 
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آغاز
 سرى دوم 

«دورهمى» 
در نوروز

مدیرکل میراث فرهنگى و گردشگرى استان اصفهان از 
تصویب پیشبرد روند ثبت جهانى ابیانه در جلسه شوراى 
راهبردى پایگاه میراث فرهنگى این روستاى تاریخى 
خبر داد. فریــدون اللهیارى در گفتگو با ایســنا، درباره 
مصوبات این جلسه اظهار داشت: با تصویب پیشبرد روند 
ثبت جهانى روستا، تداوم تدابیر اتخاذ شده با همکارى 

دفتر ثبت جهانى ابیانه نیز در دستور کار قرار گرفت. وى 
با بیان اینکه بررسى حریم منظر فرهنگى ابیانه از دیگر 
موضوعات مورد بحث در این جلسه بود، افزود: براساس 
مصوبات، منظومه زیســتى ابیانه با تمام متعلقات آن 
مشتمل بر باغات، منابع آب و کنده ها به عنوان عرصه 

منظر فرهنگى تلقى مى شود.



٠٢جهان نما ٢٨٨٠پنج شنبه  ٢٨  بهمن  ماه 

معاون پارلمانى رئيس جمهور با اشاره به اينكه استيضاح 
حق نمايندگان مجلس است، گفت: اكنون از نظر ما وقت 
مناسبى براى استيضاح وزير مسكن و شهرسازى نيست.

به گزارش ايسنا، حسينعلى اميرى صبح ديروز در حاشيه 
جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه 
استيضاح وزير مسكن و شهرسازى، اظهار داشت: آقاى 
آخوندى بــراى دفاع از خود در مجلــس اعالم آمادگى 

كرده است.
وى در ادامه افــزود: دولت از عملكــرد آخوندى دفاع 
مى كند، زيرا وى در حوزه مسكن و شهرسازى كارهاى 
قابل توجهى انجام داده است و آخوندى جزو وزراى موفق 

دولت است.معاون پارلمانى رئيس جمهور در ادامه با بيان 
اينكه آخوندى در جلسات كميسيون عمران در رابطه با 
محورهاى اســتيضاح به نمايندگان توضيح داده است، 
تصريح كرد: موضوع استيضاح در يك فضاى كارشناسى 
بررسى شده است و من از اين جهت از نمايندگان و رئيس 

مجلس تشكر مى كنم.
اميرى گفت: در جلسه كميسيون عمران حدود ١٣ محور 
استيضاح مطرح شــد و وزير هم سه محور را توضيح داد 
اما وقت براى ده محور باقيمانده كفايت نكرد. طبق آيين 
نامه داخلى مجلس محورهاى اســتيضاح بايد در جلسه 

كميسيون به طور كامل بررسى مى شد.

رئيس جمهورى ديروز پيش از تــرك تهران به مقصد 
كويت و عمــان گفت به تازگى از طريــق دولت كويت 
پيامى از طرف شش كشــور حوزه خليج فارس مبنى بر 
حل و فصل سوءتفاهم ها و ارتقاى روابط دريافت و از آن 

استقبال كرده ايم.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم و المســلمين حسن 
روحانى اظهار داشــت: اخيراً از طرف شــش كشــور 
حوزه خليج فارس توســط دولت كويت پيامى به دولت 
جمهورى اسالمى ايران ارسال شده بود مبنى بر اينكه
 شــش كشــور به دنبــال روابــط بهتــر بــا ايران
و حل و فصل ســوءتفاهم ها و ارتقــاى روابط از طريق 

گفتگو هستند.
رئيس جمهورى گفت: ما از اصل پيام استقبال كرديم و در 
اين سفر با دو عضو شوراى همكارى خليج فارس در اين 

زمينه ديدار و بحث و تبادل نظر خواهيم داشت.
حجت االســالم و المســلمين روحانــى تصريح كرد: 
اســاس سياســت جمهورى اســالمى ايران همواره 
حسن همجوارى با همســايگان و امنيت خليج فارس
 اســت. ايران هيچ گاه نه به فكر تجاوز بوده و نه مداخله 
در امور داخلى كشور و نه تحميل عقايد دينى، مذهبى و 
يا سياسى خود. اســاس سياست ما همكارى مشترك با 

دوستان و كشورهاى اسالمى است.

زمان براى استيضاح آخوندى 
مناسب نيست

تأييد ارسال پيام از ٦ كشور 
حوزه خليج فارس به ايران

چرا احمدى نژاد انتخاب شد؟
  ايلنا | مجيـد فراهانـى دبيركل حـزب نداى 
ايرانيان در جلسه اى كه تحت عنوان «نقش شوراى 
شـهر در مديريـت شـهرى با نـگاه ويـژه بـه فاجعه 
پالسـكو» و به ميزبانى شـاخه جوانان حـزب نداى 
ايرانيان برگزار شـد، گفت: در آسـتانه تغيير و تحول 
نهاد شـهرى هسـتيم. او افـزود: متأسـفانه در دوره 
دوم انتخابـات شـوراها مـردم انتخابـات را تحريـم 
كردنـد و ايـن عاملى شـد تـا احمدى نژاد بـه عنوان
 شهردار تهران منصوب شـود. اميدواريم در شوراى 
آينده با حمايت مردم شوراى شهر بهتر و توانمندترى 

داشته باشيم.

ادعاى بزرگ
  تابناك | محمـود صادقـى كـه در دانشـگاه 
خواجه نصير طوسـى سـخنرانى مى كرد در پاسخ به 
سـئوال يكـى از دانشـجويان در خصـوص ماجراى 
حصـر گفـت: بـا پيگيرى هـاى خسـتگى ناپذيـر 
دكتر مطهرى، ان شاءا... تا قبل از عيد خبرهاى خوبى 

خواهيم شنيد. 

معرفى نامزد اصولگرايان تا 
روز ثبت نام 

  نامه نيوز | نماينده دوره دهم و نهم مجلس 
شـوراى اسـالمى در مورد گزينه اصولگرايان براي 
انتخابات ٩٦ گفـت: اصولگرايان فرصت كافي براي 
معرفـي كانديـداى خـود دارنـد كمـا اينكـه اصالح 
طلبان هم هنوز كانديداي مورد نظـر خود را معرفي 
نكرده اند. آنهـا همچنان درباره آقـاي روحاني مردد 
هسـتند و بارها اعالم كرده اند كـه گزينه ديگري به 

جز روحاني هم داشته باشند.
محمدعلـي پورمختـار بـا تأكيـد بـر اينكـه قطعـاً 
اصولگرايـان حـول يك نفـر بـه وحدت مي رسـند 
گفـت: ممكن اسـت تا زمـان ثبت نـام معرفـي اين 
كانديدا طول بكشـد و اين فرد شـناخته شـده است 
ولـي جـزو اسـامي كـه تاكنـون در موردشـان
 به عنـوان كانديـداي اصولگرايان گمانه زني شـده 

است، نيست.

اعتبار ٣٥ ميلياردى 
براى يك مسجد

رئيس كميسيون معمارى و شهرسازى    ايلنا|
شـوراى شـهر تهران گفت: چرا ٥٠٠ ميليون تومان 
بايد به يك مسجد اختصاص داده شود؟ با اين بودجه 

مى توان ده مسجد ساخت.
محمـد سـاالرى افـزود: مـا مخالف مسجدسـازى 
يـا توسـعه و تجهيـز مسـاجد نيسـتيم؛ بحـث مـا 
توزيـع عادالنـه اعتبـار و بودجـه ميـان مسـاجد و
حسينيه هاسـت، چراكه مطابق بررسـى هاى انجام 
شـده برخـى مسـاجد و حسـينيه ها بـه تنهايـى 
و بر اسـاس برخى روابـط موجود تنهـا ٥٠٠ ميليون 
يـا يـك ميليـارد تومـان بودجـه از شـهردارى 

گرفته اند.
سـاالرى تصريح كرد: تنها براى مداحـان در منطقه 
يك، ٢٠٠ ميليون تومان اعتبار تخصيص يافته است.
چمران رئيس شـوراى شـهر تهران درپاسـخ گفت: 
هر مسجدى نياز به يك مقدار اعتبار دارد، مسجدى 
مى شناسـم كه ٣٥ ميليـارد تومان هزينه كـرده و ده 
ميليارد ديگر نيز نياز دارد و اگر مى بينيد به مساجدى 
ميليـاردى كمك مى شـود، بـراى مـوارد اينچنينى 

بوده است.

انتظار عجيب احمدى نژاد 
  تابناك | پرويـز كاظمـى وزيـر رفـاه دولت 
نهم گفت: رئيس دولت سـابق زمانى گفتـه بود تيم 
فوتبال مـا بايد در جـام جهانى جـزو چهـار تيم اول 
باشد؛ اصالً  در آن سـال تيم فوتبال ما به جام جهانى 
نرفت؛ خب اين عدم شـناخت از واقعيت هاى دنيا در 
مقولـه ورزش اسـت؛ شـما در نظـر بگيريد كـه اين 
دورى از واقعيـت در سـاير موضوعـات و مقوله هـا 
نيز نمود داشـت و موجد آثار زيان بارى براى كشـور 

بود.

توئيتر

  فارس | از برمال شدن فساد گســترده اى كه 
در صندوق ذخيــره فرهنگيان رخ داده اســت، چيزى 
بيشــتر از پنج ماه مى گذرد و در اين خصوص تعدادى 
هم بازداشت و برخى احضار شدند. آنچه در ابتدا بيشتر 
خودنمايى مى كرد، عدد مطرح شــده درباره مجموعه 
صندوق ذخيره فرهنگيان بود كه تا هشت هزار ميليارد 

تومان از آن ياد شد.
اما چندى پيش بود كه حجت االســالم و المســلمين 
عليرضا سليمى عضو هيئت تحقيق و تفحص از صندوق 
ذخيره فرهنگيان اعالم كــرد: «رقمى كه امروز به آن 
رسيده ايم بيش از آن چيزى است كه تاكنون اعالم شده 
و آنچه تا كنون كميته تحقيق و تفحص به آن رســيده 
است، رقم فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان به ١٢ هزار 
ميليارد تومان رسيده است.» هم اكنون نيز چندين تيم 
بازرسى از نهادهاى مختلف نظارتى و حكومتى مشغول 
بررســى اســناد و مدارك مربوط به مجموعه صندوق 
ذخيره فرهنگيان هســتند و گفته مى شود احتمال دارد 
تا يكى دو ماه آينده نتيجه اين بازرســى ها و تحقيق و 

تفحص اعالم شود.
اما با گذشــت بيش از ١٥٠ روز از بروز و علنى شــدن 

تخلفــات و اختــالس در مجموعه صنــدوق ذخيره 
فرهنگيــان، حــاال مديرعامل جديد صنــدوق ذخيره 
فرهنگيان در حاشيه نمايشگاه صندوق هاى بازنشستگى 
در خصوص وضعيت اين صندوق گفت: «از ســال ٧٤ 
تاكنون مجموع واريزى دولت و معلمان كمتر از شــش 
هزار ميليارد تومان بوده اســت.» نيكــدل تأكيد كرد: 
«عده اى آگاهانه اتفاقات بانك ســرمايه را به صندوق 
ذخيره فرهنگيان ربط مى دهند و به دنبال تشويش اذهان 
عمومى هستند. سرمايه ما به شش هزار ميليارد نمى رسد 

كه هشت هزار ميليارد آن را خارج كرده باشند.»
همچنين مديرعامل كنونى صندوق ذخيره فرهنگيان 
درباره واگذارى خودروى لوكس بــه مديران آموزش 
و پرورش، گفت: «تاكنون بيش از ١١٥ هزار دســتگاه 
خودرو از ســايپا و ايران خودرو بــه معلمان به صورت 
ليزينگ واگذار شده اســت. در مقطعى ٣٠٠ خودروى 
i٢٠ وارد برنامه ليزينگ شد كه ده تا ١٢ نفر از مديران 
آن را دريافت كردنــد و مابقى را كارمندان و فرهنگيان 
گرفتنــد. فرهنگيان خود اصرار دارنــد كه خودروهاى 
گرانقيمت تر و با كيفيت تر از طريــق ليزينگ به آنان 

واگذار شود.»

على قطب الدينى مدير كل اســبق تعاون و پشتيبانى 
وزارت آموزش و پرورش در چهارم آبان ماه سال جارى 
در گفتگو با فارس اظهار داشت: «صندوق چند سالى بود 
كه به هيچ عنوان اعتبارى به شركت ليزينگ فرهنگيان 
اختصاص نمى داد اما به يكباره اعتبارى براى خريد ٨٠٠ 
دستگاه خودروى لوكس به مديران ارشد اين صندوق 
شــامل مديران عامل، معاونان، مديران حوزه ستادى 

اختصاص يافت.»
وى افزود: «اين ٨٠٠ خودرو هر كــدام به ارزش ١٩٦ 
ميليون تومان بود كــه ٣٠ درصد آن را نقد و ٧٠ درصد 
ديگر به صورت اقساطى با سود ١٥ درصد و بازپرداخت 
هفت ســاله اختصاص دادنــد كه به نظــرم در تاريخ 

شركت هاى ليزينگ بى سابقه بود.» 
حاال بايد منتظر بود و ديد كه دســتگاه هاى نظارتى با 
بررسى اسناد و مدارك در اين مورد، چه گزارشى درباره 
خودروهاى لوكس واگذار شــده ارائه مى كنند. ضمن 
اينكه ناگفته نماند كه چند نفر يا چند درصد فرهنگيان 
مى توانند حقوق هاى آنچنانــى دريافت كنند تا توانايى 
بازپرداخت اقســاط چنين خودروهاى لوكسى را داشته 

باشند؟

سفر محرمانه معاون نخست وزير روسيه به ايران به دليل فاش شدن خبرش لغو شد.   آفتاب  نيوز |
به گزارش خبرگزارى روسى «اسپوتنيك»، «ديميترى راگوزين» معاون نخست وزير روسيه اطالع داد كه به «داليل 
فنى» سفر برنامه ريزى شده خود به ايران را لغو كرده است. وى قرار بود در تهران با سورنا ستارى معاون رئيس جمهور 

كشور در بخش علوم و فناورى و حسين دهقان وزير دفاع ايران مالقات كند. 
روزنامه روسى «كامرسانت» روز سه شنبه با استناد به منابع خود اين خبر را منتشر كرد. 

رسانه هاى ايرانى به نقل از بيانيه مهدى سنايى سفير ايران در مسكو اعالم كرده بودند وزير انرژى روسيه «الكساندر 
نوواك»، معاون اول نخست وزير روسيه «ايگور شووالوف» و معاون نخست وزير «ديميترى راگوزين» در يك سفر 
رسمى طى ماه آينده به ايران خواهند آمد. به گفته منبع روزنامه روسى«كامرسانت»، دليل لغو سفر، افشاى اطالعات 

سفر اخير توسط طرف ايرانى است. 
اين منبع در دولت روسيه افزود كه در سفر معاون نخســت وزير روسيه به ايران، طرفين قصد داشتند موضوعات به 
نسبت مهمى را بررسى نمايند.  اين روزنامه ادامه داد: بحث و گفتگوى جدى در خصوص داليل طرف ايرانى به منظور 

خريد هواپيماهاى كشورهاى غربى مد نظر بود. 

حضــرت آيت ا...خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
صبح ديروز چهارشنبه در ديدار پر شور هزاران نفر از مردم 
آذربايجان، حضور منســجم، مقتدرانــه و پرطراوت ملت 
در راهپيمايــى ٢٢ بهمن را «مايه  آبــروى انقالب و نظام 
و ايران» خواندند و با اشــاره به اينكه مسئوالن نبايد اين 
حضور را به معناى گله نداشتن مردم تصور كنند، افزودند: 
آمريكا مى خواهد با تكرار ترفند تهديــد و جنگ نظامى، 
توجه مسئوالن كشور را از صحنه جنگ واقعى يعنى جنگ 
اقتصادى منحرف كند، مسئوالن هوشيار باشند و همه همت 
خود را صرف حل مشكالتى همچون بيكارى، ركود، گرانى 

و تبعيض كنند.
رهبر انقالب اسالمى، حضور پرشكوه ملت در راهپيمايى 
٢٢ بهمن امســال را «مايه آبروى انقالب و نظام و ايران» 
خواندند و با تشكر صميمانه  قلبى از مردم خاطرنشان كردند: 
امسال نه فقط منابع داخلى از افزايش حضور مردم در بسيارى 
از شهرها سخن گفتند بلكه دشمنان انقالب هم بر خالف 
سال هاى قبل، با استفاده از تعابير «ميليونى» به اين حضور 
عزت بخش اذعان كردند و زبان بنده حقيقتاً از اداى تشكر 

از ملت قاصر است.
ايشان با اشــاره به تالش بى وقفه سيا، موســاد، دستگاه 
اطالعاتى و جاسوسى انگليس و هزينه شدن دالرهاى نفتى 
قارون ها براى فضاسازى بر ضد انقالب و جمهورى اسالمى 
گفتند: در تمام طول سال، صدها شبكه ماهواره اى، فضاى 
مجازى و ورشكستگان فرارى از ايران، به تحقير و تضعيف 
و متهم سازى نظام مشغولند اما حضور عظيم ملت همچون 
باران رحمت الهــى، در روز ٢٢ بهمن اين فضاى غبارآلود 
را پاكيزه مى كند و همچون رودخانــه اى زالل و مبارك، 

آلودگى ها را مى زدايد.
حضرت آيت ا...خامنه اى تأمل در تركيب جمعيتى راهپيمايى 
٢٢ بهمن را ضرورى و بسيار مهم برشمردند و افزودند: اكثر 
اين جمعيت عظيــم، دوران تلخ و ســياه اختناق طاغوت، 
پيروزى انقالب، امام راحــل(ره) و دفاع مقدس را نديده اند 
اما با احســاس و معرفت و روشــنفكرى و روشن بينى به 

خيابان ها مى آيند.
ايشان خاطرنشان كردند: حضور اميدآفرين و ايستادگى نسل 
سوم و چهام در ميدان دفاع از انقالب و نظام، نشان دهنده 
رويندگى و بالندگى انقالب و نكته اى بسيار مهم و درخور 

توجه است.
رهبر انقالب اسالمى، تالش دشمنان را براى ناكارآمد نشان 
دادن نظام، كوبيدن آب در هاون برشمردند و افزودند: ما البته 
مثل همه جاى دنيا نابسامانى هايى داريم كه به هيچ وجه از 
آنها نمى گذريم اما دشــمن در تالش است پيشرفت ها و 
كارهاى بسيار مهم ٣٨ ســال اخير را ناديده بگيرد و مردم 

را مأيوس كند.
حضرت آيت ا... خامنه اى با استناد به گزارش هاى واقعى، 
پيشرفت هاى كشــور را در چهار دهه اخير در برخى امور 
زيربنايى، شگفت انگيز خواندند و يادآورى كردند: برخى از 
اين پيشرفت ها و جهش ها در دوره هاى صدساله هم معموًال 

امكانپذير نيست.
ايشــان آبرو و عزت ملى ايرانيان را در مقايســه با دوران 

تحقيرآميز طاغــوت، از دســتاوردهاى پرافتخار انقالب 
برشمردند و افزودند: رژيِم تو سرى خور از آمريكا و انگليس، 
ملت را ذليل و خوار كرده بود اما امروز همه به عزت و اقتدار 
ملت و حضور تعيين كننده ايران اذعان دارند و مى دانند در 
تقريباً همه مسائل منطقه، اگر ايران حضور نداشته باشد و 

اراده نكند، كارى به پيش نخواهد رفت.
رهبر انقالب، ٢٢ بهمن را «نعمتى الهى و فرصتى گرانقدر» 
براى اعالم مواضع و خواسته هاى ملت دانستند و افزودند: 
امسال، ملت نشان داد در مقابل دشمنان ايستاده است و به 
دنبال تحقق اسالم و پيشرفت نظام اسالمى برخاسته از مردم 
است و هر مسئولى با ملت همراه نباشد و ايستادگى نكند ملت 

او را بدون ترديد پس خواهد زد.
حضرت آيت ا... خامنه اى به مسئوالن كشور تأكيد كردند: 
حضور پرشور مردم در مقابل دشمن كمين كرده براى بلعيدن 
ايران را به حساب گاليه نداشتن آنها از عملكرد مسئوالن 
نگذاريد چرا كه مردم از مسائل مختلف از جمله تبعيض و 
كم كارى و بى اعتنايى به مشكالت گاليه مندند و احساس 

ناراحتى و رنج مى كنند.
ايشان خاطرنشان كردند: سال «اقتصاد مقاومتى، اقدام و 
عمل» در حال پايان يافتن است و مسئوالن دولت و ديگر 

قوا بايد به مردم گزارش دهند در اين زمينه چه كرده اند؟
رهبر انقالب در همين زمينه افزودند: مسئوالن نبايد به مردم 

بگويند «بايد چنين بشود»، بلكه بايد بگويند «چنين شد».
حضرت آيت ا...خامنه اى، «بيــكارى و ركود و گرانى» را از 
مشكالت مهم كشور خواندند و گفتند: البته مسئوالن در 
تالش هستند اما ظرفيت هاى كشور بيش از اينهاست و راه 

خروج از مشكالِت چند بعدى هم مشخص است.
ايشان به سخنان شش سال پيش خود در زمينه هدف گذارى 
دشمن براى تشديد فشارهاى اقتصادى و دلسرد شدن مردم 
اشاره كردند و افزودند: مسئوالن بايد به مسائل اقتصادى 
توجه كامل كنند، البته مسائل فرهنگى و علمى نيز مهم 
اســت اما در نگاه كوتاه مدت، مسائل اقتصادى در اولويت 

است.
رهبر انقالب اسالمى در تحليل هدف واقعى دولت قبلى 
و فعلى آمريكا در تكرار ترفند «تهديــد ايران به جنگ» 
افزودند: امروز هم مثل قبل از گزينه هاى نظامى روى ميز 
حرف مى زنند و آن مســئول اروپايى هم به مسئوالن ما 
مى گويد «اگر برجام نبود وقوع جنگ حتمى بود»، اما اين 
حرف يك دروغ محض است و آنها مى خواهند ذهن ما را از 
جنگ واقعى يعنى نبرد اقتصادى منحرف كنند و به جنگ 
نظامى سوق دهند تا مسئوالن كشور از تمركز در عرصه 
پيشــرفت اقتصادى و توجه به جنگ فرهنگى غربى ها با 

ملت ايران باز بمانند.
حضرت آيت ا... خامنه اى، نظــارت و پيگيرى طرح ها و 
برنامه ها را كامًال ضرورى خواندند و گفتند: از رئيس جمهور 
محترم خواسته ام به مديران اجرايى تذكر دهد كه مديريت 
بايد با شفافيت و نظارت و پيگيرى همراه باشد وگرنه صرف 
اينكه مديران بگويند «بشــود» و طرف مقابل هم بگويد 
«چشم»، پيشــرفتى صورت نمى گيرد و كار عينى انجام 

نخواهد شد.
رهبر انقالب اســالمى با اســتناد به آيه «واعدوا لهم ما 
استطعتم من قوه» تأكيد كردند: منظور اين آيه فقط توجه 

به قوه نظامى نيست بلكه معناى آيه اين است كه هرچه 
مى توانيد درون خود را از همه نظر قوى كنيد كه اين همان 

استحكام ساخت داخلى است كه بارها گفته ام.
رهبر انقالب اسالمى، تحقق رشد ٨ درصدى را به استناد 
نظر متخصصان و به شرط استفاده كامل از ظرفيت هاى 
داخلى امكانپذير دانستند و خاطرنشان كردند: معناى واقعى 
رشد، رشد توليد و استحكام داخلى اقتصادى يعنى همان 
اقتصاد مقاومتى است نه فقط فروش بيشتر نفت كه البته 

آن هم مفيد است.
ايشــان با انتقاد از عناصــرى كه فقــط روى كمبودها و 
ضعف ها دســت مى گذارند و آنها را بزرگنمايى مى كنند، 
افزودند: نكته قابل تأمل اين اســت كه اين عناصر همان 
كسانى هستند كه خودشان به دشمن گراى تحريم ها را 

داده اند.
رهبر انقالب اســالمى در بخش ديگرى از سخنانشان، 
حادثه ٢٩ بهمــن ١٣٥٦ تبريز را درســى مهم و همچون 
موتور پيش برنده ملت در پيروزى انقالب اسالمى دانستند 
و افزودند: مردم آذربايجان در همه تحوالت مهم اجتماعى 
و سياسِى ١٣٠ ســال گذشته كشــور مانند قضيه تنباكو، 
مشروطه، نهضت ملى شدن صنعت نفت، انقالب اسالمى و 
دفاع مقدس از اصلى ترين محورهاى مبارزه بوده اند و اين، 

شناسنامه و تاريخ پر افتخار آذربايجان است.
حضرت آيت ا...خامنه اى با اشاره به تحركات تفرقه افكنانه 
برخى گروه ها در ســال هاى اول انقالب در تبريز، گفتند: 
امام بزرگوار مــا در مقابل آن حركت ها كه برخاســته از 
سياست هاى قديمى انگليسى ها بود، فرمودند «هيچكس 

نگران نباشد، چراكه خود مردم تبريز جواب آنها را خواهند 
داد» و همين گونه نيز شد.

ايشان، هوشيارى قشرهاى مختلف مردم از جمله مردم و 
جوانان و نخبگان آذربايجان را در مقابل اختالف افكنى و 
وسوسه هاى دشمنان ستودنى خواندند و گفتند: آذربايجان 
نقطه قوت انقالب و نظام اســالمى است و مردم آن در راه 
دفاع از وحدت ملى از جانشان مايه گذاشته اند كه همه بايد 

قدردان اين فداكارى باشند.
حضرت آيت ا... خامنــه اى، تنوع قوميــت هاى مختلف 
همچون ترك، فــارس، لُر، ُكرد، عــرب و بلوچ را فرصتى 
ارزشــمند براى ايران دانستند و خاطرنشان كردند: دشمن 
همواره به ايجاد شكاف قوميتى چشــم طمع دوخته تا به 
خيال خود از هر گسلى در كشور استفاده و زلزله ايجاد كند، در 
حالى كه هيچ گسلى در كشور وجود ندارد و مردم، يكپارچه 

و متحد هستند.
رهبرانقالب اسالمى با اشاره به سينه سپر كردن و ايستادگى 
اقوام بزرگ ايرانى و از همه بهتر مردم آذربايجان در مقابل 
سياست هاى خباثت آلود دشمنان، مرحوم مولوى عبدالعزيز 
ساداتى از علماى اهل سّنت بلوچ، مرحوم شهيد شيخ االسالم 
از علماى اهل سّنت كردســتان و همچنين سردار جوان و 
عرب خوزستانى شهيد على هاشمى را نمونه هايى از حركت 
متحد و هماهنگ اقوام در دفاع از اسالم و انقالب دانستند 

و افزودند: ملت ايران متحد، منسجم، همراه و همدل است.
حضرت آيت ا...خامنه اى از همين زاويه به تعبير مطرح شده در 
روزهاى اخير با عنوان «آشتى ملى» اشاره كردند و با بى معنى 
دانستن اين تعبير و انتقاد از پر و بال دادن به آن در روزنامه ها، 
گفتند: مگر مردم با هم قهر هستند كه بخواهند آشتى كنند؟ 
قهرى وجود ندارد، البته مردم ما با كسانى كه در سال ٨٨ به 
روز عاشوراى حسينى اهانت كردند و با قساوت و لودگى و 
بى حيايى، جوان بسيجى را در خيابان لخت كردند و كتك 

زدند، قهر هستند و با آنها آشتى هم نمى كنند.
ايشان افزودند: البته كسانى كه با اصل انقالب مخالف بودند 
و مى گفتند«انتخابات بهانه است و اصل نظام هدف ماست»، 
عده اى معدودند و در مقابل اقيانوس عظيم و پر طراوت ملت 

ايران، فقط يك قطره كوچك هستند.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان كردند: مردم ايران در جايى 
كه پاى اسالم، ايران، استقالل و ايستادگى مقابل دشمن در 
ميان است، با همه وجود ايستاده و با يكديگر متحد و مجتمع 
هستند، البته ممكن است در فالن قضيه سياسى دو نفر با هم 
اختالف نظر داشته باشند اما اين چيز مهم و مؤثرى نيست و 

مسئله اى عادى و طبيعى به شمار مى رود.
... خامنه اى تأكيد كردند: اقيانوس خروشان،  حضرت آيت 

منسجم و متحد ملت بايد روز به روز تقويت شود.
رهبر انقالب با اشاره به شعله هاى اميد مقدس و الهى كه 
همواره دل ملت را گرم كرده اســت افزودند: با وجود همه 
پيشرفت ها ما تاكنون در تحقق آرمان هاى اسالم و انقالب، 
تنها قدمى كوتاه برداشته ايم و بايد به سوى جامعه  اسالمِى 
عادالنه، پيشرفته، مقتدر و با عزت ،گام هاى بلندى برداريم 
كه به فضل الهى با ادامه مسير ملت و نظام، قطعاً پيروزى و 

آينده متعلق به ملت عزيز ايران خواهد بود.

مردم با هم متحدند؛ چرا مى گوييد آشتى؟
رهبر معظم انقالب در ديدار پرشور هزاران نفر از مردم آذربايجان:

اين روزها در صندوق ذخيره فرهنگيان چه مى گذرد
علت لغو سفر
 معاون نخست وزير

 روسيه به ايران 



اجتماع ٢٨٨٠پنج شنبه  ٢٨  بهمن  ماه ٠٣

مشاور عالى سازمان سنجش آموزش كشــور با اشاره به 
آخرين فرصت ثبت نام در كنكور سراسرى سال ٩٦ گفت: 
داوطلبان تا پنج شــنبه ٢٨ بهمن (امروز) فرصت دارند در 

آزمون ثبت نام كنند.
حسين توكلى اظهار داشــت: هر داوطلب مطابق ضوابط 
آزمون مى تواند متقاضى شركت در يكى از گروه هاى پنج 
گانه آزمايشى شامل گروه علوم رياضى و فنى،علوم تجربى،  

علوم انسانى،هنر،زبان هاى خارجى شود.
وى افزود: پرداخــت هزينه ثبت نام منحصــراً به صورت 
اينترنتى انجام مى شود، داوطلبان بايد به وسيله كارت هاى 
عضو شبكه بانكى شتاب كه پرداخت الكترونيكى آنها فعال 

است، با مراجعه به پايگاه سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 
٢٠٠ هزار ريال (٢٠ هزار تومان) بــه عنوان وجه ثبت نام، 
نسبت به دريافت اطالعات كارت اعتبارى (شماره سريال 

١٢ رقمى) اقدام كنند.
مشاور عالى ســازمان ســنجش گفت: در صورت عالقه 
مندى به انتخاب رشــته در دانشــگاه پيام نور و مؤسسات 
آموزش عالى غيرانتفاعى و همچنين شــركت در دو يا سه 
گروه آزمايشى داوطلب بايد كارت اعتبارى مربوط به آنها 
را جداگانه خريدارى كند.  وى افزود: آزمون سراسرى سال 
٩٦ در روزهاى پنج شنبه پانزدهم و جمعه شانزدهم تيرماه 

٩٦ برگزار خواهد شد.

مديرعامل گروه هتل هاى ايرانگردى و جهانگردى نسبت 
به برچيدن گرو گرفتن پاســپورت گردشگران خارجى در 

هتل ها تأكيد كرد.
مهرداد تاوتلى دربــاره فرهنگ گرو نگرفتن پاســپورت 
گردشگران خارجى و حتى شناسنامه و كارت ملى مسافران 
در هتل ها اظهار داشت: به واقع در هتلدارى روز دنيا ديگر 
پاســپورت و كارت شناســايى افراد به عنوان گرو گرفته 

نمى شود و روش هاى ديگرى در اين زمينه وجود دارد.
وى ادامه داد: در اين زمينه بايد از صفحات پاسپورت و كارت 
هويتى مسافر اسكن گرفته شود و بعد پاسپورت به گردشگر 
برگردانده شود و به هيچ عنوان نبايد مدارك شناسايى افراد 

در نزد رزپشن هتل نگهدارى شود.
مديرعامل گــروه هتل هاى ايرانگــردى و جهانگردى به 
ابعاد مشــكالت گرو گرفتن پاسپورت گردشگران خارجى 
پرداخت و افزود: يكى از مشــكالت، مفقود شدن و ربوده 
شدن پاسپورت مسافر است زيرا نگهدارى پاسپورت هاى 

گردشگران در اكثر هتل ها بسيار مناسب نيست.
تاوتلى دربــاره اينكه شــايد برخى خارجى هــا با هدف 
غيرگردشگرى و خطرناك به ايران سفر كنند و در آن موقع 
گرفتن پاســپورت آنها مى تواند در شناسايى هويت شان 
كمك كند، توضيح داد: مطمئن باشيد اگر يك تروريست به 
كشورمان سفر كند با پاسپورت واقعى خودش سفر نمى كند. 

گرو گرفتن پاسپورت 
خارجى ها برچيده شود

امروز،آخرين فرصت ثبت نام 
در كنكور ٩٦

دختران فرارى از خراسان
مديركل بهزيســتى خراسان شــمالى از افزايش دو 
برابرى پديده فــرار دختران از خانه در اين اســتان 

خبرداد.
اســماعيل قربانى اظهار داشت: طى سال جارى ٦١ 
مورد پديده فــرار دختران از خانه در اين اســتان رخ 
داده كه اين شاخص در مدت مشابه سال گذشته ٣٢ 

مورد بوده است.
وى ادامه داد: بيشتر زنان و دخترانى كه از خانه فرار 
مى كنند داراى تحصيالت در مقطع راهنمايى، متأهل 
و در بازه سنى ١٦ تا ١٨ سال هستند. منازل دوستان 
بيشتر مكان هايى هستند كه زنان و دختران پس از 
فرار از خانه اول به آنجا پناه مى برند.قربانى، مهمترين 
داليل فرار دختران و زنان از خانه را در اين اســتان 
ازدواج هاى اجبارى، خشونت هاى خانگى، اختالفات 

خانوادگى و اعتياد برشمرد.

مردم عصبى با 
كودكان تنبيهى 

روزنامه قانون نوشت: فروكردن مداد بر سر دانش آموز 
كرمانى، تنبيهى وحشــيانه بود كه تصوير آن، سر و 
صداى زيادى را در فضاى مجــازى برپا كرد. معلم 
سنگدل شهر رودبار كرمان، در اقدامى مذموم براى 
تنبيه دانش آموز خود، دســت به اقدامى زد كه شايد 

نمونه آن در هيچ كجاى جهان رخ ندهد.
پس از اين مقدمه، در يادداشتى به قلم حسين دهقان 
- كارشناس آموزش - آورده است: يكى از نقدهايى 
كه كارشناسان در ارتباط با رفتارهاى اجتماعى اعضاى 
جامعه دارند اين است كه چرا ما مردمى نسبتًا عصبى 

هستيم.
وقتى در فضاى جامعه كوچك ترين تصادفى اتفاق 
مى افتد، منجر به درگيرى در سطح جامعه مى شود. 
همين تصادف ها و حتى بزرگ تــر از آن در برخى از 
كشورها و حتى كشورهاى شرق و جنوب شرق آسيا 
مشاهده مى شود. در اين وضعيت به راحتى حتى بدون 
اينكه كار به فرآيند پليس كشيده شود و حتى بدون 
يك گفتگوى ســاده، از كنــار آن مى گذرند. در اين 
كشورها تصورشــان از تصادف واقعاً تصادف است. 
در حالى كه در كشــور ايران كنشگر اجتماعى ما اين 
مسئله را تصادف تعبير نمى كند و آن را عمدى تصور 
مى كند و شروع به متهم كردن طرف مقابل مى كنند. 
سابقه و ريشه اين مسئله در همين نوع خشونت هايى 
است كه در دوران كودكى و در مدرسه اتفاق مى افتد.

بوى لجن در آبادان 
بر اســاس گزارش هاى مردمى بويى شبيه به بوى 
گاز كه برخى آن ر ا به بوى لجن نيز تشــبيه كردند 
مناطقى از آبادان را فراگرفته است.مدير روابط عمومى 
پااليشگاه آبادان در اين باره اظهار داشت: اين موضوع 
ارتباطى با اين پااليشــگاه ندارد. رضا نعيمى بابيان 
اينكه بر اساس پيگيرى هاى ما منشأ اين بو خط لوله 

گاز شهرى بوده است.

از حداكثر تا صفر 
شــهال كاظمى پور جمعيت شــناس و عضو هيئت 
علمى دانشگاه گفت: بارورى كشــور ما در دهه ٦٠ 
در ســطح حداكثرى بوده، طورى كه حدود شش تا 
هفت فرزند از هر مادر متولد شــده است، اين نرخ در 
دهه هاى ٧٠ و ٨٠ به شدت كاهش پيدا كرد و در دهه 
حاضر نيز براساس آمارهايى كه اعالم مى شود، به٨/١ 
رسيده ؛ اين رقم زير ســطح جانشينى است. تجارب 
كشورهاى ديگر نشــان مى دهد كه اگر بارورى زير 
ســطح جانشــينى بيايد و اين روند ادامه پيدا كند، 
جمعيت آن كشور در يك دوره ٢٠ تا ٣٠ ساله به رشد 

صفر مى رسد.

نى نى هاى برفى
رئيس سازمان امداد و نجات با تشريح جزئيات جديد 
برف و سيل در كشور از تولد نوزادانى كه طى چند روز 
گذشــته در كوالك به دنيا آمدند، خبر داد.مرتضى 
سليمى گفت شــش نوزاد نيز در اين برف و كوالك 
چشمشــان به دنيا باز و با كمــك امدادگران به دنيا 

آمدند. 

چرك نويس

رئيس انجمن جراحان قلب ايران، نســبت به افزايش 
بيمارى هاى قلبى در بين جوانان ايرانى هشدار داد.

محمدعلى يوسف نيا در نشست خبرى پنجمين كنگره 
بين المللى مشترك قلب و عروق ايران، به پايين بودن 
ســن ابتال به بيمارى هاى قلبى در ايران نسبت به ساير 
كشورها اشــاره كرد و گفت: به همين دليل ميزان ابتال 
به بيمارى هاى قلبى در جوانان رو به افزايش اســت و 
به همين نسبت، ميزان ســكته قلبى در بين اين قشر از 

جامعه زياد است.
وى افزود: جوانان به دليل داشــتن نيروى جوانى و اين 
تصور كه اين بيمارى ها براى افراد ميانسال است، كمتر 
خود را تحت معاينات پزشكى قرار مى دهند و به همين 
دليل اگر مشكلى داشته باشند، شــناخته نمى شود و در 
نهايت به دليل بروز مشكالت حادتر يا سكته به پزشك 

مراجعه مى كنند.
يوســف نيا، شــايع ترين بيمارى هاى قلبى در ايران را 
بيمارى عروق كرونــر (رگ هاى تغذيــه كننده قلب) 
عنوان كرد و گفت: سفت شدن رگ هاى قلبى از بدو تولد 
براى همه افراد آغاز مى شــود و با گذر عمر افزايش مى 
يابد اما اينكه اين بيمارى در چه سنى بروز كند، بستگى 
به نوع زندگى و تغذيــه افراد دارد؛ افرادى كه ســبك 
زندگى صحيحى دارند، ديرتر با اين مشــكالت روبه رو 
مى شوند و افرادى كه به اين مسئله توجه ندارند ممكن 

اســت در ســنين پايين و جوانى به اين بيمارى مبتال
 شوند.

رئيس پنجمين كنگره بين المللــى قلب و عروق ايران 
نيز بر لزوم توجه به تربيت نيروى متخصص در رشــته 
جراحى قلب تأكيد كرد و گفت: جراحى قلب غير از يك 
كار جسمى سخت، يك كار روانى بسيار سنگين است؛ 
يك جراح ممكن است حدود هشت ساعت صرف يك 
جراحى كند كه كار بسيار سخت و طاقت فرسايى است 
طورى كه بعد از اتمام جراحى نمى تواند گردن يا كمر خود 
را صاف كند، اما متأسفانه هر روز با هجمه هاى زيادى به 
پزشكان از سوى افراد مختلف در جامعه مواجه مى شويم 

كه باعث دلسردى جراحان قلب مى شود.
يوسف نيا افزود: در گذشته افراد با عشق وارد رشته هاى 
پزشكى مى شــدند و اين يك كار به اصطالح دلى بود 
اما اكنون هر كس مى خواهد وارد اين رشــته شود همه 
جوانب كار را مى سنجد اما در مقابل تعرفه هاى نامناسب، 
تجهيزات و امكانات كم و شأن و منزلت پايين در انتظار 
او است، از اين كار منصرف مى شود و رشته هاى آسان 

ترى را انتخاب مى كند.
وى تأكيد كرد كــه اگر به همين صــورت پيش برود و 
توجهى به متخصصان اين رشته نشود، در آينده با كاهش 
قابل توجهى از اين متخصصان و مشكالت ناشى از آن در 

جامعه مواجه خواهيم بود.

كارشناس سازمان هواشناسى گفت: روز پنج شنبه(امروز) در 
سراسر كشور بارش باران را خواهيم داشت.

محمد اصغرى اظهار داشت: ســامانه بارشى جديدى وارد 
آسمان كشور شده و در همين راستا شدت بارش ها در غرب 

و شمال غرب كشور افزايش مى يابد.
وى افزود: در جنوب و جنوب غرب كشــور نيز شاهد رگبار 

باران و همچنين وزش باد شديد و رعد و برق خواهيم بود.

كارشناس سازمان هواشناسى با اشــاره به بارش باران در 
سراسر كشــور طى روز پنج شــنبه اذعان كرد: پنج  شنبه 
٢٨ بهمن ماه شــاهد بارش باران در آسمان سراسر كشور 

خواهيم بود.
اصغرى از كاهــش دما در برخى از نقاط كشــور خبرداد و 
تصريح كرد: دماى هوا در سواحل شمالى كشور ٥ تا ٨ درجه 

كاهش خواهد يافت. 

اخيراً وقتى وارد بازار مى شويم محصوالتى به چشم 
مى خورد كه بدون داشتن استاندارد الزم به فروش 
مى رسند و مردم هم بى خبر از بهداشتى بودن يا 

نبودن اقدام به خريد آنها مى كنند.
در يكسال اخير محصول جديدى كه وارد بازار شد، 
شامپوهايى بود كه با نام شــامپو ترياك به دست 
مشتريان مى رسيد و هنوز هم فروش آن ادامه دارد.

صالحى متخصص پوست و مو در گفتگو با ميزان 
درباره اين شامپوها مى گويد: شامپو هاى ترياك كه 
مدتى است در بازار به فروش مى رسد از شهرهاى 

مرزى به صورت غير قانونى وارد بازار مى شود.
وى با بيان اينكه شــامپوهاى ترياك از اســانس 
ترياك تهيه مى شوند افزود: سالمت اين شامپوها 
مورد تأييد نيســت و در صورت استفاده، فرد دچار 
حساسيت هاى شديد پوستى و ريزش مو مى شود.

اين متخصص پوست و  مو در ادامه با اشاره به اينكه 
در صورت استفاده، بوى ترياك در محيط پخش 
مى شود گفت: بهتر است از مصرف اين محصوالت 
خوددارى كنيم  چرا كه عــوارض آن گريبانگير 

مصرف كننده مى شود.
وى در پايان بيان داشــت: همچنين اســتفاده از 
شــامپو هاى ترياك مى تواند منجر به اعتياد در 
مصرف كننده شــود كه اين موضــوع مى تواند 
ترفندى باشــد براى قاچاقچيان مــواد مخدر كه 

مى خواهند اعتياد را در جامعه گسترش دهند.

