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راز مخروبه هاى  نصرآباد 

برادر ناتنى رهبر کره شمالى درخواست بخشش داشتسبک ترین عینک آفتابى دنیا با فناورى 3Dبازار «حالل»، کلید رهایى از وابستگى به نفتدردسرهاى فوتبالیست مشهورى که پنت هاوس خرید! بین المللفناورىاستانجهان نما

عمل جراحى دختر اصفهانى 
اشتباه نبوده است...
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قتلگاه دختر 15 ساله، پیش از این هم خبرساز بوده است

      

از قسم نامه پزشکى چه خبر؟!

نگرانى مبنى بر عرضه گوشت شب عید وجود ندارد

خطر در کمین صندوق هاى بازنشستگى است
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فاجعه پالسکو چه تأثیرى بر فاجعه پالسکو چه تأثیرى بر 
بازار پوشاك شب عید مى گذارد؟بازار پوشاك شب عید مى گذارد؟

5
7 در صفحه سالمت بخوانیددر صفحه اقتصاد بخوانید

با خواندن این مطلب دیگر سیگار نمى کشیدبازار زعفران در سال هاى تحریم از دست رفت
زعفــران یکــى از محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزى 
در کشورمان محسوب مى شود که توســعه صادرات آن مى تواند 
ارزآورى مناســبى براى کشــور در برداشــته باشــد. این درحالى 
است که مســائل و موضوعات مختلف ســد راه توسعه صادرات از
ســرخى روز افزون زعفران کاسته و آتشــى بر جان تولیدکنندگان 

انداخته است ...

کارشناسان اعالم کرده اند که بیش از چهار هزار ماده سمى شیمیایى 
در یک نخ سیگار وجود دارد که مى تواند اثر بسیار مضر و مرگبار بر 
مغز انسان بگذارد.از سال ها پیش نقش منفى سیگار بر سالمت بدن 
از جمله بروز مشــکالت قلبى عروقى، انواع سرطان ها، پوسیدگى 
دندان ها، آب مروارید، نابارورى، ســقط جنین و بســیارى دیگر از 

بیمارى ها شناخته شده است...

رقابت کیفى با اروپا، 
رقابت کّمى با چین

همایـش وفـاق و همدلى، نوشـداروى بن بسـت 
کنونى به همت کمیسیون معادن و صنایع معدنى 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنى وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت، رئیس هیئـت عامل 
ایمیدرو، فعاالن بخش معدن اسـتان و... در تاالر 

همایش هاى اتاق بازرگانى...

تشکر 
اصغرفرهادي 
از صادق خان!

دیدگاه هاى 
دادستان کل 
کشور درباره 

مسائل روز 

وام بالعوض 
ژاپنى ها

براى تجهیز 
گمرك ایران 
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 «« بانک مهر اقتصاد درنظر دارد انجام عملیات ساخت ساختمان 
شــعبه باغبهادران به متراژ تقریبی 805 مترمربع و بصورت 
مترمربعی با برآورد پایه 500  /945  /928  /14ریال (چهارده میلیارد 
و نهصد و بیست و هشــت میلیون و نهصدو چهل و پنج هزار و 
پانصد ریال) بر پایه فهرست بهاي سال 1395 را به مناقصه عمومی 
بگذارد . لذا ازکلیه شرکتهاي ساختمانی که داراي صالحیت و 
رتبه بندي ( معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاســت 
جمهورى ) می باشند دعوت می گردد جهت اخذ اسناد مناقصه 
و تکمیل و ارائه پیشنهاد قیمت ،  حداکثر ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار آگهی  به آدرس : اصفهان – پل ابوذر – ابتداى خیابان 
توحید – جنب تاالر فرشچیان –  سرپرستى بانک مهر اقتصاد 
– دایره پشتیبانى و مهندســى ( تلفن : 38100  - 031 ) مراجعه 
نمایند . درضمن هزینه انتشــارآگهی برعهده برنده مناقصه 
می باشد و دســتگاه مناقصه گذار در رد یا قبول یک و یا کلیه 
پیشنهادها مختار است. جهت کســب اطالعات فنى بیشتر با 
شماره تلفن هاى 32  - 22576931  - 021 ( اداره مهندسی ) تماس 
  www.mebank.ir  حاصل نموده یا به سایت بانک به نشانى

مراجعه نمائید . »»

آگهى مناقصه

اداره امور شعب استان اصفهان

نوبت  دوم

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

واگذار نماید.
الف) قیمت پایه بهره بردارى براساس قیمت کارشناســى ماهیانه مبلغ 7/000/000 ریال مى باشد که 

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

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

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

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

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

آگهى مزایده

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

نوبت  اول

شهردارى فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 4/909 مورخ 95/10/28 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت 
به برگزارى مجدد مزایده حضورى به منظور فروش ضایعات فلزى و چوبى موجود در نهالستان شهردارى اقدام نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت مى گردد در صورت تمایل به خرید، نسبت به تهیه و تحویل اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 14 

روز شنبه مورخ 95/12/14 به واحد امور مالى شهردارى فالورجان مراجعه نمایند.
1- شرکت کنندگان باید جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد مربوطه مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب سیبا 

0107030747001 بانک ملى واریز نمایند. 
2- ارائه ضمانتنامه بانکى و یا ارائه فیش واریزى به مبلغ 50/000/000 ریال به حســاب سپرده 3100003444002 به 
نام شهردارى فالورجان نزد بانک ملى جهت آهن آالت ضایعاتى و ارائه فیش واریزى و یا ضمانت نامه بانکى به مبلغ 

10/000/000 ریال جهت ضایعات چوب الزامى است.
3- مزایده حضورى رأس ساعت 14:30 روز یکشــنبه مورخ 95/12/15 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت 

شهردارى و شرکت کنندگان در ساختمان خدمات شهرى برگزار خواهد شد. 
4- مزایده با قیمت کارشناسى: 

- ضایعات آهن: به وزن تقریبى 65000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 7/950 ریال. 
- ضایعات چوب چنار: به وزن تقریبى 4000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 3000 ریال. 

- ضایعات چوب درختان مختلف: به وزن تقریبى 2000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 1000 ریال.
5- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید. 

«آگهى تجدید مزایده»

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

منتقدان 
کى روش 
ساکت 
باشند!



٠٢جهان نما ٢٨٨١شنبه  ٣٠  بهمن  ماه 

نماينده مردم ايــذه در مجلس نهم با بيــان اينكه بحران 
خوزستان از مدت ها پيش شروع شده ولى تاكنون اراده اى از 
سوى دولت براى حل آن نديده ايم، گفت: دولت مى داند كه 
حداقل بخشى از مشكل حل شدنى است ولى نمى خواهد 

مسئوليتى برعهده بگيرد.
حجت ا... درويش پور در گفتگو با فارس، با بيان اينكه بحران 
خوزستان از مدت ها پيش شروع شده و از آن موقع تاكنون 
اراده اى از سوى دولت براى حل آن نديده ايم، اظهار داشت: 
دولت اين بحران را بحران نمى داند و برنامه و اراده خاصى 

نيز براى كنترل آن ندارد.
وى با بيان اينكه عمده درآمد كشور از خوزستان است ، گفت: 

اين كم كارى ها و بى توجهى ها به مردم خوزستان، باعث شده 
مردم فكر كنند كه دولت نگاه تبعيض آميزى به خوزستان  

نسبت به ساير مناطق كشور دارد.
درويش پور با اشاره به اينكه اين فراموشى دولت نسبت به 
خوزستان نگاه بدبينانه اى را در ذهن مردم ايجاد كرده است، 
افزود: دولت براى يك بار براى هميشه تمام قد وارد ميدان 
شده و اين مشكل را برررسى كند چون بخش قابل توجهى 

از آن قابل حل است.
وى با بيان اينكه دولت بايد با اراده اى مصمم براى حل اين 
قضيه گام بردارد، گفت: اكنون هم تقريباً دير شده و عليرغم 

صبورى مردم خوزستان، اين مردم دادشان درآمده است.

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى گفت: جلسات 
هفته جارى خانه ملت براى بررسى اســتيضاح وزير راه و 
شهرسازى و اليحه بودجه سال ٩٦ كل كشور در دو نوبت 

برگزار مى شود.
اكبر رنجبــرزاده در گفتگو با ايرنا اظهار داشــت: به دليل 
برگزارى جلسات علنى مجلس شوراى اسالمى در دو نوبت، 
جلسات كميسيون هاى تخصصى مجلس برگزار نمى شود.