  مهر | آقاى عنبرانى يكى از خادمان سن وسال دار 
حرم رضوى است كه سال هاســت به عنوان متخصص 
ساعت در حرم امام رضا(ع) خادمى مى كند. آقاى عنبرانى 
٦٨ ســال دارد كه ٣٥ ســال اين عمر در صحن و رواق 
حضرت ثامن(ع) گذشته اســت: « ٢٨ سالى مى شود كه 
كارشناس ساعت حرم هستم و كليه ساعت هاى حرم در 
اختيار من است. اآلن دو ساعت مركزى داريم كه باالى 
گلدسته ها هستند. يكى از اين ساعت ها ١٤٠ سال دارد و 
آن يكى هم ٥٥ ساله است. حدود ٢٠٠ ساعت هم در حرم و 
اتاق ها وجود دارد كه رسيدگى به آنها بر عهده من است.»

يكى از اين ســاعت ها باالى ايوان غربى صحن انقالب 
اسالمى و ديگرى بر فراز ايوان جنوبى صحن آزادى جاى 
گرفته به طورى كه از مســافت دور قابل مشاهده است: 
«ســاعتى كه در صحن آزادى قرار دارد، قديمى تر است 
و حدود ١٤٠ سال عمر دارد. هردوى اين ساعت ها آلمانى 
هستند؛ البته درباره اين موضوع شك و ترديد وجود دارد 
كه بعضى معتقدند كه انگليســى و برخى هم مى گويند 
سوئيسى هستند. يك ساعت ديگر هم ساعتى است كه به 
اسم «ساعت معاون» معروف شده و عمر كمترى و حدوداً 
نيم قرن دارد. اين ساعت، سه دســتگاه كوك، دستگاه 
زنگ ربع زن و دستگاه زنگ ساعت زن داشت و اين همان 
ساعتى است كه زنگ مى زند و شما با صداى آن آشنايى 

داريد. هر يك ربع يك بار اين ساعت زنگ مى زند. ربع اول 
يك زنگ، نيم ســاعت دو زنگ، ٤٥ دقيقه سه زنگ و با 

عوض شدن ساعت چهار زنگ به صدا درمى آيد.»
آقاى عنبرانى سومين نســل از ساعت سازانى است كه 
مسئول ساعت حرم شده است. خودش قبًال بيرون از حرم 
مغازه ساعت سازى داشته اما اآلن سال هاست چشمش به 
عقربه هاى ساعت حرم است: «ما هميشه به اين ساعت ها 
رسيدگى مى كنيم. آنها را روغن كارى مى كنيم، چرخش 
را عوض مى كنيم و خرابى هايشان را مى گيريم. خالصه 

اگر سايه ما باالى سر آنها نباشــد اين ساعت ها درست 
كار نمى كنند. دو بار اين ســاعت ها كامًال خراب شدند 
كه مجبور شديم كل ساعت را پياده و دوباره سوار كنيم و 
براى همين يك هفته ساعت كًال تعطيل بود. ساعت حرم 
عقربه هاى يك مترى دارد و قبًال كوكى بود و بايد روزى 
دو بار آن را كوك مى كرديم. آن زمان خيلى سنگين بود 
و فقط وزن كوك هايش سه تن بود ولى  اآلن آن را برقى 
كرديم و خودش خودكار با برق كوك مى شود اما هنوز به 

رسيدگى ما احتياج دارد.»

«ريكا» و «كيجا» همان دو پلنگ نر و ماده اى هستند كه 
سال هاست در باغ وحش تهران كه از لحاظ بين المللى 
اســتاندارد «اى  اى پى» را داراســت زندگى مى كنند. 
بدون شــك كيجا و ريكا مهمترين حيوانات باغ وحش 

پايتخت هستند.
ريكا، توله نرى كه ١٥ ســال پيش در منطقه پارك ملى 
پابند مازندران توسط محيط بانان پيدا مى شود و اسمش 
را ريكا به زبان محلى يعنى «پســر» مى گذارند و توله 
پلنگ ماده ديگرى نيز كه در تله شــكارچيان به دام مى 
افتد و در نهايت دست چپش قطع مى شود و پس از نجات 

اسمش را كيجا يعنى «دختر» مى گذارند و به همراه ريكا 
به باغ وحش تهران منتقل مى كنند و حال قرار است اين 

پلنگ ها،  پدر و مادر شوند.
ايمان معماريان دامپزشــك باغ وحش تهران گفت: «با 
توجه به ســن باالى ريكا توانايى جفتگيرى طبيعى را 
از دســت داده بود به همين خاطر با هماهنگى هايى كه 
با اروپايى ها انجام شد، تصميم گرفتيم در مرحله اول از 
ريكا اسپرم بگيريم تا اين ژن با ارزش را حفظ كنيم و در 
مرحله دوم كيجا بيهوش و پس از آن معاينه، خونگيرى و 
سونوگرافى شد تا ببينيم قابليت توليد مثل كيجا تا چه حد 

است و خوشبختانه متوجه شديم كه كيجا كامًال قابليت 
توليد مثل باال را دارد و اميدواريم در آينده نخستين بار در 
ايران پلنگ هاى ايرانى در باغ وحش توليد مثل كنند، در 
واقع اين موضوع نخستين بار است كه پلنگ ايرانى در 

اسارت باردار مى شود.» 
طبق تحقيقات صورت گرفته سال ها پيش در تمام نقاط 
ايران پلنگ ايرانى زيست مى كرده اما درحال حاضر تنها 
٥٠٠ پلنگ باقى مانده است كه در مناطق شمال، غرب 
و بخش هاى مركزى كشور همچون گيالن، گلستان، 

لرستان، يزد و كوير ايران زيست مى كنند.

كشفيات جديد در پاسارگاد

نحوه حمل سنگ هاى ٥٠ تنى در 
دوره هخامنشى

 افزايش بيمارى هاى قلبى در جوانان ايرانى

سال هاى آينده كمبود جراح قلب
 خواهيم داشت

چه كسى ساعت حرم امام رضا (ع) را كوك مى كند؟

«كيجا» مادر مى شود

آسمان سراسر كشور امروز بارانى است

سرپرست هيئت بررسى شهرستان پاســارگاد از شناسايى معادن سنگ هاى 
مجموعه تاريخى و آثار نويافته جديدى از دوره هخامشى در دشت پاسارگاد و 

نواحى همجوار آن خبر داد.
به گزارش تسنيم، فرهاد زارعى كردشولى اظهار داشت: از اين آثار مى توان به 
دو معدن سنگ هاى آهكى تراورتن سفيد در كوه الماس بُرى تنب كرم و معادن 

سنگ هاى ماسه سنگى موسوم به ابوالوردى اشاره كرد.
به گفته اين باستان شناس، اگرچه معدن الماس بُرى در گذشته توسط باستان 
شناسانى كه در حوزه پاسارگاد  و تخت جمشيد كار كرده بودند، شناسايى شده بود 
ولى از نحوه و چگونگى برداشت اين سنگ ها گزارشى منتشر نشد.                                                                  
وى با اشاره به وسعت بيش از ٦ كيلومتر مربع معدن الماس بُرى گفت: اين معدن 
مهمترين  و بزرگ ترين معدن هخامنشى مربوط به پاسارگاد است كه از بيش 

از ٤٠ قسمت آن سنگ برداشت شده است.
زارعى كردشولى درباره سيستم برداشت سنگ از معادن گفت: پس از انتخاب 
محل بُرش و بر اساس ابعاد بلوك مورد نياز، حجاران اقدام به جداسازى بلوك ها 
با انواع تيشه و قلم مى كردند (فاصله هر بلوك بريده شده با بدنه اصلى كوه بين 
٥٠ الى٨٠ سانتيمتر و به اندازه عرض شانه حجاران بود). وى افزود: در مرحله 
بعد بلوك ها كه  به صورت قلم ستون هاى نيمه تراش و مكعبى شكل به وزن 
بين ٢ تا ٥٠ تن بودند را از صخره ها جدا كرده و در دره هاى ريگزار مانند معدن به 

دامنه كوه منتقل مى كردند.
اين باستان شناس در ادامه گفت: در مرحله بعدى بلوك ها را  سوار بر ارابه هاى 
بزرگ كرده و به وسيله چهارپايانى مانند گاو پس از گذر از تنگه هاى بالغى و 
سعادتشهر، به پاســارگاد انتقال داده و كار مى گذاشتند سپس بلوك ها يا قلمه 
ستون ها را به وسيله انواع تيشه ها (از زبره تراش تا بسيار ظريف) صاف و در پايان 

به وسيله ليف درخت خرما يا پوست كوسه صيقلى مى كردند.
زارعى كردشولى در ادامه به معدن ابوالوردى اشاره كرد و افزود: اين معدن به 
تازگى شناسايى شده و از سنگ هاى استخراج شده آن، در پر كردن فضاى داخلى 
ديواره صفه تل تخت و زير سازى كاخ ها و آبنماهاى باغ شاهى استفاده كردند.

وى از ديگر سنگ هاى مورد استفاده دربناهاى مجموعه پاسارگاد، به سنگ سياه 
اشاره كرد و اظهار داشت: گروه بررسى اميدوار است در حوزه فرهنگى همين 

شهرستان، معدن آن را شناسايى كند.
وى عنوان كرد: رگه هايى از ســنگ هاى ســياه، در بخش  جنوب شــرقى 
شهرستان(منطقه دهستان سرپنيران)شناســايى شده كه از نظر نوع و جنس 

سنگ با سنگ سياه مجموعه قرابت نزديكى دارد.

سرپرست هيئت بررسى شهرستان پاســارگاد بابيان اينكه كشاورزى يكى از 
زيرساخت هاى حكومت دوره هخامنشى را تشكيل مى داد، گفت: هخامنشيان 
اقدام به ساخت كانال، جوى و سدهايى در دشت پاسارگاد و نواحى همجوار آن 

كرده و كشت و زراعت و باغدارى مى كردند.
وى با بيان اينكه، اين كانال ها كه در ادبيات باستان شناسى و محاوره به نام دختر 
بُر يا راه شاهى معروف هستند، گفت: اين كانال ها كامًال منحصر به فرد بوده و 
هخامنشيان با استفاده از دانش بااليى كه در زمينه مديريت آب و كنده كارى در 

صخره ها داشتند، چنين آثار بى بديلى را خلق مى كردند.
به گفته اين باستان شــناس، بعد از افول هخامنشيان و از دست رفتن كارايى 
انتقال آب اين كانال ها، از بخش هايى از آن به عنوان ايل راه عشايرى ايالت 

فارس استفاده مى شد.
سرپرست هيئت برنامه بررسى و شناسايى باستان شناختى شهرستان پاسارگاد 
از ديگر آثار دوره ساســانى به كارگاه هاى توليد مواد غذايى(شــيره انگور) و 

كارگاه هاى ذوب فلز اشاره كرد و گفت: بيش از ٥٠ محوطه استقرارى از اين نوع 
محوطه هاى صنعتى شناسايى شده است.

زارعى كردشولى با بيان اينكه از دوره اسالمى نيز آثار بى بديلى در دشت هاى 
شهرستان و نواحى همجوار آن شناسايى شد، افزود: بيشتر آثار اسالمى شناسايى 

شده، مربوط به اوايل اسالم بود.
وى به شناسايى آثارى از قرون ميانه اسالمى و خصوصاً در زمان اتابكان فارس 
اشاره كرد و گفت: در اين بررسى تعداد قابل توجهى از محوطه هاى استقرارى 
شناسايى شد كه بر اساس مدارك مهم باستان شناسى مربوط به قرون ششم 

تا هشتم هجرى هستند.
اين باستان شناس اضافه كرد: از قرون متأخر اسالمى (از قرون نهم هجرى تا ١٤ 
هجرى)آثارى نظير بقاع متبركه و قبرستان هاى با سنگ قبرهاى نفيس (دوره 
صفوى)، تعدادى پايه پل بر روى پلوار(حداقل چهار پل)، سه آسياب و همچنين 

كاروانسرا شناسايى شد.

محصوالتى كه منجر به اعتياد مى شود

ترفند قاچاقچيان براى 
توزيع ترياك



٠٤استان ٢٨٨٠پنج شنبه  ٢٨  بهمن  ماه 

خبر

بهره بردارى از پروژه 
آبرسانى به مهيار

پروژه آبرسانى به روستاى مهياردرشهرضا با اعتبارى 
بالغ بر چهار ميليارد ريال به بهره بردارى رسيد.

در اين پـروژه چاه آبى بـه عمق ٢٢٠ متـر و دبى١٨ 
ليتر بر ثانيه احداث شـد. با بهره بردارى از اين پروژه 
٣٥١خانـوار روسـتايى از آب آشـاميدنى بهـره منـد 

شدند.
همزمان عمليات اجرايى چهارر روژه روستايى نيز با 

اعتبارى بالغ برهفت ميليارد آغازشد.

احداث باغ بزرگ توليد انگور 
در تيران

مدير جهـاد كشـاورزى شهرسـتان تيـران و كرون 
گفت: باغ بزرگ توليد انگور به وسـعت ٨٢ هكتار در 

شهرستان تيران و كرون احداث شد.
محسـن حـاج عابـدى اظهـار داشـت: بيـش از 
هـزار و ٢٠٠ هكتـار از اراضـى شهرسـتان تيـران و 
كـرون تحـت كشـت انگـور و تاكسـتان اسـت و 
سـاليانه ١٥ هـزار تـن انگـور سـاليانه برداشـت

 مى شود.
 وى افـزود: بـراى يكپارچـه سـازى در راسـتاى 
افزايـش توليـد و كاهـش هزينـه هـا بـاغ بـزرگ 
توليـد انگـور در شهرسـتان تيـران و كـرون ايجـاد 
شـده و در اين بـاغ بيـش از ١٢٠ هـزار اصلـه نهال 
انگور كشمشـى بى دانه قرمز و سـفيد كاشـته شـده 
و از تكنولـوژى هـاى روز در اين باغ اسـتفاده شـده 

است.

اجراى نهضت آسفالت در 
روستاهاى استان 

مديـركل روسـتايى اسـتاندارى اصفهـان از اجراى 
نهضت آسفالت در روستاهاى استان خبرداد.

عيسـى بهمنى اظهار داشـت: فعاليت هاى عمرانى 
در روسـتاها در سه سال گذشته رشـد خوبى داشته و 
به نيازهاى گوناگون روسـتاها توجه شده كه توسعه 
معابر و بهسازى آنها يكى از مهمترين اين برنامه ها 

بوده است.
وى افـزود: نهضـت آسـفالت در روسـتاها انجـام 
شـده و ٣٨ هـزار تـن قيـر رايـگان در روسـتاهاى 
اسـتان توزيـع شـده و به واسـطه ايـن قيـر رايگان 
معابر آسـفالت شـده انـد و ايـن كار همچنـان ادامه 

دارد.

تكميل مناسب سازى تقاطع 
چهارراه جهاد

مدير منطقه يك شـهردارى اصفهان گفت: مناسب 
سـازى پياده رو و تقاطع چهـارراه جهـاد هفته آينده 

تكميل مى شود.
حميـد عصارزادگان اظهار داشـت: مناسـب سـازى 
نتهـاى  پيـاده رو و تقاطـع چهـارراه جهـاد در ا
خيابـان جهاد-بزرگـراه شـهيد خـرازى در دسـت 

اجراست.
وى با اشـاره به اينكـه اين پروژه تاكنـون ٧٠ درصد 
پيشرفت داشته اسـت، افزود: مناسب سازى پياده رو 
و تقاطع چهارراه جهاد با اعتبـار ٥٠٠ ميليون ريال تا 

پايان هفته آينده تكميل مى شود.

اكران «تنگراه» و 
«مهين داستان نانوشته» 

پنجمين برنامه «پاتوق مســتند» همراه با اكران دو 
فيلم مســتند روز جمعه ٢٩ بهمن ماه ساعت ١٦ در 

كتابخانه مركزى برگزار مى شود.
اين برنامه به اكران فيلم مســتند «تنگراه» ساخته 
مهوش شيخ االسالمى و مســتند «مهين داستان 
نانوشــته» ســاخته زهرا نيازى اختصاص يافته كه 
پس از نمايش با حضور دو كارگردان مستند همراه با 

تحليل و نقد فيلم ها برگزار مى شود. 
عالقه مندان براى شركت در اين برنامه مى توانند 
ساعت ١٦ به محل كتابخانه مركزى واقع در خيابان 

باغ گلدسته مراجعه كنند.

مديركل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان با تأكيد بر 
اينكه آموزش و پرورش نتوانسته عدالت آموزشى را براى 
دانش آموزان با نيازهاى خاص فراهم كند، گفت: آموزش و 

پرورش در الفباى كار خودش هم مانده است.
محمد حسن قائديها با اشاره به اينكه ايجاد عدالت آموزشى 
در سطح كشور در ســال هاى اخير مورد توجه بوده است، 
اظهار داشــت: از اين رو تمام تالش ما براى ايجاد شرايط 
نسبى يكسان و بسترى مناسب براى همه دانش آموزان 
عادى و دانش آموزان با نيازهاى خاص است. وى با تأكيد 
بر اينكه آموزش و پرورش هنوز نتوانسته عدالت آموزشى 
را براى دانش آموزان با نيازهاى خاص فراهم كند، افزود: 

آموزش و پرورش بعضاً در الفبــاى كار خودش هم مانده 
است.

مديركل آموزش و پرورش با اشــاره بــه اينكه آموزش و 
پرورش بدون كمــك و همراهى خّيران، تــوان تأمين و 
برطرف كردن نيازهاى دانش آموزان را ندارد، اضافه كرد: 
همه بايد به اين باور برسيم كه در تربيت فرزندان كشورمان 
نقش آفرينى كنيم و در اين راســتا در حد تــوان از هيچ 
همكارى و مساعدتى دريغ نكنيم. وى تصريح كرد: بايد 
توجه داشته باشيم كه سالمت روحى كودكان را در مدرسه و 
سالمت جسمى آنها را پزشكان تأمين مى كنند و بايد هر دو 

نهاد به اين وظيفه خود اشراف كامل پيدا كنند.

مديركل كميته امداد استان اصفهان گفت: بيش از دوهزار 
بيمار خاص و صعب العالج كميته امداد اصفهان، از خدمات 

بيمه تكميلى استفاده مى كنند.
حميدرضا شيران اظهار داشت: از ابتداى امسال تاكنون، ١٤ 
ميلياردريال براى تأمين هزينه هاى بيماران دياليزى، ام اس، 
پيوند كليه، تاالســمى، هموفيلى، سرطانى، ديابت، قلبى، 
اعصاب و روان، سكته مغزى، قطع نخاع، پاركينسون، فلج 

اندام و آلزايمر هزينه شده است.
وى با بيان اينكه اين ميزان پرداخت هزينه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ٢٠ درصد افزايش داشته است، افزود: از اين 
تعداد بيمارخاص و صعب العالج شناسايى  شده، ٦٨٠ نفر به 

دليل عوارض ناشى از بيمارى خود زمينگير شده اند و نياز به 
نگهدارى، پرستارى و خدمات خاص دارند.مديركل كميته 
امداد استان اصفهان گفت: اين بيماران ضمن برخوردارى 
از ساير كمك هزينه هاى بيماران خاص و صعب العالج، به  
منظور جبران بخشى از هزينه هاى نامحسوس و قدردانى از 
خانواده اين افراد، ماهيانه يك  ميليون ريال به  عنوان كمك  

هزينه نگهدارى دريافت مى كنند. 
شيران خاطرنشــان كرد: حمايت بيماران خاص و صعب 
العالج تحت حمايت امداد اين استان به منظور تأمين حداقل 
هزينه هاى درمان، كاهش فشارهاى روحى و اجتماعى اين 

قشر آسيب پذير و نيازمند در جامعه انجام مى شود.

آموزش و پرورش 
در الفباى كار خود مانده است

حمايت كميته امداد از 
بيماران خاص و صعب العالج

استاندار اصفهان گفت: طرح جامع گردشگرى دهكده 
هزار چشمه سميرم توسط شركتى سرمايه گذار در منطقه 
سميرم در كنار ســد قره قاچ با سرمايه گذارى بالغ بر ٢٠ 

هزار ميليارد ريال اجرايى خواهد شد.
رســول زرگرپور اظهار داشــت: در قالب طرح آمايش 
ســرزمين، گردشــگرى به  عنوان يكى از اصلى ترين 

محورهاى توسعه استان در نظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه از طرح هاى توسعه گردشگرى استقبال 
مى كنيم، افزود: مديريت اســتان تــالش مى كند كه 
گردشگران داخلى و خارجى را به استان هدايت كند كه 
در بخش گردشگرى درمانى، طبيعى، ميراثى، ورزشى 
و ... ســرمايه گذارى نمايند كه در اين راستا تمهيدات و 

تسهيالتى نيز در نظر گرفته شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به دو طرح گردشگرى عظيم 
در اســتان تصريح كرد: دو طرح بزرگ گردشگرى سد 
قره قاچ در شهرستان سميرم و سد باغكل در شهرستان 
خوانســار مى تواند در توسعه گردشــگرى اين مناطق 

مؤثر باشد.
وى از تصويب كامل طرح بزرگ گردشــگرى سد قره 
قاچ در شهرستان ســميرم خبر داد و گفت: متأسفانه به 
دليل برخى مشــكالت ادارى، تصويب اين طرح پنج 

سال زمان برد.
زرگرپور اين منطقه را بســيار زيبا، وســيع و بســيار 
خوش منظر خوانــد و افزود: در ايــن منطقه هم منظر 

طبيعى سد و هم كوهستان را مشاهده خواهيم كرد.
استاندار اصفهان گفت: توســعه  اين منطقه در فاز اول 
٩٠ هكتار و در ادامه تا ٦٠٠ هكتار صورت خواهد گرفت 
كه دو هزار و صد نفر اشــتغالزايى به صورت مستقيم و 

غيرمستقيم ايجاد خواهد كرد.
زرگرپور به طرح گردشگرى باغكل خوانسار اشاره كرد 
و افزود: با توجه به اينكه اين منطقه هم منطقه اى بكر و 
طبيعى است مى توانيم چشم اندازها، چشمه ها و مناطق 

طبيعى زيبايى را مشاهده كنيم.
اســتاندار اصفهان بيان كرد: در حــدود ٦٠ هكتار در 
ســه نقطه در اطراف اين ســد براى اجراى طرح جامع 
گردشگرى پيش بينى شده است كه زمان اجراى طرح 
چهار سال و سرمايه گذارى ٨٦٠ ميليارد ريالى را در پى 

خواهد داشت.

ساسان اكبرزاده

«طرح سامانه اطالعات بانوان شاخص استان اصفهان 
كه براى اولين بار در كشــور اجرايى شده، ٩ اسفند ماه 
ســال جارى با حضور معاون زنان و خانــواده رئيس 
جمهور، اســتاندار و مسئوالن استان رســماً رونمايى 

خواهد شد.»
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان 
در جمع خبرنگاران اين مطلب را اعالم كرد و در تشريح 
اين طرح گفــت: طرح اوليه ســامانه اطالعات بانوان 
شاخص اســتان اصفهان در ســال ٩٣ تهيه و با تأييد 

استاندار براى اجراى آن تأمين اعتبار شد.
سهيال اثنى عشران وجود اطالعات جامع بانوان براى 
دستگاه ها، به روز بودن سامانه، امكان گزارش گيرى 
از سامانه براى دستگاه ها و... را از جمله امكانات سامانه 
اطالعات بانوان شاخص اســتان اصفهان برشمرد و 
اظهار داشت: اين سامانه در سه قسمت بانك اطالعاتى 
بانوان شاخص استان، آمار حوزه بانوان و مراكز حوزه 

مربوط به بانوان طراحى شده است.
وى افزود: در قسمت اول، شناســايى بانوان شاخص 
صورت مى گيــرد و در ٢٠٠ دســتگاه اجرايى عوامل 
آموزش كارگاهى مى بينند كه تاكنون در صد دستگاه 
اجرايى اين آمــوزش ها به پايان رســيده و اطالعات 
بانوان شاخص وارد سامانه شده است كه پس از تأييد 

رئيس دستگاه اجرايى، براى ما ارسال خواهد شد.
اثنى عشــران  ادامه داد: بانوان شاخص در حوزه هاى 
فعاالن دانشگاهى، علمى و حوزوى، هنرى، اقتصادى، 
فرهنگى، مديران، نمايندگان مجلــس، فرمانداران، 
شهرداران، مشاغل، زنان سرپرست خانوار، ورزشكاران 

و... پايش خواهند شد.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان 
آمار حوزه بانوان را قسمت دوم سامانه اطالعات بانوان 
شاخص استان بيان كرد و گفت: در اين قسمت سامانه 

طورى طراحى شــده كه آمار به صورت نمودار بوده و 
افزايش يــا كاهش آمار مدنظر خواهد بود كه شــامل 
آمار بانوان ايثارگر، تحصيلكرده، ورزشــكاران، زنان 
سرپرست خانوار، آمار طالق و ازدواج، زنان روستايى، 
زنان زندانى، زنان آســيب ديده اجتماعى و بانوان در 
پست هاى مديريتى و... را پوشش مى دهد و در قسمت 
ســوم هم مراكز مربوط به حوزه بانوان فعال است كه 
بانوان كانون هاى فرهنگى_ اجتماعى، سازمان هاى 
مردم نهاد، خيريه ها، بانوســراها، مددســراى بانوان، 

شركت تعاونى بانوان و... را در بر مى گيرد.
اثنى عشــران با بيــان اينكه اعتبــار تخصيص يافته 
به اجــراى طرح ســامانه اطالعات بانوان شــاخص 

اســتان اصفهان ٣٠ ميليون تومان بود، افزود: اجرا و 
راه اندازى اين طرح به مــا كمك مى كند تا اطالعات 
به روز و جامعى از بانوان استان داشته باشيم و مديران 
بتوانند براساس واقعيات در حوزه بانوان، برنامه ريزى و 
تصميم گيرى هاى مناسبى داشته باشند و هدف دولت 

مبنى بر استفاده از خدمات الكترونيك، تحقق يابد. 
وى از اجراى طرح توان افزايــى و ارتقاى تاب آورى 
اجتماعى زنان و خانواده كه يك طرح ملى است خبر داد 
و گفت: طرح توان افزايى و ارتقاى تاب آورى اجتماعى 
زنــان و خانواده همزمان در سراســر كشــور اجرايى 
مى شود و براى اجراى آن در استان اصفهان ٨٠ ميليون 
تومان از ســوى دفتر معاونت زنان و خانواده رياست 

جمهورى اختصاص يافته است.
اثنى عشــران تصريح كرد: اين طرح در دو مرحله اجرا 
خواهد شد كه در مرحله نخست ٢٠ سازمان مردم نهاد 
كه در حوزه هاى اجتماعى، ســالمت و پيشگيرى از 
آسيب هاى اجتماعى فعاليت دارند شناسايى مى شوند 
و ٢٠ نفر را كه داراى شــرايط الزم باشد انتخاب كرده 
و هركدام كارگاه آموزشى ٣٦ ساعته اى را مى گذرانند 
و در مرحله دوم نيز مناطق پرآسيب و خانواده هاى در 

معرض خطر و آسيب ديده شناسايى خواهند شد. 
وى با اشــاره به اعتبارات ملى و اســتانى حوزه زنان 
هم گفت: در ســال جارى دفتر معاونت زنان و خانواده 
رياســت جمهورى، ٢٥ ميليون تومــان اعتبار براى 

حوزه هاى فعال ســازمان هاى مردم نهــاد در زمينه 
آموزش، مشــاوره و درمــان كودكان آســيب ديده 
و در معرض آســيب حاشــيه شــهر اصفهان و طرح 
توانمندسازى والدين مناطق حاشيه اى شهر اصفهان 
به منظور پرورش فرزندان تــاب آور در برابر اعتياد و 
آسيب هاى اجتماعى اختصاص داد كه صرف آموزش 
٤٠٠ نفر از والدين كودكان آســيب ديده در ١٥ كارگاه 
آموزشى، آموزش ده  مربى، آموزش ٢٠٠ نفر از والدين 

مناطق حاشيه نشين و... گرديد. 
اثنى عشــران از اجراى طرح ايراپــن (بيمارى هاى 
غيرواگير ايرانيان) براى زنان به صورت آزمايشــى با 
اعتبار ١٥٣ ميليون تومان در شهرضا خبر داد و گفت: 
اين طرح به منظور كنترل سرطان هاى مختص زنان 
اجرا شد و ١٦٧ پزشك، مراقبين سالمت و كارشناسان 
متخصص حــوزه  ســالمت، آموزش هــاى الزم را 
فراگرفته و به ٤٦ هزار و ٨٦ نفر از بانوان آموزش دادند، 
البته ١٩ هزار و ٧٦٥ نفر نيز امسال تحت غربالگرى اين 
ســرطان ها قرار گرفتند كه بسيا رهم مفيد و اثربخش 
بود. وى در ادامه افزود: از ٤٠ باغ بانوان كه در ســطح 
استان احداث شده و يا در حال احداث است هم اكنون 
٢٦ باغ بانوان در استان به بهره بردارى رسيده و دو باغ 
بانوان در شــهرهاى درچه و مباركه نيز تا پايان سال 
جارى به بهره بردارى خواهد رســيد و ٢٣ درصد باغ 
بانوان در حال احداث استان، پيشرفت فيزيكى بيش از 
٣٠ درصد دارند و بقيه نيز فقط زمينى است كه براى باغ 

بانوان در نظر گرفته شده است.
اثنى عشران مى گويد: در ســال جارى از محل اعتبارات 
اســتانى هم ٤٣ ميليون تومان به حوزه زنــان در قالب

 طرح ها و پروژه هاى دستگاه هاى دولتى و سازمان هاى 
مردم نهاد اختصاص داده شد و كل اعتبار تخصيص يافته 
دفتر معاونت زنان رياست جمهورى به استان اصفهان ٤٢١ 

ميليون تومان بوده است.

تصويب طرح جامع گردشگرى 
دهكده هزار چشمه سميرم 

دو طرح بزرگ 
گردشگرى د قره قاچ 
در شهرستان سميرم 
و سد باغكل در 
شهرستان خوانسار 
مى تواند در توسعه 
گردشگرى اين مناطق 
مؤثر باشد

خالقيت در احداث سيتى سنتر بى نظير است

گردآورى اطالعات بانوان شاخص اصفهان در سامانه ويژه 

يك شــركت صنعتى در نجف آباد موفق به طراحى و 
ساخت اوليه موتور سيكلت برقى شد.

مديرعامل شــركت طراح موتورسيكلت برقى در نجف 
آباد گفت: قطعات اين موتور سيكلت دراصفهان ونجف 

آباد طراحى و ساخته مى شود.
رضا حسينى اظهار داشت: موتورســيكلت برقى ١٠٠ 
درصد ايرانى است و با همكارى متخصصان صنايع دفاع 
واين شركت طراحى و ساخته شده است. وى افزود:پس 
ازگرفتن جوازتأســيس، به مدت چهارسال برروى اين 
طرح كار شد ودرسال جارى ساخت موتورسيكلت برقى 

كامل شد و اميد است درسال ٩٦ به توليد انبوه برسد.
حســينى گفت:بــراى ســاخت نمونــه اوليــه بيش 
از٣٠٠ميليون ريال هزينه شــد و با توليــد انبوه قيمت 
موتورســيكلت برقى بــه كمتــر از ١٥٠ ميليون ريال 

مى رسد. 

نشست تخصصى نمايشگاه «گوشــه هاى اصفهان» 
امروز در موزه هنرهاى معاصر برگزار مى شود.

به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى- تفريحى 
شهردارى اصفهان «گوشه هاى اصفهان» نمايشگاهى 
متفاوت و خاص بوده كه موزه هنرهاى معاصر سازمان 
فرهنگى- تفريحى شهردارى اصفهان را ميزبان شاعرانه 

تابلوهاى نقاشى جهانگير شهدادى كرده است.
نشست تخصصى اين نمايشــگاه امروز پنج شنبه ٢٨ 
بهمن ماه با حضــور جهانگير شــهدادى هنرمند آثار 
نمايشگاه و جمعى از هنرمندان و هنردوستان ساعت ١٦ 
در محل سينما تك موزه هنرهاى معاصر برگزار مى شود.

نمايشگاه نقاشى «گوشه هاى اصفهان» با ٣٦ اثر تا ٢٨ 
بهمن ماه در محل موزه هنرهاى معاصر سازمان فرهنگى 
-تفريحى شــهردارى اصفهان ميزبان هنردوستان به 

نقاشى و شعرفارسى است.

اولين همايش ادبى «قلم هاى بيــدار» همراه با اعالم 
اسامى نفرات برگزيده امروز پنج شنبه ٢٨ بهمن ماه در 

كتابخانه مركزى برگزار مى شود.
عموم شاعران اصفهانى تا ٢٠ بهمن ماه فرصت داشتند 
آثار خود را در قالب هاى آزاد بــه ويژه غزل و نيمايى به 
دبيرخانه جشنواره ارســال كنند كه پس از بررسى آثار 
ارسالى به دبيرخانه جشنواره مشخص شد كه بيشترين 
اشعار رسيده در بخش «آتش نشــانان فداكار» بوده و 
لذا بيشــترين برگزيدگان نيز از هميــن بخش خواهند 

بود.
در راســتاى اعالم اين فراخوان، اوليــن همايش ادبى 
«قلم هاى بيدار» ساعت ١٥ بعد از ظهر روز پنج شنبه ٢٨ 
بهمن ماه در سالن كنفرانس كتابخانه مركزى با حضور 
برگزيدگان استانى و مهمانانى از اصفهان، قم و تهران 

برگزار خواهد شد.

ساخت موتورسيكلت برقى 
در نجف آباد

برگزارى نشست تخصصى 
«گوشه هاى اصفهان»

همايش «قلم هاى بيدار» 
امروز برگزار مى شود

رئيس دفتر يونيسف در سفر به اصفهان ميهمان مجموعه اصفهان سيتى سنتر شد و اين 
مجموعه را سرمايه اى براى شهر دوستدار كودك معرفى كرد.

به گزارش روابط عمومى اصفهان سيتى سنتر، «ويل پاركس» رئيس دفتر يونيسف، احمد آزرم 
نيا معاون مدير كل امور بين الملل، فاطمه جواني كارشناس سازمان ها و مجامع بين المللي 

ميهمان مجموعه اصفهان سيتى سنتر در اصفهان شدند و از اين مجموعه بازديد كردند.
رئيس دفتر يونيسف در اين بازديد عنوان كرد: غير از تمدن و تاريخ غنى اى كه اصفهان دارد و 
در دنيا نمونه است، مجموعه اصفهان سيتى سنتر نيز مجموعه اى بى نظير است كه شخصًا 

همانند آن را در دنيا نديده ام.
ويل پاركس تأكيد كرد: خالقيتى كه در اين مجموعه وجود دارد، فوق العاده است. ايده هاى 
بى نظيرى به كار رفته و امنيت كودكان در اين مجموعه و محوطه هاى بازى براساس بهترين 

استانداردهاست.  
رئيس دفتر يونيســف خاطرنشــان كرد: محوطه هايى كه خانواده ها مى توانند در كنار 
فرزندانشان تفريح و بازى كنند و فودكورت هايى كه غذاهاى ايرانى و سالم تهيه مى كنند، 

همه ايده هاى خالقانه اى است كه  براى شهر دوستدار كودك بى نظير است.
پاركس تأكيد كرد: زبانم از گفتن خوبى هاى اين مجموعه باز مى ماند ولى اميدوارم همه 
كودكان و خانواده هاى اصفهانى بتوانند از امكانات اين مجموعه استفاده كنند. وى افزود: 

من اهل استراليا هستم و وقتى به خانه ام بازمى گردم قطعًا به مردم كشورم خواهم گفت كه 
در ايران و در اصفهان مجموعه بزرگ تفريحى، فرهنگى و تجارى ديدم كه نمونه آن را در 

دنيا نديدم.

رئيس انجمن خبرگان كشــاورزى اصفهــان گفت: با 
توجه به اينكه در كشت پاييزه امسال حدود ٢٠ روز آب 
زاينده رود تحويل كشاورزان داده شد، تنها در حدود ٣٥ 

درصد اراضى شرق اصفهان زير كشت غله رفت.
اســفنديار امينى با اشــاره به اينكه آب زاينده رود كمى 
زودتر موعد ٢٢ روزه بسته شد، اظهار داشت: بنابر توافق 
صورت گرفته، قرار بود ســد زاينده رود ساعت ٦ بامداد 

سوم بهمن ماه باز و بعد از ٢٢ روز در تاريخ ٢٥ بهمن ماه 
دوباره بسته شود.

وى افزود: بــا توجه به اينكه زاينده رود خشــك بود در 

حدود ١٨ روز به طور مفيد آب به دست كشاورزان شرق 
اصفهان براى كشت پاييزه رسيد. رئيس انجمن خبرگان 
كشاورزى اصفهان با بيان اينكه ميزان آب رها شده از سد 
زاينده رود در تاريخ ياد شده ٥٨ مترمكعب بر ثانيه براى 
مصارف شرب، صنعت و كشاورزى شرق اصفهان بود، 
اضافه كرد: از اين ميزان در حدود ٣٠ تا ٣٢ مترمكعب بر 

ثانيه آب در سد آبشار تحويل كشاورزان شد.

كشت در
٣٥ درصد اراضى شرق
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ابعاد حوض هشت بهشت 
تغییر مى کند

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان گفت: حوض عمارت هشت بهشت 
حوضى تاریخى نیست بلکه الحاقى است و امروز هم 
شهردارى زیر نظر میراث فرهنگى در حال تغییر ابعاد 

و عمق این حوض است.
فریدون اللهیـارى در گفتگو با ایسـنا اظهار داشـت: 
حوض عمارت هشت بهشت یک حوض الحاقى است 
و تاریخى نیست و نزدیک به پنج سال پیش زمانى که 
ثبت جهانى چهلستون مطرح شـد قرار بر این بود که 
کاخ هشت بهشـت هم ثبت شـود و براى بهتر شدن 
فضاى روبه روى کاخ قرار شد که حوض را از نظر ابعاد 

و عمق تغییر دهند.
وى بـا اشـاره بـه تغییـر ابعـاد و عمـق حـوض کاخ 
چهلسـتون بـا مجـوز شـوراى فنـى میـراث افـزود: 
شـهرداري اصفهـان در حـال اصالح ایـن حوض با 
اولویـت تغییر عمـق آن اسـت. البته ایـن عملیات با 
نظارت اداره کل میراث فرهنگی در حال انجام است.

سینما کوثر نطنز به لیست 
سینماتیکت پیوست

شـهردار نطنـز گفـت: سـینما کوثـر نطنز به لیسـت 
سینماتیکت پیوست. 

محسـن تجویـدى اظهار داشـت: بـا پیگیـرى هاى 
شهردارى نطنز، سینما کوثر نطنز با حضور مسئولین 
اسـتانى و شهرسـتانى افتتاح  و براى اولیـن بار فیلم 
سینمایى «سـیانور» با حضور تهیه کننده، کارگردان 
و بازیگر نقش شهید سـید مجید شریف واقفى اکران 

شد.
وى در ادامه افزود: با توجه به اینکه راه اندازى سینما 
و پخش فیلم هاى روز سـینماى ایران مستلزم وجود 
تجهیزات پیشرفته و به روز این عرصه است، با انعقاد 
قرارداد و تفاهمنامه اى این تجهیزات با کمک وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمى و مؤسسه سـینما شهر در 

اختیار شهردارى قرار گرفت.
شـهردار نطنز تصریح کـرد: در ادامه بـا تالش هاى 
صورت گرفته و پیگیرى هاى انجام شده سینما کوثر 
نطنز به سـایت سـینماتیکت متصل شـد و در لیست 

فروش بلیت آنالین قرار گرفت.

حقوق کارگران پلى اکریل را 
پرداخت کنید  

مجمع نمایندگان اسـتان اصفهان و نمایندگان قشر 
کارگـرى در نامـه اى بـه محمدباقر نوبخـت معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار 
پیگیرى جـدى پیرامون شـرکت پلى اکریل و احیاى 

سریع این صنعت مادر شدند.
نمایندگان اسـتان اصفهـان در این نامـه بر ضرورت 
تخصیـص فـورى مبلغـى از منابـع هدفمنـدى بـه 
شـکل وامـى کـه زمـان بازپرداخـت آن موکـول 
بـه بازگردانـدن مدیریـت واحـد بـه صاحبان سـهم 
اصفهـان  نماینـدگان  کرده انـد.  تأکیـد  باشـد 
همچنیـن در ایـن نامـه بـر بازسـازى واحـد و 
پرداخـت حقوق کارگـران قبـل از پایان سـال تأکید 

کرده اند.

امدادرسانى به 
397 مسافر آسیب دیده

معـاون امدادونجـات جمعیـت هـالل احمر اسـتان 
اصفهان گفت: با ورود سـامانه بارشـى در یک هفته 
اخیر 32 مورد حادثـه در محورهاى اسـتان اصفهان 
رخ داد کـه به 397 نفر آسـیب دیده توسـط مأموران 

امدادونجات هالل احمر کمک رسانى شد.
داریوش کریمى در گفتگو با تسنیم با اشاره به حوادث 
یک هفته گذشته در جاده هاى استان اصفهان اظهار 
داشـت: با ورود سامانه بارشـى در یک هفته اخیر 32 
مورد حادثه در محورهاى اسـتان اصفهان رخ داد که 
به 397 نفر آسـیب دیده توسط مأموران امدادونجات 
هالل احمر کمک رسانى شد. وى افزود: از تعداد 397 
نفر، 16 مورد تصادفات جـاده اى رخ داد، همچنین به 
187 نفر از مسافران در راه مانده اسکان داه شد و 17 

مصدوم هم به مراکز درمانى انتقال داده شدند.

خبر

معاون امور فرهنگى و اجتماعى اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: مصالى امام خمینى(ره) میزبان چهار هزار 
حافظ قرآن جهت برگزارى آزمون طرح ملى حفظ قرآن 
خواهد بود که در 11 رشته از حفظ یک جزء گرفته تا حفظ 

کل قرآن برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین حسن امیرى با اشاره به اینکه 
سال گذشته 24 هزار نفر در استان اصفهان در این طرح 
شرکت کردند، افزود: برنامه اوقاف براى امسال تربیت 
26 هزار حافظ حضورى و هزار و 500 حافظ به صورت 

مجازى بوده است.
معاون امــور فرهنگى و اجتماعى اوقــاف و امور خیریه 

اســتان اصفهان تصریح کرد: از ابتداى امسال تا کنون 
27 هزار نفر در استان اصفهان در طرح ملى حفظ قرآن 
ثبت نام کرده اند که کالس هاى آن با 780 مربى قرآن در 
سطح بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها و مدارس برگزار 

شده است.
امیرى یادآور شــد: 650 نفر از مربیــان قرآن این طرح 
دوره هاى ویژه اى در قــم گذرانده اند و از حافظان قرآن 
هستند. وى با اشاره به شــرکت 23 هزار نفر در آزمون 
شفاهى طرح ملى حفظ خاطر نشان کرد: 8 تا 12 اسفند 
نیز در 340 بقعه متبرکه اســتان اصفهــان ویژه برنامه 

سوگواره یاس نبوى  برگزار خواهد شد.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: شــهروندانى که تمایل به دریافت نهال 
رایگان دارند، مى توانند از اول تا 13 اسفندماه سال جارى 
 isfahan.ir/parkha به سایت سازمان پارك ها به نشانى

مراجعه کنند.
احمد ســلیمانى پور اظهارداشــت: توزیع نهال رایگان 
به مردم همه ساله به مناســبت هفته درختکارى انجام 

مى شود.
وى با اشاره به اینکه دارندگان منازل مسکونى ویالیى 
مى توانند تا دو نهال هم ثبت نام داشته باشند، گفت: البته 
این فرصت براى آپارتمان نشین ها فراهم شده که تا پنج 

نهال هم ثبت نام داشته باشند.
وى اضافه کرد: شــهروندانى که در ســایت ســازمان 
پارك ها و فضاى ســبز شــهردارى اصفهــان براى 
دریافت نهال رایگان ثبت نام کرده باشــند، مى توانند 
از 15 تا 22 اســفندماه 95 نهال هــاى انتخابى خود را 
با مراجعه به فرهنگســراى منطقه محل سکونت خود 
که هنگام ثبت نــام آن انتخاب کــرده بودند، دریافت

کنند.
ســلیمانى پور تأکید کرد: مهلت ثبت نام براى دریافت 
نهال رایگان تا 13 اسفندماه سال جارى است و زمان آن 

به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

نهال رایگان 
از شهردارى دریافت کنید

مصالى امام خمینى(ره) 
میزبان 4000حافظ قرآن

جانشین کارگروه پشتیبانى و خدمات شهرى ستاد پدافند غیر 
عامل شهردارى خمینى شهر گفت: از سوى سازمان پدافند 
غیر عامل  کشور  شهردارى خمینى شهر به عنوان یکى از 
شهردارى هاى برتر کشور در حوزه  مدیریت خدمات شهرى 

و پشتیبانى پدافند غیر عامل شهرى معرفى شد.
عزت اله صفار ظهر سه شنبه در کار گروه مدیریت پدافند 
غیر عامل شهرى خمینى شهر  اظهار کرد: از سوى فرماندار 
شهرستان، شهردار خمینى شهر به عنوان مسئول کار گروه 
پشتیبانى و خدمات شهرى ســتاد پدافند غیر عامل شهر 

خمینى شهر منصوب شده است.
معاون اجرائى و خدمات شــهرى شهردارى خمینى شهر 
ادامه داد:به علت مدیریــت، اقدامات و فعالیت هاى خوبى 
که توســط کار گروه انجام شــد ، خمینى شــهر از سوى 
سازمان پدافند غیر عامل کشور به عنوان یکى از شهرهاى 
برتر کشــور در این بخش معرفى نمود .  وى با بیان اینکه 
شهردارى هاى شهرهاى خمینى شهر، قم،اصفهان،مشهد، 
شیراز،بیرجند،دزفول،کاشان و کرمانشاه به عنوان شهرهاى 
برتر در  حوزه ستاد پشتیبانى و خدمات شهرى شناخته شدند 
گفت: کسب این رتبه  براى خمینى شــهر در کنار کالن 
شهر هاى بزرگ  کشور به عنو ان افتخار براى ما محسوب 

مى شود .
عزت اله صفار با اشاره به اینکه مقام معظم رهبرى به دفعات 
مکرر همه مسووالن کشور به اهمیت دادن به حوزه پدافند 
غیر عامل براى جلو گیرى از آسیب دشمنان در حوزه هاى 
مختلف تاکید نمودند  ادامه داد: در همین راســتا کارگروه 
پشتیبانى و خدمات شهرى پدافند غیر عامل خمینى شهر به 
صورت مستمر  با جدیت جلسات  واهداف خود را پیگیرى 

مى کند .

وى با بیان اینکه همه شهردارى هاى شهرهاى کشور ملزم 
به اجراى سیاستها و دستورات ابالغى سازمان پدافند غیر 
عامل و وزارت کشور هستند اعالم کرد:ستاد شهر خمینى 
شهر با همکارى سایر دستگاههاى اجرائى ، خدمات شهر 
برنامه ریزى خوبى براى جلوگیرى و پیشگیرى حمالت و 

حوادث احتمالى دشمنان داشته است .
 صفار با بیان اینکه هدف اصلى کار گروه کاهش آســیب 
و خســارات احتمالى در مواقع ضرورى مى باشــد اضافه 
کرد:  یکى از  دالئلى که  خمینى شــهر به عنوان یکى از 
شهردارى هاى  برتر کشور در حوزه پدافند غیر عامل شهرى 
شناخته شده است رعایت شــاخصه ها و اصول ابالغى از 

طرف سازمان پدافند غیر عامل کشور بوده است .
معاون اجرائى و خدمات شــهرى شهردارى خمینى شهر 
افزود: شهردارى خمینى شــهر در برابر مدیریت حوادث 
احتمالى آمادگــى الزم دارد و با فراهم نمــودن امکانات 
و تجهیــزات ،عقد قرار با بخــش خصوصى،هماهنگى با  
دستگاههاى اجرائى در مواقع بحران از امکانات و تجهیزات  

بخش خصوصى و دولتى استفاده خواهد کرد.
صفار در انتهاگفت: برگزارى مانور هاى آزمایشــى نشان 
داده که شهردارى خمینى شهر توانائى مدیریت در مواقع 

بحرانى را دارد. 
فعالیت در حوزه مدیریت بحران شهرى ،  پدافند غیر عامل 
در زیرساختهاى شــهرى ، طرح جامع و تفصیلى شهرى، 
دفاع شهرى در برابر حوادث خاص ، تهیه طرح تخلیه شهر 
در مواقع ضرورى، مصون سازى زیستى و  زیرساخت هاى 
حیاتى شهرى ، نهادینه سازى آموزش هاى پدافند غیر عامل 
از مهمترین موضوعات کار گروه خدمات شهرى و پشتیبانى 

شهرى خمینى شهر مى باشد .

خمینى شهر موفق به کسب رتبه برتر در حوزه پدافند 
فرماندار فریدونشهر گفت: به منظور ارائه خدمات بهتر غیر عامل شهرى شد 

به گردشگران پیسـت بین المللى فریدونشهر به بخش 
خصوصى واگذار مى شود.

ناصر نفرى در گفتگو با مهر با اشاره به بارش هاى خوب 
برف در دو سـه روز گذشـته در شهرسـتان فریدونشهر 
اظهـار  داشـت: بارش بـرف در شـهر فریدونشـهر 20 
سـانتیمتر و در ارتفاعات بیش از 30 سـانتیمتر گزارش  

شده است.
وى با اشـاره بـه اینکه بـا این بارش هـا تا حـدودى به 
بارش هاى سـال گذشـته نزدیک شـدیم، ابراز داشت: 
امیدواریم با استمرار این بارش ها افزایش بارش برف و 

باران نسبت به سال گذشته را شاهد باشیم.
فرمانـدار فریدونشـهر بـا اشـاره بـه اسـتقبال بى نظیر 
گردشگران براى استفاده از پست بین المللى فریدونشهر 
گفت: بین پنج تا ده هـزار نفر در روزهـاى پایانى هفته 
براى اسـتفاده از این فضاى تفریحـى مراجعه مى کنند 
و ایـن در حالى اسـت کـه امکانـات و تأسیسـات فعلى 
موجود در این پیست پاسـخگوى نیاز مراجعه کنندگان 

نیست.
اسدى با بیان اینکه به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به 
گردشگران  واگذارى پیسـت بین المللى فریدونشهر به 
بخش خصوصى در دستور کار قرار گرفته است، تصریح 
کـرد: در آینده نزدیـک این فضـا به بخـش خصوصى 

واگذار خواهد شد.

انتخابى بد براى تعطیالت آخر هفته
در همین حال کارشـناس هواشناسى اسـتان اصفهان 
گفت: در آخر هفته جارى در پیسـت هایى مانند پیسـت 
اسکى فریدونشهر برف و کوالك پیش بینى مى شود و 

بهتر است از سفر به پیست خوددارى شود.
میتـرا سـیدان اضافـه کـرد: در روزهـاى پنج شـنبه و 
جمعه(امـروز و فـردا) نیـز ناپایدارى هـا و بـارش براى 
استان اصفهان پیش بینى مى شـود و روز پنج شنبه این 
سیستم در نقاط مرکزى استان به صورت پراکنده عمل 

خواهد کرد.
کارشـناس هواشناسـى اسـتان اصفهان اظهار داشت: 
سـامانه بارشـى جدید در روز شـنبه به ویـژه در مناطق 

شمالى استان اصفهان فعال مى شود.
سیدان در رابطه با سفر خانواده هاى اصفهانى به پیست 
اسـکى فریدونشـهر در پایـان هفتـه جارى، گفـت: در 
آخر هفته جارى در پیسـت هایى مانند پیسـت اسـکى 
فریدونشهر برف و کوالك پیش بینى مى شود .وى بیان 
کرد: توصیه مى شود تا خانواده ها این سفر تفریحى خود 
را به روزهاى آفتابى براى استفاده از پیست هاى اسکى 
موکول کنند چـرا که در بـرف و کوالك شـرایط براى 

تفریح در پیست مساعد نیست.

 پیست فریدونشهر به بخش خصوصى واگذار مى شود

در مراسم پروژه آبرسانى به شهرك برق و الکترونیک 
خمینى شهر و کلنگزنى فاز دوم خط انتقال آب خیابان 
شهید فهمیده، مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان 
گفت: به برکت نظام جمهورى اسالمى و دولت تدبیر 
و امید اقدامات قابل توجهى پیرامون توســعه خدمات 
شرکت آب و فاضالب در این شهرستان صورت گرفت 
که در این زمینه مى توان به اجراى فاز دوم خط انتقال 
خیابان شــهید فهمیده که به منظور تقویت آبرســانى 
قســمت هاى مرکزى این شهرســتان در دستور کار 
قــرار گرفــت، اشــاره کــرد. همچنیــن پــروژه 
آبرســانى به شــهرك صنعتــى بــرق و الکترونیک 
که بــا اجــراى حــدود 6 کیلومتــر لوله گــذارى و 
احــداث دو ایســتگاه پمپــاژ و یک مخــزن ذخیره 
آب بــه حجــم 500 مترمکعب بــه بهره بــردارى 

رسید.
هاشــم امینى اظهار داشــت: برغــم تنگناهاى مالى 
شرکت آبفا اســتان اصفهان در دهه فجر 16 پروژه با 
اعتبارى بالــغ بر 103 میلیارد تومان بــه بهره بردارى 
رسید این درحالى است که پروژه هاى آبفا با همکارى و 

هماهنگى بسیارى از مسئولین و مشارکت مردم انجام 
مى شود. مســئولین باید قدر توفیق خدمت به مردم را 
بدانند و نهایت تالش خود را صرف ارائه خدمات بهتر 

به مردم نمایند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به  سال 
اقتصاد مقاومتى اقدام و عمل، افزود: آبرسانى به شهرك 
صنعتى برق و الکترونیک خمینى شهر در راستاى سال 
اقتصاد مقاومتى اقدام و عمل انجام شــد چراکه ارائه 
خدمات زیرساختى به شــهرك هاى صنعتى که زمینه 
ساز اشــتغال براى متقاضیان کار است در واقع نمودى 
از اقتصاد مقاومتى مى باشــد و ما در صدد هستیم در 
این سال مردم به واقع شاهد ارائه خدمات شرکت آبفا 

باشند.

آبرسانى 
به شهرك برق و 
الکترونیک خمینى شهر

حضور شهردارى بهارستان
 در نمایشگاه دهه فجر

نمایشــگاه بزرگ دهه فجر و دستاوردهاى انقالب 
اســالمى و پنجمین نمایشــگاه توانمنــدى ها و 
دستاوردهاى سازمان هاى مردم نهاد استان اصفهان، 

همزمان با ایام مبارك دهه فجر برگزار شد.
در این نمایشگاه بیش از 60 سازمان و دستگاه دولتى 
گرد هم آمده بودند تا ضمن اطالع رسانى در خصوص 
بخشــى از اقداماتى که براى خدمت به مردم انجام 
داده اند از نزدیک با مردم ســخن گفته و دغدغه و 

مشکالت آنها را پیگیرى کنند. 
رسول زرگرپور استاندار اصفهان که در مراسم افتتاحیه 
این نمایشگاه شرکت داشت یکى از اهداف برگزارى 
این نمایشگاه را آشنایى شهروندان با اقدامات انجام 

شده توسط شهردارى ها و شوراى شهر اعالم کرد .
در ادامه، استاندار و حاضرین از غرفه هاى نمایشگاه 
بازدید کردند و مسئول هر غرفه گزارشى را از اقدامات 

و عملکرد خود ارائه داد.
شهردارى بهارســتان نیز در این نمایشگاه شرکت 
داشت که به معرفى پروژه هاى عمرانى و خدماتى و 

فرهنگى خود پرداخت.
فاتحى شهردار بهارســتان  در این باره گفت: غرفه 
شهردارى شــهر بهارســتان فعالیت ها و اقدامات 
شــاخص شــهردارى را به دید عموم گذاشت. وى 
خاطر نشــان کرد: در این غرفه گــزارش جامعى از 
خدمات انجام شده در شهردارى و برنامه و سرمایه 
گذارى در زمینه طراحى و برآورد پروژه هاى عمرانى 
و معرفى پروژه هاى ســرمایه گــذارى ، گزارش 
عملکرد حوزه معاونت فنــى و عمرانى در خصوص 
پروژه هاى عمرانى بهارستان، گزارش خدمات شهرى 
و زیباسازى شهر و  معرفى سیستم خط انتقال پساب 
فضاى سبز، گزارشى از تجهیزات آتش نشانى  و... به 

نمایش گذاشته شد .
از نکات حائز اهمیت این نمایشگاه مى توان به بازدید 
استاندار محترم، معاونین محترم استاندار، مدیران کل 
استاندارى، مدیر کل محترم راه و شهر سازى و... از 

غرفه شهردارى بهارستان اشاره کرد.
فاتحى تصریح کرد: در ســه ســال گذشته بیش از 
صد پروژه عمرانى توسط شهردارى به مرحله اجرا 

درآمده است.

سیزدهمین نمایشگاه صنایع غذایى اصفهان( فرآورى، بســته بندى، محصوالت و خدمات) با برند INFEX تا 30 بهمن ماه و در 
مساحت 3 هزار و 700 متر مربع از فضاى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار مى شود.  

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان، حضور بیش از 105 شرکت و برند مطرح و صاحب نام 
از سراسر کشور، مشارکت برندهایى از کشور کرواســى، حضور نماینده انحصارى فروش برخى محصوالت صنایع غذایى کشور 
ایتالیا در ایران و همکارى و حمایت مجموعه هایى چون اتاق بازرگانى مشــترك ایران و آلمان، اتاق ایران و چین، اتاق بازرگانى 
کشورهاى اسالمى شامل 57 کشور زیر مجموعه، اتاق بازرگانى اصفهان، مؤسسه جهانى حالل و اتاق اکو، قوت و غناى خاصى به 

این نمایشگاه بخشیده است.  
ساعات بازدید از این نمایشگاه، 15 تا 22 روزهاى مذکور است. 

105 شرکت و 
برند معتبر به
 نمایشگاه صنایع غذایى 
اصفهان مى آیند

جمال نوروز باقرى
برخى از مکان ها در شهر اصفهان معروف هستند وبا آوردن 
نام آن محل ناخودآگاه یک تصویر ویـا کلمه در ذهن فرد 

نقش مى بندد. 
خیابان باغ گلدسـته در مرکز شهر واقع شـده است. پارك 
هشـت بهشـت در سـمت دیگر آن قرار دارد و ساختمان 
اسـتاندارى روبه روى آن واقع شـده اسـت. این خیابان از 
یک سـمت به دروازه دولت مى رسـد و از سـمت دیگر به 
خیابان آمادگاه و این وسط هم هستند خیابان هاى فرعى و 

کوچه هاى تنگ وگشاد فراوان.
خیابـان بـاغ گلدسـته اصفهـان پـاى ثابـت تجمعـات و 
اعتراض هاى اقشـار گوناگون اسـت و هر روز فریاد یک 
عده اى روبه روى ساختمان اسـتاندارى به هواست. یکى 
آب مى خواهد و دیگرى نان.یکى بیانیه مى نویسد و یک 
نفر شب نامه پخش مى کند وخالصه اینکه این محل دیگر 
از قید یک نام بیرون آمده و تبدیل به یک نماد شده است؛ 

نماد اعتراض.
این روزهـا وبا نزدیک شـدن به پایـان سـال ، خیابان باغ 
گلدسته ترافیک شدیدى به خود مى بیند و هر بار که از بار 
ترافیکى  آن کاسته مى شود دو باره در ازدحام شلوغى گم 

مى شود و تنها صداست که در این خیابان باقى مى ماند.
در ایـن بیـن اما یـک سـئوال مطـرح اسـت: اگر پـس از 
اعتراض ها امکان پاسخگویى به خواسته هاى مختلف افراد 
وجود دارد چرا این اتفاقات رخ مى دهد و چرا نحوه آن باید 
به سمتى هدایت شـود که حتماً آنها دست از کار بکشند و 

اعتراض کنند تا به حق خود برسند؟!
این نشـان از آن دارد که مـردم در درجه پاییـن ترى براى 
مسـئولین قرار دارند و تاز مانى که اعتـراض خود را علنى 

نکنند به آن اهمیت نمى دهند و آن را پیگیرى نمى کنند.
آنچه مسلم اسـت اینکه این روند اعتراض ها به گونه اى 
در حال پیشروى است که نهادینه شـدن آن به نحوى که 
پس از رخ دادن منجر به رفع درخواسـت ها شود مى تواند 

در درازمدت مشکالت عدیده امنیتى و اجتماعى ایجاد کند 
و باید هر ماه شاهد ترافیک در خیابان باغ گلدسته باشیم.

آنچه در این اعتراض ها به چشم مى آید یا از عدم مدیریت 
صحیح در بخش مربوطه ناشـى مى شود ویا برنامه ریزى 
مشخصى براى عملى که انجام شده وجود ندارد به همین 
خاطر مقطعى بوده  و شرایطى پیچیده به وجود آورده است. 
در وهله دوم ریشه این اعتراض ها و اعتصابات به نداشتن 
درك متقابـل بر مى گـردد زیـرا مدیر از وضعیـت کارگر، 
کشاورز و هیچ قشـرى خبر ندارد و زمانى خبردار مى شود 

کـه او را روبه روى اسـتاندارى ببیند که فریاد مى کشـد و 
اعتراض مى کند.

عالج هر واقعه قبل از وقوع آن  حادثه است اما در ایران و در 
این شهر هنر پرور، هنرشان این است که ابتدا حادثه اتفاق 

بیافتد آن وقت براى رفع آن یک کارى مى کنند.
اما برخى از اعتراض ها هم مکان مشخصى ندارند و بیشتر 
دلى هستند و بیان احساسات شـهروندى را در پى دارد.اما 
باز باید از این احساسات سرکوب شده حذر کرد زیرا مانند 
خشم در جان آدمى باقى خواهند ماند. وقتى مردم اصفهان 

براى بسته شدن آب زاینده رود دراین روزهاى اخیر شمع 
روشـن مى کنند و گوشـه اى تجمع مى کننـد این هم به 
نوعى اعتراض اسـت اما نمى توانند آن را بروز بدهند زیرا 
مردم شـرایط را درك کـرده و فقط به بروز احسـاس خود 

بسنده مى کنند.
شاید در این اعتصاب و اعتراض بد نباشد اگر اجازه بدهند ما 
هم به نمایندگى ازقشر روزنامه نگاران و طبقه خبرنگاران 
نسـبت به اجحافى که در حق ما شده چند سـطر آخر این 

گزارش را نقطه چین بگذاریم؛پس با اجازه...  

اعتراض ها «گوش» ندارند

ترافیک در 
خیابان باغ گلدسته



٠٦اقتصاد ٢٨٨٠پنج شنبه  ٢٨  بهمن  ماه 

ويترين

 ٢٠ درصد ساعت هاى 
موجود در بازار تقلبى است

عضو هيئت رئيسه اتحاديه ساعت گفت: ٩٠ درصد 
برندهاى ساعت روز دنيا در ايران نمايندگى رسمى و 
خدمات پس از فروش دارند اما در كنار ساعت هاى 
اصل در  حدود ٢٠ درصد از بازار را ساعت هاى تقلبى 

و غير اصل تشكيل مى دهد.
عبدالرحيم احمدى افزود: ســاعت هاى اصل داراى 
قيمت هاى ثابت و خدمات پس از فروش هســتند و 
اتحاديه از نظر قيمت و كيفيت برندهاى عرضه شده 

فروشگاه هاى زير نظر اتحاديه را تأييد مى كند.
وى تصريح كرد: تمام ساعت هاى وارداتى به كشور 
حتى قاچاق از گمرك مى آيد زيرا تعرفه واردات ساعت 
پايين است و اصوًال چيزى به عنوان كاالى قاچاق در 

بخش ساعت نداريم.
احمدى اظهار داشــت: در صورتى كه كسى بخواهد 
مبادرت به واردات ساعت به صورت قاچاق به كشور 
كند هزينه تمام شده وى بيشــتر از  واردات قانونى 
مى شود و حتى ساعت هاى غير اصل و كپى از طريق 

گمرك آمده و در بازار توزيع مى شوند.

توليدكنندگان مسكن در حال 
ورشكستگى هستند

دبير كانون انبوه ســازان با بيان اينكه توليدكنندگان 
مسكن در مســير ورشكســتگى قرار دارند، گفت: 
پيش فروش بــه عنوان مهمترين ابــزار حوزه توليد 
مســكن به دليل اصالحات غيركارشناســى، بدون 

كاربرد شده است.
فرشيد پورحاجت اظهار داشــت: در حوزه مسكن دو 
اقدام براى خروج از ركود الزامى است اول اينكه نظام 
بانكدارى به اصالح خود بپردازد و سيســتم پرداخت 
تسهيالت مسكن را مورد بازنگرى جدى قرار دهد. 
دوم اينكه موانع توليد مسكن به صورت فوق العاده و 

فورى در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.
وى افزود: اگر به ركود مســكن بى توجهى شود در 
آينده نزديك مشــكالت اين حوزه دوچندان خواهد 
شد زيرا با شرايط موجود، توليدكنندگان و انبوه سازان 
در نهايت به مسير ورشكســتگى مى روند كه در آن 
صورت جايگزين كردن اين فعاالن در حوزه اقتصاد 

كشور بسيار سخت و دشوار است. 

ميوه به صدر گرانى برگشت
 اگرچه بيشــترين افزايش قيمت كاالهاى خوراكى 
در هفته اول بهمن ماه به ميوه ها تعلق داشــت و در 
هفته دوم تا حدى تعديل شد باز هم اين كاال به صدر 
بيشــترين گرانى در بين كاالهاى اساسى برگشته 

است.
به گزارش ايسنا، بر اســاس آمار تازه بانك مركزى 
از متوســط قيمت كاالهاى خوراكى در هفته سوم 
بهمن ماه ميوه ها ٤/٢ درصد گران شده كه باالترين 

ميزان رشد را نشان مى دهد.
در مورد قيمت سبزى هاى تازه نيز بايد يادآور شد كه 
رشد حدود ٢/٥درصدى قيمت در مقايسه با هفته دوم 

بهمن ماه ثبت شده است.
اما گوشت مرغ كه در هفته دوم ماه جارى باالترين 
ميزان افزايش قيمت را داشــت و تا ٢/٥درصد گران 
شــده بود، باز هم به روند رشــد خود ادامه داده ولى 
ميزان افزايــش آن تــا ٠/٧ درصد كاهــش يافته

 است.
در گروه لبنيات نيز قيمت ها با ٠/٢  درصد رشد همراه 
است و قيمت پنير پاستوريزه نسبت به هفته قبل ١/٢ 
درصد افزايش يافت ولى قيمت اقالم ســاير گروه 

ثابت ماند.

4G رشد٢٠  برابرى مصرف
مديرعامل شركت ارتباطات سيار با تأكيد بر افزايش 
دائم ترافيك دنيا در حوزه موبايل، از ٢٠ برابر شــدن 
ترافيك ديتــاى 4G همراه اول طــى مدت دو ماه 

خبر داد.
وحيد صدوقى ادامه داد:  طى مــدت دو ماه مصرف 
ديتاى 4G، حدود ٢٠ برابر رشــد داشــته كه اين 
موضوع گوياى آن است كه تقاضا براى دسترسى به 

اين خدمات وجود دارد.

رئيس انجمن واردكنندگان فرآورده هاى خام دامى با تبيين 
راهكارهاى مديريت قيمت گوشت قرمز گفت: مرزهاى 
غربى كشور، عطش زائد الوصفى نسبت به دام زنده ايرانى 
دارد و اين موضوع سبب مى شود كه دام ايرانى به صورت 

غير رسمى از مرزهاى غربى خارج شود.
فرهاد آگاهى در خصــوص راهكارهاى مديريت قيمت 
گوشت قرمز در كشور اظهار داشت: كاهش تعرفه واردات 
گوشت و همچنين واردات دام زنده مى تواند راهكارهايى 
براى كاهش قيمت گوشت باشد ولى موضوع اصلى اين 
است كه مديريت، زمانى به معناى واقعى كلمه تحقق پيدا 
مى كند كه برنامه از پيش تعيين شده اى در اين خصوص 

وجود داشته باشد.
رئيس انجمن واردكنندگان فرآورده هاى خام دامى اضافه 
كرد: كشور با شرايط خشكسالى مواجه است و اين موضوع 
به طور مستقيم بر ميزان توليد گوشت قرمز اثرگذار است. 
به گفته آگاهى، توجه به اين واقعيت ها بيانگر اين است 
كه براى مديريت قيمت گوشت در ســال آينده،  بايد در 
محاسبه ميزان ظرفيت توليد گوشت تجديد نظر اساسى 

صورت پذيرد.
وى اضافه كــرد: يكى ديگر از بهتريــن راهكارها براى 
كاهش هزينه تمام شده واردات گوشت قرمز، ايجاد ميز 

تعيين قيمت گوشت وارداتى است.  

معاون برنامه ريزى و توســعه شــركت مهندسى آب و 
فاضالب كشور گفت: تمهيداتى انديشيده شده است تا با 
اجراى طرح ها و پروژه هاى كوتاه مدت، بخشى از تبعات 
بى آبى در هفت كالنشهر و بيش از ٣٠٠ شهر ديگر كشور 

در تابستان سال آينده به شكل اضطرارى مهار شود.
على اصغر قانع اظهار داشت: اين طرح ها شامل حفر چاه، 
استفاده از خطوط انتقال، مديريت مصرف آب، اجاره چاه 
و خريد آب از بخش هاى مختلف و جايگزينى آن براى 

شرب است.
وى گفت: شــهرهاى اصفهان، شــيراز، يزد، كرمان، 

بندرعباس، بوشهر و مشهد هفت كالنشهر هستند.

معاون آبفاى كشــور افزود: با وجود پايين رفتن سطح 
آب هاى زيرزمينى در سال هاى اخير اما اكنون تنها راه 
مطمئن، كوتاه مدت و اضطرارى براى حل مقطعى اين 

مشكالت حفر چاه است.
قانع با اشــاره به پيش بينى٣٠٠ ميليون دالر اعتبار در 
بودجه ســال ١٣٩٦ براى توسعه آبرســانى روستايى از 
محل صندوق توسعه ملى، ابراز اميدوارى كرد اين رقم  در 

صحن علنى مجلس به ٥٠٠ ميليون دالر افزايش يابد.
وى اعالم كرد:هيئت وزيران بيش از چهار هزار و ٩٠٠ 
ميليارد ريال اعتبار براى شهرهايى كه تنش آبى در آنها 

پيش بينى شده است، در نظر گرفت.

عطش مرزهاى غربى براى 
دام زنده ايرانى 

طرح هاى كوتاه مدت 
رفع تنش آبى اصفهان

با گذشت حدود يكسال از ســفر رئيس جمهورى ايران به 
پاريس و امضاى توافقنامه ابتدايى خريد هواپيماهاى ايرباس 
و ATR وزير راه و شهرسازى از نهايى شدن مذاكرات براى 

خريد هواپيماهاى اين شركت ايتاليايى خبر داد.
ايران به طور همزمــان در كنار برنامه ريــزى براى خريد 
هواپيماهاى غول پيكر مسافربرى به منظور افزايش توان 
فرودگاه هاى كوچك خود و انعطاف پذيــر كردن ناوگان 
هوايى نســبت به خريد هواپيماهاى با برد كوتاه و ظرفيت 
مســافرپذيرى پايين نيز اقدامات جدى انجــام داد كه در 
نخســتين گام به امضاى يك موافقتنامه براى خريد ٢٠ 

فروند هواپيماى ATR از اين شركت ايتاليايى منجر شد.
پس از آنكه قراردادهاى نهايى ايران اير با دو غول هواپيماساز 
بوئينگ و ايرباس نهايى شــد و حتى نخســتين فروند از 
ايرباس هاى خريدارى شده از ســوى اين شركت به طور 
رســمى وارد ناوگان هما شــد، حاال وزير راه و شهرسازى 
از نهايى شــدن مذاكرات خريد هواپيماهاى ATR خبر 

مى دهد.
آخوندى در گفتگو با ايسنا، با اعالم اين خبر اظهار داشت: 
مذاكرات براى خريد اين هواپيما به مرحله   نهايى رسيده و در 

حال حاضر در مرحله مبادله سند به سر مى برد.
به گفته وزير راه و شهرسازى با نهايى شدن تبادل اين سند 
بحث ورود نخستين هواپيماهاى ATR به ناوگان ايران به 

شكل رسمى پيگيرى خواهد شد.
ايران اير پيش از اين ابراز اميــدوارى كرده بود كه با نهايى 

شدن قرارداد با اين شركت ايتاليايى امكان ورود چند فروند 
از هواپيماهاى ATR به ناوگان ايران تا پيش از سال جارى 
نهايى شود و با صحبت هاى جديد آخوندى به نظر مى رسد 
اجراى اين قرارداد در هفته هاى پايانى سال ١٣٩٥ ممكن 

خواهد بود.

براســاس اعالم مســئوالن شــركت ملــى پااليش و 
پخش فرآورده هاى نفتى قرار اســت شــش پااليشگاه 
كشــور با هزينه ١٤ ميليارد دالر بازســازى شود. يكى از 
پااليشــگاه هايى كه قرار است كار بازســازى آن توسط 
شركت «ساينوپك» چين به زودى آغاز شود پااليشگاه 
آبادان است كه براى بازسازى آن سه ميليارد دالر هزينه 

نياز است.
به گفتــه مديرعامل شــركت ملى پااليــش و پخش 
فرآورده هاى نفتى تاكنون ١/٣ميليارد دالر براى بازسازى 
فاز اول اين پااليشگاه تأمين اعتبار شده است و به زودى 

مابقى اين مبلغ نيز تأمين خواهد شد.
اما ظاهــراً چينى ها كار بازســازى پااليشــگاه آبادان را 
در شــرايطى كه ايران تحريم نيســت گران تر از مابقى

 پااليشگاه ها انجام مى دهد. اين گزارش حاكى است اما با 
نگاهى به شرايط پااليشگاه آبادان كه قرار است با هزينه سه 

ميليارد دالرى  توسعه پيدا كند، پس از توسعه قرار است توليد 
نفت كوره آن به ٢٠ درصد برسد،رقم مورد نظر چينى ها قابل 

تأمل به نظر مى رسد.
همچنين بايد گفت ضريب پيچيدگى پااليشــگاه آبادان 
نيز پس از توســعه از ٤ به ٦/٥خواهد رسيد و با اين حساب 
براى افزايش پااليش ٣٠٠هزار بشكه نفت خام جديد در 
اين پااليشگاه  به ازاى هر بشــكه نفت خام ده هزار دالر 

هزينه نياز دارد.
اين گزارش تأكيد مى كند اگرچه نياز به اصالح و توسعه 
در پااليشگاه هاى كشور ضرورى اســت اما قطعاً انجام 
اين عمليات با چنين هزينه هايى به صرفه نيست.صرفه 
اقتصادى پااليشــگاه را تحت الشــعاع قــرار مى دهد و 
شــركت هاى خارجى كه قرار است كار توسعه پااليشگاه 
را انجام دهند بدعادت خواهد كرد و ديگر نمى توان انتظار 

داشت كه در كشور پااليشگاه جديد احداث شود.

رئيس مركز ملى فرش ايران گفت : در ده ماهه امسال 
٢٧٥ ميليون دالر صادرات فرش ايرانى به ٨٠ كشور 
دنيا انجام شده كه ٦٩ ميليون دالر صادرات مستقيم 

فرش به آمريكا بوده است.
حميد كارگر با بيان اين مطلب اظهار داشت: ارزش اين 
ميزان صادرات فرش ايران نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ١٩ درصد رشد داشته است. وى وزن فرش هاى 
صادر شده در اين مدت را چهار هزار و ٤٠٠ تن عنوان 
كرد و افزود: اين ميزان نيز نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ١٠ درصد رشد داشته است.
كارگر با اشاره به اينكه برجام اثر مستقيمى بر صادرات 
فرش دستباف ايران گذاشته است، تصريح كرد: در بند 
٢٢ برجام بر لغو ممنوعيت ورود فرش ايرانى به اياالت 
متحده آمريكا اشاره شده كه با توجه به آن در ژانويه 
سال ٢٠١٦ نخستين محموله فرش ايران پس از پنج 

سال وارد آمريكا شد.

رئيس مركز ملــى فرش ايران اظهار داشــت: در ده 
ماهه امسال ٦٩ ميليون دالر صادرات مستقيم فرش 
به آمريكا انجام شده، درحالى كه سال گذشته ميزان 

صادرات فرش به آمريكا صفر بوده است.
وى با بيان اينكه بايد صــادرات را با برنامه و هدفمند 
انجام دهيم، گفت: اگر صــادرات بدون برنامه انجام 

شود، به زودى به حالت اشباع خواهد رسيد. 
كارگر با اشاره به اينكه فرش ايرانى از لحاظ فرهنگ 
و هنر، پاينده و بالنده در صــدر دنيا قرار دارد، تصريح 
كرد: فرش ايرانى به عنوان سفير پرافتخار و نامدارى 
از فرهنگ و هنر كهن اين سرزمين، در جاى جاى دنيا 

به شمار مى رود.
رئيس مركز ملى فرش ايران بيان كرد: فرش ايرانى در 
موزه هاى بزرگ كشورهاى مختلف و كلكسيون هاى 
معروف دنيا وجود دارد و پيام آور فرهنگ و هنر مردم و 

صلح دوستى به ديگر نقاط دنياست.

طبق بخشنامه بانك مركزى براى انتقال وجه و استفاده 
از خدمات بانكى كارمــزدى وجود دارد كــه اين مبلغ 
براســاس ميزان جابه جايى پول متفاوت است.كارمزد 
خدمات كارت به كارت شبكه بانكى تا ميزان يك ميليون 
تومان مبلغ ٥٠٠ تومــان كارمزد و به ميــزان هر يك 
ميليون تومان بعدى ٢٠٠ تومان به صورت پلكانى اضافه 
مى شود.طبق بخشنامه بانك مركزى استفاده كنندگان از 
اين خدمات درصورتى كه از يك حساب به حساب ديگر 
در همان بانك باشد هيچ كارمزدى پرداخت نمى كنند، به 
عنوان مثال اگر حساب مقصد بانك ملت باشد و حساب 
مبدأ نيز بانك ملت باشد هيچ كارمزدى كسر نمى شود. در 
زمانى كه مشترى بخواهد از كارت خود به كارت ديگرى 
كه در بانك ديگرى اســت مبلغى از طريق عابربانك ها 
واريز كند، مبلغى هم براى كارمزد از حســاب فرد واريز 
كننده به صورت همزمان كسر خواهد شد كه اين مبلغ 
براساس ميزان جابه جايى پول متفاوت مى شود. براساس 

بخش نامه بانك مركزى تا مبلغ يك ميليون تومان مبلغ 
٥٠٠ تومان كارمزد كسر شده و به ازاى هر يك ميليون 
تومان اضافه ٢٠٠ تومان به رقم فوق افزوده مى شــود، 
بنابراين براى مبلغ سه ميليون تومان مبلغ ٩٠٠ تومان از 

حساب فرد واريز كننده كسر خواهد شد.

پرونده تغيير در نرخ سود و حركت در مسير كاهش آن از 
ســوى بانكداران چند هفته اى هست كه مجدد باز شده 
است اما آن گونه كه خبر مى رسد بانك مركزى برنامه اى 
براى موافقت با كاهش نرخ سود بانكى ندارد و آن گونه كه 
مقامات بانك مركزى مى گويند كاهش نرخ سود بانكى 
حداقل تا اوايل ارديبهشت ماه، روى ميز شوراى پول و 
اعتبار قرار نخواهد گرفت كه در مورد آن تصميم گيرى 

صورت گيرد.
در اين ميان يك مدير بانكى مى گويد: پرونده كاهش نرخ 
سود بانكى در دولت يازدهم بسته شده و به نظر نمى رسد 
كه تقاضاى بانكداران براى كاهش نرخ سود بانكى، به 

فرجامى در دولت كنونى برسد.
وى افزود: بانك مركزى هيــچ برنامه اى براى كاهش 
نرخ سود بانكى ندارد و با توجه به اينكه اوايل سال آينده، 
انتخابات رياســت جمهورى آغاز خواهد شــد، به نظر 
نمى رسد كه پرونده كاهش نرخ سود بانكى به عمر دولت 

يازدهم قد دهد.
با اين اظهارنظر به نظر مى رســد كه پرونده كاهش نرخ 
سود بانكى نيز همچون تك نرخى كردن ارز، در دولت 
مختومه اعالم شود. اين در شرايطى است كه البته پيش 
نويس قانون بانكدارى بدون ربا نيز شرايط را به گونه اى 
پيش برده اســت كه اگر مجلس تصويب كند، نقشه راه 
تغيير نرخ سود بانكى مشخص خواهد بود. بانك مركزى 
نرخ سود سپرده ها را ســاالنه تعيين مى كند و بانك ها 
نيز مجاز هســتند حداكثر تا ٧٠درصد آن را به صورت 

على الحساب در قرارداد با سپرده گذاران لحاظ كنند.
در طرح جديد مجلس كه در خصوص بانكدارى بدون ربا 
مطرح شده، بندى در مورد نرخ هاى سود على الحساب 
وجود دارد كه بر اساس آن، بانك ها بايد ٧٠ درصد سود 
را به صورت على الحســاب در قرارداد با سپرده گذاران 
لحاظ كرده و بقيه را در پايان قرارداد، پس از اينكه موضوع 
مشاركت و عقد محقق شد، محاســبه و پرداخت كنند 
كه اين موضوع مى تواند يكى از شــبهاتى را كه در حال 

حاضر در خصوص پرداخت سودهاى ثابت، حتى در عقود 
مشاركتى، در بانك ها مطرح است، برطرف كند.

در صورت عدم رشــد حجم پول، اساســاً پرداخت بهره 
(توسط بانك و وام گيرندگان) و كسب سطح سود باالتر 
توسط بنگاه ها غيرممكن خواهد بود زيرا بازپرداخت بهره 
بر اساس قرارداد و برحسب ارقام «اسمى» پرداخت شده 
و افزايش كسب سود نيز نيازمند اكتساب رقمى بيش از 

ميزان پيشين است.
همچنين بر اســاس پژوهــش هاى صــورت گرفته،  

قراردادهاى بانكى بر حسب ارقام اسمى تعيين و تصريح 
مى شود كه بروز تورم منفى، به  منزله ناتوانى وام گيرندگان 
از پرداخت مازاد به بانك ها و به همين نحو ناتوانى بانك از 

پرداخت مازاد به سپرده هاست.
در شــرايط عادى اقتصــاد كــه قراردادها اســمى و 
غيرشــاخص بندى شــده، عدم رشــد پول به معناى 
فروريختن تمامى قراردادهاى اســمى به ويژه سيســتم 

بانكى است.
به همين نحو، تالش بنگاه ها براى افزايش ســودآورى 

به شكل گسترش ســرمايه گذارى و توسعه تجهيزات و 
نيروى كار، يا حتى كسب ســود اسمى بيشتر در شرايط 
تورمى، تنها زمانى در عمل تحقــق مى يابد كه پيش تر 

حجم بيشترى از پول به اقتصاد تزريق شده باشد.
در صورت اجتناب از رشد نقدينگى به ميزان متناسب با 
اين اقتضا، ركود و ورشكستگى دامنگير اقتصاد خواهد شد 
و كسب سود بيشتر توسط برخى كسب وكارها به قيمت 

زيان ديگران حاصل مى شود.
بنابراين افزايش ســود به صورت  ســرجمع براى همه 

بنگاه ها بدون افزايش پول موجود، غيرممكن است.

تغيير بهره بانكى، بعد از انتخابات ٩٦

كاهش نرخ سود منتفى شد

افزايش نامحسوس هزينه كارت به كارتهواپيماهاى ايتاليايى در راه ايران

آمريكايى ها چند ميليون دالر براى 
فرش ايرانى پول دادند؟ پيشنهاد گِران چينى ها براى نوسازى

 پااليشگاه آبادان  

سايپا ١١١، سايپا ١٣٢، سايپا ١٣١، تيبا، تيبا هاچ بك، 
ام وى ام S 110، پژو پارس، ســمند، پژو ۴٠۵، ليفان 
X60 و ام وى ام ۵۵٠ همچنان در پايين ترين ســطح 

كيفى قرار دارند.
گزارش جديد ارزيابى كيفيت خودروهاى توليدى امسال 
نشان مى دهد كه همه خودروهاى ياد شده همچنان 
جايگاه بى كيفيت ترين ها را حفــظ كرده اند و با همان 

كيفيت نامناسب سابق توليد مى شوند.
در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
متولى نظارت بر كيفيــت خودروهاى داخلى واكنش 

رسمى به اين گزارش ها نداشته است.
 البته پيش از اين وزير صنعت، معدن و تجارت چندين 
بار خواهان افزايش كيفيت خودروهاى داخلى شــده 

است. 

باز هم اين خودروهاى 
بى كيفيت داخلى!

 بانك مركزى هيچ 
برنامه اى براى 
كاهش نرخ سود 
بانكى ندارد و با 
توجه به اينكه 
اوايل سال آينده، 
انتخابات رياست 
جمهورى آغاز 
خواهد شد، به نظر 
نمى رسد كه پرونده 
كاهش نرخ سود 
بانكى به عمر دولت 
يازدهم قد دهد



ورزش ٢٨٨٠پنج شنبه  ٢٨  بهمن  ماه ٠٧

هفته بيست ودوم ليگ برتر فوتبال با نبرد ديدنى تيم هاى 
تهرانى و اصفهانى همراه خواهد بود. 

پس از برترى ٤ بر ٣ پيكان مقابل استقالل خوزستان، ادامه 
ديدارهاى هفته بيست ودوم ليگ برتر فوتبال امروز و فردا 
(پنج شنبه و جمعه) در شهرهاى مختلف برگزار مى شود و در 
حساس ترين بازى ها پرسپوليس با سپاهان مصاف مى كند و 
استقالل ميهمان ذوب آهن است. نبرد تيم هاى اصفهانى و 
تهرانى در اين هفته مى تواند هيجان انگيز باشد. مخصوصاً 
اينكه با شكست پرسپوليس در دربى٨٤، تيم هاى پشت سر 
اين تيم اميدوارند شاگردان برانكو مقابل سپاهان هم لغزش 
داشته باشند. در زير مرورى داريم بر ديدار هايى كه اين هفته 

قرار است برگزار شود.

ذوب آهن - استقالل
دو تيم در شــرايطى متفاوت به مصاف يكديگر مى روند. 
ذوب آهن سه هفته است كه در نتيجه گيرى ناكام بوده و 
با از دســت دادن ٨ امتياز از رده سوم به رده چهارم جدول 
رقابت ها سقوط كرده اســت. در مقابل استقالل با ٤ برد 
پياپى توانسته خود را به رده سوم جدول برساند. در بازى 
رفت دو تيم يحيى گل محمدى سرمربى ذوب آهن بود و 
مجتبى حسينى براى اولين بار به عنوان سرمربى تيمش 
را به مصاف استقالل مى فرســتد. شاگردان منصوريان 
بعداز پيروزى در دربى در اوج روحيه و البته بدون كاپيتان 
خود مهدى رحمتى به اصفهان آمده انــد و اميدوارند با 
ادامه روند روبه رشد خود با همين روحيه عالى به مصاف 
االهلى امارات بروند. استقالل در هر چهار ديدار گذشته 
خود در ليگ برتر برابر نفت آبادان، پيكان، ماشين  سازى و 
پرسپوليس سه گل زده و از اين نظر آمار فوق العاده اى به جا 
گذاشته است. ذوب آهن براى اميدوارى به كسب سهميه  

بايد پيروز اين ديدار باشد.