وى افزود: كميسيون هاى تخصصى مجلس مى توانند در 
صورت لزوم جلسات فوق العاده اى براى بررسى موضوعات 

مورد نظر و مهم برگزار كنند. 
نماينده مردم اسدآباد در مجلس به برگزارى جلسه استيضاح 

عباس آخوندى در روز يك شــنبه اشاره كرد و گفت: براى 
جلسه استيضاح، رئيس مجلس شوراى اسالمى رسماً و به 
صورت مكتوب از حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
دعوت كرده است و به احتمال زياد رئيس جمهورى در اين 

جلسه حضور مى يابد.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهورى اليحه بودجه سال ٩٦ كل 
كشور را يك  شنبه ١٤ آذر ماه تقديم مجلس كرد، اين اليحه 
ابتدا در كميسيون هاى تخصصى و پس از آن در كميسيون 

تلفيق بررسى شد.
رســيدگى به اين اليحه ١٢بهمن ماه در كميسيون تلفيق 

بودجه مجلس پايان يافت.

دولت اراده اى براى 
حل بحران خوزستان ندارد 

برگزارى جلسات هفته جارى 
مجلس در دو نوبت

نگاه آيت ا... امينى به
 رئيس جديد مجمع تشخيص 

عضو مجمع تشــخيص مصلحت    تسنيم|
نظام گفت: بعــد از انتخاب اعضــاى جديد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام رياست مجمع توسط مقام 

معظم رهبرى انتخاب خواهد شد.
آيت  ا... ابراهيم امينى درباره رياســت موقت آيت ا... 
موحدى كرمانــى در اين مجمع گفت: مقرر شــد تا 
انتخاب اعضاى جديد مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام رياســت جلســات مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به عهده آيت  ا... موحدى كرمانى باشد.آيت ا...  
امينى همچنين گفت: حضرت آقا هر امرى كه داشته 
باشند براى ما مطاع است و ايشان هر صالحى بدانند 
و هرفردى را كه خود ايشان صالح بدانند و انتخاب 
كنند، همان درســت و صحيح خواهد بــود چرا كه 
حضرت آقا براى همه ما فصل الخطاب و حجت است.

ظريف و وزير خارجه ترامپ 
ديدار مى كنند؟!

سخنگوى وزارت خارجه    جام جم آنالين|
اعالم كرد: محمدجــواد ظريف براى شــركت در 
پنجاه و ســومين كنفرانس امنيتى مونيخ روز جمعه 

به آلمان رفت.
برخى احتمــال داده اند ممكن اســت محمد جواد 
ظريف و «ركس تيلرسون» وزير خارجه دولت ترامپ 
براى نخســتين بار با هم ديدارى داشته باشند. يكى 
از مشــاوران دولت اوباما به دولت ترامپ پيشــنهاد 
كرده بود وزير خارجــه اش در مونيخ با ظريف ديدار 
كند تا كانال ارتباطى دو كشور براى شرايط حساس 

باز بماند.

سردار سليمانى در مسكو؟ 
شبكه خبرى «فاكس نيوز» براى چندمين    آنا|
بار مدعى شد سردار ســليمانى به مسكو سفر كرده 
است. اين شبكه پيش از اين هم در چند مورد ادعاى 
مشــابهى را مطرح كرده بود. «فاكس نيوز» نوشته 
كه انجام اين ســفرها نقض قطعنامه شوراى امنيت 
سازمان ملل است. فاكس مدعى شده است كه هدف 
از اين سفر ابراز ناخرسندى از فروش تسليحات روسى 
به عربستان و ديگر كشورهاى عربى است.اين شبكه 
در عين حال نوشته است كه مقامات رسمى و سازمان 

سيا حاضر به اظهار نظر در مورد اين خبر نشده اند.

به من نگوييد احمدى نژاد! 
  تسنيم| حضور برخــى از وزراى دولت در 
حياط پاستور حاشــيه هاى جالبى را به همراه داشت. 
در اين بين على ربيعــى وزير كار و رفــاه اجتماعى 
بخاطر كالهى كه بر ســر داشت ســوژه عكاسان 
خبرى شــده بود. يكى از خبرنگاران به همين دليل 
به وى گفت: آقاى دكتر! نكند مى خواهيد كانديداى 
رياست جمهورى شــويد كه كاله بر سر گذاشته ايد؟ 
چون آقاى احمدى نژاد هــم از همين كارها مى كرد 
و ُشــد رئيس جمهور؟ ربيعى نيز در پاسخ طنزگونه به 
خبرنگاران و عكاس ها گفت،«تو رو خدا به من نگوييد 

احمدى نژاد!»

دعايى و لحظه فوت هاشمى 
  ايسنا| ســيدمحمود دعايى مدير روزنامه 
اطالعات درباره اينكه خبر درگذشت آيت ا... را در چه 
موقعيتى شنيده و واكنش اوليه  اش نسبت به اين خبر 
چه بوده است گفت: من در دفتر روزنامه نشسته بودم 
كه يكى از آشنايان از رياست جمهورى اين خبر را به 
من داد كه من هم اول آن را باور نكردم. زيرا خبر غير 
منتظره بود اما بعد از اينكه خبر تأييد شد، بهت كردم و 
در همان حال، غريبى رهبرى من را متأثر كرد زيرا با 
تمامى حواشى كه براى آيت ا... هاشمى درست شده 
بود، وى يكى از قوى ترين، وفادارترين و غمخوارترين 
حاميان رهبر انقالب بود و به شدت اعتقاد داشت كه 
ســالمت رهبرى و موفقيت هاى ايشان ضامن دوام 
انقالب اســت. اين نگرانى به من دســت داد كه ما 
نه تنها يكى از پشــتوانه هاى انقالب، بلكه يكى از 

باوفاترين ياران انقالب را از دست داده ايم.

توئيتر

ســاكنان يك برج گرانقيمت در تهــران وقتى 
متوجه شــدند يكى از مشهورترين و بزرگ ترين 
فوتباليست هاى ســابق تيم ملى اقدام به خريد 
يكى از مجتمع هاى اين برج كرده به سرعت براى 

بيرون كردن او دست به كار شدند!
به گزارش جام جم آنالين، بر اساس اخبار رسيده 
ساكنان اين برج بسيار گرانقيمت كه در يكى از 
مناطق شــمالى تهران قرار دارد همگى پزشك 
و متخصص جراح هســتند و در واقــع يكى از 
شــروط خريد مجتمع در اين برج، پزشك بودن 
فرد خريدار است؛ در غير اين صورت راهى براى 
خريدارى پنت هاوس هــاى گرانقيمت اين برج 

وجود ندارد.
اما اخيراً يكى از چهره هاى بسيار مشهور فوتبال 
ايران اقدام به خريد يكى از پنت هاوس هاى اين 
برج كرده است. در واقع واحد مديريت و فروش 
برج مربوطه پس از اينكه متوجه شده خريدار يكى 
از چهره هاى بسيار مشهور فوتبال ايران است، به 
سرعت با وى وارد معامله شده است اما ساكنان 
اين برج  كه همگى پزشــك و جراح هســتند به 
محض اطالع از اين اتفاق در نامه اى كه رونوشت 
آن به آقاى فوتباليست هم ارسال شده، خواستار 
اين شــدند كه وى معامله خود را فسخ كند چون 
اصًال نمى توانند تحمل كنند يك فرد مشهور در 
برج حضور داشته باشد و حاشــيه هاى احتمالى 
براى ساكنان رقم بزند. البته ناگفته نماند كه آقاى 
فوتباليست مشهور هم كه انتظار چنين برخوردى 
را نداشته است، تصميم دارد در جلسه اى با حضور 

مالكان در اين خصوص صحبت كند.