پرسپوليس- سپاهان
صدرنشين ليگ باخت بدى را در دربى ٨٤ متحمل شد و 
طبيعى است بازيكنان اين تيم روحيه هفته هاى قبل خود 
را تا حدى از دست داده باشند. آنها خيلى دوست دارند در 
ديدار امروز پيروز باشند.شكست دادن سپاهان مى تواند 

براى ســرخ ها همچون فرصتى باشــد كه نتيجه دربى 
تهران را فراموش كنند. پرسپوليس در اين بازى چند مهره 
شاخص خود را در اختيار ندارد و همين مسئله برانكو را تا 
حدودى در مخمصه قرار داده است. سپاهان بحران زده 
اين روزها با مشــكالت داخلى زيادى دست وپنجه نرم 
مى كند و برخى اعتقاد دارند همين روز هاست كه بايد شاهد 
تغييراتى در كادرفنى اين تيم باشيم.ولى به هرحال با توجه 
به نام بزرگ و شخصيت باالى سپاهان و انتظاراتى كه 
هواداران متعصب اين تيم دارند، احتمال دارد كه زردپوشان 
درصدد جبران مافات ناكامى هاى اخير و به دست آوردن 
دل هواداران باشند. به هر تقدير نمى توان حساسيت اين 
بازى را ناديده گرفت چرا كه تقابل پرسپوليس و سپاهان 
هميشه و در هر شرايطى جذاب و حســاس بوده است. 
عبدا... ويسى خيلى دوســت دارد با شكست پرسپوليس 
تيمش را از بحــران خارج كند و در آن ســو مرد كروات 
نمى خواهد تيمش با يك روحيه بد به مصاف الهالل برود 

و وارد بحران شود.

فوالد خوزستان - گسترش فوالد تبريز
فوالد بعد از چند هفته ناكامى هفته قبل موفق شد پديده 
را در مشهد شكست دهد و به نوعى از بحران خارج شد. با 
اين برد حاال نعيم سعداوى با اطمينان بيشترى نسبت به 
آينده خود در فوالد روى نيمكت مى نشيند و بازى خانگى 
با گســترش فوالد فرصت خوبى است تا آنها جهشى در 
جدول ليگ داشته باشند. يكى از تيم هايى كه در نيم فصل 
دوم توانســته روند روبه رشدى در پيش بگيرد گسترش 
فوالد است. اين تيم فصل پيش هم در اين مقطع از فصل 
عالى نتيجه گرفت و حتى خودش را بين تيم هاى مدعى 
كسب سهميه آسيا رساند. پيروزى در اين ديدار مى تواند 
شاگردان فراز كمالوند را به جمع تيم هاى مدعى كسب 

سهميه بفرستد.
 

سياه جامگان - تراكتورسازى
تقابل خــداداد عزيــزى و اميرقلعه نويى 
در مشــهد مى تواند جالب توجه باشــد. 
سياه جامگان فصل پيش در ورزشگاه ثامن 

موفق به شكست تراكتورسازى شد و با آن برد هم خودش 
را در ليگ برتر حفظ و هم حريفــش را از جمع تيم هاى 
مدعى قهرمانى خارج كرد. در حال حاضر هم تقريباً دو تيم 
شرايط فصل قبل خود را دارند. سياه جامگان براى فرار از 
ته جدول تالش مى كند و تراكتورسازى هم نمى خواهد 

فاصله اش با پرسپوليس بيشتر شود.

سايپا - صبا
شرايط دو تيم در جدول رقابت هاى ليگ خطرناك است و 
هر يك با كوچك ترين لغزش به جمع تيم هاى قعر نشين 
خواهند پيوست. با توجه به اين موضوع رويارويى سايپا و 
صبا حساس اســت. در اين بين اوضاع سايپا در جدول تا 
حدى بهتر از صباست اما اين تيم با شكست خانگى كه 

هفته قبل مقابل تيم گســترش فوالد پذيرا شد به 
نوعى نشان داد هنوز به 

ثبات الزم در كسب 
نتيجه نرسيده است. 
حسين فركى در اين 

بازى مى تواند از مهاجم 
مونته نگرويى تازه وارد 

تيمش رونمايى كند. صبا با كسب دو برد 
پياپى در اين بازى حاضر مى شود و از اين لحاظ 

اين تيم در شرايط روحى و روانى خوبى قرار دارد.

صنعت نفت آبادان - پديده خراسان
تيم  هاى بحران زده اين هفته هــاى ليگ برتر چند هفته اى 
اســت كه روند نزولى در جدول رقابت ها پيش رو گرفته اند و 
همين مسئله باعث شده خطر سقوط به يك دسته پايين تر آنها 
را تهديد كند. نفتى هاى آبادان نتوانستند با فيروز كريمى نتايج 
خوبى در نيم فصل دوم كسب كنند و از اين رو امتياز از دست 

ن  د ا در اين بازى براى هواداران احساسى د
اين تيم قابل هضم نخواهد بود. در 
آن ســو وضعيت رضا مهاجرى 
در پديده خوب نيست و اين تيم 
مشهدى بعد از سپرى كردن چند 
فصل موفق در ليگ برتر حاال 
روز هاى بدى را ســپرى 
مى كند. چه بسا باخت هر 
يك از اين تيم ها قربانى 

دهد.

ماشين سازى 
تبريــز - نفــت 

تهران
شــاگردان فرهــاد 
كاظمى هفته گذشته 
موفق شدند دست به 
يك كار بزرگ زده و سپاهان را در 
اصفهان با سه گل شكست دهند. 
نتيجه اى كامــًال دور از انتظار كه باعث شــد تيم تبريزى 
شكست ٣ بر صفر خود مقابل استقالل در بازى خانگى اش را 
زود فراموش كند. نفتى ها هفته قبل توانستند اولين برد خود 
در نيم فصل دوم را كسب كرده و پيكان را در تهران شكست 
دهند. اگر چه تيم دايى بعد از فيناليست شدن در جام حذفى 
روند نزولى در جدول داشت اما ٣ امتياز بازى قبل دوباره اين 
تيم را به جمع مدعيان كسب سهميه رساند. نفت در بازى با 
ماشين سازى مى تواند از سجاد شهباز زاده خريد جديد خود 

هم استفاده كند. 

لقب عجيب AFC به استقالل
در آسـتانه آغاز مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسـيا، 
سايتAFC در گزارشى به مرور گروه هاى مختلف 
اين رقابت ها پرداخت. در گزارش AFC  توصيفات 
  AFC جالبى درباره اسـتقالل وجود دارد. گـزارش
درباره استقالل با اين جمله آغاز مى شود: «غول هاى 

فوتبال ايران با پيروزى بر السد در ضربات پنالتى.» 
سـايت AFC  در گزارش هاى خود درباره استقالل 
از لقب «GIANTS» به معناى غول ها براى اين تيم 
اسـتفاده مى كند! اين سـايت پس از پيوسـتن سرور 
جباروف به اسـتقالل هم از تيتر «سـرور جباروف به 

غول هاى ايرانى پيوست» استفاده كرده بود.

  بازمانده آخرين برد!
اسـتقالل آخرين بار در جريان ليگ يازدهم توانست 
ذوب آهن را در فوالدشهر شكسـت دهد. از آن بازى، 
فقط خسرو حيدرى و مهدى رحمتى براى آبى ها باقى 
مانده اند. رحمتـى از ديدار با ذوب آهن محروم اسـت 
و حيدرى، بـا توجه به مصدوميت غفـورى احتماًال با 

بازوبند كاپيتانى در تركيب فيكس حاضر خواهد بود.
نكتـه جالب توجـه، اتفاقى اسـت كـه چنـد روز قبل 
با حضور ايـن دو بازيكـن در دربى پايتخـت افتاد. از 
بازيكنان حال حاضر تيم منصوريان، آخرين شكست 
پرسپوليس برابر استقالل را فقط رحمتى و حيدرى در 
لباس آبى تجربه كرده بودند و ايـن بار، كاپيتان هاى 
اول و دوم استقالل در كنار بازيكنان جوان و تازه  وارد 

بعد از چند سال پرسپوليس را شكست دادند.

واكنش  به 
اعتراض باشگاه ذوب آهن

مهدى كرامتى مدير فناورى اطالعات سازمان ليگ 
فوتبال ايـران در مورد اعتراض باشـگاه ذوب آهن به 
ثبت سـه كارت زرد و يـك كارت قرمز  بـراى مهدى 
كيانـى، بازيكن تيم تراكتورسـازى و محـروم نبودن 
اين بازيكن، اظهار داشـت: ثبت و انتشـار تمام وقايع 
يك مسابقه از  جمله گل ها، كارت هاى زرد و قرمزى 
كه به بازيكنان داده مى شود، در سايت سازمان ليگ 

براساس گزارش داور مسابقه است. 
 كرامتى تصريح كرد: كارت هـاى زرد و قرمز مهدى 
كيانى در بازى با ماشين سـازى نيز براساس گزارش 
داور ثبت شـده و اين  بازيكـن در دقيقه ٧٢ مسـابقه 
دو كارت زرد دريافـت مى كنـد و از زميـن اخـراج 
مى شود. ضمناً در بخش آمارى بازيكنان ليگ تمامى 
 كارت هاى دريافتى بازيكنان اعم از كارت هاى زرد و 
قرمز جدا از بحث محروميت فقط بـه صورت آمارى 
نمايـش داده مى شـود و  اين بخش مالك محاسـبه 

محروميت نيست. 
 مدير فناورى اطالعات سازمان ليگ با اشاره به موارد 
مشـابه ثبت كارت هاى زرد و قرمز بازيكنان در ليگ 
برتر شـانزدهم اعالم  كرد: در تيم پرسپوليس محمد 
انصـارى، در تيم سـپاهان آرمين سـهرابيان، در تيم 
ماشين سـازى پيام صادقيان و در تيم صباى قم رضا 

 عنايتى همين شرايط را دارند

جذاب ترين تيم ليگ
پرگل ترين بازى اين فصل ليگ برتر، در شهر قدس 
رقم خورد و پيكان جاللى، يك سـمت آن بود. تيمى 
كه اين فصل بيشـترين بازى هاى پـرگل را رقم زده 
و پاى ثابـت جذاب تريـن بازى هاى ليگ محسـوب 

مى شود.
چهار بـازى آخر پيـكان، مجموعاً ٢٠ گل داشـته اند. 
ميانگين  پنـج گل در هر بازى كه در اسـتاندارد تمام 
دنيا، آمار فوق العاده اى محسوب مى شود. در بازى هاى 
قبل هم مجموعًا هفت بازى پيكان، با رد و بدل شدن 
بيشتر از چهار گل تمام شد و تيم جاللى در اين زمينه 
ركورددار ليگ برتر اسـت. اسـتقالل خوزسـتان كه 
جذاب تريـن بـازى فصل را بـه پيكان باخـت، رقيب 
اصلى آنها در اين زمينه محسوب مى شود. اين بازى، 
ششمين بازى استقالل خوزستان بود كه با رد و بدل 

شدن بيشتر از چهار گل به پايان رسيد.
پيكان  با اين هفت گل، ميانگيـن گل هاى رد و بدل 
شده اش در هر بازى را به ٢/٥٩ گل رساند و با سبقت از 
استقالل، صاحب هيجان انگيزترين بازى هاى ليگ 

شانزدهم شد.

تايم اوت

نفت تهران پس از آندرانيك تيموريان، سجاد شهباززاده 
را هم به خدمت گرفت تا با جذب دو گزينه مدنظر سپاهان 
از حيث فعاليت هاى نقل و انتقاالتــى از ذوب آهِن آرام 

پيشى گرفته باشد.
نفت تهران كه در مهلت قانونى نقــل و انتقاالت هيچ 
بازيكن جديدى جذب نكرده بود پس از بسته شدن پنجره 
زمســتانى دو بازيكن آزاد را در اختيار گرفت. آندرانيك 
تيموريان و ســجاد شــهباززاده كه نتوانستند به ترتيب 
قراردادهاى خود با تيم هاى اســتقالل و تراكتورسازى 
را ثبت كنند در نهايت سر از نفت در آوردند. جالب آنكه 
هر دو بازيكن مورد توجه سپاهان هم بودند اما سرانجام 

جذب تيم تهرانى شدند.
نفت در ليگ برتر وضعيت مشابهى با ســپاهان دارد و 
همســايه اين تيم اصفهانى در جدول رده بندى است. 
تفاوت بزرگ اين تيم با رقيب اصفهانى اما فيناليســت 
بودن در جام حذفى است. زردپوشان تهرانى كه در انتهاى 
فصل بايد در فينال جام حذفى شركت كنند خود را براى 

آن مسابقه سرنوشت ساز آماده مى كنند.
به اين ترتيب با دو بازيكنى كه نفت پس از اتمام مهلت 
نقل و انتقاالت جذب كرد عنــوان آرام ترين تيم نقل و 
انتقاالت نيم فصل به ذوب آهن مى رسد كه در اين فاصله 

تنها ربيع عطايا را به مجموعه خود اضافه كرد.

 ٣ فصل پيش بود كه در تمرينات استقالل با سرمربيگرى 
امير قلعه نويى بازيكن نوجوانى در كنار تيم بزرگساالن 
تمرين كرد كه شايد كمتر كسى انتظار داشت او بتواند با 
افرادى كه همگى از او بزرگ تر بودند، تمرينات مشتركى 
را دنبال كند. اين بازيكن نوجوان هوتن قلعه نويى پسر امير 
قلعه نويى بود و با استفاده از رابطه اى كه پدرش با باشگاه 
استقالل داشــت، در تمرينات تيم بزرگساالن استقالل 

حضور پيدا كرده بود.
در ادامــه كار بــه جايى رســيد كه حتــى هوتن روى 
نيمكت استقالل هم نشســت و در بازى هاى دوستانه 
هم كه همپاى ديگــر بازيكنان بازى مى كــرد اما اين 

بازيكن هيچ وقت فرصت بازى در تيم بزرگســاالن را 
در بازى هاى رســمى پيدا نكرد و به مرور روى نيمكت 
هم ننشســت تا موج اعتراضات به ســرمربى استقالل 

ادامه نيابد.
هوتن پس از جدايى قلعه نويى از استقالل از جمع آبى ها 
جدا شد و بعد از آن هم در هيچ تيم فوتبالى بزرگى حضور 
پيدا نكرد. حاال خبر رســيده كه پسر ژنرال استقاللى ها 
مديريت يك مدرســه فوتبال را پذيرفتــه و بايد ديد او 
مديريت هدايت يك مدرسه فوتبال را از كدام نهاد ذيربط 
اخذ كرده است.هوتن پيش از اين رستوران دارى را تجربه 

كرده است.

بيزينس جديد 
هوتن قلعه نويى

عبور نفت از 
سپاهان و ذوب آهن

نادر نامدار

رأى كميته درباره اتفاقات دقايق پايانى شــهرآورد ٨٤ 
ســرو صداى مديران تيم ها و بازيكنان محروم شــده 
را درآورده اســت. يكى همچنان در حال مظلوم نمايى 
است و ديگرى تهديد به شــكايت به فيفا مى كند! اين 
وسط اما هيچكس پاسخى براى آن همه بى اخالقى و 

عربده كشى دو طرف در داخل زمين ندارد.
دربى دربى اســت؟ جذابيت ها و حساسيت هاى خاص 
خودش را دارد؟ با همه بازى ها فرق دارد؟ تنش و دعوا 
و بزن بزن جزئى از اين بازى است؟ همه اينها قبول! اما 
چرا هيچكس پاى تبعات بزن بــزن و دعواهاى دربى 
نمى ايستد؟ چرا همه انتظار دارند در اين بازى هركارى 

دلشان مى خواهد بكنند اما تاوانش را ندهند؟

در اينكه كميته انضباطى در بيشــتر موارد آراء سئوال 
برانگيزى صــادر مى كنــد و مصلحت انديشــى هم 
مى كند شكى نيســت. اما به راســتى جريمه حركات 
مهدى رحمتى و جالل حســينى چه بايد باشد؟ آيا اين 
دو نفر يك بار فيلــم دقايق پايانى بــازى را ديده اند؟ 
آيا مى بينند كه با عربده كشــى و حمله به يكديگر چه 
چاله ميدانى در ورزشــگاه آزادى به وجــود آورده اند؟ 
واقعاً ديدن اين صحنه ها خجالت آور نيســت؟ آيا بايد 
اين حركات را به پاى تعصب به تيم و ِعرق به پيراهن 
نوشت؟ تمارض هاى خنده دار اين دو نفر كه فيلم هاى 
مشــابه آنها را در كانال هاى تلگرامــى ديده ايم و به 
آنها خنديده ايم چه؟ آنهــا را بايد چگونه براى خودمان 
توجيه كنيــم؟ واقعــاً منصوريان و مديران باشــگاه 

پرسپوليس بر اســاس چه منطقى اينقدر طلبكارانه از 
حركات رحمتى و حســينى دفاع مى كنند و آراء صادر 
شده را بى رحمانه و ناعادالنه مى دانند؟ چطور مى  شود از 
چنين حركاتى دفاع كرد؟ بر فرض محال حتى اگر فيفا 
به شكايت جالل حســينى رسيدگى كند فكر مى كنيد 
حق را به او خواهد داد؟ شك نكنيد با ديدن فيلم بازى، 
فيفا اگر محروميت او را ســنگين تر نكنــد، آن را لغو 

نخواهد كرد!
شكى نيســت كه دربى فرق دارد و بخشى از زيبايى و 
جذابيت آن به همين دعواها و برخوردهاست. اما بهتر 
است وقتى به بهانه اينكه اين بازى «دربى» است، خود 
را مجاز به انجام هر كارى- شما بخوانيد بى اخالقى- 

مى دانيم، پاى عواقب اين كارها بايستيم.

 از اعتبار اصفهان 
دفاع كنيد

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش 
صداى هواداران، به بررسى ديدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ايران مى پردازد. 
شــما مى توانيد ديدگاه هــا و تحليل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پست 
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ارسال نماييد.
اين ســتون نيم نگاهــى نيز بــه كامنت هاى 
هواداران فوتبال به ويژه دوســتداران سپاهان و 

ذوب آهن در صفحات مجازى دارد.
 

■ ديدارهــاى هفتــه بيســت و دوم  بــراى
اصفهانى ها بســيار حيثيتى اســت و اميدوارم
تيم هاى شــهرمان به خوبى از اعتبار و حيثيت 
فوتبال اصفهان دفاع كنند. سپاهان در ورزشگاه 
آزادى  با غلبه بر پرسپوليس هم مى تواند انتقام 
شكســت كذايى در اصفهان را بگيرد  و البته از 
بحران هم خارج شود. سپاهانى ها بايد هر طور 
شــده جبران مافات كنند و ديدار با پرسپوليس 
بهترين فرصت براى اين جبران است تا دوباره 
هواداران با اين تيم آشتى كنند و فرصت بيشترى 
به آن بدهند. ذوب آهن هم همانطور كه در چند 
هفته گذشته ديديم اصًال حال و روز خوبى ندارد. 
قبًال اين احساس را داشتم كه امسال از جمله آن 
سال هايى است كه ذوب آهن باالخره مى تواند 
دست به كار بزرگى بزند و قهرمانى در ليگ برتر 
را جشن بگيرد اما نه تنها اينطور نشد، بلكه آنها 
در صورتى كه روند ناكامى هــاى خود را ادامه 
دهند به اواسط جدول مى روند و كسب سهميه 

آسيا را بايد در خواب ببينند.

■ اميد اول ما در ديدار ســپاهان- پرسپوليس 
كاپيتان احسان حاج صفى است. اميدوارم احسان 
نشان دهد كه پس از محرم نويدكيا كاپيتان اليق 
ماست و هر طور شــده همه تالش خود را انجام 
دهد و بقيه بچه ها را هــم ترغيب به مبارزه اى 
جانانه نمايــد كه پرســپوليس را در آزادى نقره 

داغ كنند.

■ در خبرها خواندم كه حــدادى فر مى تواند در 
ليست ١٨ نفره ديدار با استقالل قرار بگيرد. اين 
بهترين خبر براى ذوب آهنى هاســت كه قاسم 
دوباره باز مى گردد. اگر اين فصل او را  داشــتيم 
و مصدوم نمى شــد، االن يكــى از دو تيم اول 

جدول بوديم.

■اميدوارم امروز يك روز فوق العاده خوب براى 
اصفهان باشد و تيم هاى تهرانى در فوالد شهر 
و ورزشــگاه  آزادى نقره داغ شوند. ذوب آهن و 
سپاهان بايد با بهترين نمايش از اعتبار اصفهان 

دفاع كنند.

■از صميــم قلــب آرزو دارم كــه ذوب آهن 
به خود بيايد و در ديدار حســاس با اســتقالل 
پيــروز شــود. كًال نبايــد اجــازه بدهيــم كه
تهرانى هــا بيايند اصفهــان امتيــاز بگيرند و 

بازگردند.

■رشــيد مظاهرى در چند ديدار گذشته به نظر
 مى رســد دچار مشكالت روحى شــده است. 
اميــدوارم كادر فنى و مديريتــى ذوب آهن به 
مشــكالت متعدد بازيكنانشــان توجــه كنند. 
وقتى كه به يك باره نوار بردهاى سبزپوشــان 
قطع مى شود غير از مسائل فنى، اين مشكالت را 
بايد در جاى ديگر هم جستجو كرد و اين وظيفه 

مديرعامل ذوب آهن است.

■ هواداران پرســپوليس تا مى توانند ورزشگاه 
آزادى را پر كنند و از تماشاى بازى پرافتخارترين 
تيــم ليگ برتــر ايران لــذت ببرند. ســپاهان 
ســالى دوبار به ورزشــگاه آزادى افتخار حضور
 مى دهد و بهتر اســت اين فرصت را از دســت 
ندهيد. درســت اســت كه تيم مان حال و روز 
خوشــى ندارد اما تا چشــم بر هم بزنيد دوباره 
همــان ســپاهانى مى شــويم كه يــك دهم 
افتخاراتــش در ١٥ ســال اخيــر حســرت
ســال هاى ســال اســتقالل و پرســپوليس

 است.

صداى هواداران

 اصفهان در انتظار عروسى!
هفته بيست ودوم ليگ برتر فوتبال 

پنج شنبه ٢٨ بهمن ماه
ذوب آهن اصفهان - استقالل

 ساعت: ١٥                        ورزشگاه فوالدشهر

پرسپوليس - سپاهان 
 ساعت: ١٧:١٠                      ورزشگاه آزادى

فوالد خوزستان - گسترش فوالد تبريز
 ساعت: ١٥                                ورزشگاه غديراهواز

جمعه ٢٩ بهمن ماه
سايپاى تهران - صباى قم

 ساعت: ١٦                                ورزشگاه پاس قوامين

سياه جامگان مشهد - تراكتورسازى تبريز
 ساعت: ١٤:٣٠                      ورزشگاه ثامن مشهد

صنعت نفت آبادان - پديده خراسان
ساعت: ١٦                 ورزشگاه تختى آبادان  

ماشين سازى تبريز - نفت تهران
 ساعت: ١٦:٣٠     ورزشگاه يادگار امام(ره) تبريز

برنامه بازى هاى باقيمانده 
هفته بيست ودوم ليگ برتر

به تاوان ايجاد چاله ميدان احترام بگذاريد!



صاحب امتياز : شركت رسانه گستر نصف جهان

مديرعامل و سردبير : ايرج ناظمى    مدير مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خيابان مدرس ، خيابان اديب ، 

جنب دبيرستان شهيدان نم نبات

تلفن : ٣٤٤٥٢٠٠٥           فاكس : ٣٤٤٥٢٠٠٦           پيامك : ٣٠٠٠٧٦٤٢

. . وب سايت :       

- :     .

سپاس خداوندى را سزاست كه  با علم خود جهان هستى را پديد 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفريده اســت، بى آنكه از 
كســى پيروى كند و يــا بياموزد و يــا از طرح حكيــم ديگرى 
استفاده نمايد؛ در آفرينش پديده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با 

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

آگهى مناقصه عمومى

امور پيمانهاى شركت شهركهاى صنعتى استان اصفهان

نوبت دوم

شركت شهركهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زير را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركتهاى 
پيمانكارى كه داراى شرايط ذكر شده در ذيل صفحه مى باشند دعوت مى شود تا از تاريخ ١٣٩٥/١١/٢٧  الى ١٣٩٥/١٢/٠٣ با واريز مبلغ 
٤٠٠/٠٠٠ ريال براى هر پروژه به شماره ٢١٧٥٦٧٠٢٠٣٠٠٣ حساب سيبا (بانك ملى) و دريافت اسناد و مشخصات فنى پروژه و اسناد پيشنهاد 
قيمت به دبيرخانه شركت واقع در اصفهان خ ٢٢ بهمن، مجتمع ادارى اميركبير مراجعه يا براى كسب اطالعات بيشتر به سايت شركت 
شهركهاى صنعتى اصفهان www.isfahaniac.ir  مراجعه نماييد. مهلت تحويل پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شركت شهركهاى صنعتى استان 

اصفهان حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/١٤ مى باشد و هزينه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: خريد و اجراى فضاى سبز شهرك صنعتى منتظريه و ناحيه صنعتى ورپشت 

مبلغ برآورد اوليه: ٣/٨٠٢/١٥٧/٨٤٠ ريال از محل بودجه جارى
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ١٩١/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
رتبه مورد نظر: رتبه ٥ و به باال در رشته كشاورزى 

موضوع مناقصه: بهره بردارى از تأسيسات آبرسانى در شهركها و نواحى صنعتى استان اصفهان  
مبلغ برآورد اوليه: ٣/١٦٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال از محل بودجه جارى

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ١٥٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
رتبه مورد نظر: رتبه ٥ و به باال در رشته آب 

موضوع مناقصه: تهيه و حمل آسفالت بيندر جهت شهرك صنعتى اسفيدواجان  
مبلغ برآورد اوليه: ٢/١٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال از محل بودجه جارى

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ١٠٦/٥٠٠/٠٠٠ ريال 
رتبه مورد نظر: رتبه ٥ و به باال در رشته راه و باند 

(آگهى مزايده نوبت اول)

ميثم محمدى- شهردار سده لنجان

چاپ دوم

شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه هاى شماره ٨٠٠/ش/٩٥ مورخ ٩٥/١١/١٣ 
و ٨١٤/ش/٩٥ مورخ ٩٥/١١/١٧  شوراى اسالمى شهر در نظر دارد تعداد ١٧ پالك 
از اراضى شهرك نگين با كاربرى مسكونى به شماره هاى ٧١، ٧٣، ٧٤، ٢٢٧، ٢٢٨ و 
٢٤٣  الى ٢٤٨ و ٢٦٩  الى ٢٧٤ را با قيمت پايه كارشناسى از طريق مزايده عمومى 

به متقاضيان واجد شرايط بفروش برساند: 
لذا كليه متقاضيان حداكثر تا پايان وقت ادارى روز يك شنبه مورخ ٩٥/١٢/٨ مهلت 
دارند جهت اخذ مشخصات پروژه و اسناد مزايده به ساختمان شهردارى و نيز جهت 
  www.sh-sedehlenjan.ir  :كسب اطالعات بيشتر به سايت شهردارى به نشانى

مراجعه نمايند. 

 آگهى مناقصه عمومى نوبت اول
(شماره ٨٠٠/٣٢٨٦٢) 

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان

چاپ اول 

مناقصه گزار: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه: واگذارى حجمى/ زمانى اداره امور انبار نفت آبنيل

نوع تضمين شركت در مناقصه: 
سپرده شركت در مناقصه مبلغ ٥٤٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال 

بصورت ضمانتنامه بانكى يا واريز وجه نقد به حســاب سيباى ٤١٢٠٠٧٥١٠١٠٠٨ با 
شناسه واريز ٢٦١٠٠٠٠٠٠٢٦ به نام شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان و دريافت رســيد وجه از خزانه منطقه و يا ارائه يكى از تضامين معتبر در

 آئين نامه تضمين. 
نشانى محل دريافت و تحويل اسناد: 

اصفهان- خيابان چهارباغ باال- جنب پمپ بنزين، امور قراردادها. 
جهت دريافت و تحويل اسناد مناقصه مراجعه حضورى نموده و يا از طريق سايتهاى 

مشروحه ذيل مشاهده نمايند. 
تلفن تماس امور قراردادها ٠٣١٣٦٢٤٤٦١٨- تلفن تماس شركت ٣١٣٦٢٤٧٠٠١ 

مهلت دريافت اسناد: 
- از تاريخ چاپ آگهى نوبت دوم لغايت پايان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 

 ١٣٩٥/١٢/٤
مهلت تسليم پاكات: 

- روز شــنبه مــورخ ٩٥/١٢/٢١ بــه آدرس: اصفهان- چهاربــاغ باال- جنب 
پمپ بنزين- شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى- دبيرخانه كميســيون 

مناقصات. 

تاريخ گشايش پاكات: 
- ساعت ١٠ صبح روز يكشنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/٢٢ 

شرايط متقاضى: 
- ارائه درخواست كتبى جهت شركت در مناقصه.

 - ارائه گواهى صالحيت كار مرتبط و معتبر از اداره كار و امور اجتماعى (ارائه مدارك 
كپى برابر اصل الزامى مى باشد) 

- ارائه اساســنامه، آگهى روزنامه و آخرين تغييرات شركت، ليست اعضاء هيئت 
مديره به همراه كپى مدارك شناسائى و تحصيلى آنان (ارائه مدارك كپى برابر اصل 

الزامى مى باشد) 
- عدم وجود سوء عملكرد در اجراهاى گذشته. 

- ارائه گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
محل فعاليت از سوى مناقصه گر قبل از ارائه پاكات پيشنهادى الزامى مى باشد. 
- شايان ذكر است اسناد مناقصه به شركتهاى حائز شرايط تحويل خواهد شد. 

- ضمناً متن آگهى در سايت WWW.SHANA.IR قابل رؤيت مى باشد. 
آدرس سايت: 

- آگهى و شرايط مناقصه در سايتهاى ذيل قابل رؤيت مى باشد. 
 WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR  ,  HTTP://IETS.MPORG.IR     -
آدرس: اصفهان- خيابان چهارباغ باال- جنب پمپ بنزين- شــركت ملى پخش 

فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان
تلفن تماس ستاد: ٥-٠٣١٣٦٢٤٧٠٠١ فاكس: ٠٣١٣٦٢٤٤٤٢٧ كدپستى: ٦٧٤٥٥- ٨١٧٣٧ 

شركت ملى پخش فرآورده هاى ملى ايران

منطقه اصفهان

اردشير محمدى- شهردار باغبادران

آگهى مزايده (نوبت اول)چاپ اول
شهردارى باغبادران باستناد مجوز شماره ٦٠٢ مورخ ٩٥/١١/٢٠ شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به اجاره مجموعه فرهنگى تفريحى خود واقع در خيابان ابوذر غفارى به مدت يك سال و با قيمت پايه كارشناسى 

روزانه ٤/٥٠٠/٠٠٠ ريال با شرايط ذيل اقدام نمايد: 
١- پيشــنهاد دهندگان مى بايســتى معادل ٥ درصد قيمت پايه كل ســاليانه را بصورت سپرده به حساب 
٣١٠٠٠٠٥١٥٩٠٠٨  اين شهردارى نزد بانك ملى شــعبه باغبادران واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكى ضميمه 

پيشنهاد خود نمايند. 
٢- متقاضيان مى توانند تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ ٩٥/١٢/١١ با واريز مبلغ ٣٠٠/٠٠٠ ريال به حساب 
٥٢٩٤٧٨١٥٠٩ نزد بانك ملت بنام شهردارى باغبادران نســبت به اخذ مدارك مزايده از دبيرخانه شهردارى 

باغبادران اقدام نمايند. 
٣- پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهادات خود را تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخ ٩٥/١٢/١٤ در دو پاكت (الف و ب) 

الك و مهر و به دبيرخانه حراست شهردارى تسليم و رسيد دريافت نمايند. 
پاكت الف محتوى سپرده و برگ شرايط آگهى و اسناد مزايده كه به امضاء پيشنهاد دهنده رسيده و پاكت ب محتوى 

پيشنهاد متقاضى كه با عدد و حروف خوانا نوشته و زير آن را امضاء و مهر كرده باشد. 
٤- پيشنهاد دهندگان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند. 

٥- پيشنهادات رسيده در ساعت ١٠ صبح روز يكشنبه مورخ ٩٥/١٢/١٥ در كميسيونى كه در دفتر شهردارى 
تشكيل ميگردد باز، قرائت و صورتجلسه خواهد شد. 

٦- كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر در آگهى 
مزايده رسيده و مبهم، مخدوش و يا مشروط ميباشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

٧- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا انجام معامله با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاريخ 
ابالغ كتبى- تلفنى- شفاهى ظرف مدت هفت روز از انجام معامله خوددارى نمايد، سپرده او به نفع شهردارى ضبط 
و معامله با نفر بعدى انجام مى گيرد و اگر نفرات دوم و سوم نيز ظرف مدت مقرر حاضر به انجام معامله نشوند سپرده 
آنان نيز در شهردارى ضبط خواهد شد و در صورت عدم وجود نفرات بعدى نسبت به برگزارى مزايده مجدد اقدام 

خواهد نمود. 
٨- هزينه هاى مربوطه شامل هزينه آگهى، عوارض، بيمه و ماليات و غيره بعهده برنده مزايده ميباشد و شهردارى 

در اين زمينه هيچگونه تعهدى ندارد. 
٩- برنده مزايده ميبايستى از مراجع ذيصالح (نيروى انتظامى، اماكن و...) داراى تائيده باشد. 

١٠- برنده مزايده حق واگذارى به غير را ندارد. 
١١- هرگونه تغيير كاربرى يا فعاليت جنبى از مجموعه مذكور پس از موافقت كتبى شهردارى امكان پذير خواهد بود. 
١٢- متقاضيان ميتوانند جهت روئيت محل مورد اجاره و اطالع از مشخصات آگهى به واحد درآمد شهردارى و يا 

سايت شهردارى باغبادران به آدرس baghbahadoran.ir مراجعه نمايند. 
١٣- پيشنهاد دهندگان بايد ذيل اين ورقه را به منزله قبول كليه شرايط مزايده مهر و امضاء نمايند. 



فرهنگ ٢٨٨٠پنج شنبه  ٢٨  بهمن  ماه ٠٩

چـرا براى اكــران نــوروزى 
سر و دست مى شكنند؟

آگهى فراخوان عمومى 
شناسائى پيمانكار 

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در نظر دارد احداث اسكلت بتنى فاز اول پروژه مجتمع فرهنگى 
بوئين و مياندشــت را از طريق برگزارى مناقصه عمومى به روش دو مرحله اى با مشخصات زير پس از ارزيابى 

پيمانكاران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
١- پروژه اسكلت بتنى فاز اول مجتمع فرهنگى هنرى بوئين و مياندشت با زيربناى حدود ١٢٠٠ مترمربع. 

٢- نام و نشانى كارفرما: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان به نشانى اصفهان- خيابان آبشار سوم-
 بعد از پل غدير

٣- نام و نشانى دستگاه نظارت: دفتر طرحهاى عمرانى كارفرما يا نماينده وى 
٤- برآورد تقريبى اجراى كار: ٥/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال براساس فهارس بهاى ابنيه سال ١٣٩٥ و طبق بخشنامه شماره 

١٠٠/٦٤٠٥ مورخ ١٣٨٩/٢/٤ موضوع انعقاد پيمان اجراى كارهاى ساختمانى به صورت سرجمع. 
٥- پيمانكار واجد شرايط بايد داراى حداقل رتبه ٤ و همچنين داراى ظرفيت كارى مربوطه باشد. 

٦- تاريخ دريافت اسناد ارزيابى: از روز انتشار آگهى بمدت ٥ روز كارى. 
٧- محل دريافت اسناد ارزيابى: اصفهان- خيابان آبشار سوم- بعد از پل غدير- اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 

استان اصفهان- واحد طرحهاى عمرانى. 
٨- تاريخ تحويل اسناد: حداكثر تا ساعت ١٣ روز نوزدهم پس از انتشار آگهى. 

٩- محل تحويل اسناد: دبيرخانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان.
١٠- هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى ٣٦٣٠٩١٠٢- ٠٣١ تماس حاصل فرماييد. 

م الف: ٢٣٦٩٥  

بعد از چند ســالى ركود در اكران نوروزى سينما ها در دهه هفتاد و اوائل 
دهه هشتاد چند سالى است متقاضى براى نمايش فليم ها در نوروز زياد 
شده است. تجربه نشان داده فيلم هاى مفرح و كمدى در ايام اكران نوروز 
مورد توجه بيشترى قرار مى گيرند و همين موضوع شايد تضمين كننده 

فروش بيشتر آنها نيز باشد.
چند روز پيش بعد از جلسه شوراى صنفى نمايش، نام ١٢ فيلم از بين ٢٠ 
فيلمى كه خواهان اكران اثرشان در ايام نوروز بودند، به عنوان فهرست 
اوليه منتشر شد. البته تقريبا نيمى از فيلم هاى اين فهرست كه بتوانند 
قراردادهايشان را با ســينمادارها قطعى كنند، رنگ پرده را در روزهاى 

تعطيالت نوروزى خواهند ديد.
در بين فيلم هايى كه قرار است امسال در ايام عيد بر پرده سينماها ببينيم، 
كمدى هاى «گشت ٢»، «خوب بد جلف» و «سه بيگانه» ديده مى شوند 
و همين ســه فيلم مى توانند آغازى خوب و پرفروش را براى سينماى 

ايران رقم بزنند.

اكران نوروز؛ بازگشت سريع تر سرمايه
چند سالى اســت تقاضا براى اكران نوروز از سوى تهيه كننده ها و دفاتر 
پخش فيلم بيشتر شده اســت. غالمرضا فرجى ســخنگوى شوراى 
صنفى نمايش درباره علت اين موضوع به خبرآنالين مى گويد: «يكى 
از علت هاى تقاضاى زياد براى اكران نوروز كه مزيد بر علت شده است، 
اين است كه اكران نوروز به شــكلى جا افتاده در آمده و از طرف ديگر 
تعطيالت نوروز هم زمان خيلى خوبى است كه مخاطبان مى توانند به 
تماشاى فيلم ها بروند. نكته مهمتر اينكه هر تهيه كننده و سرمايه گذارى 
كه فيلمش را در اكران نوروز نمايش دهد بازگشت سرمايه زودترى دارد.»
فرجى در ادامه در وكنش به اين سوال كه چرا امسال سه فيلم كمدى در 
ميان فيلم هاى اكران عيد هستند، پاسخ مى دهد: «بخش زيادى از قرار 
گرفتن تعداد بيشتر فيلم هاى كمدى در جدول اكران نوروزى به پاسخ و 
توجه مخاطب به فيلم هاى كمدى برمى گردد. در واقع جامعه و مخاطب 
پذيرش اكران فيلم هاى كمدى را دارد، به همين خاطر خود تهيه كننده 

و سينمادار هم راغب است كه فيلمش در اين زمان به نمايش در بيايد.»
او در ادامه تصريح مى كند: «نكته مهم ديگرى كه در اينباره وجود دارد 
و شوراى صنفى نيز توجه زيادى به آن دارد اين است كه ما نمى توانيم 
به يكباره تمام فيلم هاى كمدى را در نوروز اكران كنيم و در طول سال 
ديگر هيچ فيلم ديگرى نداشته باشيم. خوشبختانه شوراى صنفى نمايش 
مدنظر دارد كه همه طيف فيلم هاى كمــدى در يك زمان قرار نگيرند. 
سال ١٣٩٥ سال پررونقى براى سينماى ايران بود، قاعدتا ما بايد تالش 
كنيم ادامه روند سال گذشته را با يك پيشرفت رو به جلو در سال ٣٦ هم 

براى سينما حفظ كنيم.»
فرجى همچنين در پاســخ به پذيرفته نشــدن فيلم هاى «نهنگ عنبر 

٢» و «ساعت پنج عصر» در جلسه  
شوراى صنفى نمايش نيز توضيح 
مى دهد: «بخشــى از اين اتفاق به 

همان دليلى بود كه قبــال گفتم و اينكه 
نمى شود همه فيلم هاى كمدى را در يك زمان اكران كرد. بخش ديگر 
هم به اين دليل بود كه امسال به دليل رشد فروش و افزايش مخاطب 
سينماى ايران داشت بخش هاى مختلف خصوصى براى احداث سالن 
سرمايه گذارى كردند، اين موضوع نويد بسيار خوبى براى صنعت سينماى 
كشور است و شوراى صنفى نمايش، سينماداران و تهيه كننده ها تمام 
تالششان اين است كه اين صنعت روز به روز رونقش باالتر برود و بهتر 

و موفق تر شود.»

عدالت رعايت مى شود
«زادبوم»، «آشــوب»، «فرارى»، «گشــت ٢» و «خوب بد جلف» از 
جمله فيلم هايى است كه هدايت فيلم امسال متقاضى اكران نوروزى 
آنها بود. اما از ميان اين پنج فيلم با اكران چهار فيلم به غير از «زادبوم» 
ابوالحسن داوودى در ايام تعطيالت اول سال نو موافقت شد. مرتضى 
شايسته تهيه كننده و مدير موسســه هدايت فيلم دراين باره مى گويد: 
«از ميان اين فيلم ها «زادبوم» در ليست اكران نوروز نيست و دليل اش 

را هم نمى دانم.»
شايسته همچنين درباره استقبال از اكران نوروز توضيح مى دهد: «به اين 
دليل كه مردم در تهران و شهرستان به سينما مى آيند و سينما را به عنوان 
يك گزينه براى خودشان انتخاب كرده اند. از همين رو صاحبان فيلم ها، 
تهيه كنندگان همه به فكر اين هستند كه فيلمشان را در اكران نوروزى 

به نمايش در بياورند.»
امسال سه فيلم با فضاى كمدى، مفرح و طنز در ميان فيلم هاى اكران 
نوروز ديده مى شــوند، موضوعى كه رقابت را در گيشــه نوروز رونق 
مى بخشد اما از طرف ديگر شايد باعث كمتر ديده شدن فيلم ديگرى هم 
بشود. شايسته درباره اين موضوع مى گويد: «ممكن است در زمان اكران 

همزمان چون ژانر فيلم ها شبيه به هم هستند به يكديگر آسيب بزنند. 

«سه بيگانه» مى آيد؟
فيلم سينمايى «سه بيگانه» به كارگردانى مهدى مظلومى و تهيه كنندگى 
مسعود ردايى كه مدتى به دليل مهاجرت كارگردانش از كشور و پيوستن 
او به يكى از شبكه هاى ماهواره اى موفق به اكران نشده بود، با حل شدن 
مشكل فيلم و دريافت پروانه نمايش متقاضى اكران نوروز شده است. 
حبيب اسماعيلى، تهيه كننده و مدير موسسه فيلميران، موسسه پخش 
كننده اين فيلم درباره تقاضاى اكــران اين فيلم در نوروز به خبرآنالين 
مى گويد: ««سه بيگانه» حدود يكسال است كه پروانه نمايش دارد اما 

به دليل مهاجرت كارگردانش به خارج از كشور و فعاليت در آنجا فرصت 
اكران پيدا نكرده بود اما با رايزنى و حسن نيت قوه قضاييه مسئله فيلم 

حل شد و ما خواستار اكران اين فيلم در نوروز شديم.»
اسماعيلى ادامه مى دهد: «فيلم «سه بيگانه» يك كمدى اجتماعى خيلى 
خوب است كه فضاى جديدى دارد و گرم است. به نظرم اين كار با فيلم 
و سريال هايى كه كارگردانش آن طرف كار مى كند زمين تا آسمان فرق 
دارد. اين كارگردان اينجا فيلم خوبى ساخت و به نظرم از زمانى كه به آن 

طرف رفته كارش افت پيدا كرده است.»

مردم فيلم خوب را مى بينند، نه فقط كمدى
فيلم ســينمايى «كوچه بى نام» به كارگردانى هاتف عليمردانى سال 
گذشته يكى از فيلم هاى اكران نوروز بود و موضوعى كامال جدى داشت. 
هاتف عليمردانى كارگردان اين فيلم سينمايى كه امسال «آباجان» را 
هم در جشنواره سى و پنجم داشت و اين فيلم نيز در ميان فهرست ١٢ 
فيلمى كه شوراى صنفى نمايش براى اكران نوروز اعالم كرده اند، قرار 
دارد، درباره تاثير اكران فيلم ها در ايام عيد و رابطه آن با فروش فيلم ها به 
خبرآنالين توضيح مى دهد: «به نظرم اكران فيلم در ايام نوروز به هيچ 

عنوان تضمين كننده فروش نيست.»
اين كارگردان در ادامه مى افزايد: «به نظر من وقتى فيلمى خوب باشد 
مردم حمايت مى كنند و وقتى فيلمى بد هم باشد حتى اگر در نوروز هم 
اكران شود كسى از آن استقبال نخواهد كرد. مثال سال گذشته فيلم آقاى 

حاتمى كيا اكران شد و چقدر هم بازخوردهاى خوبى داشت. »
عليمردانى كه اين روزها فيلم «هفت ماهگى» را نيز بر پرده سينماها دارد، 
درباره مضمون مناسب فيلم ها براى اكران عيد عنوان مى كند: «نمى شود 
همه فيلم هاى كمدى را در نوروز اكران كرد و بقيه سال  هيچ فيلم كمدى 
ديگرى نداشته باشيم. ضمن اينكه به نظرم مضمون هم تاثير زيادى 
ندارد، مردم همانقدر كه طرفدار كار كمدى هستند، فيلم اجتماعى هم 
دوست دارند. همانطور كه «ابد و يك روز» استقبال كردند. فيلم خود من 

«كوچه بى نام» هم سال گذشته اكران نوروز بود. 
او درباره اكران قطعى «آبا جان» در نوروز نيز توضيح مى دهد: «هنوز 
تصميم قطعى در اينباره گرفته نشده، اما به دليل اينكه همه فيلم هايى 
كه در نوروز اكران مى شوند نمى توانند كمدى باشند و بايد تعادلى در اين 
ميان برقرار شود ممكن است فليم ما هم در ميان ٦ فيلم نوروز قرار بگيرد. 
امسال دو سه فيلم كمدى هست و نمى شود همه فليم ها طنز باشند، به 

هر حال بايد تركيب و توازن درست باشد.»

بازيگر نامدار «جنگ ســتارگان» يك بار ديگر در يك 
سانحه هوايى درگير شد و اين بار نامش با يك احتمال 

تصادف با ظرفيت باال گره خورد.
به گزارش مهر، هريسون فورد روز دوشنبه وقتى داشت 
هواپيماى خودش را مى راند با يك احتمال بســيار باال 

براى رويارويى با يك سانحه هوايى مواجه شد.
كنترل كنندگان ترافيك هوايى اعالم كرده اند به خلبان 
يك هواپيماى شخصى تك موتوره اجازه دادند تا دوشنبه 
شب فرودى اضطرارى در فرودگاه جان وين داشته باشد. 
اين خلبان سپس در باند تاكسى فرود آمد كه موازى با باند 
پرواز است و اين اندكى پس از عبور يك بويينگ ٧٣٧ در 
اين مسير بود. اكنون مقامات در حال بررسى اين رويداد 

هستند كه مى توانست بسيار خطرناك شود.
فورد در اين باره در روز سه شــنبه اظهــار نظرى نكرد. 
اين بازيگر ٧٤ ساله چند دهه  است كه سابقه پرواز دارد، 
اما پيش از اين چندين ســابقه تصادم جدى داشته كه 
جديدترين آنها مارس ٢٠١٥ بــود كه با يك هواپيماى 
بازمانده از جنــگ جهانى دوم در ســانتامونيكا در يك 
پارك فرود اضطــرارى انجام داد و به شــدت مجروح

 شد.

مراسم پاسداشت استاد غالمعلى افشاريه دوبلور پيشكسوت 
سينما و تلويزيون در شبكه مستند سيما با رونمايى از مستند 

«دوران افشاريه» برگزار مى شود.
به گزارش ايسنا، مراسم رونمايى از مستند «دوران افشاريه» 
توليد جديد شــبكه مستند و پاسداشــت استاد غالمعلى 
افشــاريه با حضور بزرگان عرصه دوبله، يك شنبه (اول 
اسفند) ساعت ١٧تا ١٩ در شهرك غرب، بلوار ايران زمين 

شمالى، فرهنگسراى ابن سينا برگزار مى شود.
غالمعلى افشاريه (زاده ١٣١٩ - تهران) دوبلور ايرانى است. 
وى فعاليت دوبله را از سال ١٣٣٨ با مرد هزار چهره جوزف 
پونى و مديريت دوبالژ را از سال ١٣٥٠ با مجموعه روزهاى 

زندگى آغاز كرد.
اين دوبلور با سابقه پيش از اين گوينده متن هاى علمى و 
مستند، سريال كاراگاه كاستر (هيمن)، سريال زورو (دن ديه 
گو)، فيلم آناستازيا (ايوان دسنى)، راوى مستند شاهد عينى 
(محصول شبكه بى بى سى انگلستان) همچنين مدير دوبالژ 
كارتون هاى بتمن و رابين، سوپرمن، سوپربوى، پسر شجاع، 

سايمون در سرزمين نقاشيها، آيوان هو و... بوده است.
مستند «دوران افشــاريه» به تهيه كنندگى و كارگردانى 

ابوالفضل توكلى در شبكه مستند سيما توليد شده است.

فيلم ايرانى «طبل» در جشنواره بين المللى فيلم «الچنودورو» در 
كشور ايتاليا به نمايش درمى آيد.

به گزارش ايسنا، فيلم ســينمايى «طبل» به كارگردانى كيوان 
كريمى به نمايندگى از ســينماى ايران در چهل و سومين دوره 
جشــنواره بين المللى فيلم «الچنودورو» در كشــور ايتاليا روى 

پرده مى رود.
«طبل» نخستين ساخته بلند ســينمايى كيوان كريمى است كه 
در نخستين حضور بين المللى خود در بخش رقابتى بخش "هفته 
منتقدين" در هفتادوسومين دوره جشنواره بين المللى فيلم ونيز در 
ايتاليا به نمايش درآمد و مورد استقبال خبرنگاران، روزنامه نگاران 

و منتقدان سينمايى جهان قرار گرفت.

اين فيلم در جديدترين حضور بين المللى خود، روز ٦ دسامبر ٢٠١٧ 
در چهل و سومين دوره جشنواره بين المللى فيلم «الچنودورو» در 

شهر آولينو در كشور ايتاليا به نمايش گذاشته خواهد شد.
جشنواره فيلم «الچنودورو» فســتيوال تاريخى سينماى آولينو 
با تمركز بين المللى بر موضوعــات اجتماعى و تجزيه و تحليل و 
كشف استعدادهاى جديد در سينما همه ساله در روزهاى ١ تا ١٢ 
دسامبر كشور ايتاليا برگزار مى شود و جايزه «الچنو» به خالقان  
مشهور سينما اهدا مى شود كه در مطالعات زيباشناسانه و مسايل 

اخالقى تاثيرگذار بوده اند.
فيلم «طبل» روايت وكيلى اســت كه مثل همــه زندگى و كار 
مى كند، در آپارتمانى كه هم محل زندگى و هم دفتر كار اوست؛ 

روزى سرد و بارانى، مردى لنگ، بسته اى در دست، نزد وكيل رفته 
و بدون كالمى، بسته را به او مى دهد، بسته اى كه زندگى وكيل 
را تحت تأثير قرار مى دهد. كيوان كريمى در اين فيلم ساختار نوار 
را هم در طرح اصلى اثر و هم در كنتراســت سياه و سفيد، شب و 

شهر ...اتخاذ كرده است.
اين فيلم پيش از اين در جشــنواره بين المللى «فيلم هاى برتر» 
٢٠١٦ اروپايى و جشــنواره بين المللى فيلم «ناپولى» در كشور 
ايتاليا به نمايش درآمده و قرار است در شانزدهمين دوره جشنواره 
بين المللى فيلم «حقوق بشــر» ژنو در سويس در روزهاى ٢٠ تا 
٢٩ اســفند ماه امســال (١٠ تا ١٩ مارس ٢٠١٧)) نيز به نمايش 

درمى آيد.

ســرى دوم برنامــه «دورهمــى» از نــوروز ٩٦ 
پخــش خــود را در ٥٦ قســمت از ســر خواهــد 

گرفت.
به گزارش تسنيم ، پس از پخش آخرين قسمت از برنامه 
دورهمى در ماه گذشته، حميد رحيمى نادى، تهيه كننده 
اين برنامه از آغاز ســرى جديد اين برنامه در عيد نوروز 
خبر داد. اين برنامه قرار است به در ايام نوروز به صورت 
ويژه برنامه پخش شود و پس از آن روال عادى خود را 
از سر خواهد گرفت. در ســرى جديد دورهمى به غير از 
تغيير ٢٠ درصدى دكور، چند بازيگــر جديد نيز به اين 
برنامه اضافه شــده اند اما فرم و ساختار به همان شكل 

سابق است.
تعداد اپيزودهاى اين برنامه ٥٦ قســمت است كه پس 
از پايان يافتن آنها، مرحله توليد فــاز بعدى اين برنامه 
آغاز خواهد شــد. اين در حالى است كه مهران مديرى 
كه اجراى اين برنامه را به عهده دارد، در يكى از برنامه 
ســينمايى هفت گفته بود پس از پايــان ضبط برنامه 
دورهمى،  نمى خواهد در تلويزيون حضور داشــته باشد 
و قصــد دارد تمركز خود را بر روى كارگردانى ســينما

 بگذارد.

آغاز سرى دوم «دورهمى» 
در نوروز

رونمايى از مستند
 يك دوبلور پيشكسوت

هريسون فورد 
و يك حادثه هوايى ديگر

«طبل» ايرانى 
در جشنواره ايتاليايى

نوبت اول
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اندروید

رصد آنالین

پردازنده نسل هشتم اینتل، 
تحول چندانى ایجاد نخواهد کرد

این روزها اخبار و شواهد زیادى حاکى از    ایتنا |
طراحى پردازشگرهاى نسل هشتم اینتل از سرى کور 
(Core) هستند که احتماالً در نیمه دوم سال جارى به طور 
کامل عرضه شوند. گفته مى شود پردازشگرهاى مزبور با 
فرآیندهاى 14 نانومترى ساخته شده  اند. این چهارمین 

مرتبه است که با این روش ساخته مى شوند.
کمپانى اینتل از ایجاد این تراشه هاى الکترونیکى خود 
چندان مطمئن نیســت، اما ادعــا مى کند که همچون 
پردازشگرهاى نسل هفتم، بتواند حدود 15٪ بهبود در 
راندمان را به همراه داشته باشد.اینتل در یک نشست با 
سرمایه گذاران خود اطالعاتى را در زمینه پردازنده هاى 
Intel Coffee Lake Platform منتشر کرده است. البته 

پردازنده هاى نسل هفتم نیز که از اواخر سال گذشته وارد 
بازار شدند، این قابلیت را داشته اند.اما از نگاه تحلیلگران، 
از وجود یک چیــز مى توان مطمئن بــود: هنگامى که 
پردازنده هاى ده نانومترى و با تأخیــر اینتل در نهایت 
وارد عرصه شــوند، دیگر شاهد ســوئیچ هاى عمده در 
فناورى هاى جدید نخواهید بود.اینتــل ادعا کرده این 
پردازنده ها با توجه به قطعات مورد استفاده، انعطاف پذیرى 
باالیى داشته و نســخه هاى اول آن تقریباً ارتقاء یافته 
است.  ممکن است این تصمیم، چالش هایى در عرصه 
پردازنده هــاى ده نانومترى ایجاد نمایــد و همین امر 
شاید باعث نارضایتى مقامات کمپانى اینتل گردد. جدا 
از همه این ها، باید در نظر داشــت که غول هاى موبایل 
همچون کوالکام (Qualcomm) هم اکنون هم در حال

 ســاخت و عرضه پردازنده هاى ده نانومترى در همین 
سال هستند.

اپلیکیشن مسیر یاب حرفه اى
 Circuit – Route Planner  اپلیکیشنى بى نظیر 
براى از بین بردن مشکل مسیریابى حرفه اى براى 
دســتگاه هاى با سیســتم عامل اندروید مى باشد 
که تا کنون توانســته توجه کاربران بســیارى را در 
ســطح جهان به ســوى خود جلب کند، تکنولوژى 
به کار رفته شــده در این برنامه با آنالیز دقیق وضع 
جاده ها و ترافیک مربوط به هــر نقطه جغرافیایى، 
یکى از بهتریــن راه ها را براى رســیدن به مقصد 
به شما پیشــنهاد مى کند، به صورتى که در مسیر 
پیشــنهادى کمترین ترافیک و یــا به صورت کلى 
ترافیکى وجود نداشــته باشــد. با اســتفاده از این 
نرم افزار عالوه بر صرفــه جویى در وقت مى توانید 
تا میزان 25 درصد نیز در مصرف سوخت نیز صرفه 
جویى کرده و در زمان کمتــرى به مقصد مورد نظر 
خود برسید. در هر جســت و جو بیش از 150 نقطه 
و ایســتگاه برسى شــده تا بهترین نتیجه در اختیار 
کاربران قرار گیرد.  Circuit – Route Planner در 
میان برنامه هاى مشابه داراى محیط کاربرى بسیار 
ساده ترى مى باشد، به گونه اى که براى استفاده از 
آنها تنها کافیست نقطه مقصد و مبدا خود را انتخاب 
کرده و همه چیز را به دست این اپلیکیشن بسپارید.

بایکال، از خانواده گوشى 
جنجالى سامسونگ!

حاال پس از شکســت سنگین    خبر آنالین |
سامسونگ در زمینه گلکســى نوت 7، این بار نوت 8 
با نام بایکال عرضه مى شــود تا شاید گامى در تغییر 

خاطرات بد کاربران باشد!
نام فنى نهاده شده بر نوت 8 سامسونگ بایکال است 
که قبل از ورود آیفون هاى جدید به عنوان فبلت 2017 

عرضه خواهد شد.
منابع چینى از فبلت آینده کمپانى کره اى بانام بایکال 
(عمیق ترین دریاچه جهان در آسیا) یاد مى کنند که 
نمایشگر K 4 داشته و قابلیت هاى واقعیت مجازى را 

در خود جاى داده است.
نوت 8 قرار است دستیار هوش مصنوعى سامسونگ 
به نام Bixby را در خود جاى داده و به دلیل مشکل دار 
بودن باترى نوت 7 نیز قرار است ال.جى باترى هاى 

آن را تحویل سامسونگ دهد.

شرکت انتشارت سوره مهر به عنوان متولى انتشارات حوزه هنرى و به عنوان محل بروز آثار تولیدى حوزه هنرى عهده دار کلیه 
امور مربوط به برنامه ریزى، طراحى محتوا، تولید فنى، انتشار و توزیع کتاب و نشریات و سایر محصوالت فرهنگىـ  هنرى 
این حوزه مى باشد.عالوه بر این، سیاستگذارى و کنترل و هدایت فعالیت هاى فرهنگى و هنرى کشور به واسطه تولید آثار با 
کیفیت و تأثیرگذار همواره مورد توجه گردانندگان شرکت بوده است. در واقع انتشارات سوره مهر براى پاسخ به نیازهاى زیر 

در سطح کشور فعالیت مى نماید:
   آشنایى با گفتمان انقالب اسالمى از طریق تأکید بر ارزش هاى فرهنگِى انقالبى و اسالمى -   دسترسى آسان به محصوالت 
باکیفیت و با ارزش فرهنگى-  نیاز خانواده ها به محصوالت فرهنگى پاك- حمایت از تولید آثار ارزشى و معرفى چهره هاى 

جدید و متعهد-  جریان سازى و نوآورى در تولید و بهبود روندهاى بازار نشر.
عالوه بر آن انتشارات سوره مهر با انتشار آثار فاخر خود به زبان هاى مختلف خارجى درصدد توسعه بازارهاى خود به مناطق 

بین المللى و جهانى مى باشد.
http://www.sooremehr.ir :وب آدرس

 Simply بازى پازل و فکرى فوق العاده زیبا با ســبک منحصر به فرد از استودیوى Coddy World on Algorithm

Projects براى اندروید است. داستان بازى حول کاراکتر اصلى یعنى Coddy مى چرخد، رباتى که در جهانى فضایى 

به دام افتاده و براى رهایى از آنجا باید 120 مرحله چالش برانگیز و مختلف را پشت سر بگذارد! در مسیر خروج از این 
جهان الگوریتمى صدها مانع مختلف وجود دارد که باید به او کمک کنید تا بتواند به ســالمت از آنها عبور کرده و به 
جهان بیرون برسد! هدایت کدى توسط شما با استفاده از دکمه هاى دستورى صورت مى پذیرد به طورى که در هر 
مرحله چندین دکمه دستورى وجود دارد و شــما باید با فکر خود بدانید که چگونه کدى به مقصد اصلى مى رسد، هر 
بلوك را باید با یک دستور پشت سر بگذارید! در صورتى که دستور شما اشتباه صورت گرفته باشد، کدى به بیرون و یا 

برروى دام ها خواهد افتاد و مجبورید دستورها را از اول وارد کنید.
از ویژگى هاى این بازى مى توان به مواردى چون انواع موانع مختلف براى غلبه بر آنها، دســتورهاى مختلف براى 
هدایت کدى، یادگیرى آموزش هاى مختلف و منطقى از جهان الگوریتم، کنترلرهاى لمسى خوب براى هدایت آسان 

کدى و ارسال دستورها و صداگذاى مهیج اش اشاره کرد!

 راهنماى خرید

دوربین « Exilim ZR1200» یک دوربین کامپکت از 
سرى محصوالت شرکت «کاسیو» است که در چهار 
رنگ مشکى، صورتى و سفید و زرد عرضه  شده است. 
دوربینى مانند Casio Exilim ZR1200 در نوع خود 
از کارایى باالیى برخوردار اســت و مى تواند به منظور 
اســتفاده ى خانگى به جاى دوربین هایى که لنزهاى 
بزرگ دارند بهترین انتخاب باشند. از قابلیت هاى این 
محصول مانند خیلى از دوربین هــاى کامپکت دیگر 
مى توان به تنظیمات خودکار آن اشاره کرد. این کارکرد 
هرچند ممکن است براى عکاســان حرفه اى مزیت 
چندانى محسوب نشــود اما براى عکاسانى که براى 
کارهاى عادى و روزمره خودشــان از این دوربین ها 
استفاده مى کنند امکان خوبى است، زیرا بخش زیادى 
از کاربران مى خواهند صرفاً بدون دردسر عکس بگیرند 
و حرفه  آنها عکاسى نیســت که با استفاده از امکاناتى 
که در این دوربین بــراى یافتن بهتریــن تنظیمات 

ارائه شده است، کاربر با صرف کمترین زمان مى تواند 
بهترین تصویر را ثبت کند. شرکت الکترونیکى ژاپنى 
و چندملیتى است، که درزمینه طراحى و ساخت انواع 
ماشین حساب، ساعت مچى و ســاعت اتمى، دوربین 
فیلم بــردارى و دیجیتال، پرینتر، تلفــن همراه، لپ و 

غیره فعالیت مى نماید.
 از مزیت هــاى دیگر ایــن دوربین قــدرت پردازش 
و عکس العمــل مؤثر و ســریع آن هنــگام گرفتن 
عکس اســت، که به واسطه  داشــتن موتورى به نام

 EXILIM Engine HS فراهم شــده است. به کمک 
این موتور که در دوربین تعبیه شده است، مى توان در 
عرض چند ثانیه از چندین سوژه  مختلف عکس هاى 
مناسبى گرفت. ســرعت فوکوس خودکار آن تا حدى 
اســت که هنگام عکاسى از ســوژه هاى متحرك نیز 
قادر است در کمترین زمان ممکن روى سوژه فوکوس 
کرده و آن را دنبال کند. این دوربین از یک لنز واید 24 

میلى مترى برخوردار اســت که به کمک آن گرفتن 
تصاویرى با زاویه  و بازتر و محیط بیشــتر امکان پذیر 

مى شود.
نکته عجیب در مورد ZR1200 این است که در سایت 
کاسیو، قابلیت عکاسى با فرمت RAW براى آن ذکر 
شده است. ما که هرچه گشتیم این قابلیت را نیافتیم!  
واقعًا اگر توانایى عکاسى RAW در این دوربین وجود 
نداشته باشــد به طور کلى از قبیله Enthusiast ها 
خارج است. به هر صورت ZR1200 محکوم است که 
قیمت مناسبى داشته باشد. در آخر اگر فیلترهاى هنرى 
بامزه و فیلم بردارى سریع این دوربین را مى پسندید، 

انتخاب مناسبى برایتان است.
هم اکنون دوربین عکاســى کاســیو اکسیلیم 
ZR1200 را مــى توانید با قیمتــى در حدود 

900000 تومان از بازار داخلى و یا فروشگاه هاى 
مجازى سراسر کشور خریدارى نمایید.
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انتشارت
 سوره مهر

بازى پازل و فکرى 
جهان الگوریتم ها 

 
اکنون تلگرام را روى 

ساعت هاى هوشمند نصب کنید
بدون تردید یکــى از موانعى که مانع    مهر |
از استفاده کاربران از ساعت هاى هوشمند مى شود، 
عدم سازگارى با اپلیکیشن هاى محبوب و پرکاربرد 
اســت. اما به فاصله کوتاهى بعد از اعالم پشتیبانى 
اندروید ویــر 2 از برنامه هاى مختلــف نرم افزارى، 
طراحان نســخه اى از اپلیکیشــن تلگرام را عرضه 

کردند که با ساعت هاى هوشمند سازگار است.
عالقمنــدان مى توانند بــا مراجعه به فروشــگاه 
گوگل پلى بدون پرداخت هزینه، برنامه یاد شــده را 
بارگذارى و نصب کنند. دسترسى به سوابق گفتگوها 
و پاسخ سریع به پیام هاى ارسالى به صورت متنى و 
صوتى در این نسخه از تلگرام هم امکان پذیر است. 
همچنین در این نســخه از تلگرام مى توان از انواع 
شکلک و برچسب براى پاسخگویى استفاده کرد و 
کاربران مى توانند به طور مستقیم و از داخل محیط 

ساعت گروه هایى را براى گفتگو ایجاد کنند.
تمامى کاربرانى که از سیســتم عامل اندروید ویر 2 
بر روى ساعت هاى هوشمند خود استفاده مى کنند، 
مى توانند این نســخه از برنامه تلگــرام را بر روى 

ساعت هاى خود نصب کنند.

درمان افسردگى با ارسال 
امواج مغناطیسى به مغز

تاکنــون درمان افســردگى توســط    ایسنا |
داروهاى شــیمیایى صورت مى گرفــت، اما مهران 
طالبى نژاد پزشک ایرانى مى گوید با ارسال پالس هاى 
مغناطیسى، مى توان اضطراب و افسردگى را درمان 

کرد.
محققان در استارتاپ «NeuroQore» پالس هاى 
مغناطیســى را براى درمان این اختــالالت به مغز 
بیمار ارســال مى کنند. قریب 70 درصد از بیمارانى 
که داروهــاى تجویزى را براى درمــان اضطراب و 
افســردگى اســتفاده مى کنند، به نتیجه مطلوب و 
دلخواه نمى رسند. اما محققان امیدوارند که با کمک 
NeuroQore بتوان مشــکالت روحــى و روانى را 

درمــان کرد.درمان هاى رایج تحریــک الکتریکى 
معموًال بــا تحریک مناطق خاصى از مغز و ارســال 
بازخورد مثبت در گوش فرد در هنگام شــکل گیرى 
الگوى ذهنى دلخواه انجام مى شود. با این روش به 
تدریج به مغز آموزش داده مى شــود تا امواج مغزى 
مثبت را به طور دائم حفظ کند. NeuroQore مانند 
دیگر درمان هاى تحریک الکتریکى نبوده و به جاى 
ارسال نواهاى مثبت، پالس هاى مغناطیسى را براى 
ایجاد بازخورد مثبت به طور مستقیم به مغز مى فرستد.

یکى از مزایاى عمده این فناورى این است که عوارض 
جانبى ندارد و از جنبه هاى منفى آن این است که مانند 
سایر درمان ها این روش نیز بر روى تمام افراد جواب 
نمى دهد. این روش در حال حاضر در کانادا تائید شده 

و منتظر تأییدیه FDA است.

کلیک

فناورانه

پروفسور دنیل دنت :
  بشر غرق در الهامات 
فناورى است
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شما مى گویید که 
دستاوردهاى هوش 
مصنوعى شما را 
شگفت زده کرده 
و در عین حال 
به اینکه ربات ها 
بخواهند بر ما 
حکومت کنند خیلى 
اهمیت نمى دهید، 
آیا به چیزهاى 
دیگرى اهمیت 
مى دهید؟

ثابت خواهیم کرد که گوگل نتایج دقیق را به ما مى دهد، نتایجى که 
تنها از این طریق به دست مى آیند. البته مى دانیم که فعًال قدرت 
درك نحوه انجام این کار توسط گوگل را نداریم . مردم از این فناورى 
گوگل به عنوان جعبه ســیاه علم صحبت مى کنند. در ضمن این 
مسئله ربطى به اخبار و سیاست ندارد. این مسئله کامًال علمى است.
در دنیایى که دانشــمندانش درکى از نحوه کار این دستگاه ها و 

سیستم ها نداشته باشند، چه خطراتى وجود خواهد داشت؟
یکى از تم هاى اصلى کتاب من درباره نحوه کنترل جهان از گدشته 
تا امروز بدون هیچ درکى از آن است. درك جدى دنیاى اطراف 
در هزاره اخیر رخ داده و حتى قدمت ان به یک میلیون سال هم 
نمى رسد. اما امروز در حال عبور از مرز دنیاى هوشمند هستیم و 
متأسفانه خیلى به درك دنیاى اطراف اهمیت نمى دهیم. از نظر 
من  این مسئله یکى از بزرگ ترین تهدیدها براى بشریت است. 
چه خوب چه بد، درك دنیاى  اطراف همواره یکى از آرمان هاى 
من بوده و خواهد بود. دوست دارم همه چیز را درك کنم و مردم 
نیز همینطور. من عاشق درك مسائل و توضیح آن براى خودم 
و دیگر افراد هستم. همیشه افرادى هستند که مى گویند: الزم 
نیست به خودت زحمت بدى و نحوه کار موتور خودرو را براى من 
توضیح بدى. من فقط دکمه استارت را مى زنم و مى روم.» وقتى 
چنین طرز تفکرى نسبت به همه چیز داشته باشیم چه بالیى به 

سرمان مى آید؟
آیا به جایى رسیده ایم که در ك فناورى به دلیل پیچیدگى بیش از 

حد، براى ما و حتى سازندگان آن غیر ممکن شده است؟
این یک احتمال و مسئله نگران کننده اى است. فکر نمى کنم به 
چنین مرحله اى رسیده باشیم. نکته جالب این که صدها سال است 
فلسفه دانان درباره محدودیت هاى قوه  ادراك بشر همانند یک 
دیوار صوتى صحبت مى کنند. آنها بر این عقیده بودند که براى 
ادراك مرزى وجود دارد که امکان عبــور از آن وجود ندارد. حال 
بشریت به شکل جدیدى از ادراك دست پیدا کرده است. البته به 
این معنى نیست که دیگر هیچ رازى در جهان باقى نمانده، مسئله 
اینجاست که امروزه براى درك و پیشرفت هرچه بیشتر باید کار 
و علم را از هم جدا کنیم. براى مثال مقاالت منتشر شده از مرکز 
تحقیقات هســته اى اروپایى Cern توسط حدود 500 نویسنده 
منتشر مى شود و هیچکدام از آنها درك کاملى از علم هسته اى 

ندارند.

وجود مى آید. این شرایط موجب از بین رفتن خیلى از حقایق خوب 
و بد مى شود. بشریت در حال ورود به عصر جدیدى از بى قانونى 

است.
گوگل بسیار جذاب اســت چون دروازه ورود و دستیابى به این 
حقایق است و همچنین به عنوان وسیله تبادل فرهنگى نیز شناخته 

مى شود، چیزى شبیه یک الگوى فرهنگى. موافقید؟
بله بله همینطور است.

بنابراین، پس از جستجوى یک عبارت در گوگل ، باالترین لینکى 
که به ما پیشنهاد مى شود، موفق ترین نسخه  حقیقت را به دیگران 

ابالغ مى کند، و این یعنى الگوى فرهنگى پیروز...
بله، الگوریتم اساسى که توســط Larry و Sergey ساخته شد 
وگوگل را به برترین موتور جستجو تبدیل کرد، بارها و بارها بهینه 
سازى شده است و همچنین باهوش ترین افراد جهان نیز جهت 
رفع ایرادهاى این موتور جستجو فعالیت مى کنند.کسى نمى داند 
که این افراد تا کجا مى توانند همین طــور موفق عمل کنند اما 
شکى نیســت که تمام تالش خود را مى کنند. در ضمن خیلى 
خوشحالم که Deb Roy مسئول فعالیت هاى علمى توییتر است.

او و تیمش در جهت شناســایى و رفع مشکالت توییتر به شدت 
تالش مى کنند.

شما مى گویید که دستاوردهاى هوش مصنوعى شما را شگفت زده 
کرده و در عین حال به اینکه ربات ها بخواهند بر ما حکومت کنند 
خیلى اهمیت نمى دهید، آیا به چیزهاى دیگرى اهمیت مى دهید؟

بله البته که شگفت زده شدم. اما کل جریان هوش مصنوعى و 
ربات ها کمى مضحک به نظر مى رسد و فقط حواس مردم را از 

مشکالت جدى تر پرت مى کند.
به زودى مردم به ابزارهاى مجهز به هوش مصنوعى وابســته 
خواهند شد. یکى از خطرهاى این دستگاه ها این است که بیش از 
حد مجاز به آنها اختیار اعطا مى کنیم. به آنها اجازه مى دهیم درباره 

مسائلى که نباید در ان دخالتى داشته باشند، ما را راهنمایى کنند.
اشاره داشــتید که یکى از همکاران شما معتقد است که سیستم 
کلمات پیشنهادى موتور جســتجوى گوگل با استفاده از هوش 
مصنوعى، طرز نگرش افراد نســبت به دنیاى اطراف  را تحت 
کنترل دارد. آیا نظر شما همین است؟ آیا معتقید که ربات ها ذهن ما 

را کنترل مى کنند و ما هنوز به این قضیه پى نبرده ایم؟
بله. بشر خود را غرق در الهامات تکنولوژیکى کرده است. به زودى 

رامین مشکاه

Daniel Dennett چهره اى منحصر به فرد در فرهنگ ایاالت 

متحده آمریکا محسوب مى شود، فیلسوفى 74 ساله با سر و ریش 
سفید که کتاب هایش سواالتى را  در مسیر رابطه علم، فناورى و 
هوش  به ذهن مى آورد.موضوع مورد بررسى او ذهن و نحوه خلق 
معانى و دستاوردهاى ذهن انســان از آینده اى که شامل هوش 

مصنوعى و ربات ها مى شود، است. 
واضــح اســت کــه آخریــن کتــاب او در زمانــى متفاوت 
نوشــته شــده اســت. Dennet بــا عقایــدى مشــابه

 Richard Dawkins در این کتاب از دریچه اى تکاملى به جامعه 
نگاه کرده است. فصل آخر کتاب او که درباره آینده تکنولوژیکى 
بحث کرده، به منظور تحریک افکار خوانندگان نوشته شده، اما در 
عمل بسیار ترسناك به نظر مى رسد. در این بخش از کتاب آمده 
«بشریت در حال رویارویى با نتایج تکنولوژى هایى است که روز 
به روز درکش نسبت به آن کمتر مى شود. تعامل امروز بشریت و 
اعتماد به وجود آمده محصولى از پروسه هاى فرهنگى هستند که 
حتى ممکن است نتیجه عکس نیز داسته باشند. تمدن امروزى 

شکننده تر از آن چیزى است که به فکرش را مى کنیم.»
چند سال پیش مقاله اى در رابطه با اینکه چه بخواهیم یا نخواهیم، 
فناورى مى تواند شفاف سازى را براى مردم و سازمان ها فراهم 
بیاورد و اثرات گسترده اى خواهد داشــت، منتشر کردید. آیا آن 

اظهارات شما امروز در حال پدیدار شدن است؟
بله من آن مقاله را با همکارى Deb Roy دانشــمندان جوان و 
بى نظیر فعال در بخش کامپیوتــر و رباتیک و مدیر فعلى بخش 
تحقیقات توییتر نوشتم و آن را با انفجار دوره کامبرین که به دوره 
بروز وسیع خالقیت معروف اســت، مقایسه کردم. سبک جدید 
امروزى همزمان با نابودى ســبک هاى زندگى  قدیمى به وجود 

آمده است. چیزى شبیه رقابت هاى تسلیحاتى.
یکى از موارد تحقیقاتى ما درباره مشــکالت جستجو در گوگل 
است، مثًال اگر هولوکاست را جستجو کنید، عبارت «هولوکاست 
یک دروغ است» به شما پیشنهاد داده مى شود و اگر بر روى آن 
کلیک کنید، ده ســایت مرتبط با آلمان نازى پدیدار مى شود که 

همگى عقیده دارند که هولوکاست دروغى بیش نیست...
این قضیه خیلى جالب است و در عین حال غم انگیز. این بخشى 
از همان رقابت ابزارى است که به وسیله شفاف سازى حقایق به 
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رئیس جمهورچین: مقام هاى دولتى 
به تأدیب نفس بپردازند

جنجال حرف هاى 
رئیس جمهور 
سابق تونس 

در حالی که نزدیک به یک ماه از به قدرت رسیدن رئیس 
جمهوري جدید در آمریکا می گذرد، از «مالنیا ترامپ» 

بانوي اول آمریکا خبري نیست.
به گزارش  آریا، از زمان آغاز ریاست جمهوري «دونالد 
ترامپ» ، جناح غربی کاخ سفید به مرکز اخبار داغ سیاسی 
تبدیل شــده اما از جناح شــرقی آن، که محل اسکان 

خانواده رئیس جمهور خواهد بود، خبري نیست.
مالنیا ترامپ این روزها در اخبار سیاسی آمریکا جایگاهی 
ندارد و در واقع به حاشیه رانده شده است.اخبار حاکی است 
که همسر ترامپ، در بسیاري از محافل رسمی سیاسی، 

رئیس جمهور را همراهی نمی کند.
پیش تر گفته شد که وي تا پایان سال تحصیلی پسرشان 
«بارون»، بین نیویــورك و واشــنگتن در رفت و آمد 

خواهد بود.
این در حالی است که ترامپ هنگام تسلیت به خانواده 
یکی از تفنگــداران دریایی آمریکا همــراه دخترش، 
«ایوانکا»  و بدون همسرش دراین مراسم حضور یافت. 
آخرین بار، بانوي اول آمریکا در 21 ژانویه به مناســبت 
دوازدهمین سالروزازدواجش با ترامپ، هنگام دیدار از 
کلیساي جامع ملی در واشنگتن دیده شد و فرداي آن روز 

به نیویورك رفت. 
مالنیا حتی در زمان سفر نخست وزیر ژاپن به آمریکا در 
واشنگتن ظاهر نشد و همسر نخست وزیر میهمان را در 

زمان استقبال رسمی، تنها گذاشت .
برخی رسانه ها، بی احترامی ترامپ به همسرش را یکی 
از علل اصلی غیبت مالنیا در محافل عمومی می دانند، 

اما هیچکس از بانوي اول آمریکا اطالعی ندارد.

  آریا | یک روزنامه عربی در تحلیلی در خصوص 
اقتصاد ترکیه نوشــت، بهار اقتصاد ترکیه به پایان رسیده 

است. 
روزنامــه «رأي الیــوم» در یادداشــتی آورده اســت: 
گزارش هــاي منتشــر شــده در برخــی روزنامه هاي 
تخصصــی نظیر «فایننشــال تایمــز» دربــاره اوضاع 
اقتصــادي ترکیه و همچنیــن گزارش هــاي صندوق 
بیــن المللی پول حاکی از آن اســت که بهــار اقتصادي 
ترکیه به پایان رسیده اســت و این کشور در آستانه فاجعه 
اقتصادي و پولی قرار دارد. لیر ترکیه در حال فروپاشــی 
است و طی 20 ماه گذشــته یک ســوم ارزش خود را از 
دســت داده و وضعیت آن از زمان به قدرت رسیدن حزب 
عدالت و توسعه در ســال 2002 تاکنون بی سابقه است. 
اکنــون ارزش هر دالر معــادل چهار لیر ترکیه شــده و 
مداخله هاي بانک مرکزي ترکیه نظیر تزریق یک و نیم 
میلیارد دالر ارز به بازار براي مهار این روند، نیز نتیجه اي 

نداشته است.
صندوق بین المللی پول در گزارش ابتداي ســال جاري 
میالدي اعالم کرد؛ اوضاع سیاســی ترکیه در هاله اي از 
ابهام است و گردشگري در این کشــور حدود 35 درصد 
کاهش یافته و میزان بدهی شــرکت ها بر اقتصاد  ترکیه 
تأثیر منفی گذاشته است. بر این اساس پیش بینی می شود 
رشد اقتصادي ترکیه در ســال 2017 معادل 2/99درصد 
باشد. این درحالی است که رشد اقتصادي ترکیه در سال 
2009 معادل 10 درصد بوده اســت.  ترکیه از زمان وقوع 
کودتاي نظامی نافرجام در تابستان سال گذشته در آشوب 
قرار دارد و پس از بازداشت حدود یکصد هزار نفر و از جمله 

شــماري از نمایندگان مجلس این کشور و محدود شدن 
آزادي بیان، اوضاع ترکیه وخیم تر شده است.

بخش گردشگري که ساالنه حدود 36 میلیارد دالر به خزانه 
این کشور وارد می کرد اکنون به سبب حمالت تروریستی 
به پایتخت هاي سیاسی و اقتصادي ترکیه یعنی آنکارا و 
استانبول بیش از بخش هاي دیگر آسیب دیده است. این 
بخش 8 درصد از اشتغال کشور را در بر می گیرد و افزون بر 
این، حمالت تروریستی موجب شده است که ترکیه دیگر 

براي سرمایه گذاري هاي خارجی مکان مطلوبی نباشد.
اردوغان اعتقادي به راه حل هاي پیشــنهادي و از جمله 
افزایش نرخ سود (بانکی) براي نجات لیر ترکیه ندارد زیرا 
معتقد است که این اقدام منجر به کاهش درصد رشد خواهد 

شد اما واقعیت آن است که رشــد اقتصادي این کشور در 
هر صورت چه نرخ ســود افزایش یابد و چه افزایش نیابد، 
کاهش می یابد. راه حل پیشنهادي اردوغان این است که 
شهروندان ترکیه طالها و ارزهاي خارجی خود را بفروشند 
و لیر ترکیه خریداري کنند و ایمان راسخ دارد که به رهبري 
غرب، توطئه اي بین المللی علیه ترکیه در جریان است و 
مهمترین سالح آنها نیز کاهش ارزش لیر ترکیه است. وي 
همه کسانی را که دالر یا یورو ذخیره کرده اند، خائن توصیف 
و این تئوري را مطرح کرده است که: میان تروریست هایى 
که سالح به دست گرفته اند و تروریست هایی که دالر و 
یورو به دست دارند تفاوتی نیست زیرا هدف هر دوي آنها 

منحرف کردن ترکیه از اهدافش است.

رئیس جمهورى چین گفت، مقام هاى ارشد دولت پکن باید براى تضمین اینکه هرگز 
خودشان و اطرافیانشان از قدرت سوءاســتفاده نمى کنند، یک حصار ایجاد کنند و باید 

تأدیب نفس را براى خودشان تمرین کنند.
به گزارش ایسنا، «شــى جین پینگ» رئیس جمهورى چین از زمان روى کار آمدن در 

چهار سال قبل مبارزه خود را علیه فساد گسترده در کشور را آغاز کرده و به کارمندان 
و اعضاى ارشد در دولتش هشــدار داده که چنین رسوایى هاى مالى و 

فساد اقتصادى براى قدرت حزب حاکم مشکل ایجاد مى کند.
ده ها تــن از مقام هاى ارشــد دولــت چین به اتهام فســاد و 
سوءاستفاده از قدرت و موقعیت هایشــان زندانى شده اند که 
یکى از آنها «ژو یونگ کانگ» رئیس ســابق امنیت داخلى 

چین است.
رئیس جمهورى چین در جریان سخنرانى در یک کارگاه 
درباره فساد مالى و مقابله با آن گفت، مقام هاى ارشد دولت 
باید تأدیب نفس را براى خودشان تمرین کنند و از تمامى 

امتیازات براى خودشان چشم پوشى کنند.
وى ادامه داد: مقام هاى ارشد دولت چین باید یک حصار 

بر گرد خود ایجاد کنند و از امتیازات براى خودشان و براى 
اطرافیانشان چشم پوشى کنند و از قدرت سوءاستفاده نکنند. 

تمامى کارهاى آنها باید براساس اصول و قوانین باشد.
در جریان پرونده هاى رسوایى فساد مالى، بسیارى از خویشاوندان، 
اقوام، همسر و فرزندان مقام هاى ارشد دولت چین دست داشته اند.
چین نهادى مســتقل براى مقابله با فســاد ندارد و تأکید دارد که 
حزب حاکم و دولت مى توانند بر خودشــان کنترل داشته باشند 
درحالى که برخى از کارشناســان و فعاالن چینى مى گویند اگر 
کشور واقعًا به دنبال مقابله با فساد است این مسئله امکانپذیر 

نیست.

ایسنا:  اظهارات رئیس جمهور سابق تونس 
در جریان گفتگو با شــبکه الجزیره با خشم 

گسترده مخالفان روبه رو شد.
اظهــارات «محمد المنصــف المرزوقى» 
رئیس جمهور سابق تونس، موجى 
از خشــونت و واکنش شــدید 
مخالفانش را به همراه داشت 
که طى آن خوســتار تعیین 
مجازات المرزوقى شدند. 
آنها در مقابــل منزل وى 
در شهر «سوسه» تجمع 
کرده و خواستار اخراج وى 

از کشور شدند.
طبــق گفتــه مخالفان، 
المرزوقــى بــه شــبکه 
الجزیره گفته بود: زمانى که 
به تونس بازگشتم تونسى ها 
را غرق در دروغ، نیرنگ، رشوه و 

انحطاط اخالقى یافتم.
براساس گفته مخالفان، اظهارات 
المرزوقى گروهى از تونســى ها را 
خشــمگین کرده اســت تا جایى 
که برخى از آنها خواســتار سلب 

تابعیت وى شدند.