رئيس موقت مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: 
برخى از مردم به دليل نيازهاى شديد اقتصادى از مذهب 

خود دست برداشته اند.
به گزارش ايســنا، آيت ا... محمدعلى موحدى كرمانى 
طى ســخنانى در نخســتين  همايش مشــترك ستاد 
جهاد توانمندســازى محرومين كشور با اشاره به اينكه 
برخى  در مقابل هر گام مؤثرى كه براى كاســته شدن 
از مشكالت اقتصادى برداشــته مى شود كمبود بودجه 
را بهانه مى كنند، اظهار داشــت: اين كه نشد ما هر گاه 
مى خواهيم گام مؤثرى را در نظام برداريم، عده اى بگويند 
بودجه نيست. مى خواهيم به داد فقرا برسيم، مى گويند 
بودجه نيست. مى خواهيم بهره ورى بازنشستگان را باال 
ببريم، مى گويند بودجه نيســت. مى خواهيم فرزندان و 
خانواده هاى شــهدا را حمايت كنيم، باز هم مى گويند 
بودجه نيســت. البته من فكر مى كنم اينطور هم نباشد 
كه مى گويند بودجه نيست. شايد بودجه هم هست اما به 

جاى ديگرى مى رود.
دبيــر كل جامعــه روحانيت مبــارز افــزود: اگر مردم 
نيازمند باشــند، نان شــب نداشــته باشــند، نتوانند 
بچه هايشان را به مدرســه بفرســتند و خانه اى براى 

زندگى نداشــته باشــند، معنايش همــان حديث امام 
على (ع) اســت كه فرمود: نزديك است كه فقر به كفر

 بيانجامد. 
همانطــور كــه االن هم مى شــنويم كه عــده اى به 
دليل نيازهاى شــديد اقتصادى شــان دست از مذهب

 برداشته اند.
آيت ا...  موحدى كرمانى با تأكيد بر اينكه ثروت عمومى 
بايد به اندازه نياز در بين همه مردم تقسيم شود، اظهار 
داشت: ثروت در جامعه مانند خون در بدن است كه بايد 
به تمام نقاط برســد و آنهايى كه در اين كشــور برنامه 
اقتصادى دارند، بايد بر مبناى اســالم ايــن برنامه را 
پى ريزى كنند تــا بتوانيم ثــروت را در بين همه مردم 

تقسيم كنيم.
رئيس موقت مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان 
با اشــاره به اهميت موضوع حقوق هــاى غير متعارف 
اظهار داشت: آنهايى كه حقوقشــان غير متعارف است 
و پول هاى زيــادى را انباشــته كرده انــد، در واقع آن 
مبالغى را براى خود برداشــته اند كه ديگران به آن نياز 
داشــته اند. پس بايد اين مبالغ را از حلقومشــان بيرون 

كشيد.

مشاور آيت ا... هاشمى رفسنجانى گفت: رحلت آيت ا... به 
صورت طبيعى اتفاق افتاد. عــده اى از آب گل آلود ماهى 

نگيرند و به نظام تهمت نزنند.
غالمعلى رجايى در آيين بزرگداشت چهلمين روز درگذشت 
آيت ا... هاشمى رفسنجانى در مسجد الرسول (ص) اروميه 
اظهارداشت: اگر اســتخر هم مى رفتند، به تجويز پزشك 
بود، از آن اســتخر خيلى از مقامات كشورى استفاده كرده 

و مى كنند.
به گزارش نامه نيوز، وى با بيان اينكه عــده اى از آيت ا... 
هاشمى رفسنجانى چهره اى اشرافى مى ساختند اما ساده 
زيستى ايشان بعد از رحلتش مشخص شــد، افزود: آقاى 
هاشمى، شــخصيتى مثل همه مردم داشت، ايشان بارها 

گفت كه من يك روستا زاده ام.
رجايى با بيان اينكه از ويژگى هاى آيت ا... واقع گرايى بود، 
در دوران جنگ و نظر ايشان بر پايان جنگ نيز همين واقع 
گرايى حاكم بود گفت:آيت ا... در سال ١٣٢٧ و در سنين كم، 

هزار بيت عربى حفظ بود، شايد همين االن در حوزه، كمتر 
چنين آدمى پيدا شود كه  در همان نوجوانى، از امتحان علمى 

آيت ا... بروجردى سربلند بيرون آمد.
مشاور آيت ا... هاشمى رفســنجانى گفت:همان آقايى كه 
به آيت ا... هاشمى تهمت زد، در برابر انحرافات دولت خود 
سكوت كرد و دور متخلفين دولتش خط قرمز كشيد تا قوه 

قضائيه نتواند به پرونده آنها رسيدگى كند.
رجايى عنوان كرد: آيت ا... هاشمى، بعد از روى كار آمدن 
دولت تدبير و اميد گفت، حاال با خيال راحت مى ميرم. او با 
حمايت از دولت تدبير و اميد يك مانع را از ســر راه انقالب 

برداشت.
وى با اشــاره به اينكه آيت ا... هاشــمى، آن آقا كه حتى 
نمى خواهم اسمش را ببرم را خوب شناخته بود ادامه داد: خط 
قرمز آن آقا، بقايى و رحيمى بود. خط قرمز آيت ا... هاشمى، 

رهبرى معظم انقالب بود.
رجايى با اشاره به اينكه آن زمان برخى از بزرگان مى گفتند، 

مترو يك كاالى لوكس است و يا اينكه مى گفتند، خاك 
مترو را كجا بريزيم؟ گفت: اوايل انقالب مى گفتيم، ايران 

پر از بهشتى (آيت ا... بهشتى ) است اما واقعيت اين نيست. 
جاى خالى آيت ا... هاشمى نيز به اين زودى ها پر نمى شود.

به نوشــته «رويترز»، گزينه  «دونالد ترامپ» براى سمت 
مشاور امنيت ملى كه احتماًال جانشــين «مايكل فلين» 

مى شود، در ايران زندگى كرده است.
به گزارش جام جم آنالين، «رويترز» در مطلبى نوشــت: 
«رابرت اس هاروارد» درياســاالر بازنشســته و جانشين 
پيشين فرمانده قرارگاه مركزى ارتش آمريكا در نوجوانى 
و در اوايل دهه ٧٠ قرن گذشــته فوتبال و بسكتبال بازى 
مى كرد، در ميان همكالســى هايش محبوب بود و مانند 
بسيارى از دبيرستانى ها در آمريكا، به حضور در ميهمانى ها 

عالقه داشت.
اما هاروارد كه دونالد ترامپ رئيس جمهــور آمريكا در پى 
استعفاى مايكل فلين سمت مشــاور امنيت ملى را به وى 
پيشنهاد داده است، سال هاى نوجوانى خود را در زادگاهش 
«رود آيلند» سپرى نكرد؛ بلكه در آن سال ها در ايراِن پيش 
از انقالب زندگى مى كرد. پدر وى كه يك كاپيتان نيروى 

دريايى بود، به ارتش ايران مشاوره مى داد.
او در ســال هاى نوجوانــى در محله اى ايرانــى زندگى 
مى كرد، به همراه ايرانى- آمريكايى ها به مدرسه مى رفت 
و در مسابقات ورزشى با تيم هاى ايرانى رقابت مى كرد. اين 
تجارب، وى را به گونه اى عجيب با فرهنگ و مردم ايران در 

سال هاى پيش از انقالب سال ١٩٧٩ آشنا كرد.
«جوزف كاندريل» يكى از همكالسى هاى هاروارد در ايران 

كه او را به خوبى مى شناسد در اين خصوص مى گويد: «او در 
سال هاى تأثيرگذار زندگى اش با هر آنچه در ايران بود تماس 
داشت. ايران يكى از خانه هاى ما بود و توانستيم مردم ايران را 

به خوبى و از نزديك بشناسيم.»
«نيويورك تايمز» هم نوشت هاروارد قبل از انقالب در تهران 
زندگى كرده و بزرگ شده ايران است و عمدتاً همتايانش را 
در افغانستان به وحشت مى انداخت، زمانى كه  به طور روان 

شبيه به فارسى درى با آنها صحبت مى كرد.
اين روزنامه معتبر ادامه داد البته هنوز مشخص نيست كه 
هاروارد آيا قادر است موقعيت سودآور و زندگى راحتش را در 

ابوظبى تسليم كند و به كاخ سفيد بيايد يا نه. 

آيت ا... مصباح يزدى درباره يكى از شاگردان شهيدش 
مى گويد: افتخار مى  كند كه در محشــر با اين شــهيد 

محشور شود.
آيت ا... مصباح كه بارها از عالقه خود به شــهيد حجت 
االسالم والمســلمين مصطفى ردانى پور سخن گفته 
اســت، در بيانى خاص درباره اين شــهيد گفت: اگر در 
قيامت من را به عنوان نوكر آقاى ردانى پور در محشــر 
حاضر كنند و بگويند به صدقه سر آقاى ردانى پور تو را 

آمرزيده ايم، افتخار مى كنم.
 شهيد مصطفى ردانى پور، در سال ١٣٣٧ در اصفهان به 
دنيا آمد. او در ايام نوجوانى، تحصيالت كالسيك را رها 
كرد و به تحصيل علوم حوزوى پرداخت. شهيد ردانى پور 
سال اول طلبگى را در حوزه علميه اصفهان سپرى كرد. 
پس از آن براى ادامه تحصيــل و بهره مندى از محضر 
فضال و بزرگان راهى شهر قم شــد و در مدرسه حقانى 

- تحت نظر آيت ا... مصباح- به درس خود ادامه داد.
تأسيس لشكر ١٤ امام حسين(ع) را بايد نتيجه همراهى 
و تالش هاى شــهيد ردانى پور و شهيد حسين خرازى 
دانست. حجت االسالم والمسلمين  مصطفى ردانى پور، 
سرانجام در ١٥ مرداد ١٣٦٢، در جريان عمليات والفجر٢ 

شربت شهادت نوشيد.