  ایرنا | پلیس هند اعالم کرد مرزهاى هند و 
نپال از روز چهارشنبه تا پایان انتخابات پارلمانى در 
ایالت هاى «اوتاراکند» و «اوتارپرادش» در شمال 

هند بسته شده است.
«نانســینگ کارکى» معاون رئیس پلیس ایالت 
اوتاراکند گفت که ایــن تصمیم براى جلوگیرى از 
ناآرامى و اخالل در رونــد انتخابات صورت گرفته 

است.
وى افــزود: مناطــق مــرزى «بلدانــدى» و 
«تریبوان»در مرز هند و نپال پس از پایان انتخابات 

بار دیگر فعالیت مرزى خود را از سر مى گیرند.
مرحله دوم انتخابات پارلمانى ایالت اوتارپرادش و 
اوتاراکند از روز چهارشنبه در این دو ایالت شمالى 

هند آغاز شده است.
هند و نپــال داراى مرزهاى مشــترك طوالنى 

هستند.
انتخابات ایالتى در «اوتارپرادش» در شــمال هند 
با جمعیت 240 میلیونى از اهمیــت زیادى براى 
محک زدن میــزان محبوبیت دولــت «مودى» 

برخوردار است.
به عقیده کارشناســان درصورتــى که حزب «بى 
جى پى» در انتخابات این ایالت شکســت بخورد 
ضربه شــدیدى به محبوبیت نخســت وزیر هند 

وارد مى شود.

خبرگزارى رویترز به نقل از مقــام هاى آگاه در وزارت 
دفاع آلمان گــزارش داد، این کشــور درصدد تقویت 
روابط نظامى با فرانسه و دیگر کشورهاى اروپایى است 
و ابتکارهایى در این زمینه در نشست این هفته وزیران 

دفاع ناتو در بروکسل، اعالم خواهد شد.
به گزارش ایرنا، مقام هــاى آگاه در وزارت دفاع آلمان 
اعالم کردنــد، آلمان در این هفته اجــراى طرح هایى 
را براى تشکیل یک ناوگان مشــترك از هواپیماهاى 
ترابرى «ســى 130 جى» الکهید مارتین C-130J با 

فرانسه آغاز مى کند و همچنین به ناوگان هواپیماهاى 
سوخت رســان «ایرباس آ 330» تحت هدایت کشور 

هلند مى پیوندد. 
این مقام هــا خاطرنشــان کردند که ایــن طرح ها و 
ابتکارهایى با دیگر کشــورهاى اروپایى از جمله نروژ، 
رومانى و جمهورى چک؛ بخشــى از برنامه گســترده 
تر براى گســترش همکارى هاى دفاعى در اروپاست 
که قرار است در نشست این هفته وزیران دفاع ناتو در 

بروکسل اعالم شود. 

توافقنامه هاى همکارى نظامى اروپایى در حالى اعالم 
مى شود که آلمان و سایر اعضاى ناتو، زیر فشار آمریکا 
براى افزایش بودجه نظامى و تحقق هدف ناتو مبنى بر 
اختصاص 2 درصد تولید ناخالص داخلى به امور نظامى 

قرار دارند. 
منابع آگاه مى گویند «اورســوال فــان در الین» وزیر 
دفاع آلمان، تفاهمنامه اى براى ایجاد ناوگان مشترك 
هواپیماهاى C-130J با فرانسه امضا خواهد کرد. این 
طرح بــراى اولین بار در ماه اکتبــر (اواخر مهر) مطرح 

شده بود. 
وزیر دفاع آلمان هفته گذشــته گفته بود درخواســت 
آمریکا براى افزایش مشــارکت در پرداخت هزینه ها، 

عادالنه است. 
یک سخنگوى شرکت الکهید مارتین از اظهار نظر در 
این خصوص خوددارى کرد اما خاطرنشان کرد که این 
شــرکت از تأمین نیازهاى ناوگان هوایى این کشورها 

استقبال مى کند. 
آلمان همچنین قرار است تفاهمنامه اى براى پیوستن 
به ناوگان چندملیتى هواپیماهاى سوخت رسان تحت 
هدایت هلند و همچنین توافقنامه گســترش همکارى 
دفاعى با نروژ امضا کند که شامل طرح هایى در زمینه 
تأمین زیردریایى و موشک و همچنین آموزش مشترك 

نظامى مى شود. 
نشست وزیران دفاع کشورهاى عضو ناتو طى روزهاى 
چهارشنبه و پنج شنبه این هفته در مقر این سازمان در 

بروکسل برگزار مى شود.

  آریا| مجلــه فرهنگی- سیاســی ایرلندي به نام 
«ویلج» جلد شماره فوریه 2017 خود را به تصویر و تیتر 

بسیار جنجالی اختصاص داد. 
پس از اعتراضاتی چند از ســوي حامیان  ترامپ، این 
روزنامه اقدام بــه صدور جوابیه کــرده و در عین دفاع 
از عمل خود، اعمــال و اقدامات «دونالــد ترامپ» را 
مســتوجب طرح چنین تصویر و تیتري دانســته اما در 
پایان آن را هرگز پیشــنهاد نمی دهد. تیتر این روزنامه 
ایرلندي «چرا که نه؟»  وتصویر آن، نشــانه شلیک بر 

روي شقیقه ترامپ است.
مجله ایرلندي «ویلج» در شماره فوریه 2017 خود به 
موضوعاتی پرداخت که بخاطر آنهــا دونالد ترامپ را 
مستحق ترور شدن می داند. به اعتقاد هیئت تحریریه 
این مجله مشهور ایرلندي، رئیس جمهور کنونی آمریکا 
یک فرد «پارادوکسیکال»، متکبر، مملو از نفرت، ضد 
محیط زیست، دروغگو، قلدر، زن ستیز و بی تربیت است.
این مجلــه در ادامه نوشــت: «ترامــپ، هم اکنون در 
قوي ترین کشور نظامی جهان قدرت را در دست دارد و 
با توجه به شخصیتی که وي دارد و امکانات نظامی که 
در اختیار آمریکاست، می توان بروز هر جنگی را از این 
فرد متوقع بود. وي با صدور دستور اجرایی ضدمهاجرتی 
علیه هفت کشور، نشان داد که ناقض توافقات ژنو است. 
رئیس جمهور جدید آمریکا به هیــچ قاعده بین المللی 
پایبند نیست. پیمان "ترانس پاسیفیک" را ملغی نمود، 
مکزیک را تهدید و مجبور به ساخت دیوار مرزي کرده و 
از فروپاشیدن اتحادیه اروپا استقبال کرده است».  ویلج، 
با حماقت بار خواندن اقدامات اخیر ترامپ مبنی بر قطع 
بودجه برخی ســازمان هاي بین المللی و تجدیدنظر در 

همکاري با برخی کشــورها، این اقدامات وي را بسیار 
عجیب خواند. 

این مجله به دیگر اقدامات حماقت بار ترامپ نیز اشاره 
کرد: «ترامپ، اعالم کرده که در نشست تغییرات جوي 
پاریس شرکت نمی کند و تهدید کرده که معادن زغال 
سنگ و خطوط لوله کربن را دوباره راه اندازي می کند، 
تمامی منابع مربوط به رسیدگی به تغییرات جوي را از 
وبسایت هاي دولت خود حذف نموده و افرادي را بر سر 
کار گذاشته که دشمن اول محیط زیست هستند که از 
آن میان می توان به رئیس سازمان محیط زیست آمریکا 
اشاره کرد. او آنقدر احمق اســت که نمی داند اگر بشر 
نتواند سطح گرماي روزافزون زمین را کنترل کند، شاهد 

پایان تلخ بشر و تمدن ها خواهیم بود.»
مجله ایرلنــدي در نتیجه گیري اینچنین نوشــت: «ما 
با بدترین فــرد ممکن در قوي ترین جایگاه سیاســت 
بین الملل روبه رو هســتیم که هر آینه می تواند فاجعه 
بیافریند. یک بار خود ترامپ "هیالري کلینتون" را در 
لفافه بخاطر عدم حمایت اش از فروش داخلی ســالح 
مستوجب ترور دانســت. همچنین طی مراسم تحلیف 
وي، شائبه و شــایعه ترور شــدن اش دهان به دهان 
می چرخید و حتی پیشنهاد ترورش از سوي یک خواننده 
زن و برخی شهروندان آمریکایی مطرح شد. شاید فرجام 
این فرد که با شــعار "دخلش را بیاورید" باد به غبغب 
انداخته، عمل "ستمگرکشــی" (ترور شخصیت هاي 
دیکتاتور) باشــد که در طی تاریخ از ســوي فالســفه 
و اندیشــمندانی چون سیســرون، جان سالیسبوري، 
لوتــر، زوئینگلــی، و کالوین تایید و پیشــنهاد شــده 

است.»

  مهر | افغانســتان و اتحادیــه اروپــا به زودى 
توافقنامه همکارى براى «مشــارکت و توسعه» امضا 

مى کنند.
افغانســتان و اتحادیه اروپــا روز جمعــه (29 بهمن)، 
توافقنامه همکارى براى «مشــارکت و توسعه» را در 

شهر «مونیخ» آلمان به امضا مى رسانند.
این توافقنامه بین «فدریکا موگرینى» مسئول سیاست 
خارجى اتحادیه اروپا و «اکلیل احمــد حکیمى» وزیر 
اقتصاد افغانستان و با حضور «محمد  اشرف غنى» رئیس 

جمهورى این کشور به امضا مى رسد.
گفته مى شــود که این توافقنامه همکارى، ســاختار 
جدیدى را در روابط افغانســتان و اتحادیه اروپا شکل 
مى دهد و تعهدات اتحادیه اروپا براى توسعه افغانستان 

را تا سال 2024 به صورت قانونمند در مى آورد.
این توافقنامه همچنین انعکاس دهنده ضوابط و شرایط 
مشارکت هاى آینده میان افغانستان و اتحادیه اروپاست 

و تأکید ویژه اى براى گفتمان هاى سیاسى به خصوص 
موضوعات مرتبط با حقوق بشــر و به ویژه حقوق زنان 

و کودکان دارد.
 افزون بر این، توافقنامه همکارى براى «مشــارکت و 
توســعه» زمینه ارتقاى روابط برد- برد را براى طرفین 
فراهم مى کند و زمینه هاى متفاوت اقتصادى و سیاسى 
از جمله حاکمیت قانون، توســعه روستاها، تحصیالت، 
علم و تکنولوژى و همچنین مبارزه علیه فساد، پولشویى، 
حمایت مالى تروریسم، جرائم سازمان یافته و مواد مخدر 

را شامل مى شود.
این توافقنامه همچنین نگاهى بــه همکارى هاى دو 

جانبه در خصوص وضعیت مهاجران خواهد داشت.
بر اساس گزارش ها، این توافقنامه حتى طرفین را قادر 
مى کند تا به طور مشترك به مسائل جهانى مانند امنیت 
هسته اى، عدم گســترش ســالح اتمى و تغییر اقلیم 

رسیدگى کنند.

ترامپ، روى جلد مجله ایرلندي ترور شد!

آلمان درصدد تعمیق روابط نظامى با کشورهاى اروپایى

بانوي اول آمریکا کجاست؟ 

امضاى توافقنامه 
همکارى افغانستان و اتحادیه اروپا 

پایان بهار اقتصاد ترکیه

بسته شدن 
مرزهاى هند و نپال 

با آغاز انتخابات پارلمانى
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١٢حوادث ٢٨٨٠پنج شنبه  ٢٨  بهمن  ماه 

چهل تكه

  ميزان | فرمانده انتظامى شهرســتان رشت از كشف 
گوشت گراز از بســاط يك كبابى خبر داد و گفت:در اين زمينه 

متهم دستگير وبه مقام قضائى معرفى شد.
سرهنگ رحيم شعبانى گفت: مأموران انتظامى بخش «لولمان» 
شهرستان رشت در پى گزارشات مردمى مبنى بر فروش و عرضه 
مستقيم كباب گراز توسط يك كباب فروش مطلع شده و از اين 

محل بازديد كردند.
وى با بيان اينكه با حضور مأموران انتظامى ١٥ كيلو و ٥٠٠ گرم 
گوشت گراز از بساط اين كبابى سيار كشف شد، افزود: متهم ٣٨ 
ساله اهل و ساكن بخش لولمان بوده كه دستگير شده و به جرم 

خود مبنى بر فروش گوشت گراز اعتراف كرده است.

«آنتوان پيپا» در ســال ٢٠١٢ از خانه اش در شــهر    فردا|
«ونكوور» كانادا ناپديد شد و طى اين مدت در دو قاره به دنبالش 
مى گشتند تا اينكه پنج ســال بعد ردش را ٦٧٩٩٠٠٠٠ كيلومتر 
دور تر از محل زندگــى اش، در جنگل هاى بارانــى آمازون پيدا 

كردند.
او اولين بار توسط يك پليس در جنگل پيدا شد اما به علت نداشتن 
مدارك هويتى، شناسايى نشد. «استفان» برادر اين مرد گمشده 
گفت از اينكه برادرش اين مــدت طوالنى در جنگل هاى آمازون 

دوام آورده و جان سالم به در برده، شگفت زده است.
استفان گفت: آنتوان از بيمارى روانى جنون جوانى رنج مى برد و 

اكنون كه برگشته معالجاتش را از سر گرفته است.

زن جــوان چينــى پس از    باشگاه خبرنگاران جوان |
بگومگوى شديد با شوهرش به قصد خودكشى به پشت بام خانه مى 
رود. زن جوان در اوج عصبانيت به بام ســاختمان رفته قصد پريدن از 
ســقف آپارتمان را مى كند كه فاصله اش تا زمين بيشــتر از ٢٠ متر 

بوده است.
 زن جوان خودش را پرت مى كند اما شــوهرش در عرض چند ثانيه 
رسيده و با گرفتن موهاى زنش، مانع خودكشى او مى شود. شوهر تا 
رسيدن نيروهاى امداد پليس به مدت ٣ دقيقه در همان وضعيت او را 
حفظ مى كند. مأمور پليسى كه به كمك زوج چينى رفت در مصاحبه 
اى گفت: «اگر چند ثانيه ديرتر رسيده بوديم به هيچ وجه امكان نجات 

زن جوان وجود نداشت.»

تحويل كباب با گوشت گراز به 
مشتريان

مرد كانادايى در جنگل هاى آمازون 
پيدا شد

جلوگيرى از خودكشى همسر با 
گرفتن مو 030201

سركارگر ٣١ ســاله كه طراح اصلى ربودن ساختمان ساز 
معروف جنوب شهر  رى براى اخاذى ده ميلياردى بود، به 

همراه همدستانش شناسايى و دستگير شد.
به گزارش ميزان، ساعت ١٨و ٣٠ دقيقه روز ٢٨ دى ماه از 
طريق مركز فوريت هاى پليسى ١١٠ وقوع يك فقره آدم 
ربايى در مقابل يك پروژه ســاختمانى در محدوده اتوبان 
شــهيد رجايى به كالنترى ١٧٢ حضرت عبدالعظيم(ع) 

اعالم شد. 
با حضور مأموران در محل و انجام تحقيقات اوليه مشخص 
شد كه سرنشينان يك دستگاه خودرو سراتو سفيد رنگ، با 
تهديد سالح سرد اقدام به ربودن صاحب پروژه ساختمانى 
به نام «ابوالقاسم» ٦٣ ساله كرده و پس از اقدام به آدم ربايى 

، به همراه فرد ربوده شده از محل متوارى شدند. 
با تشــكيل پرونده مقدماتى با موضــوع «آدم ربايى» و 
به دســتور بازپــرس شــعبه دوم دادســراى عمومى و 
انقالب اســالمى شــهر رى، پرونده براى رســيدگى 
در اختيار پايگاه نهــم پليس آگاهى تهــران بزرگ قرار

 گرفت. 
كارآگاهان پايگاه نهم آگاهى با حضور در محل وقوع آدم 
ربايى به تحقيق از شاهدان پرداختند. شاهدان در اظهاراتى 
مشــابه عنوان داشتند: «حدود ســاعت ١٨ ابوالقاسم  به 
همراه يكى از كارمندان خود "اميد" و مهندس "ابراهيم" 
از در پروژه خارج شــد. اميد و مهندس هر دو نفر به طرف 
خودروهاى شخصى خود رفته و ابوالقاسم نيز قصد سوار 
شدن به خودروى شخصى خود را داشت كه ناگهان سه نفر 
او را به زور و با تهديد چاقو سوار يك دستگاه خودرو سراتو 
سفيد رنگ كرده و به سرعت محل را ترك كردند. دو نفر از 
آنها حدوداً ٣٥ ساله و درشت هيكل بودند و نفر سوم قدى 

متوسط داشت.»
كمتر از ٢٤ ساعت از زمان آغاز تحقيقات پليسى در پايگاه 
نهم آگاهى در خصوص پرونده آدم ربايى،فرد ربوده شده 
با مراجعه بــه پايگاه نهم پليس آگاهى تهــران بزرگ به 
كارآگاهان اعالم داشت كه آدم ربايان او را در ساعت يك 
بامداد در بيابان هاى اطراف اتوبان شهيد كريمى رها كردند. 
مرد ســاختمان ســاز در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: 
«آدم ربايان پس از ســوار كردنم به ماشــين، بالفاصله 
چمشانم را بســتند. حدوداً يك ساعت داخل ماشين بودم 
كه احساس كردم ماشــين وارد يك جاده فرعى و خاكى 
شده، زمانى كه مرا از ماشــين پياده كردند، زمين خاكى 
بود. مرا به داخل محلى ناشناس برده، دست و پايم را بسته 
و پس از آن چشــمانم را باز كردند. حدوداً پس از گذشت 
دو ساعت، دو نفر به ســراغ من آمده و شروع به صحبت 

كردند. آنها در مذاكرات اوليه درخواست ده ميليارد تومان 
پول در ازاى آزادى من داشــتند كه عنوان داشتم چنين 
پولى را ندارم. پس از گذشــت چند ساعت آنها ميزان پوِل 
درخواستى خود را به پنج ميليارد تومان كاهش دادند اما باز 
عنوان كردم كه در حال حاضر چنين پولى در اختيار ندارم. 
طى اين مدت آنها اقدام بــه گرفتن تمامى مدارك و عابر

بانك هاى همراهــم كــرده بودند كه پــس از رهايى 
از دســت آنها متوجه شــدم كه مبلغ ١٢٠ ميليون تومان 
پول داخل حســاب ها توسط آنها برداشــت شده است. 
ربايندگان تهديد كرده بودند كه اگر پيگير شــكايت خود 
باشــم، آنها به من و اعضاى خانواده ام آسيب مى رسانند. 
نهايتاً در تاريكى شــب مجدداً مرا ســوار ماشين كرده، 
چشمانم را بســته، به محلى تاريك و بيابانى منتقل و در 
آنجا مرا رها كردند.» ابوالقاســم در ادامــه اظهاراتش به 
كارآگاهان گفت: «رباينــدگان اطالعات كامل و دقيقى 
در خصوص اعضاى خانواده ام، محل زندگى و كارشان، 
زمان عروســى فرزندانم و حتى نوع ماشــين عروســى 
پسرم در سال گذشته، حســاب هاى بانكى و... در اختيار 

داشتند.» 

با توجه به اظهارات ابوالقاسم، كارآگاهان تحقيقات خود 
را بر روى افراد مرتبط با او به ويژه همكارانش قرار دادند. 
كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه همزمان با وقوع آدم ربايى، 
سركارگِر ابوالقاسم به نام «موسى» ٣١ ساله  نيز به صورت 
ناگهانى محل كارش در پروژه ساختمانى (محل وقوع آدم 
ربايى) را ترك  و فرداى آن روز مجــدداً در محل كارش 

حاضر شده است. 
كارآگاهان در تحقيقات خود اطالع پيدا كردند كه موسى از 
حدود چهار سال پيش ابتدا به عنوان كارگر ساختمانى ساده 
نزد ابوالقاسم مشغول به كار شده؛ طى اين مدت اعتماد او و 
فرزندانش را به صورت كامل جلب و پس از مدت كوتاهى 
حتى به محل زندگى تمامى آنها رفــت و آمد و تردد پيدا 
كرده و در مراسم عروسى آخرين فرزند فرد ربوده شده نيز 
حضور داشته است. بنا بر اظهارات ابوالقاسم اعتماد وى به 
سركارگرش به اندازه اى افزايش پيدا كرده بود كه مسئوليت 
تمام امورات مالــى پروژه هاى ســاختمانى و اطالعات 

حساب هاى بانكى خود را نيز در اختيار وى قرار داده بود. 
كارآگاهان پايگاه نهم آگاهى، در بررســى سوابق موسى 
اطالع پيدا كردند كه او در ســال ١٣٨١ نيز داراى سابقه 

دستگيرى در شهرســتان ميانه اســت. در ادامه، محل 
سكونت موسى در منطقه كيانشهر شناسايى شد و تحت 

مراقبت هاى پليسى قرار گرفت. 
در ادامه اقدامات پليسى، كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه 
موسى با دو تن از همسايگانش به نام هاى «اكبر»٣١ ساله 
و«صادق» ٣٦ ساله ارتباط نزديكى داشته، اكبر صاحب يك 
دستگاه خودروى سوارى سراتو سفيد رنگ بوده و صادق 
نيز داراى يك كارگاه درب و پنجره ســازى (مشابه محل 

نگهدارى فرد ربوده شده) در شهرستان اسالمشهر است.
بــا توجه به اطالعــات به دســت آمده، بررســى نقش 
و مشــاركت موســى، اكبر و صــادق در ربــودن مرد 
ساختمان ساز در دســتور كار كارآگاهان قرار گرفت و با 
انجام اقدامات ويژه پليســى، كارآگاهــان اطمينان پيدا 
كردند كه هر ســه نفر آنها مشــاركت مســتقيم در آدم 
ربايى داشته اند. بالفاصله موســى، اكبر و صادق روز ٢٠ 
بهمن در محل سكونتشــان در منطقه كيانشهر دستگير 
و به پايــگاه نهم پليــس آگاهى تهران بــزرگ منتقل 

شدند. 
با آغاز تحقيقات از اين سه نفر، آنها در اظهارات اوليه منكر 

هرگونه مشاركت خود در آدم ربايى شده اما در ادامه لب به 
اعتراف گشوده و به طراحى آدم ربايى و اجراى آن به همراه 
دو تن از دوســتان اكبر به نام هاى «مرتضى» ٣٣ ساله و 

«عليرضا» ٣٤ ساله اعتراف كردند.
 با شناسايى مرتضى و عليرضا به عنوان دو عضو ديگر گروه 
آدم ربايى، آنها نيز در منطقه رباط كريم شناسايى، دستگير 
و به پايگاه نهم پليس آگاهى تهران بزرگ منتقل شدند؛ 
مرتضى و عليرضا پس از دستگيرى، در اعترافاتشان عنوان 
داشتند كه در ازاى دريافت مبلغ ٤٥ ميليون تومان حاضر به 

مشاركت در آدم ربايى شدند.
سرهنگ كارآگاه حســين زارع رئيس پايگاه نهم پليس 
آگاهى تهران بزرگ ، با اعالم اين خبر گفت : «با اعتراف 
صريح متهمين به ارتكاب آدم ربايى، قرار قانونى از سوى 
بازپرس صادر، متهمان جهت انجام تحقيقات تكميلى در 
اختيار پايگاه نهم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار داده شدند.

آزادى ساختمان ساز معروف جنوب تهران پس از سرقت ١٢٠ ميليونى

نقشه سركارگر جوان براى آدم ربايى ١٠ ميلياردى

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان از 
نجات جان مسافران يك دســتگاه اتوبوس مسافربري 
كه دچار آتش سوزي در قسمت موتور شده بود خبر داد. 

ســرهنگ جهانگير كريمي در گفتگو بــا پايگاه خبري 
پليس اظهار داشــت: يكي از مأموران پاسگاه پليس راه 
اصفهان-شــهركرد حين كنترل خودروها متوجه ايجاد 
حريق در قسمت موتور يك دستگاه اتوبوس مسافربري 
كه براي ثبت ساعت خود توقف كرده بود شده و بالفاصله 
با همكاري دو نفر ديگر از مأموران، مســافران را پياده 

مي كنند.

وي افزود: بعد از پياده شدن مسافران از اتوبوس، مأموران 
پليس راه با استفاده از كپسول آتش نشاني آتش را مهار 
كرده و بااين كار خود جان مسافران را نجات داده و از بروز 
يك حادثه ناگوار جلوگيري مي كنند كه اين اقدام به موقع 

مأموران قابل تقدير است.
سرهنگ كريمي با بيان اينكه اين اقدام مأموران پليس 
راه استان با تحسين مسافران و راننده آن مواجه شد خاطر 
نشان كرد: مسافران اين دستگاه اتوبوس طي تماس با 
شماره تلفن ١٩٧ بازرســي فرماندهي انتظامي استان از 
مأموراني كه باعث نجات جان آنان شــده بودند تقدير 

و تشكر كردند. 
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان ضمن تقدير 
از قدرشناســي مردم در ارج نهادن به زحمات مأموران 
پليس گفت: نيروهاي انتظامي هميشه و در همه جا خود 
را خدمتگزار مردم مي دانند و از هيچ كوششي براي تأمين 
جان و مال و ناموس مردم اين سرزمين دريغ نمي كنند. 

اين مقام انتظامي از تمامي رانندگان به خصوص رانندگان 
ناوگان حمل و نقل عمومي خواســت قبــل از حركت، 
خودروي خود را از لحاظ فني تســت كرده و در صورت 
وجود هر گونه عيب و نقصي نســبت به رفع به موقع آن 
اقدام نمايند تا ان شاء ا... شــاهد بروز حوادث ناگوار در 

سطح جاده ها نباشيم.

  انتخاب| با مراجعه نماينده حقوقى چند شاكى 
و مالباخته به كالنترى ١٠٤ عباس آبــاد تهران  و طرح 
شــكايت از فردى به نام «فرهاد» پرونده اى با موضوع 
«كالهبردارى» تشكيل و به دستور بازپرس شعبه اول 
دادســراى ناحيه ٧٧ تهران، پرونده در اختيار پايگاه سوم 

پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
 نماينده حقوقى شكات پس از حضور در پايگاه سوم پليس 
آگاهى تهران بزرگ، در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: 
موكل هايم براى اخذ ويزاى كار شينگن به شخصى به نام 
«فرهاد . ع» مراجعه كرده و نامبرده با ارائه وعده دروغين 
تهيه ويزاى كار شينگن در كشور آلمان، از هر كدام از آنها 
مبلغ ٨٠ ميليون تومان طلب مى كرد و در همان جلسه اول 
مبلغ ٦٠٠٠ يورو و همچنين گذرنامه آنها را مى گرفت. در 
ادامه با اخذ مجدد مبلغ ٥٦ ميليون تومان از هر كدام آنها 
اعالم مى كرد بايد ابتدا به كشور روسيه - شهر مسكو رفته 
و از آنجا به كشور آلمان اعزام شوند و به اين بهانه نيز مبلغ 

١١ ميليون تومان ديگر از هركدام از آنها مى گرفت. 
نماينده حقوقى شكات در ادامه اظهاراتش به كارآگاهان 
گفت: با توجه به ادعاى فرهاد و مدارك تحويل داده شده از 
سوى او، مالباخته ها با اطمينان از داشتن ويزا و بليت تهيه 

شده به روسيه رفته اما پس از ورود به فرودگاه شهر مسكو 
اطالع پيدا مى كردند كه ويزاى تمامى آنها جعلى است. 
پس از بازگشت به ايران، همگى آنها در چند نوبت به درب 
منزل فرهادمراجعه و اطالع پيدا كردند كه اين شخص 
از غيبت آنها اســتفاده كرده و محل ســكونت و در واقع 

مخفيگاهش را تغيير داده است. 
با شناسايى تعدادى از آژانس هاى هوايى كه فرهاد مدت 
كوتاهى را در آنها به عنوان مسئول اعزام مسافر به تورهاى 
خارجى مشغول به كار بود، كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه 
اين شخص با شناسايى تعدادى از مالباختگان متقاضى اخذ 
ويزاى دائم كشورهاى اروپا به آنها مدعى مى شده كه قادر 

به اخذ ويزاى كار شينگن براى آنهاست. 
در بررسى اظهارات تعداد ديگرى از شكات و مالباختگان، 
كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه متهم عالوه بر شــيوه و 
شگرد خود در اعزام افراد به كشور روسيه - شهر مسكو 
و نهايتاً رها كردن آنها در فرودگاه اين شــهر، شــيوه و 
شگرد ديگرى را براى كالهبردارى از طريق شبكه هاى 

اجتماعى به ويژه تلگرام داشته است. 
بررسى ها از سوى كارآگاهان نشان داد كه فرهاد از طريق 
عضويت در كانال هاى مختلف موجود در شبكه تلگرام، 

اقدام به درج آگهى تهيه ويزاى كار شينگن در آنها كرده 
و پس از تماس افراد متقاضى ويزاى شينگن، به منظور 
جلب اعتماد اين افراد تصويرى از ويزاهاى تهيه شده را از 
طريق شبكه اجتماعى تلگرام براى آنها ارسال مى كرده و 
مالباختگان نيز صرفاً با مشاهده يك تصوير از ويزاى مورد 
ادعا و عدم بررســى صحت اين تصاوير ، به اين شخص 
اعتماد كرده و هر كدام مبالغ چند ميليــون تومانى را به 

شماره كارت اعالم شده از سوى وى واريز مى كردند. 
اين مالباختگان پس از واريز پول، پيگير دريافت ويزاهاى 
خود مى شدند اما پس از مدت كوتاهى تنها پل ارتباطى 
آنها كه همان كانال هاى تلگرامــى و نهايتًا تماس هاى 
تلفنى بود از ســوى فرهاد قطع مى شــد و نامبرده ديگر 
پاسخگوى تماس هاى آنها نبود. نهايتاً اين افراد به همراه 
چند تصوير ارسال شده از سوى «فرهاد . ع»، به تعدادى از 
سفارتخانه هايى كه «فرهاد . ع» مدعى اخذ تصاوير ويزا 
از آنها شده بود، مراجعه و در آنجا اطالع پيدا مى كردند كه 
تمامى اين تصاوير و ادعاى مطرح شده از سوى متهم در 

خصوص تهيه ويزاى كار شينگن دروغ بوده است. 
با توجه به پيچيدگى پرونده، اقدامات پليسى ويژه براى 
دستگيرى متهم در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت و اين 

در حالى بود كه بسيارى از مالباختگان پرونده، هيچگونه 
اطالعات قابل بهره بردارى جهت دســتگيرى متهم در 
اختيار نداشتند. كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهى تهران 
بزرگ با انجام اقدامات ويژه پليســى، سرانجام موفق به 
شناسايى مخفيگاه متهم در يك خانه مجردى در خيابان 
سهروردى شــمالى شده و ســرانجام ٢٤ مهر موفق به 

دستگيرى وى شدند. 
متهم پس از دســتگيرى و انتقال به پايگاه سوم پليس 
آگاهــى در اظهاراتش به كارآگاهان عنوان داشــت كه 
پس از آشــنايى با مالباختگان از طريق شناسايى آنها در 
آژانس هاى مسافرتى و يا شبكه هاى اجتماعى، ابتدا روابط 
دوســتانه اى را با آنها در خارج از آژانس هاى مسافرتى و 
يا در داخل شبكه هاى اجتماعى ايجاد و در ادامه با طرح 
ادعاى دروغين تهيه ويزاى كار شينگن در كمترين زمان 
كوتاه اقدام به كالهبردارى از آنها كرده است. سرهنگ 
كارآگاه محمد نادربيگى رئيس پايگاه سوم پليس آگاهى 
تهران بزرگ، با اشاره به ارزش يك ميليارد تومانى پرونده 
گفت: با توجه به شناسايى تعدادى از مالباختگان و جمع 
بندى از مالباختگان، ارزش مالــى پرونده در حدود يك 

ميليارد تومان برآورد شده است. 

  فارس| شخصى كه با استفاده از تكنيك جعل 
و نيز مهندسى اجتماعى اقدام به اخذ رمز اينترنت بانك 
و سرقت ٥٠٠ ميليونى از حساب افراد كرده بود با تالش 

پليس شناسايى و دستگير شد.
سرهنگ حســنوند رئيس پليس فتا اســتان خوزستان 
گفت: در پى وصول تعداد ٩ فقره پرونده با موضوع مشابه 
برداشت ازحساب بانكى افراد از طريق حواله پايا مربوط 
به بانك ملت به مبلغ كلى پنج ميليارد و صد ميليون ريال 
(٥١٠ميليون تومان) در اوايل مهرماه ســال ٩٥ به اين 
پليس موضوع در دســتور كار ويژه افسران و كارآگاهان 
اداره مبارزه باجرائم و عمليات ويژه اين پليس قرار گرفت.

وى افزود: در ادامه با انجام اقدامــات الزم و جمع آورى 
مستندات جامع  مشــخص گرديد شخص كالهبردار با 
استفاده از تكنيك جعل و نيز مهندسى اجتماعى خيلى قوى 
اقدام به اخذ رمز اينترنت بانك براى مالباختگان و به تبع 

آن برداشت غير مجاز از حسابشان كرده است.
 اين مقام انتظامى خاطرنشان كرد: همچنين طى ردگيرى 
مبلغ برداشت شده از حساب يكى از شكات به مبلغ چهار 
ميليارد و ٢٠٠ ميليون ريال نهايتــاً اين پليس موفق به 
انسداد مبلغ سه ميليارد و ٧٠ ميليون ريال از اين مبلغ در 
حساب و عودت آن به حساب شاكى در همان روز گرديد.

 سرهنگ حسنوند افزود: در ادامه پس از انجام تحقيقات و 
بررسى هاى ميدانى نهايتاً سارق در شعب يكى از بانك هاى 
كشور دستگير شد و در بازجويى هاى به عمل آمده عنوان 
كرد، بنده داراى مدرك تحصيلى سيكل هستم و جهت 
ترك اعتياد مدتى در يكى از كمپ ها بودم كه پس از آزادى 
از كمپ مدتى بيكار بودم و بــا توجه به مهارت هايى كه 
داشتم با همدستى يكى از بستگان نزديكم به فكر برداشت 

از حساب مردم از طريق اينترنت افتاديم.
رئيس پليس فتا اســتان خوزســتان ضمن اشــاره به 
دستگيرى ساير همدستان سارق تصريح كرد: همچنين 
متهمين معترف به برداشــت از حســاب دو نفر ديگر از 
مشــتريان بانك رفاه به مبلغ كلى يــك ميليارد و ٢٠٠ 
ميليون ريال در خرداد ماه سال جارى شده كه بالفاصله 
توســط اين پليس شناسايى شــده و مراتب دستگيرى 
متهمين بــه اطــالع آنها جهــت پيگيرى كارشــان 
رســيد.وى در پايان گفت: حفظ محرمانگــى داده ها و 
اطالعات در فضاى مجازى يك اصل مهم بوده و چنانچه 
افراد و بانك ها در نگهــدارى و حفظ اطالعات محرمانه 
نهايت دقت و جديت را به خرج دهند هرگز چنين اتفاقاتى 

روى نخواهد داد.

كالهبردارى ٥٠٠ ميليونى 
با رمز اينترنتى

نجات جان مسافران يك اتوبوس توسط  پليسويزاى شينگن، روش جديد كالهبردارى ميلياردى

كارآگاهان اطالع 
پيدا كردند كه 
همزمان با وقوع 
آدم ربايى، سركارگِر 
ابوالقاسم به نام 
«موسى» ٣١ ساله  
نيز به صورت 
ناگهانى محل كارش 
در پروژه ساختمانى 
(محل وقوع آدم 
ربايى) را ترك  و 
فرداى آن روز 
مجددًا در محل 
كارش حاضر شده 
است
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مزایده
شماره: 950362 ح/3- 95/10/27  اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر 
دارد در ارتباط پرونده اجرائى کالسه 950362/ح3 محکوم له مهرداد عزیزى فرزند رضا به طرفیت 
محکوم علیه مریم رهبران مبنى بر مطالبه وجه 6/27/ سهم مشاع از 8 سهم مشارع از 2 سهم عرصه 
و اعیان به استثناء ثمنیه اعیانى منزل مسکونى به پالك ثبتى شماره 1 فرعى از 1598  اصلى واقع در 
بخش 2  اصفهان به آدرس: اصفهان، خ طیب، ابتداى خ میرداماد، کوچه شماره 2 (حاجیان)، پ 13 
به کدپستى 8136754181 که طبق ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 493/607/812 
ریال ارزیابى گردیده و مصون از اعتراض مانده اســت را از طریق مزایده به فروش برسانند علیهذا 
قیمت مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و به کسانیکه باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند به فروش رسیده 
و واگذارى میگردد. ضمنًا مبلغ 10 درصد از قیمت مزایده بصــورت وجه نقد و بصورت فى المجلس 
بعنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگسترى سپرده میگردد و مابقى وجه مزایده حداکثر ظرف مدت 
یک ماه از خریدار اخذ خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده مابه التفاوت بهاى مزایده را ظرف مهلت 
فوق نپردازد ســپرده او به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد، از کسانیکه مایل به شرکت در 
جلسه مزایده مى باشند دعوت میشود در روز پنجشــنبه 95/12/19 ساعت 8 صبح در محل اجراى 
احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان حضور بهم رسانند. متقاضیان مى توانند قبل از تاریخ فوق در واحد 
اجراى احکام حضور یافته و از خصوصیات و مشخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسى مطلع 
گردند. م الف: 33238  اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/10/1315

حصر وراثت
محمد عمید داراى شناســنامه شماره 375 به شــرح دادخواست به کالســه 259/95  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرگس خاتون مارى نجف آبادى 
بشناســنامه 858 در تاریخ 1394/08/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1- مهدى عمید به ش ش 271، 2- محمــد عمید به ش ش 375 ، 
3- اسماعیل عمید به ش ش 1232 (پسران متوفى) 4- زهره عمید به ش ش 471، 5- بتول عمید 
به ش ش 413، 6- زهرا عمید به ش ش 61 (دختران متوفى) 7- کاظم عمید به ش 19525 (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 کســى 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: 3464 شعبه  14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /11/1045
اجراییه

شماره: 348/95 به  موجب راي شماره 482 تاریخ 95/7/24 حوزه هفتم حقوقى شوراي حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- طیبه رمضانى 2- حسین فتاحى فرزند 
لطفعلى محکوم اند متضامنا به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون 
و پانصد هزار ریال بابت هزنیه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 760173- 
94/11/30 و 760172 – 95/1/7 لغایت اجراى دادنامه برابر شاخص تورم بانک مرکزى و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: جواد قربانى کهریزسنگى فرزند عبدالرضا به نشانى نجف 
آباد کهریزسنگ خ ولى عصر (عج) کوچه 39 پالك 2.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.م الف: 3463 شعبه هفتم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1046
ابالغ راى

کالسه پرونده 783/95 شماره دادنامه 1083-95/10/20 تاریخ رسیدگى 95/09/30 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد. خواهان: اشــرف بیگم عظیمى یانچشمه نشانى: 
ویالشهر خ منتظرى شرقى- جنب ترانس برق خوانده: 1- افشین آیتى نژاد نشانى نجف آباد قدس 
شرقى- کوچه شهید حسن حججى- کوچه شهید حسین الکینى- پالك 7 2- على کاظمى مهیارى 
نشــانى: مجهول المکان خواســته: تقاضاى صدور حکم الزام خواندگان به انتقال رسمى و قطعى 
یکدســتگاه اتومبیل پژو 405 مدل 82 به پالك 43-338م 26 مقوم به مبلغ 10/000/000 تومان 
با احتساب هزینه هاى دادرسى و بهاءتمبراوراق گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان 
خانم اشرف بیگم عظیمى یانچشمه به طرفیت خواندگان آقایان 1- افشین آیتى نژاد 2- على کاظمى 
مهیارى مبنى بر تقاضاى صدور حکم الزام خواندگان به انتقال رســمى و قطعى ســند یک دستگاه 
اتومبیل پژو 405 مدل 82 به پالك 43-338م 26 مقوم به مبلغ 10/000/000 تومان با احتســاب 
هزینه هاى دادرسى و بهاءتمبراوراق با توجه به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمى و همچنین 
جلسه رسیدگى و با توجه به قولنامه ارائه شده  که به امضاء خواهان و خوانده ردیف اول رسیده و طى 
بند 1 قولنامه مذکور خوانده ردیف اول متعهد گردیده است نسبت به انتقال رسمى سند اتومبیل مذکور 
بنام خریدار اقدام نماید و از توجه به اینکه طى استعالم از دفتر خانه اسنادرسمى 74 مبارکه طبق سند 
 821 V ۳0 B 017091 VIN ) مورخ 91/05/11 دفترخانه خودرو سوارى پزو405 به شماره شناسه
IRtc) به آقاى على کاظمى مهیارى منتقل شده و مالک رسمى و اصلى خودروى سوارى پژو405 
مدل 82 بنام آقاى على کاظمى مهیارى خوانده ردیف دوم مى باشد و دعوا متوجه خوانده ردیف اول 
نمى باشد و با عنایت به اینکه خواندگان على رغم نشر گهى در جلسه حاضر نگردیده. م الف: 3450  

شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1047
مزایده

 در پرونده کالسه 950396 ح/4 اجرایى و به موجب دادنامه شماره 0842-950 صادره از شعبه چهارم 
حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى عزیزاله مهدور محکوم است به پرداخت اجرت المثل و 
حصه و سهم مالکانه ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ ریال 
نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهدى کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است. یک باب منزل مسکونى واقع در یزدانشــهر خ مطهرى بهارستان 10 پ 123 و داراى عرصه 
250 متر مربع و 38 و 449 متر مربع اعیانى در حد سه سقف شامل انبار مسکونى همکف و طبقه اول با 
اسکلت دیوار باربر و سقف آجر و آهن و ... داراى انشعابات آب و برق و گاز و فاقد سوابق ثبتى که ارزش 
تمامت ششدانگ 2/453/854/000 ریال و ارزش 1/5 دانگ بمبلغ 613/463/500 ارزیابى 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 95/12/21 ساعت 10 در محل اجراى احکام به فروش 
مى رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى 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 دول ت 
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: 3473  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/1055

ابالغ وقت رسیدگى
شماره: 952687 ح/ 3- 95/11/21 آقاى شهاب خسروى فرزند حبیب شغل آزاد ساکن نجف آباد-

ویالشهر دادخواستى به خواسته طالق به طرفیت فرشته سبحانیان فرزند عطا اله فعال مجهول المکان 
به این دادگاه تقدیم نموده که به کالســه 952687 ح3  ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه 
به استناد ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب فوق الذکر یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار آگهى و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دفتر 
شعبه مرا جعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى که 
براى روز دوشنبه مورخه 96/1/28 ساعت 10/30 تعیین گردیده حاضر شوند در غیر اینصورت دادگاه 
غیابا به دعوى رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3454 شعبه سوم دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/11/1056
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان وحید معینى دادخواستى به خواسته الزام خواندگان به الزام به انتقال سند به طرفیت خواندگان 
1- حامد حاجى صادقیان2- منیژه دانش پژوه 3- حســین حجتى به شوراى حل اختالف شعبه 11 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 251/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 96/01/16 ساعت 11 صبح  تعیین گردیده علیهذا چون خوانده ردیف دوم 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 ردیف دوم 
اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3466  شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1057 /11
ابالغ

شــماره ابالغنامه: 9510103730600236 شــماره پرونــده: 9409983644200460 شــماره 
بایگانى شعبه: 950470  مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: احمد قاســمى فرزند: حسنعلى نشانى: 
اصفهان- خ ارتش پل هوایى حســین آباد گالرى اتومبیل قاســمى مهلت حضــور از تاریخ ابالغ: 
3 روز- محل حضــور: نجف آباد علت حضور: درخصوص دعوى بهرام ســلطانى به طرفیت شــما 
در مهلــت مقرر فوق جهــت مالحظه نظریه کارشــناس و اظهار هــر مطلبى نفیًا یــا اثباتًا دراین 
شــعبه حاضر شــوید. م الف: 3477  اجراى احــکام شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

نجف آباد/11/1059
ابالغ رأى 

شماره پرونده: 332/94 ش ح الف ع شــماره دادنامه: 115-95/05/31 خواهان: مهدى قندهارى 
فرزند عباس ســاکن: علویجه- اتوبان شــهید بهشتى- پاســاژ طباطبائى- طبقه همکف. خوانده: 
1- مصطفى گلشادى قلعه شــاهى 2- حبیب اهللا کاظمى شیخ شبان هر دو مجهول المکان خواسته: 
الزام به انتقال سند یکدستگاه خودروى پراید شــورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص دعواى آقاى 
مهدى قندهارى فرزند عباس مقیم علویجه به طرفیت آقایان گلشــادى، قلعه شــاهى و حبیب اهللا 
کاظمى شــیخ شــبانى هردو مجهول المکان مبنى بر الزام خواندگان به انتقال ســند یک دستگاه 
خودروى پراید به شماره پالك ایران 23-217 ج 76 مقوم به مبلغ چهل و نه میلیون ریال با خسارات 
وارده، نظر به اینکه خواهان اظهار داشــته خودروى مذکور را از خوانده ردیف دوم خریدارى کرده و 
خودرو  به نام خوانده ردیف اول مى باشد و دلیل بر رابطه معاملى مابین خواندگان اقامه نکرده است لذا 
با توجه به عدم احراز رابطه معاملى خوانده ردیف اول با دوم، دعواى مطروحه قابلیت استماع نداشته 
مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار عدم استماع 
دعوى صادر و اعالم مى نماید. این راى ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل تجدیدنظرخواهى در 

 دادگاه محترم عمومى بخش مهردشت مى باشد. م الف: 3483  نصیرى قاضى شوراى حل اختالف 
مهردشت/11/1060

حصر وراثت
زهره ابوترابى نجف آبادى  داراى شناسنامه شــماره 2297 به شرح دادخواست به کالسه 211/95 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله ابوترابى 
نجف آبادى بشناسنامه 466 در تاریخ 1395/09/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ابراهیم ابوترابى نجف آبادى به ش ش 1743 ، 2- زهره 
ابوترابى نجف آبادى به ش ش 2297 ، 3- الهه ابوترابى نجف آبــادى به ش ش 1071 ، 4- مریم 
ابوترابى نجف آبادى به ش ش 1133 ، 5- طیبه ابوترابى نجــف آبادى به ش ش 502 ، 6- طاهره 
ابوترابى نجف آبادى به ش ش 679 (فرزندان متوفى) 7- فاطمه گلشــادى قلعه شاهى به ش ش 
14 (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 شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م 
الف: 3440 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1061

حصر وراثت
حیدر صحرائى خوندابى داراى شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 515/95  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سعید صحرایى بشناسنامه 
1080374353 در تاریخ 1395/07/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- صغرى میرزایى فرزند احمد مادر متوفى به ش ش 9، 2- حیدر صحرائى 
خوندابى فرزند قنبر به ش ش 9  پدر متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى  صادر خواهد شد. م الف: 3482 شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف مهردشت /11/1062
حصر وراثت

ایران منوچهرى داراى شناسنامه شماره 217 به شــرح دادخواست به کالسه 268/95 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه انتشارى بشناسنامه 
901 در تاریخ 1395/10/28 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- توران منوچهرى به ش ش 154 ، 2- محمدرضا منوچهرى به ش ش 989 ، 
3- محترم منوچهرى به ش ش 800 ، 4- احترام منوچهرى به ش ش 351 ، 5- رضا منوچهرى ش 
ش 530 ، 6- ایران منوچهرى ش ش 217 (فرزندان 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: 3478 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1063 
حصر وراثت

غالم جان حسنى داراى شناسنامه شماره 012778469 به شرح دادخواست به کالسه 215/95 ش 
ح 10 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدتقى 
حسنى بشناسنامه 01278486 در تاریخ 1395/06/04 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- طالبیگم حسنى به ش ش 16983237(مادر متوفى) 
2- غالم جان حسنى به ش ش 012778469 (پدر 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 شو را تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3471 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/1064
حصر وراثت

غالم جان حسنى داراى شناسنامه شماره 012778469 به شرح دادخواست به کالسه 216/95 ش 
ح 10 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طالبیگم 
حسنى بشناســنامه 01278487 در تاریخ 1395/06/05 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- گل بانو حسنى به ش ش 01278675 ، 2- شهربانو 
حسنى به ش ش 01278469 (دختران متوفى) 3- غالم جان حسنى به ش ش 01278469 (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: 

3470 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1065
 حصر وراثت

حمید عباسى داراى شناسنامه شماره 275119566852 به شرح دادخواست به کالسه 217/95 ش 
ح 10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین 
عباسى بشناسنامه 166593 در تاریخ 1395/06/04  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- بیگم احمدى به ش ش 41847000120(مادر متوفى) 
2- حمیدعباسى به ش ش 275119566852 (پدر 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 گواه ى صادر خواهد شد. م الف: 3469 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/1066
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001038/1 شــماره بایگانی پرونده: 9502012/1 شماره آگهى 
ابالغیه: 139503802003000218 بدین وســیله به آقاي احســان محمدى ســیچانى نام پدر: 
محمدعلى تاریخ تولد: 1362/01/12 شماره ملى: 1289172587 شماره شناسنامه: 547 به نشانى: 
اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبى کوچه آرش کدپستى 8163953354  ابالغ مى شود که موسسه 
اعتبارى عســکریه جهت وصول مبلغ 110/000/000 ریال به استناد چک شماره: 1395/06/02- 
9242/152362- 12 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9502012 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/10/4 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 روزنامه نصف 
جهان 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: 36454   اسدى 

رئیس اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/11/1070
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103640805633 شــماره پرونده: 9509983640800798 شماره بایگانی 
شــعبه: 950812 خواهان منصور کاوه باغبهادرانى فرزند رضا دادخواســتى به طرفیت خواندگان 
شهرام آراســته فرزند اصغر و نجفقلى رحیمى فرزند اسدا... به خواســته مطالبه چک تقدیم دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان لنجان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 5 حقوقى دادگســترى 
شهرســتان لنجان واقع در زرین شــهر ارجاع و به کالســه 9509983640800798 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگى آن 1396/1/15 و ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواســت خواهان به تجویز ماده 73 آیین دادرســى دادگاه هــاى عمومى حقوقى 
مدنى در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى شود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمایم را دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد.

 م الف: 1086  شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/11/1071
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى یزدانى فرزند صفرعلى- آقاى 
فیروز امیرى فرزند على اکبر دادخواســتى به خواســته مطالبه اجور معوقه یکباب منزل مســکونى 
بطرفیت مهدى یزدانى فرزند صفرعلى که اعالم شده است مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 
1180/95 ش/3 ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا 
و بنا به تقاضاى خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود روز 95/12/16 ساعت 
4/00 عصر در شعبه سوم حقوقى شورا زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1085 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)/11/1072
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9510463641000016 شماره پرونده: 9509983642200207 شماره بایگانى 
شعبه: 951138 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقاى محمد قمى کاهریزى  حسب محتویات پرونده 
کالسه 951138 ك 102 آقاى محمد قمى کاهریزى فرزند حســینقلى متهم به بزه ضرب و جرح 
عمدى با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 
1395/12/22 ساعت 9 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از خود و رسیدگى 
حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رســیدگى و مبادرت به صدور راى مى نماید. م الف: 

1075  عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 شهر  لنجان(102 جزایى سابق) /11/1073
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510103642300422 شماره پرونده: 9509983642300587 شماره بایگانى 
شــعبه: 950653 جناب آقاى سید شــهریار محمدى جوزستانى فرزند ســیدجالل بدین وسیله به 
حضرتعالى و در پرونده 9509983642300587 ش 5 د و در خصوص شکایت خانم الهام عسگرى 
مبنى بر ترك انفاق ابالغ مى گردد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشــر  آگهى جهت دفاع از اتهام 
انتسابى مذکور در شعبه 5 دادیارى دادسراى لنجان حاضر شوید. در صورت عدم حضور منجر به صدور 
تصمیم قضایى خواهد شد. م الف: 1077 شعبه پنجم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

لنجان (زرین شهر)/11/1074
احضار

شماره ابالغیه: 9510103640905029 شــماره پرونده: 8809983642200058 شماره بایگانی 
شــعبه: 900234 آگهى احضار متهــم ناصر فتاحــى دادگاه عمومى و انقالب شهرســتان لنجان 
(زرین شــهر) در پرونده کالســه 8809983642200058 براى ناصر فتاحى به اتهام ضرب و جرح 
عمدى و انتشــار تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نســبتهاى توهین آمیــز و... و تهدید با چاقو 
و تهدید به قتل تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگى 
براى مورخه 1395/10/21 ساعت 12:30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرســی دادگاههاى 

عمومى و انقالب در امــور کیفري مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى 
در وقت مقــرر در دادگاه حاضــر گردد. بدیهى اســت در صورت عــدم حضور، مطابــق مقررات 
رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمــد. م الف: 1078 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شــهر لنجان

 (101 جزایى سابق)/11/1075
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113641002094 شماره پرونده: 9109983641900990 شماره بایگانى شعبه: 
950965 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقاى محمد بخشى و اکرم فرهادى حسب محتویات پرونده 
کالســه 950965 ك 102 آقاى محمد بخشــى و اکرم فرهادى متهم به بزه ضرب و جرح عمدى، 
با توجه به مجهول المــکان بودن نامبرده و با اســتناد ماده 115 قانون آیین دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امــور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شــود در جلســه 
مورخ 1395/11/25 ســاعت 9:00 صبح در شــعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع از 
خود و رسیدگى حاضر شــوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رســیدگى و مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. م الف: 1076 عابدى لنجى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى 

سابق)/11/1076 
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973640902075 شــماره پرونده: 9509983641700467 شماره بایگانى 
شعبه: 951051 شاکى: آقاى سبحان ملک زاده قلعه قاسمى فرزند رحیم به نشانى: زرین شهر- قلعه 
قاسم- ك ش سعید ملک زاده- پ 35، متهم: آقاى داوود سلیمیان فرزند على به نشانى: زرین شهر- خ 
کاشانى- پشت فرهنگسراى شــهردارى، اتهام : ضرب و جرح عمدى، 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 داود سلیمیان فرزند على دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدى موضوع شکایت آقاى 
سبحان ملک زاده قلعه قاسمى فرزند رحیم با عنایت به شرح شکایت شاکى، نظریه پزشکى قانونى، 
شهادت شاهد، صورتجلسات و تحقیقات مرجع انتظامى، استعالم بعمل آمده و عدم حضور متهم در 
دادسرا و دادگاه جهت دفاع از خود و رفع اتهام و کیفرخواست صادره بزهکارى وى را محرز و مسلم 
دانسته و مستنداً به مواد 559 ، 616 قانون مجازات اسالمى متهم را غیابًا به پرداخت یک درصد دیه 
کامل جمعًا بابت ارش تورم لب فوقانى و تحتانى و یک بیستم دیه کامل بابت سقوط دندان قدامى در 
حق شاکى خصوصى محکوم مى نماید. راى صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل 
واخواهى در همین شعبه مى باشد و مستنداً به بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسى کیفرى قطعى و 
غیرقابل تجدیدنظرخواهى است. م الف: 1079 یوسف زاده رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

لنجان (101 جزایى سابق) /11/1077
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره نامه: 9510113641002251 شــماره پرونده: 9509983641800548 شماره بایگانى 
شعبه: 951266 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقاى حمید قاسم وند فرزند نعمت ا...، نورا... قاسم وند 
فرزند نعمت ا...، ابراهیم سلحشــور فرزند محمدظاهر، مهدى یوســفى فرزند جواد حسب محتویات 
پرونده کالســه 951266 ك 102 آقاى حمید قاســم وند فرزند نعمت ا...، نورا... قاســم وند فرزند 
نعمت ا...، ابراهیم سلحشور فرزند محمدظاهر، مهدى یوسفى فرزند جواد متهم به بزه ضرب و جرح 
عمدى و توهین، باتوجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با اســتناد ماده 115 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در 
جلسه مورخ 1396/02/02 ساعت 9:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر جهت دفاع 
از خود و رسیدگى حاضر شــوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. م الف: 1073 عابدى لنجى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى 

سابق)/11/1078 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113641002173 شماره پرونده: 9409983641902020 شماره بایگانى شعبه: 
950523 آگهى ابالغ وقت رســیدگى به: آقایان میالد عابدیان و احسان سلیمیان حسب محتویات 
پرونده کالســه 950523 ك 102 آقایان میالد عابدیان و احسان سلیمیان متهم به بزه مشارکت به 
ایجاد صدمه بدنى عمدى با چاقو، باتوجه به مجهول المکان بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت 
مى شود در جلسه مورخ 1395/12/16 ساعت 10:00 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شهر 
جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شــوند در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگى و مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. م الف: 1072 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 

جزایى سابق)/11/1079 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113641002097 شماره پرونده: 9209983642400060 شماره بایگانى شعبه: 
920284 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقایان میالد فالحى زاده و ایمان فالحى زاده حسب محتویات 
پرونده کالسه 950965 ك 102 آقایان میالد فالحى زاده و ایمان فالحى زاده متهم به بزه مشارکت 
به ایجاد صدمه بدنى عمدى با چاقو و نگهدارى نیم لیتر مشــروب الکلى، باتوجه به مجهول المکان 
بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/01/20 ساعت 10:00 صبح 
در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شــهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 1071 عابدى لنجى رئیس شعبه 

102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/11/1080 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103640905827 شــماره پرونده: 9409983641900980 شماره بایگانی 
شعبه: 951472  آگهى احضار متهم شهناز معتمدى دادگاه عمومى انقالب و شهرستان لنجان (زرین 
شهر) و به موجب کیفرخواست شماره در پرونده کالسه 9409983641900980 براى شهناز معتمدى 
به اتهام سرقت گوشى همراه تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگى براى مورخه 1395/11/17 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى و در وقت در 
دادگاه حاضر گردد بدیهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگى به عمل خواهد آمد. م 

الف: 1080 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان ( 101 جزایى سابق)/11/1081
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113641002258 شماره پرونده: 9309983641900559 شماره بایگانى شعبه: 
941305 آگهى ابالغ وقت رسیدگى به: آقایان فرج اله رحیم زاده دمابى و محمدرضا شکراللهى حسب 
محتویات پرونده کالســه 941305 ك 102 آقایان فرج اله رحیم زاده دمابى و محمدرضا شکراللهى 
متهم به بزه بهره بردارى و برداشت غیرمجاز اب از کانال اصلى شبکه ابیارى، باتوجه به مجهول المکان 
بودن نامبرده و با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى 
مراتب یک نوبت آگهى و از نامبرده دعوت مى شود در جلسه مورخ 1396/02/06 ساعت 9:00 صبح 
در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 زرین شــهر جهت دفاع از خود و رسیدگى حاضر شوند در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مى نماید. م الف: 1074 عابدى لنجى رئیس شعبه 

102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/11/1082 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973640901947 شــماره پرونده: 9309983724800185 شماره بایگانى 
شعبه: 950880 شاکى: رسول عباسى فرزند صفرعلى به نشانى مبارکه درچه خ معلم ك صادق متهم: 
آقاى سعید دهقان به نشانى شهرضا بلوار مدرس مغازه کبابى رضا کدپستى 8614743641  اتهام: 
سرقت مستوجب تعریز گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى ســعید دهقان دایر بر سرقت 
یک دستگاه تلفن همراه موضوع شکایت آقاى رسول عباسى درچه فرزند صفرعلى با عنایت به شرح 
شکایت شاکى، صورتجلسات تنظیمى، استعالم صورت گرفته و اینکه صرف یک استعالم که بیانگر 
استفاده از گوشى مى باشد دلیل بر وقوع بزه و انتساب به شخص نمى باشد بلحاظ فقد ادله کافى جهت 
اثبات و انتساب بزه به متهم مســتندا به اصل 37 قانون اساسى و ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى 
راى برائت متهم صادر و اعالم مى گردد راى صادره حضورى است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 1081  یوسف 

زاده رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 2 لنجان/11/1083
حصر وراثت

علیرضا حبیبى داراي شناسنامه شــماره 329 به شرح دادخواست به کالســه 147/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حبیب اله حبیبى دهاقانى 
بشناســنامه 4549 در تاریخ 1386/11/18  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- معصومه ابوالقاسمى دهاقانى فرزند على بابا ش شناسنامه 715 متولد 
1303 صادره از شهرضا (همسر متوفى) 2- علیرضا حبیبى فرزند حبیب اله ش شناسنامه 329 متولد 
1342 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- غالمعلى حبیبى فرزند حبیب اله ش شناسنامه 132 متولد 
1329 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 4- قدمعلى حبیبى فرزند حبیب اله ش شناسنامه 142 متولد 
1348 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 5- صدیقه حبیبى فرزندحبیب اله ش  شناسنامه 3متولد 1337 
صادره از دهاقان (دختر متوفى) 6- صغرى حبیبى فرزند حبیب اله ش شناســنامه 150 متولد 1332 
صادره از دهاقان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 95/269 شعبه دوم حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/11/1086
حصر وراثت

مهناز سلمانى سمندگانى داراي شـنـاسـنـامـــه شـمـاره 365 بـه شـــرح دادخواست به کالسه 
543/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان درویش 
سلمانى ســمندگانى بشناســنامه 130 در تاریخ 1392/8/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نیازعلى سلمانى به ش.ش 4، 2- یوسفعلى سلمانى 
سمندگانى به ش.ش 19،  3- بهرامعلى سلمانى سمندگانى به ش.ش 275 (پسران متوفى) 4- بیگم 
سلمانى به ش.ش 2،  5- مهناز سلمانى سمندگانى به ش.ش 365،  6- شهناز سلمانى سمندگانى به 
ش.ش 18 (دختران متوفى) 7- قمر اله دادى فرزند امامقلى به ش.ش 210 (همسر دائمى متوفى). 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی 
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: 100 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان 

(مجتمع شماره یک)/11/1087
حصر وراثت

احمدرضا مختارى داراي شناســنامه شماره 181 به شرح دادخواســت به کالسه 470/95  ش/1  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماشاءاله مختارى 

بشناسنامه 594 در تاریخ 95/8/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 پســر و یک دختر که عبارتند از: 1- احمدرضا مختارى به شماره شناسنامه 181 
متولد 39/9/15 صادره از اردستان (پســر متوفى) 2- داود مختارى به شماره شناسنامه 6838 متولد 
36/9/3 صادره از تهران (پسر متوفى) 3- علیرضا مختارى به شماره شناسنامه 201 متولد 44/3/1 
صادره از اردستان (پسر متوفى) 4- معصومه مختارى به شماره شناسنامه 6628 متولد 32/4/1 صادره 
از اردستان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 439 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف اردستان/11/1088
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103623106453 شماره پرونده: 9509983623100815 شماره بایگانی 
شعبه: 950944 خواهان مهرداد رحمتى دادخواستی به طرفیت خوانده على اصغر عبدى احمدآباد فرزند 
عبدالعلى به خواسته مطالبه مبلغ 990/686/500 ریال بابت الباقى تتمه حساب از فروش مرغ طبق 
فاکتور خرید و احتساب کلیه خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگسترى 
شهرستان اردستان واقع در اردستان ارجاع و به کالسه 9509983623100815 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/01/15 و ساعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 441 شعبه اول دادگاه 

عمومی (حقوقی) دادگسترى شهرستان اردستان/11/1090
حصر وراثت

غالمرضا هدایتى داراي شناسنامه شماره 36604 به شرح دادخواست به کالسه 603/95  ش/2  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولى اله هدایتى بشناسنامه 
47 در تاریخ 1395/9/1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به پنج پسر به نامهاى: 1- مهدى هدایتى به شماره شناسنامه 0011668792 ،  2- حمیدرضا 
هدایتى به شماره شناســنامه 11096، 3- حسن هدایتى به شماره شناســنامه 6- 001166880 ، 
4- غالمرضا هدایتى به شــماره شناســنامه 36604 ، 5- محمدرضا هدایتى به شــماره شناسنامه 
7101 و دو دختر به نامهاى 1- زهرا هدایتى به شماره شناسنامه 1648،  2- سحر هدایتى به شماره 
شناسنامه 0022079531 و یک همســر دائمى به نام فاطمه ربیعى کاشانکى به شماره شناسنامه 7 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شوراى حل 
اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 442 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف

 اردستان/11/1091
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973730401024 شــماره پرونده: 9509983730400567 شماره بایگانى 
شعبه: 950573. خواهان: آقاى مجتبى سفرى فرزند نعمت اله با وکالت آقاى مجتبى حقیقى نجف 
آبادى فرزند محمدعلى به نشانى نجف آباد- خیابان امام کوى ارشــاد مقابل حسینیه ارشاد ابتداى 
کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد طبقه ســوم واحد 6. خوانده: آقاى محمد جهاندیده فرزند 
سلیمان به نشانى استان البرز فردیس 16 مترى امام خمینى مقابل شهرك دهکده بوعلى شرقى بنگاه 
امالك جهاندیده. خواسته: مطالبه وجه چک. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى مجتبى سفرى با وکالت آقاى مجتبى حقیقى بطرفیت آقاى 
محمد  جهاندیده بخواسته مطالبه 283/000/000 ریال وجه 5 فقره چک به شماره هاى 536216-17 
عهده بانک سینا و 517709 و 919498 و 63078 عهده بانک مسکن به انضمام خسارات وارده نظر 
به اینکه وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه مســئولین آن داللت داشته و خوانده با وصف 
ابالغ در دادگاه حاضر نشده و دفاعى نیز مطرح ننموده، لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاء دین دعوى 
خواهان را ثابت دانسته و با اســتناد به مواد 522 و 515 و 198 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 314 
و 249 قانون تجارت خوانده حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت دویســت و هشتاد و سه میلیون 
ریال بعنوان اصل خواسته و 9/608/200 ریال بعنوان هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارات تاخیر در پرداخت از سررســید لغایت پرداخت درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این 
راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است. م الف: 3490 مسیبى رئیس 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/11/1092
ابالغ وقت رسیدگى

92 /543 ش ح 12 خواهان امیرحسین چترایى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طرفیت خوانده 
ناهید اســپنانى بادجانى به شوراى حل اختالف شعبه شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شــماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/16 ســاعت 5 عصر  تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى 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 اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3489 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 

(مجتمع شماره یک) /11/1093
اجراییه

شــماره: 322/95 به  موجب راي شــماره 544 تاریــخ 95/5/28 حوزه دوم حقوقى شــوراي حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: محسن على عسگرى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ59/500/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/012/500 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر در تادیه ازتاریخ سررسید 
چکها به شــماره 773475 – 95/1/21 به مبلغ 29/750/000 ریــال و 773474- 94/12/21 به 
مبلغ 29/750/000 ریال لغایت اجــراى حکم و همچنین محکوم علیه محکــوم به پرداخت مبلغ 
2/975/000 ریال به عنوان نیم عشــر دولتى مى باشد. مشــخصات محکوم له: عصمت صباغى 
به نشــانى ویالشــهر خ بهارســتان پالك 44 به وکالت آقاى ناصر آیتى.  مــاده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید.م الف: 3484 شــعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/11/1094
ابالغ اخطاریه افراز 

شماره: 1395/09/319076- 1395/10/18 خانمها مریم رستمى برغشى فرزند محمدرضا و فاطمه 
رستمى برغشى فرزند محمدرضا، چون خانم نسرین الســادات میرمحمدى فرزند حبیب اله شریک 
شما در ششدانگ پالك 1442 فرعى از 2 اصلى واقع در فضل آباد بخش یک ثبتى شهرضا به استناد 
آیین نامه قانون افراز فروش امالك مشــاع مصوب آذرماه 1357 تقاضاى افراز سهم خود از پالك 
فوق را نموده اند و شــما را مجهول المکان اعالم نموده اند و در روز 1395/12/09 ساعت 9 صبح به 
اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضاى افراز حاضر خواهند شد لذا بدینوسیله به اطالع 
مى رساند که جهت تنظیم صورتمجلس و امضاء آن در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوید. عدم 
حضور مانع رسیدگى نخواهد گردید. م الف: 712 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

شهرضا/11/1129
مزایده

شــماره: 950340-  95/11/25  در پرونــده کالســه 950340  اجرایــى و بموجــب دادنامــه 
9509973730100046 صادره از شعبه اول حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى غالمعلى 
شاهسون مارکده فرزند اسماعیل محکوم اســت به پرداخت 67/280/179 ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 2/830/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى حسین پورقیصرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. وانت مزدا مدل 1388 
رنگ نقره اى متالیک تیپ بى 2000 آى به شماره انتظامى 91 ج 559 ایران 71 آثار تصادف بر روى 
سپرجلو- گلگیر جلوچپ- درب سمت چپ- سپرعقب- گلگیر جلو راست مشهود است- فرورفتگى 
ستون وسط راســت موتور سالم است- گیربکس و دیفرانسیل سالم اســت ارزیابى برمبناى داشتن 
بیمه شخص ثالث مى باشــد که به مبلغ هجده میلیون تومان (18/000/000 تومان) مورد ارزیابى 
قرارگرفته است. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال 
توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 95/12/10 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 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: 3499 شعبه اول اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد /11/1146 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9510100353003957 شماره پرونده: 9509980360101162 
شماره بایگانى شعبه: 951395 شــاکى آقاى علیرضا بهروز علیه خانم لیال بهروز 
(مجهول المکان)  فرزند مهرعلى دایر بر سرقت شکایتى مطرح که به شعبه 104 
کیفرى 2 اصفهان ارجاع و به کالسه 951395 ك 104 ثبت گردیده و داراى وقت 
رسیدگى 96/1/16 ساعت 8/30 صبح مى باشــد با تجویز ماده 334 قانون آیین 
دادرسى کیفرى یک بار نشر آگهى مى شود تا متشاکى در وقت مقرر فوق در دادگاه 
حاضر شود در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مق تضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 36675 شــعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (104 

جزایى سابق) ( مجتمع شهید بهشتى)/11/1089
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حصر وراثت
 سعید بهاءلو هوره داراى شناسنامه شماره 57311 به شــرح دادخواست به کالسه 235/95 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس بهاءلوهوره 
بشناسنامه 1810511828 در تاریخ 1394/12/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- ســعید بهاءلو هوره به ش ش 57311 (پدر متوفى) 
2- فاطمه سورانى یانچشمه به ش ش 3898 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت ماهى 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: 3487 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1095
مزایده

در پرونده 940008 و به موجب نیابت مورخه 95/10/22 صادره از شــعبه اول دادگسترى رامهرمز 
محکوم علیه فریبرز باســتى به پرداخت 700/000/000 بابت اصل خواسته در حق محکوم له ولى 
باســتى و مبلغ 35/000/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى 
شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: نشانى ملک: شاهین شهر خیابان نظامى فرعى 
9 غربى پالك 27 ملک مورد ارزیابى یک باب منزل مسکونى ویالیى با موقعیت شمالى مى باشد 
که داراى قدمت بالغ بر 35 سال بوده و داراى عرصه به مســاحت 260 مترمربع و مساحت اعیانى 
در حدود 150 متر مربع است. این ساختمان داراى سه اتاق خواب آشپزخانه معمولى سالن پذیرایى 
حمام و سرویس بهداشتى و نیز یک قطعه پارکینگ مسقف مى باشد پوشش دیوارهاى سالن هاى 
پذیرایى و نیز پوشــش دیوارهاى اتاق خواب از نوع گچ و رنگ بوده و پوش کف سالن و اتاق خواب 
نیز از نوع سیمانى و موازییک است آشپزخانه داراى پوشــش بدنه کاشى و اندود گچ و پوشش کف 
موزاییک بوده و کابینت هاى آن نیز فلزى مى باشد حمام و ســرویس بهداشتى نیز داراى پوشش 
کف و بدنه کاشى و سرامیک است. دربهاى داخلى این ساختمان چوبى و پنجره ها آهنى مى باشد 
این ملک داراى انشعاب آب و برق و گاز بوده سیســتم گرمایش آن از نوع بخارى گازى و سیستم 
سرمایش آن کولر آبى است. بر اساس نامه شــماره 002175 مورخ 1395/10/26  اداره ثبت اسناد 
و امالك شاهین شهر آقاى فریبرز باستى داراى مالکیت 21,2 ســهم مشاع از 72 عرصه و اعیان 
این ملک با سند مالکیت به شــماره چاپى 0679406 و مشخصات ثبتى زیر مى باشد: شماره ملک 
301/17260 مورد ثبت شــماره 142575 صفحه 514 دفتر 615 بخــش 16 ثبت اصفهان. لذا با 
توجه به موارد پیش گفته تحقیق و بررسى انجام شــده موقعیت و قدمت ملک و نیز در نظر گرفتن 
جمیع جهات موثر در قضیه ارزش سهم آقاى فریبرز بایســتى از این ملک (برابر 21,2 سهم مشاع 
از 72 سهم ششــدانگ عرصه و اعیان) در زمان مبادرت به کارشناسى مبلغ 946/500/000 ریال 
(معادل نود و چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان) ارزیابى و تقویم مى گردد. آدرس: شاهین 
شهر – خیابان نظامى فرعى 9 غربى پالك 27 با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه 
ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را 
دارد. زمان برگزارى مزایده: 95/12/18 ساعت 9 الى 10صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام 
دادگسترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام . مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده 
واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حســاب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که 
مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود 
به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند.
 م الف: 1906  اجراي احکام مدنى شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر و میمه/11/1097

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973759501250 شــماره پرونده: 9509983759500574 شماره بایگانى 
شــعبه: 950583 خواهان: آقاى على رضا حیدرى فرزند محمد طاهر به نشانى اصفهان برخوار و 
میمه مرکزى شاهین شهر خ عطار فرعى 8 غربى پ 3 خوانده: آقاى مسعود محمدى فرزند علیرضا 
به نشانى گز برخوار خ شیخ بهائى کوچه دلگشا کوچه فضیلت پالك 18 (مجهول المکان) خواسته 
مطالبه وجه چک راى دادگاه در خصوص ادعاى آقاى علیرضا حیدرى فرزند محمد طاهر به طرفیت 
آقاى مسعود محمدى فرزند علیرضا مبنى بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسى مرحله بدوى در پرونده 
کالسه 950583 شعبه چهارم حقوقى دادگاه توجها به محتویات پرونده و موداى اظهارات گواهان 
که حاکى از عدم قدرت خواهان در پرداخت هزینه دادرسى مى باشد و همچنین عدم حضور و یا ایراد 
خوانده به ادعاى خواهان و اینکه خواهان فردى است فاقد درآمد مکفى براى پرداخت هزینه دادرسى 
علهذا ادعاى وى را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 504 و  506 و 511 و 514 قانون آئین دادرسى 
مدنى راى بر قبولى موقت اعسار مشارالیه از پرداخت یک دوم هزینه دادرسى مرحله بدوى و پرداخت 
یک دوم دیگر قبل رســیدگى در پرونده مذکور فوق صادر و اعالم مى گردد بدیهى است به محض 
حصول تمکن مالى براى خواهان یا محکوم له واقع شــدن وى در دعواى اصلى مکلف به پرداخت 
مابقى هزینه دادرسى خواهد بود. راى صادره حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اص فهان میباشد. م الف: 1911 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر و میمه/11/1098
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510463759100023 شماره پرونده: 9509983759100935 شماره بایگانى 
شعبه: 950941 آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خوانده: سجاد تاجمیرى ریاحى دادخواستى 
به خواسته صدور حکم طالق بطرفیت سعیده رفیعى علوى علویجه به این شعبه تقدیم که به کالسه 
950941 ح 1 ثبت، و براى روز مورخ 96/01/23 ساعت 9 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ 
می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى و استماع شهادت شهود در این دادگاه حاضر 
شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1896 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/11/1099
حصر وراثت

حسنعلى تشرفى داراى شناسنامه شــماره 1 به شرح دادخواست به کالســه 441/95  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه اُرومند بشناسنامه 1119 
در تاریخ 1304/9/1  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- مریم تشّرفى به ش.ش 1837، 2- خاتون تشّرفى به ش.ش 14،  3- سکینه تشرى به 
ش.ش 10،  4- قربانعلى تشّرفى به ش.ش 21،  5- حسنعلى تشّرفى به ش.ش 1 مى باشند و وراث 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1908 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف بخش 

میمه (مجتمع شماره یک)/11/1100
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و دادخواســت ضمائم به علیرضا قربانى- خواهان ســهراب قندعلى 
دادخواستى به خواســته تقاضاى فک پالك خودرو پژو GLX در شــوراى حل اختالف شهر گز 
به طرفیت شما تقدیم که به کالســه 592/95 ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/1/19 ساعت 3/00 
بعدازظهر تعیین وقت گردیده اســت که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1915 شعبه ششم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (شهر گز) (مجتمع شماره یک)/11/1101
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- رضایى 2- ماهان مدبرى دادخواستى به خواسته الزام به 
انتقال سند به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 811/95 ش 8 ح 
ثبت و براى مورخ 96/2/10 ساعت 5 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 دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم 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: 1921 شعبه 

هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/1102
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759207626 شــماره پرونده: 9509983759201223 شماره بایگانی 
شعبه: 951246 خواهان لیال رئیسى فرادنبه دادخواستی به طرفیت خوانده مسلم عظیمى به خواسته 
تنفیذ صلح نامه (اموال منقول) و تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالى غیرمنقول تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759201223 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/01 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت 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: 1907 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/11/1103
ابالغ راي

شعبه: نهم حقوقى شماره پرونده: 719/95 شماره دادنامه: 824- 95/11/9 حوزه قضائى: شاهین شهر 
تاریخ رسیدگى: 95/11/6 خواهان: منصور دارشى فرزند احمد به نشانى: شاهین شهر- بلوار طالقانى- 
بین 10 و 11 پالك 36 نیم فرعى اول، خواندگان: سیف ا... صادقى فرزند سردار و حمیدرضا جعفرى 
فرزند اصغر هر دو به نشانى: مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند یکدستگاه موتورسیکلت. 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 
به صدور راي می نماید: راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست آقاى منصور دارشى به طرفیت آقاى 
سیف ا... صادقى و آقاى حمیدرضا جعفرى به خواســته الزام به انتقال سند یکدستگاه موتورسیکلت 
به شماره 87769- ایران 623 بدین شرح که خودروى مذکور را از خوانده ردیف دوم خریدارى کردم 
ولیکن با توجه به اینکه خودرو به نام خوانده ردیف اول است، تاکنون انتقال سند صورت نگرفته است 
لذا تقاضاى رســیدگى دارم. با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، کپى مصدق قولنامه 

خرید موتورسیکلت مورخ 93/11/13، پاسخ استعالم از پلیس راهنمایى رانندگى و با توجه به اینکه 
خواندگان على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه شورا حضور نیافته و نسبت به محتویات پرونده، 
ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده اند دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 
198 قانون آیین دادرســى مدنى و 219، 220، 237 و 362 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده 
ردیف اول به انتقال ســند یکدستگاه موتورسیکلت به شــماره 87769- ایران 623 صادر و اعالم 
مى دارد در خصوص خوانده ردیف دوم به اســتناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
رد دعوى صادر مى گردد. راي صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م 
الف: 1910 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/11/1104
اجراییه

شماره: 346/95 ش 5 ح- 95/11/9 به موجب راي شــماره 647 شعبه پنجم شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: مهدى وکیلى به نشانی: مجهول المکان 
محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل دین و مبلغ 150/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و مستنداً به تبصره الحاقى به م 2 قانون صدور چک بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چک 95/2/10 تا زمان اجراى حکم که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است. مشخصات محکوم 
له: میثم قصرى فرزند: على به نشانى: شاهین شــهر- عطار- فرعى 2 شرقى- پالك 31. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 1922 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/11/1105
ابالغ راي

شماره پرونده: 528/95 شماره دادنامه: 789- 95/11/20 خواهان: احمد احمدى میرآبادى به نشانى: 
نجف آباد حسین آباد مهردشت شهرك قائم منزل شــخصى، خوانده: على ترك اهوازى به نشانى: 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه مبلغ 16/800/000 ریال بابت اجور معوقه و مبلغ 6/296/864 ریال 
بابت قبوض آب و برق و گاز و مبلغ 38/000/000 ریال بابت خسارات وارده به منزل به استناد نظریه 
کارشناسى و هزینه کارشناسى. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم به تصدى امضاء کنندگان زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور راي می نماید: راي شورا: در خصوص دادخواست آقاى احمد احمدى میرآبادى به طرفیت آقاى 
على ترك اهوازى به خواسته مطالبه مبلغ 16/800/000 ریال بابت اجور معوقه و مبلغ 6/296/864 
ریال بابت قبوض آب و برق و گاز و مبلغ 38/000/000 ریال بابت خسارات وارده به منزل به استناد 
نظریه کارشناسى و هزینه کارشناسى بدین شرح که خواهان اظهار میدارد خوانده پس از تخلیه مورد 
اجور معوقه و قبوض آب و برق وگاز منزل را پرداخت ننموده است و خساراتى به منزل وارد نموده است 
که درخواست صدور حکم محکومیت به ستون خواسته را دارد. نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى و ضمایم آن در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده است و الیحه اى ضمیمه نگردیده، شورا پس از بررسى پرونده و اظهارات خواهان و شرح 
دادخواست و مدارك موجود با عنایت به قرارداد ضمیمه مورخه 92/5/21 به شماره 042316 رابطه 
استیجارى فى مابین طرفین احراز مى گردد که خواهان منزل مسکونى مذکور را به مدت یکسال به 
ازاى ماهیانه دو میلیون و سى صد هزار ریال در اجاره خود داشته است لذا شورا به استناد ماده 198و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى مواد 3 و 4 قوانین مؤجر و مستاجر مصوب 62/2/13 
و ماده 219 و 220 و 221 قانون مدنى، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون 
و هشت صد هزار ریال بابت اجور معوقه و مبلغ شــش میلیون و دویست و نود و شش هزار و هشت 
صد و شــصت و چهار ریال بابت قبوض آب و برق و گاز و مبلغ یک میلیون و هشــت صد و هشتاد 
و دو هزار ریال هزینه دادرسى و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 95/7/4 
لغایت زمان پرداخت که براساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که 
حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر مى نماید. و در خصوص خسارات وارده 
به منزل به استناد بند الف ماده 9 شــوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 قرار عدم صالحیت به 
طرفیت دادگسترى شاهین شهر صادر مى گردد. حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى 
شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 1919 اســالمیان قاضى شعبه هشتم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/1106
اجراییه

شماره: 310/95- 95/11/9 به موجب راي شماره 440 تاریخ 95/9/20 حوزه 6 شوراي حل اختالف 
شهرســتان گز که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: حمیدرضا صیادى به نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به: فک پالك از خودروى ســوارى پژو RD به شــماره انتظامى 114 ل 53- 43 
و پرداخت مبلغ نهصد و هشــتاد و دو هزار و پانصد ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له: محسن 
موالزاده فرزند عیدى محمد به نشانى: شاهین شهر گلدیس فاز 4 خ ابوذر فرعى 12 غربى پالك 79 
و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1912 شعبه 

ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /11/1107
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/334338- 1395/11/23 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت سه  دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 449 فرعى از 106  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا 
ذیل ثبت 94805 در صفحه 521 دفتر امالك جلد 541 به نام فرزانه شیرعلى ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711228594- 23/11/95 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 466266- 23/11/95 به 
گواهى دفترخانه 2- شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/
سهل  انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود 
چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند 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 نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

708  صمصامى مسئول دفتر ثبت امالك شهرضا/11/1116
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى على على شــنانى فرزند غالمرضا 
درخواستى به انتقال سند به طرفیت آقاى حسین حیدرى فرزند شهرام و زهره زاهدى فرزند محمد، 
حسین صادقى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 620/95 در شعبه 8 حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 96/1/19 ساعت 
4 بعدازظهر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1087 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /11/1132
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى قربانعلى تورى برکستانى فرزند على – 
بانک مهر اقتصاد با وکالت هاجر السادات رضویان ساکن نجف آباد خ امام بعد از چهار راه شهردارى 
جنب داروخانه دکتر رستمى دفتر وکالت دادخواستى به خواسته مطالبه چک مبلغ 117/000/000 
ریال بطرفیت قربانعلى تورى برکستانى که اعالم شده است مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 
934/95 ش 1 ثبت گردیده  و علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا 
به تقاضاى خواهان و به دستور دادگاه ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه 96/1/16 ساعت 4 
عصر در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف زرین شهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
دادگاه نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر این صورت دادخواست ابالغ شده 
تلقى و دادگاه غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1088 شعبه اول حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان زرین شهر 11/1133
(( آگهى ابالغ مفاد آراء صادره ازهیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر دراداره ثبت اسناد وامالك 

مهردشت))
دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
وبرحســب ماده 3 قانون مذکور،آرائى که ازطرف این هیأت مبنى برتأیید انتقال عادى ویا ســهم 
مفروزى متقاضى صادرگردیده دردونوبت به فاصله 15 روزمنتشــرمى شودتاشخص یا اشخاصى 
که به آراءمذکوراعتراض دارندازتاریخ اولین انتشــارظرف مدت دومــاه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم نموده ودرمهلت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،فرصت دارندنسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه وارائه گواهى مبنى برطرح دعوى اقدام نمایندوادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهدبودودرصورت انقضاء مهلت وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهدشدوصدورسند مالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.
1-برابر رأى شماره  139560302177000781 مورخه 1395/10/29 هیأت قانون تعیین تکلیف 
اراضى وســاختمانهاى فاقدســند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى مرتضى کالنترى 
دهقى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 4873 نجف آباد وشماره ملى 1090565887 نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه قسمتى از پالك 2833 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 211/41 متر مربع انتقالى بصورت رســمى از خانم رباب توکلى فرزند محمد یوسف محرز 

گردیده است. 
2- برابر رأى شماره 139560302177000773 مورخه 1395/10/28 هیأت قانون تعیین تکلیف 
اراضى وساختمانهاى فاقدســند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى محسن نجفى فرزند 
عبدالرحمن  به شماره شناسنامه 35  فریدن وشماره ملى 1159528217 نسبت به ششدانگ یکباب 

خانه قسمتى از پالك 2109  فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 102/10 
متر مربع انتقالى بصورت رسمى از خانم زهرا مال اسماعیلى محرز گردیده است.