جانشين احتمالى فلين درس خوانده تهران است!

افتخار آيت ا... مصباح يزدى 
به محشورشدن با 

شهيد اصفهانى

عده اى به دليل مشكالت اقتصادى 
از مذهب دست كشيده اند

استخر رفتن هاشمى با تجويز پزشك بود

دادستان كل كشور گفت: خبر داريم برخى از مسئوالن 
دوتابعيتى هستند و اين خالف قانون است. دولت اعالم 
كرد كه آنها را از كار بركنار مــى كند اما اين كار را نكرد، 
دو تابعيتى به اين معناســت كه در صــورت بروز جرم، 
مى تواند از كشــور فرار كند. خبر داريم كــه غالب دو 

تابعيتى ها انگليسى و كانادايى هستند.
به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمين منتظرى 
در نشست بررسى مشــخصه هاى قوه قضائيه انقالبى 
در پاسخ به ســئوال دانشــجويان حاضر در همايش در 
خصوص وضعيت قضائى حسين فريدون گفت: قانون 
به ما مى گويد تا زمانى كه فردى متهم است و حكمش 
قطعى نشده نامش نبايد رســانه اى شود. برخى از افراد 
حتى روحانيان هم بودند كــه جرم كردند و پس از اثبات 

نام آنها رسانه اى شد.
دادستان كل كشور در خصوص مرخصى آقازاده ها افزود: 
در راســتاى آيين نامه ها مرخصى به افراد داده مى شود 
و مرخصى مذكور خالف قانون نيست. حجت االسالم 
والمســلمين منتظرى گفت: شما ســئوال مى كنيد كه 
آيا به همــه محكومان ٤٠ روز مرخصى داده مى شــود 
مى گوييم خير. باز شما مى گوييد چرا؟ اينجا پاسخ مى 
دهيم: گاهى رودربايستى ها مطرح است در اين موضوع 
(مهدى هاشمى) هم دچار رودربايستى شديم. وى افزود: 

در اين موضوع نقدهايى كه مى شود را وارد مى دانيم.
دادستان كل كشور در ادامه به موضوع مبارزه با قاچاق در 
كشور اشاره كرد و گفت: موانع بسيارى بر سر راه مبارزه 
با قاچاق وجود دارد. مسئله قاچاق كاال بسيارى را آلوده 
كرده و از گمرك گرفته تا بازار و حتى در مقامات اين غبار 

آلودگى ديده مى شود.
وى در ادامه به بحث حقوق هاى نجومى اشــاره كرد و 

افزود: خود من از كســانى بودم كه در يك جلسه اى به 
عنوان اولين نفر مطرح كردم كه بايد اين مسئله روشن 
شود. حجت االسالم والمسلمين منتظرى اظهار داشت: 
ما در دادستانى كل اين اقدام را شروع كرديم. تعدادى را 
بررسى كرديم و ديديم كه بعضى از حقوق هاى دريافتى 
وحشتناك است كه ما تا ٩٠٠ ميليون ريال هم به دست 

آورديم.
دادســتان كل كشــور، فشــار اقتصــادى را برنامــه 
ديگــر دشــمن دانســت و گفــت: آقايى كــه چند 

ميليارد بــه جيب مى زنــد و بعد فــرار مى كنــد و يا 
برخى مســئوالن كــه دو تابعيتى اند و هنــوز در رأس 
امور هســتند گاهى در اين زمينه با دشــمن همراهى 
مى كنند. چرا دولــت با مســئوالن دو تابعيتى برخورد

 نمى كند؟ وى ادامه داد: برخى فسادها كه به جان كشور 
افتاده است ريشه در خارج از كشور دارد.

وى با تأكيد بر ساماندهى فضاى مجازى و با تعبير آن به 
جهنمى سوزان براى جوانان گفت: در هر هفته بين١٥ تا 
٢٠ هزار كانال و شبكه هاى فاســد اجتماعى را مسدود 

مى كنيم.
دادستان كل كشور با انتقاد از اظهارات يكى از مسئوالن 
كه اعالم كرده بود خط قرمز نداريم يادآور شد: مگر قرآن 
به زنان مســلمان خطاب نمى كند كه در زمان صحبت 
كردن صدايتان را نازك نكنيد آنوقت آيا برگزارى برخى 
كنسرت ها درست اســت؟ حجت االسالم و المسلمين 
منتظرى با بيان اينكه كســى مخالف كنســرت مجاز 
نيســت، گفت: وقتى تصاوير كنسرت در قم را مالحظه 
كردم گريه ام گرفت. مگر چند نفر زن و شوهر بودند كه 

در اين كنسرت خالف اخالق رفتار  كردند؟
وى با اشاره به انتشار تصاوير سران فتنه در دانشگاه ها 
گفت: بدتر از تصاوير سران فتنه، فرهنگى است كه به 
ذهن جوانان ما تزريق مى كنند، اينها كه عددى نيستند، 
البته نمى گويم نسبت به انتشــار عكس ها بى تفاوت 

باشيد.
حجت  االسالم والمسلمين منتظرى در پاسخ به سئوالى 
مبنى بر اينكه زمان احتمالى اجراى حكم بابك زنجانى 
را مى توانيد اعالم كنيد، گفت: حكم وى قطعى شده ولى 
براى اينكه پول هايى كه به جيب زده و غالباً هم در خارج 
از كشور اســت به بيت المال برگردد تا اجراى استرداد 

پول ها، اجراى حكم اعدام انجام نمى شود.
وى افزود: تالش بر اين اســت كه پول ها به بيت المال 
برگردد و به بابك زنجانى نيز گفته ايم بايد اين مسئله را 

در مرحله اهميت قرار دهد.
دادستان كل كشور در پاسخ به سئوالى مبنى بر اهميت 
نقش فرد تازه دســتگير شــده در حل پرونــده بابك 
زنجانى،گفت: اين فرد از عناصــر مؤثر در پرونده بابك 
زنجانى اســت و پرونده وى در مرحلــه تحقيقات قرار

 دارد.

ديدگاه هاى دادستان كل كشور درباره مسائل روز

از  كنسرت قم تا آلوده شدن مقامات به قاچاق  
حجت االسالم والمسلمين منتظرى: بابك زنجانى اعدام نمى شود تا پول ها را برگرداند

دردسرهاى 
فوتباليست مشهورى كه 

پنت هاوس خريد!



اجتماع ٢٨٨١شنبه  ٣٠  بهمن  ماه ٠٣

معاون فرهنگى سازمان بسيج دانشجويى گفت: با همت اين 
سازمان تاكنون اطالعات افزون بر پنج هزار شهيد دانشجو 

در كشور جمع آورى شده است.
امير وجدانى نيا افزود: تعداد شهداى دانشجوى كشور بيشتر 
است و كار شناسايى و جمع آورى اطالعات آنها ادامه دارد. 

وى ادامه داد: جمع آورى اطالعات مخصوص شــهداى 
دانشجو يك كار مهم فرهنگى است و قطعاً بسيج دانشجويى 
به تنهايى نمى تواند به اين امر مهم اقدام كند و به همكارى 

تمام دانشگاه ها و دانشجويان نياز جدى دارد. 
معاون فرهنگى سازمان بســيج دانشجويى كشور تصريح 
كرد: راه هاى زيادى براى ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت 

در دانشــگاه ها وجود دارد كه از مهمترين آنها جمع آورى 
اطالعات و برگــزارى يادواره هــا و برنامه هاى فرهنگى 

-هنرى است. 
وجدانى نيا گفت:  كنگره هاى مختلف در خصوص شهيدان 
و تجليل از آنها و تكريم مقام شــهدا بدون شك در سطح 
دانشگاه ها و بين دانشجويان داراى اثرها و بركات ارزنده اى 

است و بايد همواره تداوم يابد. 
اين مسئول گفت: دشمنان اهداف و ارزش هاى نظام ما را 
نشانه گرفته اند و بايد با برگزارى يادواره ها و كنگره هاى 
مختلف در ترويج فرهنگ ايثار و مقابله با تهديد نرم دشمنان 

تالش گسترده داشته باشم. 

رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به شمار معدود رانندگان 
الكلى در كشــور در عين حال تأكيد كرد: رانندگانى كه 
مواد روانگردان و الكل مصرف كنند، ٤٠٠ هزار تومان 

جريمه مى شوند.
ســردار تقى مهرى در جمع خبرنگاران به مثلثى تحت 
عنوان خودرو، راه و رفتار رانندگان اشاره كرد كه هر سه 

ضلع اين مثلث در وقوع تصادف تأثير گذارند.
وى درباره اجبارى شــدن اســتفاده از صندلى كودك 
براى راننده هايى كه فرزند كوچك دارند نيز گفت: اين 
پيشنهاد را داده ايم تا بتوانيم آن را جزو كدهاى تخلفاتى 

محسوب كنيم.

ســردار مهرى دربــاره درصد كودكان فوت شــده در 
ســوانح رانندگى گفت: در ٩ ماهه اول امســال، تعداد 
جانباختگان از نظر گروه سنى بدين شرح است كه تا سن 
ده سالگى، ٨ درصد، بين ١١ تا ٢٠ سالگى ٦ / ١١ درصد، 
بين ٦١ تا ٧٠ ســالگى ٨ / ٨ درصد و ٧١ ســال به باال
 ٢ / ٩ درصد جان خود را در تصادفات رانندگى از دست

 داده اند.
رئيس پليس راهور ناجا ، كاهش سرعت خودرو،  ترويج 
بستن كمربند ايمنى و اســتفاده نكردن از تلفن همراه 
حيــن رانندگى از جملــه نشــانه هاى افزايش آگاهى 

رانندگان از خطرات است.

رانندگان الكلى ٤٠٠ هزار 
تومان جريمه مى شوند

جمع آورى اطالعات
 ٥٠٠٠ شهيد دانشجو در كشور

حق شماست...
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: دسترســى 

آزاد به اطالعات را حق مردم مى دانيم. 
محمود واعظــى افزود: البته اين مســئله بدين معنا 
نيست كه در فضاى مجازى هر سايتى كه محتواى 
مســتهجن و يا ضددينى و ضدامنيت داشته باشد، 

بتواند فعاليت كند. 
وى با بيان اينكه ما به قانون متعهد هستيم، گفت: ما 
سعى مى كنيم فضاى مجازى را پاكسازى كنيم. اين 
بدان معنا نيست كه مطالبى كه مشكلى ندارد در اختيار 
مردم قرار نگيرد. بر همين اســاس دنبال رهاسازى 
فضاى مجازى نيستيم اما دسترسى آزاد به اطالعات 

را حق مردم مى دانيم.

ويژگى دانش آموزان بسيجى
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: دانشگاه ها از 
مراكز بسيار محترم  هستند و اگر كسى حرف خالف 
حقى بزند با مكانيزم هاى موجــود بايد با آن برخورد 
شود اما اگر يك دانشجو حرف حقى مى زند، چرا بايد 

به كميته انضباطى فرا خوانده شود؟
ســردار غالمحســين غيب پرور با تأكيــد بر اينكه 
دانش آموزان بســيجى بايــد جزو شــاداب ترين و 
مؤدب ترين دانش آمــوزان مدارس باشــند، افزود: 
فضاى مجازى و به ويژه شــبكه هاى اجتماعى كه از 
منظر ادب بيان و اخالق وضعيت نامناسبى يافته است، 
ضرورت تأثيرگذارى دانش آموزان و جوانان انقالبى را 

براى اصالح اين محيط دو چندان كرده است.

خياط در كوزه 
رئيس اتحاديــه خياطان زنانــه و مردانــه تهران 
تصريح كرد كه قاچاق پوشــاك نيمــى از خياطان 
و توليدكننــدگان را بيكار كرده اســت و بســيارى 
از محصــوالت توليــد شــده در انبارهــا مانده و 
نمايشگاه هاى بهاره هم منفعتى براى توليدكنندگان 

ندارد.
حبيب طهماسبى درباره بازار شب عيد گفت: قدرت 
مالى مردم كاهش يافته و اين عامل به عالوه واردات 
بى رويه قاچاق باعث شده است كه افزايش تقاضا در 

بازار شب عيد مورد انتظار ما نباشد.

خانه دارى ديپلماتى 
در ميان آگهى ها كه اين روزهــا در نبود حجم قابل 
توجه تقاضا بــراى اجاره ملــك در مناطق مختلف 
شــهر تهران خودنمايى مى كند، اغلب واسطه هاى 
ملكى تالش دارند با به كار بــردن عباراتى، زودتر از 
ساير همكاران خود آپارتمان مناسب و مورد تقاضاى 
خانواده هاى خارجى را از ميان امالك شاخص شهر 
تهران به دست آورده و حق الزحمه مناسبى از طرفين 

معامله دريافت كنند.
عمده خانواده هــاى خارجى كه ايــن روزها در بازار 
مسكن پايتخت به دنبال آپارتمان هاى اجاره اى براى 
اقامت هستند ديپلمات ها يا فعاالن اقتصادى هستند 
كه بعد از اجرايى شدن برجام به تدريج در حال ورود به 
پايتخت هستند. آنطور كه واسطه هاى ملكى مى گويند 
اغلب اين ديپلمات ها خواهان اجاره آپارتمان مبله در 
مناطق شــمالى تهران به خصوص منطقه يك تا ٣ 

شهر تهران هستند.

زلزله چند ميليون تهرانى را 
مى كشد؟

 رئيس سازمان مديريت بحران و معاون وزير كشور 
گفت: هم اكنون آمادگى الزم براى برخورد با حوادث 
طبيعى و غيرطبيعى را نداريــم و به جرأت مى توان 
گفت در صورت وقوع زلزله در تهران، يك ميليون و 
٨٠٠ هزار نفر در روز اول حادثه جان خود را از دست 

خواهند داد.
 به گزارش ايسنا، اسماعيل نجار گفت: به طور متوسط 
هر ١٧٠ سال يك زلزله باالى ٧ ريشتر در تهران به 
وقوع مى پيوندد و هم اكنون حتى از اين مدت هم فراتر 
رفته و بيم آن مى رود كه هر روز اين فاجعه در پايتخت 

كشور رخ دهد.

چرك نويس

رئيس صنــدوق رفاه دانشــجويان گفت: زمــان تعطيلى 
خوابگاه ها براى ايام نوروز در اختيار خود دانشگاه هاست و 
صندوق رفاه دانشجويى در اين خصوص تصميمى نمى گيرد.
ذوالفقار يزدانمهر اظهار داشــت: با توجه به نزديك شدن 
به ايام نوروز خوابگاه هاى دانشــجويى هم در تاريخ هاى 

متفاوتى تعطيل خواهند شد.
وى افزود: زمان تعطيلى خوابگاه ها در اختيار خود دانشگاه ها 
و تصميمات الزم بر عهده هيئت رئيسه است و صندوق رفاه 

دانشجويان در اين خصوص تصميمى نمى گيرد.
رئيس صندوق رفاه دانشجويى در ادامه گفت:ممكن است 
دانشگاهى بخواهد به دليل تعميرات، خوابگاهى را زودتر 
تعطيل كند و خوابگاه ديگرى اينگونه نباشد.  به همين دليل 

زمان تعطيلى در خوابگاه ها متفاوت است.
يزدانمهر در پايان گفت:دانشــجويان براى اطالع از زمان 
تخليه خوابگاه ها در تعطيالت نوروز، به ســايت دانشگاه 

خود مراجعه كنند.

معاون تحقيقات و فنــاورى وزير بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكى گفت: حدود ٥٥ درصــد از مرگ ها 
در ايران زودرس اســت و به هميــن دليل هدف اصلى 
مراكز پايش ســالمت، انجام پژوهش و تحقيقات براى 
پيشگيرى از بيمارى هاى غير واگير براى جلوگيرى از 

اين نوع مرگ هاست.
به گزارش ايرنــا، دكتر رضا ملك زاده افزود: هر ســال 
٢١٣هزار نفر زير ٧٠ سال و صد هزار نفر زير ٥٥ سال بر 

اثر مرگ زودرس فوت مى كنند. 
وى ادامه داد: بســيارى از بيمارى هايــى كه به مرگ 
زودرس منجر مى شود، غير واگير است و به علت افزايش 
وزن و چاقى، عدم تحرك، تغذيه نامناسب و مصرف زياد 

انرژى به وجود مى آيند. 
معاون تحقيقات و فناورى وزارت كشور ادامه داد: در سال 
هاى ٤٨ و ٤٩ اميد به زندگى در بدو تولد ٥٠ سال بود و 
هم اكنون در مردان ايرانى اين عدد به ٧٧ سال و در زنان 

به ٨٨ سال رسيده است . 

گروهى از دانشــمندان روس با همكارى استادان دانشگاه 
كرمان در كوير لوت ايران بقاياى شهاب سنگى را يافتند كه 
تصور مى شود حاصل تولد منظومه شمسى در٤/٥ ميليارد 

سال قبل بوده است.
به گزارش مهر، «ويكتور گروخوفسكى» دانشمند روسى 
كه بقاياى يك شهاب سنگ متالشى شده در روسيه را در 
سال٢٠١٣ يافت، اكنون در كوير لوت نيز بقايى از يك شهاب 

سنگ كشف كرده است.
به نظر مى رسد آب و هواى خشك اين صحرا به حفظ بقاياى 

شهاب سنگ٤/٥ميليارد ساله كمك كرده است.
در هر حال گروهى متشكل از چهار زمين شناس از دانشگاه 
دولتى فدرال اورال، براى يافتن شواهدى از شهاب سنگ 
هاى مشابه سال ٢٠١٣ كه به شهر «چاليابينسك» روسيه 
برخورد كرد، كوير لوت را بررســى كردند. در اين تحقيق 
گروهى از محققان دانشگاه كرمان نيز با آنها همكارى كردند.

اين گروه نمونه هايى به وزن ١٣ كيلوگرم كشف كردند كه 
به شهاب سنگ شباهت داشتند. همچنين تصور مى شود ٨٠ 

درصد از نمونه ها، منشأ فرازمينى داشته باشند.

تصور بر اين اســت كه اين نمونه ها بخشــى از يك باران 
شهاب سنگى باشــند، زيرا حدود ده تكه از ٧٠ نمونه جمع 

آورى شده حاوى يك نوع ماده شهاب سنگى هستند.
دانشمندان معتقدند اين شهاب سنگ ها حاصل فرآيند تولد 
منظومه شمسى در٤/٥ ميليارد سال قبل است. اما براى تأ ييد 

آن به آزمايش هاى بيشترى نياز است.
به همين دليل نيمى از مواد كشــف شــده در ايران باقى 
مى ماند و بخش ديگر براى آزمايش هاى بيشتر در روسيه 

است.

مديركل امورفنى مستمرى هاى تأمين اجتماعى، قوانينى 
نظير بازنشستگى پيش از موعد را مغاير با اهداف اقتصاد 
مقاومتى و موجب بــه مخاطره افتادن ســازمان تأمين 

اجتماعى برشمرد.
به گزارش مهر، سيدمحمدعلى جنانى گفت: جلوگيرى 
از مصارف بى رويه و مديريت تعهدات بلندمدت از اركان 
اقتصاد مقاومتى در صندوق هاى بازنشستگى است اما آمار 
شاخص ها در سازمان تأمين اجتماعى، به عنوان صندوقى 
كه بيش از ٤٠ درصد جمعيت كشور را از پيش از تولد تا پس 
از مرگ تحت پوشش خود دارد، وضعيت نگران كننده اى 

را نشان مى دهد.
وى افزود: آمارهاى ما نشان مى دهد كه مصارف در اين 
حوزه به شدت در حال افزايش است، به گونه اى كه از سال 
٦٠ تا سال ٩٤ رشد مستمرى بگيران سازمان ١٥ برابر شده 
در حالى كه تعداد بيمه شــدگان ما٧/٨ برابر رشد داشته 
است. از طرف ديگر تعداد مستمرى هاى برقرار شده در 
سازمان از سال ٥٥ تا ٨٥، يعنى در مدت زمانى ٣٠ ساله، 

برابر بوده با ميزانى كه در ٩ سال اخير ايجاد شده است.
جنانى تصريح كرد: اين اعداد نشان مى دهد شاخص هاى 
پيشتيبانى ســازمان تأمين اجتماعى به نصف تقليل پيدا 
كرده و تعهدات بلند مدت به سرعت در حال افزايش است.
وى ادامه داد: آمارهاى ما طى يك دهه، نشان مى دهد ٣١ 
درصد هزينه هاى بلندمدت سازمان در سال ٩٤ مربوط به 
بازنشسته هاى پيش از موعد و ٢٤ درصد بازنشستگى هاى 
ما در مشاغل سخت و زيان آور است كه اينها براى ما بسيار 

نگران كننده است.
مديركل امور فنى مستمرى هاى تأمين اجتماعى ادامه 
داد: ما براى هر مورد بازنشستگى پيش از موعد در مشاغل 
سخت و زيان آور ٩ سال بيش از ديگران ارفاق مى دهيم، 
٥٣٠ هزار تومان پول بيشــترى بابت هر مستمرى بگير 
مى پردازيم، به طور متوسط ٩ سال زودتر بازنشسته مى 
كنيم و به طور متوسط ٩ سال كمتر حق بيمه مى گيريم و 
ميانگين سنى اين عزيزان هم ١١ سال كمتر از مستمرى 

بگيران معمولى ماست.
وى با طرح اين سئوال كه آيا بازنشسته كردن ١٤٤ هزار و 
١٤٠ نفر با سن كمتر از ٥٠ سال، با اهداف اقتصاد مقاومتى 
تطابق دارد يا مغايرت، گفت: اين افراد كه زير ٥٠ سال سن 
دارند بعد از بازنشستگى دوباره به سر كار بر مى گردند و 
يك فرصت شغلى را از يك جوان مى گيرند و در شغل دوم 

هم به صندوق ها حق بازنشستگى نمى پردازند.
جنانى افزود: ما به طور متوسط در بحث بازنشستگى پيش 
از موعد و مشاغل سخت و زيان آور، مجموعاً دو ميليون و 

٨٦١ هزار و ٨٩١ سال به اين افراد ارفاق مى دهيم!
وى ادامه داد: از طرف ديگر ميانگين ســن بازنشستگى 
عادى در زمان برقرارى ٥٩ سال است ولى اين ميانگين 
در بازنشستگى مشاغل سخت و زيان آور ٤٨ سال است! 

اگر اميد به زندگى در كشور را ٧٥ سال در نظر بگيريم اين 
افراد خودشان ١٦ سال از بازنشستگى استفاده مى كنند! 
اين شاخص در بازنشســتگى پيش از موعد به ٢٧ سال 
مى رسد. البته استفاده خانواده و مستمرى بگيرانشان كه 

امرى جداگانه است.
وى افزود: ما در اقتصاد مقاومتى مى گوييم بايد بهره ورى 
را باال برده، از تالش و كوشش نيروى انسانى استفاده بهينه 
و ايجاد و رشد اشتغال را پيگيرى كنيم و... در اين شرايط 
اين سئوال مطرح مى شــود كه آيا تحميل بازنشستگى 
پيش از موعد و بازنشستگى در مشــاغل سخت و زيان 
آور به سازمان تأمين اجتماعى در راستاى اهداف اقتصاد 

مقاومتى است.
جنانى افزود: از اهــداف اقتصاد مقاومتــى، ماندگارى 

صنــدوق هــاى بازنشســتگى اســت چرا كــه اين 
صندوق ها بايد بماند تا ما بتوانيــم از نيروى كار و كارگر 
و توليد صيانت كنيم و اگــر موجوديت اين صندوق ها به 
خطر بيافتد امنيت ملى كشــورمان دچار اختالل خواهد

 شد.
وى خاطر نشــان كرد: با تحميل اينگونــه قوانين نظير 
بازنشســتگى زنان با ٢٠ سال ســابقه كار، بازنشستگى 
رانندگان تاكسى با ٢٥ سال ســابقه، همسان سازى ها 
بدون تأمين بار مالى، بازنشســتگى در مشاغل سخت و 
زيان آور، سخت و زيان آور محسوب كردن مشاغلى كه 
قاعدتاً سخت و زيان آور نيستند و... كه بعضاً متأسفانه در 
قانون برنامه ششم هم آمده سازمان تأ مين اجتماعى دچار 

مخاطره خواهد شد.

رئيس انستيتو پاستور ايران گفت: كار كارشناسى انتقال 
فناورى توليد واكسن «پنتاواالن» از كوبا به ايران انجام 
شد و مشكالتى در مورد قيمت انتقال فناورى توليد اين 

واكسن به ايران وجود داشت.
دكتر مصطفى قانعى گفت: كوبا براى انتقال فناورى توليد 
واكسن پنتاواالن به ايران ١٥ ميليون دالر را درخواست 
كرد اما ما حاضر نشــديم در مورد انتقــال فناورى اين 
واكسن، پولى را پرداخت كنيم و پيشنهاد داديم كه آنها در 

بخشى از فروش اين واكسن، سهيم باشند.
وى گفت: در خصوص زمان بندى انتقال فناورى توليد 
اين واكسن به ايران توافقاتى انجام و بنا شد طرف كوبايى 
به ايران سفر كند و وضعيت زيرســاخت هاى ايران را 
بررسى و در صورت لزوم، زيرساخت ها را ارتقا بدهيم تا 

پنتاواالن در ايران توليد شود.