 3- برابر رأى شماره 139560302177000779 مورخه 1395/10/29 هیأت قانون تعیین تکلیف 
اراضى وساختمانهاى فاقدسند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى ابراهیم آقابابایى دهقى 
فرزند اسداهللا به شماره شناسنامه 67 نجف آباد وشــماره ملى  1091968896 نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه قســمتى از پالك514 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 
240/30 متر مربع انتقالى بصورت رســمى از آقاى ســیف اهللا آقابابایى وخانــم زهرا امینى محرز 

گردیده است.
م الف: 3481 تاریخ انتشــار نوبت اول:پنج شــنبه1395/11/28 تاریخ انتشــارنوبت دوم: شــنبه      

1395/12/14 ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد وامالك  مهردشت/11/1068
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد 
کاشان

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى 

مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك کاشــان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا  مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در2  نوبت به 
فاصله 15 روز آکهى میشود 0 در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند . مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به 

مرجع قضائى تقدیم نمایند0
1) راى شــماره 139560302034023779 اول0 فاطمه مخملى کاشــان  فرزند حسین  بشماره 
شناسنامه 257 صادره از کاشان بشماره ملى 1262284120- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 83/94 

مترمربع بشماره 11  فرعى از پالك 3377- اصلى واقع در بخش 1 کاشان.
2) راى شــماره 139560302034018123هیأت اول0 شــیر ولى  صیادى چنگره  فرزند زر على  
بشماره شناسنامه 7 صادره از سنقر بشــماره ملى 3359637781- ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
224/73 مترمربع بشماره 13  فرعى مجزا از شــماره11 و 12 فرعى  از پالك 4617- اصلى واقع 

درکوى قبرستان درب باغ بخش 1 کاشان.
3) راى شماره 139560302034023809هیأت اول . مهین دخت شیروانى  فرزند فرج اله  بشماره 
شناسنامه 1933 صادره از کاشان بشماره ملى 1261395476- ششــدانگ قسمتى از یکبابخانه 
بمساحت 22/5 مترمربع بشماره 11 فرعى مجزا از شماره 7  فرعى از پالك 6012- اصلى واقع در 

بخش 1 کاشان.(خریدارى از محمد اقبال خواه )
4) راى شــماره 139560302034018130هیأت اول0 مهدى  بابائى نیاســر فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 2812 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261101138- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 171/05 مترمربع بشماره 612  فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در غیاث آباد بخش 2 

کاشان. (خریدارى از احسان اربابى)
 5)راى شــماره 139560302034018129هیأت اول0 محبوبه ســلمانیان فرزند عباس بشماره 

شناسنامه 4 صادره از کاشان
بشماره ملى 1262960045- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 171/05 مترمربع بشماره 

612  فرعى از پالك 3و18- اصلى واقع در  غیاث آباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از احسان اربابى)
6) راى شــماره 139560302034027468هیأت اول.علیرضا اســماعیلى فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 2960 صادره از
کاشان بشماره ملى 1262017327-ســه دانگ از ششــدانگ یکباب کارگاه بمساحت 698/40 
مترمربع بشماره 247  فرعى از پالك 4- اصلى واقع در  عیسى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع 

الواسطه از مالکیتى مشاعى عیسى آباد)
7) راى شــماره 139560302034027465هیأت اول0 داود رضائیان فرزند على اکبر بشــماره 
شناسنامه 45 صادره از تربت حیدریه بشــماره ملى 0702876151-سه دانگ از ششدانگ یکباب 
کارگاه بمساحت 698/40 مترمربع بشماره 247 فرعى از پالك  4- اصلى واقع در عیسى آباد بخش 

2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از مالکیتى مشاعى عیسى آباد)
8) راى شماره 139560302034005740 هیأت اول0 محمود اکرمى ارمکى فرزند ولى اله بشماره 
شناسنامه 13 صادره از کاشان به شماره ملى 1239844921- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 44/80 
مترمربع بشماره 9202 فرعى مجزا از شماره 559 فرعى از پالك 11- اصلى واقع در زیدى بخش 2 

کاشان.(خریدارى مع الواسطه  از ورثه بیگم سلطان آدمیان)
9) راى شماره 139560302034017375 هیأت اول0 حسن معراجى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
607 صادره از کاشان به شــماره ملى 1262319455- سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
209/80 مترمربع بشماره 5588 فرعى مجزا از شماره 53 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت 

حکیم بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حاج اکبر نصفه کار)
10) راى شماره 139560302034017376 هیأت اول0 اکرم السادات علوى تبار فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 46085 صادره از کاشان به شماره ملى 1260450627- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 209/80 مترمربع بشماره 5588 فرعى از شــماره 53 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در 

دشت حکیم بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حاج اکبر نصفه کار) 
11) راى شماره 139560302034025754 هیأت اول0 سیدابوالفضل نمازى نژاد فرزند سیدحسن 
بشماره شناســنامه 1099 صادره از کاشان به شــماره ملى 1261854616- دو دانگ ازششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 89/15 مترمربع به شــماره 5594 فرعى مجزا ازشماره هاى 342و343و344 

فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان. 
12) راى شــماره 139560302034025752 هیأت اول0 مرضیه زارعى فرزند عباس بشــماره 
شناسنامه 188 صادره از کاشان به شماره ملى 1261998715- چهار دانگ ازششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 89/15 مترمربع بشماره 5594 فرعى مجزا ازشماره هاى342 و343و344 فرعى از پالك 

13- اصلى واقع در دشت حکیم بخش 2 کاشان.
13) راى شــماره 139560302034025347 هیأت دوم0 باشــى پهلوانزاده فرزند حیدر بشماره 
شناسنامه 251 صادره از کاشان به شماره ملى 1261525817- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
121/50 مترمربع بشماره 5595 فرعى مجزا از شماره571 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت 

حکیم بخش 2 کاشان.(خریدارى از خانم ملوك شیرین کار)
 14) راى شماره 139560302034018120 هیأت اول0 سیداسماعیل ایزدپرست فرزند سیدحسین 
بشماره شناسنامه 77 صادره از کاشان بشماره ملى 1262693454- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
76/85 مترمربع بشماره 5598 فرعى مجزا از  شماره 3312 فرعى از پالك 13- اصلى واقع در دشت 

حکیم بخش 2 کاشان
15) راى شــماره 139560302034006772 هیأت دوم0 رمضانعلى حسنى بیدگلى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 122 صادره از آران و بیدگل به شماره ملى 6199554590- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت120 مترمربع بشماره 21775 فرعى مجزا از شماره 7151 فرعى از پالك 15- اصلى واقع 

در ناجى آبادبخش 2 کاشان.
16)راى شماره 139560302034020623 هیأت اول0 علیرضا رجائى نوش ابادى فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 329 صادره از کاشــان به شــماره ملى 1262284848- ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 95 مترمربع بشماره 21934 فرعى مجزا ازشماره 14640 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع 

در ناجى آباد بخش 2 کاشان.
17)راى شماره 139560302034017684 هیأت دوم0 سیدمهدى نبوى فرزند سیدحسین بشماره 
شناســنامه 35 صادره از کاشان  به شــماره ملى 1263293409- ســه دانگ ازششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 112/50 مترمربع بشــماره 22099 فرعى مجزا ازشماره 8053 فرعى از پالك 

15 - اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان
18)راى شماره 139560302034017685 هیأت دوم0 فاطمه السادات مرتضوى فرزند سیدرضا 
بشماره شناسنامه 14 صادره از کاشان  به شماره ملى 1263300812- سه دانگ ازششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 112/50 مترمربع بشــماره 22099 فرعى مجزا ازشماره 8053 فرعى از پالك 

15 - اصلى واقع در ناجى آباد بخش 2 کاشان
19)راى شماره 139560302034023776 هیأت اول. نرگس قسمت کننده فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 45081 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260440842- ششدانگ قطعه زمین محصور 
مشتمل بر انبارى بمساحت 301/83 مترمربع بشماره 22109  فرعى از پالك 15 - اصلى واقع در 

ناجى اباد بخش 2 کاشان. (خریدارى از ورثه عباس قسمت کننده)
20)راى شماره 139560302034020635 هیأت اول. مصطفى بنى عامریان فرزند عیسى بشماره 
شناسنامه 449 صادره از کرمانشاه  به شماره ملى 3253569547- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

290/35 مترمربع بشماره 22110 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
21)راى شماره 139560302034023775 هیأت اول0 محمد کوچکى نصرابادى فرزند سلطانعلى 
بشماره شناسنامه 3331 صادره از کاشان بشــماره ملى 1262021022- ششدانگ چهار دیوارى 
محصور مشتمل بر ساختمان بمساحت 271/15 متر مربع بشماره 22111 فرعى از پالك 15 - اصلى 

واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.
22)راى شماره 13956030203402640 هیأت اول0 محمد على خدادوست فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملى 1250087155- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 112/35 مترمربع بشــماره 22112 فرعى از پالك 15 - اصلى واقع در ناجى اباد بخش 

2 کاشان.
23)راى شماره 139560302034020641 هیأت اول0 فهیمه رحیم زاده قزاآنى فرزند رضا بشماره 
شناســنامه0 صادره از کاشان  بشــماره ملى 1250143993- سه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 112/35 مترمربع بشــماره 22112  فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 

2 کاشان
24)راى شــماره 139560302034026023 هیأت دوم. منور بیضائى ارانى فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 222 صادره از
کاشان بشماره ملى 1261548991- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 22113 

فرعى مجزا ازشماره 5296 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان
25)راى شماره 139560302034026175 هیأت اول0 سید محمدحامد صالحى فرزند سید محمد 
بشماره شناسنامه 1784 صادره از قم بشــماره ملى 0384883141- ششدانگ یکباب ساختمان 

بمساحت1536 مترمربع بشماره 22115 فرعى از
پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از حسین گمین چى) 

26)راى شماره 13956030203429079 هیأت اول0 ملیحه قامتى قمصرى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 1023 صادره از کاشان بشماره ملى 1261862961- ششدانگ یکبابخانه بمساحت105 
مترمربع بشماره 22180 فرعى مجزى از شماره 6533 فرعى از پالك 15- اصلى واقع در ناجى اباد 

بخش 2 کاشان(خریدارى از بهروز حدادى)

27)راى شماره 139560302034025722 هیأت اول. امیر حسین صمدزاده فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 240 صادره از کاشان بشماره ملى 1262192471- ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
مشتمل بر اطاق بمساحت 320/85 مترمربع بشماره 6431 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از پالك 

23- اصلى واقع در درب فین بخش 2 کاشان.
28)راى شــماره 139560302034023408 هیأت دوم0 غالمرضا آزاده فرزند احمدرضا بشماره 
شناسنامه 2586 صادره از کاشان بشماره ملى 1261098692- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 144 
مترمربع بشماره 6432 فرعى مجزا ازشماره 361 فرعى از پالك 23- اصلى واقع دردرب  فین بخش 

2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از سیف الدین رضوى )
29)راى شماره 139560302034023255 هیأت دوم. علیرضا رضوانى زاده فرزند حسین بشماره 
شناســنامه 1005 صادره از کاشان بشــماره ملى 1263322591- ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصورمشتمل بر انبارى بمساحت 164/93 مترمربع بشــماره 6434  فرعى مجزا ازشماره 361 

فرعى از پالك 23- اصلى واقع در درب  فین بخش 2 کاشان.
30)راى شماره 139560302034008116 هیأت اول. حسن گالبى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
214 صادره از کاشان بشماره ملى 1262356881- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 93/84 مترمربع 
بشماره 1385 فرعى مجزا ازشماره 322 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان.

31)راى شماره 139560302034008115 هیأت دوم0 على گالبى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
359 صادره از کاشان بشماره ملى 1260966984- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158/32 مترمربع 

بشماره 1386فرعى مجزا ازشماره 322 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان.
32)راى شماره 139560302034008118 هیأت اول. محمد گالبى فرزند حسین بشماره شناسنامه 
18 صادره از کاشان  بشماره ملى 1262996198- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 98/81 مترمربع 
بشماره 1387  فرعى مجزا ازشماره 322 فرعى از پالك 24- اصلى واقع در دیزچه بخش 2 کاشان.

33)راى شماره 139560302034022226 هیأت دوم. عباس سلمانیان فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 79 صادره از کاشان بشماره ملى 1262703492- ششدانگ یکبابخانه و مغازه بمساحت 
153/80 مترمربع بشماره 6688 فرعى تشکیل سده ازشماره 973 و 974 و قسمتى مفروز از پالکهاى 
347 و 346 فرعى (مشــاعات تابعه) از پالك 33- اصلى واقع در فین کوچک بخش 2 کاشــان.( 

خریدارى از خانم فاطمه سلمانیان و ...)
34)راى شــماره 139560302034023804 هیأت دوم0 موذن اخبارى نژاد فرزند احمد بشماره 
شناســنامه 4621 صادره از کاشان بشماره ملى 1261021572- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
312/80 مترمربع بشماره 9977 فرعى مجزا ازشماره 1451 فرعى ازپالك 33- اصلى واقع در فین 

کوچک  بخش 2 کاشان
35)راى شــماره 139560302034023474 هیأت اول. عباس صباحى فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 199 صادره از کاشــان  بشماره ملى 1260704076- ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
135/65 مترمربع بشماره 6690 فرعى مجزا ازشماره 692/5285 فرعى ازپالك 34- اصلى واقع در 

فین بزرگ بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از ورثه بانو کفایت ریاضى )
36) راى شــماره 139560302034031837هیأت اول0 احمد عباسى حسن ابادى فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 946 صادره از کاشان بشماره ملى 1260951898- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
206/85 مترمربع بشماره 1439 فرعى مجزا از شماره 513 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن 

اباد بخش 2 کاشان
37)راى شــماره 139560302034009041 هیأت دوم.عباس قاضى زاده فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 2089 صادره ازکاشان بشماره ملى 126190006- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 247 مترمربع بشماره 6754  فرعى مجزا ازشماره 261 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در 

لتحر بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از سید عبداله امام)
38)راى شماره 139560302034009042 هیأت دوم.زهرا مشهدى درئى فرزند عزیز اله  بشماره 
شناسنامه 249 صادره ازکاشان بشماره ملى 1260962903- ســه دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 247 مترمربع بشماره 6754  فرعى مجزا ازشماره 261 فرعى از پالك 45- اصلى واقع در 

لتحر بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه از سید عبداله امام)
39)راى شماره 139560302034013985 هیأت اول. محمد گندمکار لتحرى فرزند على بشماره 
شناسنامه 88 صادره از کاشان  بشماره ملى 1262710456- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 214/20 
مترمربع بشماره 6776  فرعى مجزا ازشماره 301 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحربخش 2 

کاشان.(خریدارى از حبیب اله اربابى)
40)راى شماره 139560302034016293 هیأت اول. حسین  شعبانى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 
2023 صادره از کاشان  بشــماره ملى 1261046714- سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 
183/79 مترمربع بشــماره 6788 فرعى مجزا ازشــماره 1290 فرعى از پــالك 45- اصلى واقع 

درلتحربخش 2 کاشان.
41)راى شماره 139560302034016292 هیأت اول. اعظم استادى لتحرى فرزند شعبان  بشماره 
شناســنامه 4 صادره از کاشان  بشــماره ملى 1263019374- سه دانگ ازششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 183/79 مترمربع بشــماره 6788 فرعى مجزا ازشماره 1290 فرعى ازپالك 45- اصلى 

واقع درلتحربخش 2 کاشان.
42)راى شــماره 139560302034010731 هیأت دوم0 رضا دهباشــى پورکاشى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 34874 صادره از کاشان  به شماره ملى 1260338843- چهار دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 53/72 مترمربع بشماره 14121 فرعى ازشماره 379 فرعى ازپالك 49- اصلى 

واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.(خریدارى مع الواسطه ازورثه رضا رضوانى )
43)راى شــماره 139560302034010730 هیــأت دوم0 هــالل خانم جعفــرزاده زارع فرزند 
محمدحسین بشماره شناسنامه 1467 صادره از کاشــان  به شماره ملى 1261356853- دو دانگ 
از  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 53/72 مترمربع بشماره 14121 فرعى مجزا ازشماره 379 فرعى 
ازپالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش 2 کاشــان.(خریدارى ازورثــه رضا رضوانى ) 44)راى 
شــماره 139560302034015459 هیأت دوم. رضا فخرى پور فرزند حســین بشماره شناسنامه 

2 صادره از کاشان  به
شماره ملى 1262470791- ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 125/50 مترمربع بشماره 
14174 فرعى مجزا ازشــماره 1243 فرعى ازپالك 49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.

(خریدارى از حسین فخره )
45)راى شماره139560302034016294 هیأت اول0 على صباغى فرزند احمد بشماره شناسنامه 
902 صادره ازکاشان بشماره ملى 1263331577-  سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
92/30 مترمربع بشماره 14195 فرعى مجزا ازشــماره 10928 فرعى ازپالك 49- اصلى واقع در 

صفى آباد بخش 2 کاشان.( خریدارى از مهدى ابوالحسنى)
46)راى شــماره 139560302034016295 هیأت اول0 مرضیه نجفى فرزند میرزا اقا بشــماره 
شناســنامه 1058 صادره از کاشان بشماره ملى 1263488676-  ســه دانگ از ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 92/30 مترمربع بشــماره 14195  فرعى مجزا ازشماره 10928 فرعى ازپالك 

49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.( خریدارى از مهدى ابوالحسنى)  
47)راى شماره 139560302034028904 هیأت اول0 مجتبى مومن پور فرزند محمد على بشماره 
شناسنامه 2018 صادره از کاشان بشــماره ملى 1261872916-  ششدانگ یکباب خانه مشتمل 
بر مغازه بمساحت 134/20 مترمربع بشــماره 14275  فرعى مجزا ازشماره 1331 فرعى ازپالك 

49- اصلى واقع در صفى آباد بخش 2 کاشان.( خریدارى ازورثه حسن فاطمى)
48)راى شماره 139560302034009852 هیأت دوم. محمد شعبانى فرزند على بشماره شناسنامه 
6544 صادره از کاشان بشماره ملى 1260571882- ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 104/44 
مترمربع بشماره 2935 فرعى مجزا ازشــماره 1059 فرعى ازپالك 53- اصلى واقع در یحیى آباد 

بخش 2 کاشان.
49)راى شــماره 139560302034015324 هیأت اول0 ابوالفضل جانى راوندى فرزند مرتضى 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان بشماره ملى 1250405841- چهار دانگ از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 241/5 مترمربع بشماره 5245  فرعى مجزا ازشماره 1432 فرعى ازپالك ا- اصلى واقع 

در راوند بخش 4 کاشان.(خریدارى از حسن جانى )
50)راى شــماره 139560302034015325 هیــأت اول0 مریــم امینــى نشــلجى فرزنــد 
غــالم محمد بشــماره شناســنامه - صــادره از کاشــان بشــماره ملــى 1260178800- دو 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 241/5 مترمربــع بشــماره 5245  فرعــى مجزا 
ازشــماره 1432 فرعــى ازپــالك ا- اصلى واقــع در راونــد بخش 4 کاشــان. .(خریــدارى از 

حسن جانى)
51)راى شماره 139560302034023807 هیأت اول0 قاسم مبینى فرزند عباس بشماره شناسنامه 
6 صادره از کاشان بشماره ملى 1263148328- ششــدانگ یکباب ساختمان بمساحت 584/88 
مترمربع بشماره 5269 فرعى مجزا ازشماره 1825 فرعى ازپالك 1- اصلى واقع در راوند بخش 4 

کاشان.(خریدارى از سید میرزا سیدى)
بدیهى اســت درصورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  ســند مالکیت 

صادرخواهد شد0
م الف: 2062 تاریخ انتشار نوبت اول :  28 /1395/11  تاریخ انتشارنوبت دوم :  14 /1395/12   

محمد سلمانى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك کاشان/11/1053
ابالغ اخطاریه

آقاى سعید عســگرى سرشــبادرانى دادخواســتى مبنى بر انتقال ســند به طرفیت آقاى هادى 
بشیر خیاط/ فرخ زمانى به این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 887/95 ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 96/1/19 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م  از نامبرده دعوت مى شود تا قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید در غیر اینصورت راى غیابى صادر خواهد 
شــد. م الف: 1887  شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شــاهین شهر و میمه

 ( مجتمع شماره یک)/11/1017
ابالغ مفاد راى افراز

 پیرو آگهى دعوت به افراز شــماره 951919731139562 مورخه 1395/09/14 درخصوص افراز 
پالك ثبتى 2056 فرعى واقع در دهق 3 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در شماره 2824 روزنامه 
نصف جهان در تاریخ 1395/09/21 منتشر گردیده به اطالع مى رساند. پس از انجام مراحل قانونى 
تصمیم برعدم پذیرش افراز سهم خانم ها معصومه شریف زاده دهقى فرزند محمدهاشم و سکینه 
حاج قاسمى فرزند شکرا...  گرفته شد و راى به رد درخواست افراز شماره 139521702177000671 
مورخه 1395/11/21 تهیه و تنظیم شد. لذا بدین وسیله به اطالع غالمعلى، هاجیه خانم، حیدرعلى، 
کرمعلى، لطفعلى، نرجس خاتون، ربابه همگى عباسى دهقى فرزندان حسن که آدرسى از ایشان به 
دست نیامده و سایر اشخاص ذى نفع مى رسد تا چنانچه درخصوص راى به رد درخواست افراز فوق 
اعتراضى دارند ظرف مدت ده روز پس از انتشــار این آگهى به دادگاه محل وقوع ملک (مهردشت) 
مراجعه و اقامه دعوى نموده و گواهى مربوطه را به این اداره ارائه نمایند.  م الف: 3510 ریحانى کفیل 

اداره ثبت اسنادو امالك مهردشت/11/1224



سالمت ٢٨٨٠پنج شنبه  ٢٨  بهمن  ماه ١٥

راه هايى براى قطع آبريزش بينى وجود دارد كه فقط مخصوص سرماخوردگى و آنفلوآنز 
است و موقتى مى باشند.

استفاده از زنجبيل تازه
معلوم شــده اســت كه اين درمان خانگى (خوردن زنجبيل)، جريان خون را افزايش 
مى دهد و ترشحات بينى را كم مى كند. اين كار را ٣ تا ٤ بار در روز تكرار كنيد تا آبريزش 

بينى شما قطع شود.

روشن كردن دستگاه بخور در هنگام خواب 
دســتگاه بخور، رطوبت هوا را افزايش مى دهد. هواى خشــك، آبريزش بينى را بدتر

مى كند، در حالى كه هواى مرطوب، ترشحات لزج بينى را كاهش مى دهد.
يك قاشق مرباخورى نمك را در يك ليوان آب گرم حل كنيد. مقدارى از اين محلول را 

در يك ظرف قطره چشمى بريزيد. 
ســرتان را عقب ببريد و چند قطره از اين محلــول را در بينى خود بچكانيد. ســپس 
نفس بكشــيد تا محلول نمــك، راه هاى بينى شــما را خيس كند. چنديــن بار اين 
كار را تكــرار كنيد تا كامال بينى شــما پاك شــود. همچنين مى توانيــد قطره بينى 
كلــرور ســديم را از داروخانــه بخريــد و به جــاى اين محلــول نمك اســتفاده 

كنيد.

از داروهاى آنتى هيستامين استفاده شود 
 اگر آبريزش بينى در اثر آلرژى باشد، مصرف آنتى هيستامين ها تحت نظر پزشك، آن را 

بند مى آورد. فراموش نكنيد مصرف آنتى هيستامين ها باعث خواب آلودگى مى شود.

 متخصصان تغذيه روغن زيتون را يكى از ســالم ترين 
انواع روغن ها مى دانند كه به ويژه براى قلب بسيار مفيد 
است. اين روغن يكى از روغن هاى حاوى چربى اشباع 
نشده مى باشد. با اين وجود اگر از اين روغن به درستى 
استفاده نشود، براى سالمتى بدن مضر است تا جايى كه 

ممكن است خطر ابتال به سرطان ها را افزايش دهد.
روغن زيتون حاوى مقدار زيادى چربى مى باشد ولى اين 
بدان معنا نيست كه اين روغن مضر مى باشد. خيلى از 
افراد فكر مى كنند كه وجود چربى در رژيم مضر است. 
در حالى كه اين طور نيست و كمبود چربى سالم در بدن 
موجب اختالالت در قند خون و عدم تعادل شــيميايى 
مى شــود كه مى تواند به بيمارى هاى قلبى و آلزايمر 
كمك كند كه جزء خواص روغن زيتون به شمار مى رود. 
بنابراين بدن به چربى نياز دارد ولى اين چربى بايد سالم 
باشد و روغن زيتون يكى از چربى هاى سالم محسوب 
مى شود. اما مصرف زياد آن بر سالمتى تاثير معكوس 
دارد. روغن زيتون داراى كالرى زيادى است، در نتيجه 

كه در رژيــم غذايى افــرادى 

خود مجبور هستند كالرى كمترى دريافت كنند، توصيه 
مى شود در حجم كمترى از اين روغن استفاده كنند.

روغن زيتون يكى از ســالم ترين روغن ها به حســاب 
مى آيد اما اين فــرآورده همانند همه محصوالت داراى 
عارضه جانبى نيز است. بنابراين بايد مراقب باشيد و در 
مصرف روغن زيتون تعادل ايجاد كنيد . در اين مطلب 
به چند پيامد زياده روى در مصرف روغن زيتون اشــاره 
شده است. اين روغن اگر چه براى آن دسته از افرادى كه 
فشارخون باال دارند مناسب است اما تعادل در مصرف آن 

ضرورى است.
التهاب: ميزان چربى اين روغــن احتمال التهاب را باال 
مى برد. ميزان اسيد در اين روغن مقدارى ليپوپليسكاريدز 
در خون رها مى كند و هر چه ميزان آن بيشــتر باشــد 

احتمال التهاب نيز افزايش پيدا مى كند.
اسهال: افراط در مصرف روغن زيتون به دليل باال بودن 

ميزان چربى مى تواند باعث اسهال شود.
افت فشارخون: نتايج بررسى نشان مى دهد مصرف زياد 
روغن زيتون مى تواند به افت فشارخون منجر شود اگر 
چه افت فشار براى بيماران مبتال به فشار 
خون باال مفيد است اما براى افراد 
عادى دردســر ساز 

خواهدشد.
بــه افراد 
ق  چــا
صيــه  تو
شــود:  نمى 
مصرف زيــاد روغن زيتــون مى تواند 

باعث انسداد در كيســه صفرا و بروز سنگ صفرا شود. 
عالوه بر آن باعث باال رفتن وزن نيز مى شود.

حساســيت: در افرادى كه به حساسيت مستعد هستند، 
مصرف زياد روغن زيتون مى تواند حساســيت پوستى، 

تنفسى و ... ايجاد كند.
براى پوست مفيد نيست: مصرف بيش ازحد روغن زيتون 
مى تواند براى بعضى از پوســت ها مشــكل ايجاد كند 

ازجمله ايجاد آكنه، جوش هاى ريز پوستى و ...
چربى هاى اشباع شده: روغن زيتون داراى ميزان تك 
چربى اشباع شده است؛ مصرف ٢ قاشق مرباخورى روغن 
زيتون در يك وعده غذايى به افزايش اســيدهاى چرب 
منجر مى شود و اين مى تواند احتمال بيمارى هايى مانند 
چاقى مفرط، حمله قلبى، سرطان و ...را باال ببرد. بنابراين 
در مصرف اين محصول سالمت بخش هم رعايت اعتدال 

ضرورى است.

اما در اين ميان يك اســتثناى مهم وجود دارد و آن 
توصيه به مصرف اسيد فوليك براى زنانى است كه 

قصد باردارى دارند.
به گفته كارشناسان سالمت، تمام زنانى كه در سن 
باردارى هســتند حتى اگر قصد بــاردارى در آينده 
نزديك ندارند بايد به طــور روزانه از مكمل فوليك 

اسيد مصرف كنند.
در اين بررسى تاكيد شده اســت بيشتر زنان ميزان 
روزانه فوالت توصيه شــده را از رژيم غذايى شان 
دريافت نمى كنند و به همين دليل الزم اســت كه 

مكمل اسيد فوليك مصرف شود.
به گفته كارشناســان، مصرف فــوالت مى تواند از 
بروز متداول ترين نارسايى هاى مادرزادى همچون 
نقص لوله عصبى كه بر رشد مغز، جمجمه و ستون 
فقرات تاثير گذاشته و به معلوليت و حتى مرگ منجر 

مى شود جلوگيرى كند.
 كارشناسان توصيه مى كنند زنان در سنين باردارى 
بايد به طور روزانه از ٠.٤ تا ٠.٨ ميلى گرم مكمل اسيد 

فوليك مصرف كنند.

نمك صورتى از دل كوه هاى هيماليا استخراج مى شود و ميليون ها نفر از سراسر جهان 
آن را مورد استفاده قرار مى دهند.

نمك صورتى از معادن سنگ نمك در منطقه پنجاب پاكســتان در نزديكى كوه هاى 
هيماليا استخراج مى شود. كمياب بودن اين نمك باعث شده تا تبليغات فراوانى درباره 
خواص درمانى آن در سطح جهانى مطرح شود و ميليون ها نفر در سراسر جهان مايل به 

استفاده از آن باشند.
بر اساس تحقيقات، در صورتى كه نمك صورتى اصل باشــد، حدود ٩٨ درصد از آن را 
كلريد سديم تشكيل مى دهد و باقيمانده آن نمك خالص بوده كه داراى عناصرى چون 
پتاسيم، منيزيم و كلسيم است؛ عناصرى كه رنگ غير عادى و زيبايى را به آن مى بخشد.

وجود عناصرى چون پتاســيم باعث ايجاد طعمــى متفاوت در اين نمك به نســبت 
نمك هاى معمولى مى شود و از آن در مصارف عادى چون پخت و پز و نمك سود كردن 

مواد غذايى استفاده مى شود.  
از اين نمك همچنين براى ساخت آباژور و چراغ هاى تزئينى و همچنين براى استحمام 

با آب نمك استفاده مى شود.
 مصرف نمك به مقدار كم و به اندازه براى حفظ سالمت بدن بسيار مهم است. از جمله 
مزاياى اين ماده غذايى مى توان به انقباض و استراحت عضالت، حفظ الكتروليت بدن و 
جلوگيرى از بروز كم آبى، كمك به ارسال پالس هاى سيستم عصبى، جلوگيرى از افت 

فشارخون، مبارزه با عفونت هاى بدن و پيشگيرى از بروز افسردگى اشاره كرد.

 برخى ديگر هم به اشتباه گمان مى كنند ميزان سديم آن كمتر است و لذا براى سالمتى 
مفيدتر از نمك عادى است. در صورتى كه تحقيقات پزشكى اين نظريات را رد كرده و 
عنوان كرده اســت كه در نمك معمولى و نمك صورتى به ميزان يكسان كلريد سديم 

وجود دارد و نمك صورتى خواص درمانى منحصربفردى نسبت به ساير نمك ها ندارد.

كارشناسان بهداشت اعالم كرده اند، ژيلت هاى يك بار 
مصرف ارزان قيمتى كه در ســطح شهر در حال فروش 
هستند، احتمال بيمارى زايى داشته و مردم به هيچ وجه 
نبايد از آنها استفاده كنند. الزم است بدانيد اغلب ژيلت ها 
از چين وارد مى شــوند. محصوالت توليدى گروه A آن 
داراى استانداردهاى كشورهاى اروپايى و آمريكايى بوده 
كه معموال باكيفيت و گران قيمت هستند، اما ژيلت هاى 
ارزان قيمتى كه در گروه D قرار دارند، بى كيفيت هستند 

و از ضايعات تهيه مى شوند.

طبق آزمايش هاى انجام شده، در توليد دسته پالستيكى 
اين  ژيلت ها به جاى استفاده از پالستيك هاى خوراكى 
از بى كيفيت ترين پالستيك هاى ضايعاتى كه مى تواند 
حساسيت هاى پوستى، آلرژى و امثال آن را ايجاد كند، 
استفاده مى شود. ضمن اين كه تيغه اين ژيلت ها به جاى 
فلز مرغوب استيل از فلزات نامرغوبى تهيه شده كه در 
مجاورت با رطوبت حمام زنــگ زده و ميكروب ها را به 
خود جذب مى كند. در نتيجه چون تيغه اين ژيلت ها بعد 
از يك بار مصرف و در تماس با آب بسرعت زنگ زده و 

آلودگى هاى شيميايى و ميكروبى روى آن جمع مى شود 
در صورت استفاده مجدد موجب ورود اين آلودگى ها به 

بدن و ايجاد بيمارى هاى پوستى مى شود.
توصيه مى شود كه ژيلت هاى اســتاندارد و باكيفيت را 
از داروخانه هاى ســطح شــهر تهيه و از خريد اين نوع 
محصوالت از دستفروشــان اجتناب كنيــد، زيرا هيچ 
نظارتى روى آنها وجود ندارد. بهتر اســت داروخانه ها 
هم طبق تعرفه و به قيمــت واقعى اين نوع محصوالت 

را عرضه كنند.

يك كارشناس ارشــد گياهان دارويى، مصرف برخى اقالم گياهى را براى دفع سنگ 
كليه بسيار موثر دانست.

كيوان بهرامى در اين باره اظهار كرد: اولين توصيه اى كه مى توان براى پيشــگيرى و 
درمان سنگ كليه داشت، مصرف زياد مايعات بويژه آب است. البته بايد توجه كرد كه آب 
حاوى امالح زياد نباشد؛ بنابراين مصرف آب جوشيده سرد شده يا آب هاى تصفيه شده 

مانند آب هاى معدنى موجود در بازار توصيه مى شود.
وى افزود: افرادى كه از سنگ كليه بويژه سنگ هاى اگزاالتى رنج مى برند، بهتر است 
از مصرف ريواس، تره فرنگى، اســفناج، نوشــابه ها، بادام زمينى، آجيل، شكالت، مواد 
كافئين دار، آب مركبات، گوشــت و پروتئين هاى حيوانى خوددارى كنند و به جاى آن 
هندوانه، خيار، شاهى، آلو، ترب، تربچه، گريپ فروت، كرفس، جعفرى، نعناع، مارچوبه، 

مرزه و مواد غذايى مفيد براى دفع سنگ هاى ادرارى استفاده كنند.
اين كارشناس ارشــد گياهان دارويى، با بيان اينكه «گل گاوزبان» نوشيدنى مفيدى 
در پيشگيرى از سنگ هاى كليوى اســت، ادامه داد: دم كرده گياه قاصدك هم به  دليل 
خاصيت مدر بودن آن تاثير زيادى در دفع سنگ هاى ادرارى دارد و همچنين كسانى كه 
زمينه توليد سنگ مجارى ادرارى را دارند، توصيه مى شود به صورت مداوم از دم كرده 

اين گياه استفاده كنند.
وى عنوان كرد: مطالعات نشان داده است، جوشانده هسته خرما براى دفع سنگ كليه و 

بيمارى هاى مثانه مفيد است.
بهرامى ادامه داد: كاكل ذرت نيز از مواد گياهى مفيد در دفع سنگ هاى كليه است؛ به 
اين منظور مى توان پنج گرم از اين ماده را به صورت دم كرده تهيه و روزى ســه بار آن 

را ميل كرد.
وى بيان كرد: خاكشير نيز به دليل خاصيت ادرارآور آن مى تواند در رفع اين مشكل مفيد 
باشد و به  كسانى كه از مشكل سنگ هاى ادرارى رنج مى برند، توصيه مى شود مخلوط 

خاكشير، خارشتر و ترنجبين را صبح ها به صورت ناشتا با آب گرم ميل كنند.
اين كارشــناس ارشــد گياهان دارويى، در ادامه با عنوان اينكه گياه «گزنه» نيز تاثير 
غيرقابل انكارى در دفع سنگ كليه و نيز كوچك كردن پروستات دارد، تصريح كرد: يك 
تركيب گياهى بسيار مفيد در دفع سنگ هاى ادرارى مى تواند شامل مخلوط گياهانى 

همچون ٤٠ گرم خارخاسك و دم گيالس و ٢٠ گرم آويشــن، دم اسب، كاكل ذرت و 
افسنطين باشد كه بايد آنها را دم و روزى دو تا سه بار ميل كرد كه تاثير قابل مالحظه اى 

در از بين بردن سنگ هاى كليوى دارد.
وى همچنين خاطرنشان كرد: قره قاط، خرفه و چاى سبز نيز به دليل خاصيت ادرارآورى 
مى توانند در دفع سنگ هاى كليوى مفيد باشند. كسانى كه از سنگ كليه رنج مى برند 

مى توانند هر روز آب ترب بويژه ترب سياه ميل كنند و تاثيرات آن را مشاهده كنند.
وى با بيان اينكه عرق خارشتر و خارخاسك نيز در رفع سنگ كليه مفيد است، ادامه داد: 
دم كرده مخلوط گياه زبان گنجشك، برگ گياه پنيرك و عسل نيز يك نوشيدنى مفيد 

در كاهش درد سنگ كليه است.
اين كارشناس ارشــد گياهان دارويى با تاكيد بر اينكه ماساژ موضعى پهلو و زير شكم 
نيز با روغن كرچك گرم مى تواند در كاهش درد ســنگ كليه مفيد باشد، توصيه كرد: 

ورزش هايى مانند طناب زدن و كوهنوردى را نيز فراموش نكنيد. 

مضرات مصرف زياد روغن زيتون

براى دفع سنگ كليه چه كنيم؟ در مورد نمك صورتى چه مى دانيد؟

مراقب ژيلت هاى ارزان قيمت باشيد

روش هايى براى جلوگيرى از آبريزش بينى در سرماخوردگى

سال هاست كه سركه به عنوان دوست و حامي سالمتي 
در سبد غذايي خانواده ها جا خوش كرده است.

تحقيقات پژوهشــگران ثابت كرده، رژيم هاي غذايي 
حاوي سركه بخصوص «سركه سيب» كه حاوي آنتي 
اكسيدان بسيار اســت، مي تواند مانع بروز بيماري هاي 
مزمني مانند فشــار خون باال، قند خــون باالو آرتريت 
روماتوئيد شــود. همچنين تحقيقات محققان ژاپني نيز 
بيانگر اهميت سركه در پيشگيري از بيماري هاي دوران 

پيري مانند پوكي استخوان است. 
سركه سيب، قدرت جذب كلسيم را باالمي برد و تغييرات 
سلول هاي استخواني در هنگام تغييرات هورموني ناشي 

از ســالمندي را كاهش مي دهد. اما مدتي است كه اين 
اكسير شــفابخش در ميان عالقه مندان كاهش وزن و 
الغري هم براي خود طرفداراني دست و پا كرده است.  اما 

آيا سركه سيب مي تواند به كاهش وزن هم كمك كند؟
سركه سيب سرشار از موادي به نام پلي فنول است كه در 
كاهش وزن موثر است. همچنين مولكول هاي حلقوي 
متنوع موجود در سركه سيب به كاهش كلسترول خون 
منجر مي شــود.البته اين بدان معنا نيست كه نوشيدن 
سركه ســيب به تنهايي شــما را الغر مي كند. در واقع 
استفاده از سركه ســيب در كنار رژيم غذايي مناسب و 

ورزش مي تواند روند كاهش وزن را تسريع كند.

عمدتا هشت نوع ويتامين B موجود در تبديل غذا به انرژى 
در بدن نقش دارند، اما اين مكمل ها به استفاده از چربى و 

پروتئين بدن نيز كمك مى كنند.
نياسين سومين ويتامين B اســت از اينرو به آن ويتامين 
B٣ نيز گفته مى شود. مشخص شده است دوز باالى اين 
ويتامين موجب پيشگيرى يا بهبود عالئم برخى مشكالت 
سالمت مى شــود اما مصرف بيش از اندازه آن مى تواند 

سمى باشد.
به گفته محققان، نياســين يا ويتامين B٣ به هضم غذا 
كمك مى كند، ســالمت سلول هاى پوســت را حفظ 
مى كند، آنزيم هاى متعددى را تنظيم مى كند، و موجب 

عملكرد بهتر سيستم عصبى مى شود.
اما به گفته محققان، نياز مردان و زنان به نياسين متفاوت 
اســت به طوريكه مردان ١٦ ميليگرم در روز و زنان ١٤ 

ميليگرم در روز به اين ويتامين نياز دارند.
اما نياز زنانى كه در سنين باردارى به سر مى برند يا زنان 

باردار يا شيرده كمى بيشتر و در حدود ١٧ تا ١٨ ميليگرم 
در روز خواهد بود.

طبق گزارش محققان، اكثر افراد مى توانند ميزان كافى 
اين ويتامين را از طريق رژيم غذايى شان بدست آورند و 

تقريبا احتمال كمبود اين ويتامين در بدن كم است.
ويتامين B٣ موجب گشادى عروق خونى مى شود كه در 
نتيجه مصرف بيش از اندازه زياد آن منجر به ايجاد حس 

داغى و خارش و قرمزى پوست مى شود.
محققان مصرف بيش از ٣٥ ميليگــرم در روز را مصرف 
بيش از اندازه اين ويتامين عنوان مى كنند. به دليل تاثير 
اين ويتامين بر كبد، مصرف دوز باالى آن مى تواند مانع از 

عملكرد ساير داروها نظير انسولين شود.
طبق گزارشــات ويتامين B٣ به افراد مبتال به دردهاى 
مزمــن از جمله آرتــروز، كلســترول، بيمــارى قلبى، 
زوال حافظــه، بيخوابــى و دردهــاى حركتى كمك 

مى كند.

دردهاى شكمى به خصوص با تغيير اجابت مزاج يا كاهش 
وزن، كم خونى و فقر آهن شديد درزنان درسنين بارورى، 
خونريزى از راه مقعــد، كم خونى و فقــر آهن در زنان 
يائسه و مردان از ديگر عالئم هشدار دهنده اين بيمارى

 است.
اين بيمارى هم قابل پيشگيرى و هم قابل درمان است 
به شرطى كه با انجام برنامه هاى غربالگرى در مراحل 
اوليه يا حتى در مرحله پيش سرطانى تشخيص داده شود.

تغديه مناسب، اجتناب از مصرف سيگار، تحرك فيزيكى 
و پرهيز از افزايش وزن نامتعادل در پيشگيرى از سرطان 

روده بزرگ موثر هستند.

 رعايت نكات زير مى تواند سبب كاهش 
بروز سرطان روده شود

- مراقب وزن خود باشيد، افراد چاق بيشتر مستعد ابتال به 
سرطان روده هستند.

- مرتب ورزش كنيد، تحــرك فيزيكى موجب كاهش 
ابتال به سرطان مى شود.

- از مصرف سيگار و قليان خوددارى كنيد.
- تغذيه مناسب داشته باشيد، مصرف مواد غذايى حاوى 
كلسيم و ويتامين D٣، مصرف كافى سبزيجات و ميوه 
جات توصيه مى شود و مصرف چربى، گوشت قرمز و مواد 

گوشتى فرآورى شده محدود شوند.

 چرا سرطان روده بزرگ قابل پيشگيرى 
است؟

ســرطان روده بزرگ در اغلب موارد از يك ضايعه پيش 
ســرطانى به نام ’ پوليپ ’ منشــا مى گيرد. سير تكامل 
تبديل پوليپ به ســرطان حدود پنج تا ١٠ ســال طول 
مى كشد و اين زمان فرصت مناسبى را در اختيار پزشك 
و بيمار قرار مى دهد.در صورت مراجعه به موقع، با انجام 
كولونوســكوپى و پيدا كردن پوليپ و برداشــتن آن به 
ســادگى از ايجاد سرطان پيشــگيرى مى شود. پوليپ 
در اغلب موارد فاقــد عالمت بالينى هســتند و تنها در 

بررسى هاى غربالگرى تشخيص داده مى شود.

 شرايطى كه ممكن است افراد را در معرض 
ابتال قرار دهد

- سن باال: مهم ترين عامل خطر ابتال به بيمارى، سن 
بيش از ٥٠ سالگى است و با باالترين رفتن سن، خطر ابتال 
نيز بيشتر مى شود، هرچند موارد اين بدخيمى در سنين 

كمتر از ٥٠ سالگى نيز در حال افزايش است.
- سابقه ابتال به ســرطان هايى مانند رحم و تخمدان، 
روده باريك و مجارى ادرارى در فرد يا خوشاوندان وى. 

- سابقه ابتال يك يا چند خويشــاوند نزديك به پوليپ 
سرطان روده بزرگ. 

- سابقه فردى بيمارى هاى التهاب روده. 

 الغرى ناگهانى را جدى بگيريد
زنان جوان بايد اسيد فوليك 

مصرف كنند

B3 ميزان نياز بدن به ويتامين 

اكسير ناب جوانى
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