رئيس انستيتو پاستور ايران بخشى از مذاكرات كميسيون 
مشترك اقتصادى ايران و كوبا را مربوط به حوزه تحقيق 
و توسعه پزشــكى عنوان كرد و گفت: در حال حاضر در 
ايران و كوبا واكســن« پنوموكوك» توليد نمى شود اما 
كار كارشناسى براى توليد آن در حال انجام است و اين 
واكسن به شدت مورد نياز است كه بنا شد براى توليد آن 

تحقيقات مشتركى انجام شود.
وى با اشاره به ســابقه طوالنى كوبا در توليد داروهاى 
بيوتكنولــوژى، اظهــار داشــت: در كوبــا ١٨ داروى 
بيوتكنولوژى توليد مى شود كه خوشبختانه ١٤ داروى 
آن در ايران هم توليد مى شود و براى توليد چهار  داروى 
بيوتكنولوژى ديگر نيازمند تحقيق و توسعه هستيم و بنا 
شد طرف كوبايى در اين زمينه با شركت هاى دانش بنيان 

ايرانى همكارى كند.

هشدار مديركل امور فنى مستمرى هاى تأمين اجتماعى درباره بازنشستگى پيش از موعد

خطر در كمين صندوق هاى بازنشستگى است

درخواست ١٥ ميليون دالرى كوبا براى
 انتقال واكسن «پنتاواالن» به ايران

همكارى دانشمندان روسى و ايرانى

نشانه هاى تولد منظومه شمسى در كوير لوت

٥٥ درصد مرگ ها در 
ايران زودرس است

زمان تخليه خوابگاه هاى 
دانشجويى براى نوروز

برآوردهــا از وجود بالغ بــر ١١ هزار كانــال  تلگرامى و 
شــبكه هاى اجتماعى باالى پنج هزار عضو در ســطح 

كشور حكايت دارد.
به گزارش ايســنا، رئيــس مركز فنــاورى اطالعات و 
رســانه هاى ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
تأكيد كرده است كه ما به دنبال ايجاد يك فضاى سالم و 
ايمن براى كاربران و خانواده ها هستيم و انتظار مى رود تا 
سال آينده بتوانيم تا حدودى به ايجاد يك فضاى محدود 

سالم و ايمن برسيم.
او اخيراً با اشاره به اجراى طرح ســاماندهى كانال هاى 
تلگرامى و شــبكه هاى اجتماعى با بيــش از پنج هزار 
دنبال كننده و الزام آنها به ثبت در وزارت ارشــاد  اعالم 
كرده كه تاكنون چهار هزار و٧٠٠ كانال و گروه با بيش از 

پنج هزار عضو ثبت رسمى شدند.
به گفته سيد مرتضى موســويان اين كانال ها و گروه ها 
مورد حمايت وزارتخانه فرهنگ و ارشــاد اسالمى قرار 
مى گيرند و برآوردهــا از وجود بالغ بــر ١١ هزار كانال  
تلگرامى و شبكه هاى اجتماعى باالى پنج هزار عضو در 

سطح كشور حكايت دارد.
بر اين اساس تنها اين كانال ها و گروه هاى ثبت شده اجازه 
تبليغات دارند. عالوه بر آن، اين كانال ها و شــبكه هاى 
اجتماعى ثبت شده مى توانند با درخواست از وزارتخانه 

مجوز تأسيس واحد فرهنگى ديجيتال دريافت كنند.
 از سوى ديگر رئيس مركز فناورى اطالعات و رسانه هاى 
ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى از معافيت 
مالياتى اين شــبكه ها و گروه هاى مجوزدار خبر داد و 
گفت: عالوه بر اينها وزارتخانه خدمات ديگرى همچون 
تسهيالت كسب و كار، آموزش رايگان و... را نيز به آنها 

ارائه خواهد داد.
اما سايت ها و وبالگ ها نيز مى توانند پس از انجام فرآيند 
ثبت قانونى از اين مزايا بهره مند شوند و به گفته مسئوالن، 
همه اين اقدامات با هدف ساماندهى محتواى ديجيتالى 

در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى انجام مى شود.
وزارت ارشــاد در خصوص گروه ها و شبكه هاى زير پنج 
هزار  عضو نيز اعالم كرده كه از نظر اين وزارتخانه منعى 
وجود ندارد و براى ثبت اين كانال ها و شبكه ها نيز آمادگى 

وجود دارد.

آخرين آمار 
كانال هاى تلگرامى

يك پژوهشگر و مدرس ايرانى بخشى از يك دايره 
 المعارف رخدادهاى محورى در تاريخ اديان را كه در 

آمريكا به چاپ رسيده، تأليف كرده است.
رامين حاجيان فرد در گفتگو با ايسنا، درباره اين دايره 
 المعارف اظهار داشت: تاريخ دين و باورهاى معنوى 
آدمى شــايد به قدمت زندگى او در اين كره خاكى 
باشد. برخى از رخدادهاى مرتبط با دين، سرنوشت 
عده زيادى از مردم را دســتخوش تغييــر كرده و 
همچون نقطه اى برجسته بر محور پيش رونده تاريخ 

خودنمايى مى كند.
او ادامه داد: دايره  المعارف رخدادهاى مهم در دين 
با حمايت دانشــگاه فلوريدا در «جكسون ويل» و 
با ويراستارى پروفســور «اندرو هولت» و «فلورين 
كورتا» توسط انتشــارات «آ-ب-سى سليو گرين 
وود» در اواخر سال ٢٠١٦ ميالدى در سه جلد منتشر 
شد و در هزارو٤٧ صفحه، مهمترين وقايع تاريخ ساز 

دينى ثبت شده است.
اين پژوهشــگر كه شــش مدخــل از ايــن دايره 
 المعارف را تأليف كرده اســت، درباره همكارى اش 
با دست اندركاران تهيه آن، گفت: همكارى و ارتباط 
من با عده اى از پژوهشگران در حوزه مطالعات ايران 
و هند در خارج از كشور شروع شد. حدود دو سال پيش 
نيز با ويراســتاران دايره  المعارف يادشده آشنا و در 
جريان تماس با آنها بخش هايى را برگزيدم و شروع 

به پژوهش و نگارش كردم.
حاجيان فرد كه مدرك دكترا در رشته تمدن اسالم و 
جهان با گرايش هنر اسالمى از دانشگاه بين المللى 
اســالمى مالزى دارد، درباره مدخل هايى كه نوشته 
است، اظهار داشت: شــش مدخلى كه از اين دايره 
 المعارف نوشته ام، شامل مانى و تأسيس دين مانوى، 
بوكو تكين و گرايش اويغورها به آئين مانويت، شاه 
اسماعيل و تأسيس سلسله صفوى، دودمان صفوى و 
تأسيس نخستين حكومت شيعه، احداث مسجدجامع 

دهلى، ناآرامى هاى آيودهيا و شــورش هاى بمبئى 
است.

حاجيان فــرد دربــاره چگونگى دسترســى به اين 
كتاب، گفت: اين مجموعه به زبان انگليســى است 
و در وبسايت هاى مختلف فروش كتاب مثل آمازون 
به صورت چاپى و همچنين  به شكل نسخه ديجيتالى 
در دســترس عالقه مندان قرار گرفته است. طبيعتاً  
كتابخانه ها و مراكز علمى مى توانند آن را براى غناى 
بخش كتب مرجع خود سفارش دهند و در دسترس 

پژوهشگران بگذارند.

همكارى يك ايرانى با
 دايره  المعارفى چاپ شده در آمريكا
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان در خصوص 
اینکه آیا مواد مخدر جدیدي تاکنون شناســایی شده یا 
خیر گفت: مواد مخدر عمومًا به سه دسته سستی زاها، 
توهم زاها و توان افزاها تقسیم بندي می شوند و تاکنون 
موادهاي کشف شــده در این سه دســته بوده و مواد 

ناشناخته اي نداشتیم.
سرهنگ سید تقی حسینی عنوان داشــت: اخیراً ماده 
مخدر جدیدي در یکی از اســتان ها کشــف شــد که 
پس از بررســی هاي صورت گرفته مشخص شد این 
ماده نیز جزو دســته سســتی زاها بوده و ماده جدیدي

 نیست.

وى در ادامه افزود: خرده فروشــان مــواد مخدر براي 
جلب مشتري هاي خود یکسري ترکیباتی به هروئین 
اضافه کرده و اسم جدیدي روي آن می گذارند که این 
کار آنها باعث بروز خطرات در بیــن مصرف کنندگان 

می شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان با اشــاره به 
آزمایش هاي صورت گرفته بر روي هروئین هاي کشف 
شده اظهار داشــت: یک نوع اســید در هروئین به کار 
می رود که بسیار کشنده است به طوري که اگر فردي 
ذره اي از آن را بخورد در همان لحظه جانش را از دست 

می دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 
اشاره به اینکه سال گذشته در حدود 120 معدن در استان 
تعطیل شده اســت، گفت: در طرح رونق بالغ بر هشت 
هزار میلیارد ریال تســهیالت به واحدهاى نیازمند در 
بخش هاي صنعت و کشاورزى استان اصفهان پرداخت 

شده است.
اسرافیل احمدیه با اشاره به اینکه استان اصفهان 9 هزار 
و 200 واحد پروانه بهره بردارى صنعت دارند، گفت: از 
این تعداد دو هزار و250 مورد صنایع معدنى هســتند و 
درحدود 206 هزار میلیارد ریال در آنها سرمایه گذارى 

شده است.

به گفته وى، اســتان اصفهان در طرح هاى باالى 40 
درصد در کشور از نظر اشتغال و سرمایه گذارى باالترین 
تعداد را دارد و امیدوارم با کمک همه فعاالن بتوانیم این 
طرح ها را به بهره بردارى برســانیم تا 180 هزار شغل 

مستقیم ایجاد شود.
وى با اشــاره به اینکه در طرح رونق براي حدود 734 
واحد صنعتی در اســتان، هزار میلیارد تومان تسهیالت 
در نظر گرفته شــد، بیان داشــت: در این رابطه بالغ بر 
هشــت هزار میلیارد ریال تســهیالت بــه واحدهاى 
نیازمنــد در بخش هاي صنعت و کشــاورزى پرداخت 

شد.

ماده مخدر جدیدى 
کشف نشده است

پرداخت تسهیالت به 
بخش صنعت و کشاورزى 

جمال نوروزباقرى 
«اکنون که با عنایــات و الطاف بیکــران الهى دوره 
دکتراى پزشــکى را با موفقیت به پایان رســانده ام و 
مســئولیت خدمت به خلق را بر عهــده گرفته ام، در 
پیشــگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که داناى 
آشکار و نهان است و نامش آرامش دل هاى خردمندان 
و یادش شفاى آالم دردمندان، سوگند یاد مى کنم که 
همواره حدود الهى و احکام مقــدس دینى را محترم 
شــمارم، از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و سالمت و 
بهبود آنان را بر منافع مادى و امیال نفسانى خود مقدم 
بدارم.در معاینه و معالجه، حریم عفاف را رعایت کنم و 
اسرار بیماران خود را، جز به ضرورت شرعى و قانونى، 
فاش نســازم.خود را نســبت به حفظ قداست حرفه 
پزشــکى و حرمت همکاران متعهد بدانم و از آلودگى 
به امورى که با پرهیزکارى و شرافت و اخالق پزشکى 
منافات دارد، اجتناب ورزم. همواره براى ارتقاى دانش 
پزشــکى خویش تالش کنم و از دخالت در امورى که 
آگاهى و مهارت الزم را در آن نــدارم، خوددارى کنم.

در امر بهداشت، اعتالى فرهنگ و آگاهى هاى عمومى 
تالش کنیم و تأمین، حفظ و ارتقاى سالمت جامعه را 

مسئولیت اساسى خویش بدانم.»
این همان قسم نامه معروف پزشکى است که دوستان 
اهل طب پس از خواندن درس هایشان و براى عملى 
کردن علمشان آن را با دست راست خود مزین کرده و 

به آن قسم خوردند.
در ابتداى این قســم نامه ،پزشــک متعهد مى گوید: 

مسئولیت خدمت به خلق را بر عهده گرفته ام.
ســپس مى افزاید: از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و 

سالمت و بهبود آنان را بر منافع مادى و امیال نفسانى 
خود مقدم بدارم.

درپایان نیز مى گوید: از دخالت در امورى که آگاهى و 
مهارت الزم را در آن ندارم، خوددارى کنم.

این روزها اشتباهات پزشکى به خصوص در اصفهان به 
یک امر عادى و طبیعى بدل شده است. یعنى اگر شما 
سالمت از اتاق عمل و یا مطب دکتر بیرون بیایید، بدون 
شــک آن دکتر، دکتر خوبى نبوده است! مگر مى شود 

شما بیمار بروید و سالم برگردید؟ مى شود؟!
در این سال که به پایان آن نزدیک مى شویم حوادث 
پزشکى اصفهان نمود بیشترى به خود گرفته است. اگر 
نگاهى به پشت ســر خود بیاندازید و برخى از حوادث 
پزشکى اصفهان که رسانه اى شده است را مرور کنید 

بیش از پیش متوجه شرایط اورژانسى آن خواهید شد:
* نوزاد در بیمارستان متولد مى شود؛ پدر پشت در اتاق 
زایمان انتظار مادر و فرزند را مى کشد، پس از دقایقى، 
پرستاران، مادر که هنوز به خوبى به هوش نیست را به 
بخش منتقل مى کنند. اما همچنان خبرى از نوزاد تازه 
متولد شده نیست. پدر با اضطراب راهرو بیمارستان را 
سراسیمه باال و پایین مى رود و بعد از یک ساعت پرستار 
بخش، نوزاد را با صورت بخیه شــده بــه آغوش پدر 
مى رساند. رئیس بیمارستان به پدر نوزاد مى گوید برود 

و یک ماه دیگر اگر صورت نوزاد خوب نشد برگردد! 
* کودکى دو ساله در یکى از بیمارستان هاى اصفهان از 
ناحیه دست چپ تحت عمل جراحى قرار گرفت و این 
موضوع اعتراض اولیاى کودك را در پى داشت. اولیاى 
کودك مدعى بودند که کودك دو ساله آنها هنگام تولد 
از ناحیه تاندون دست راست آسیب دیده بود و براساس 

توصیه پزشکان باید در دو سالگى تحت عمل جراحى 
قرار مى گرفت. این کودك در یکى از بیمارستان هاى 
اصفهان تحت عمل جراحى قرار گرفت که پزشــک 

معالج به اشتباه دست چپ او را عمل کرد.
*و اما تازه ترین اشتباه پزشکى اصفهان: دختر جوانى 
براى خارج کردن کیستى که در شکم داشت در یکى 
از بیمارستان هاى خصوصى اصفهان بسترى شده بود 
اما پس از جراحى مشخص شد که پزشک متخصص 
سرشــناس اصفهانى در اشــتباهى عجیب، به جاى 
کیست، تنها کلیه بیمار را از بدنش خارج کرده و دختر 

جوان از این پس باید دیالیز شود!
جوابیه هــاى مرتبط با هرکدام از حــوادث براى خود 

خواندنى است:
* رئیس سازمان نظام پزشــکى اصفهان در ارتباط با 

خبر بریدگى صورت نوزاد تازه متولد شده توسط جراح 
در یکى از بیمارستان هاى دولتى اصفهان اظهار داشت: 
اطالعات من از این جریان در حد شماست. عباسعلى 
جوادى بیان داشــت: خبر را تنها از شبکه هاى مجازى 
مطلع شدم و در همان حد مى دانم. وى در پاسخ به اینکه 
«آیا شما پس از مطلع شدن، پیگیر نشدید در کدامیک 
از بیمارســتان هاى دولتى این جراحى انجام گرفته و 
آیا اساسًا این مسئله صحت دارد یا خیر»، اضافه کرد: 
نزدیک به 50 بیمارستان در استان اصفهان وجود دارد 
و روزانه جراحى هاى زیادى انجام مى شود. من نباید 
پیگیر باشــم بلکه باید خود مردم به مــا مراجعه کنند. 
جوادى در پاسخ به این سئوال که «پدر نوزاد اعالم کرده 
که به نظام پزشکى شکایت کرده است، این پرونده در 
چه مرحله اى قرار دارد»، گفت: من اطالعى ندارم و اگر 

شکایت کرده باشد پس ثبت شده است.
* روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با تأیید 
خبر جراحى اشتباه دست کودك دوساله جوابیه اى صادر 
کرد.  روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در 
این جوابیه با اشــاره به اینکه مورد یاد شده شکستگى 
نبوده و عکس و تصویر نداشــته اســت، تصریح کرد: 
متأسفانه جراح در اتاق عمل اشتباه کرده است. دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان اضافه کرد: عمل تاندونى بوده 
و تصحیح شده و دست مبتال توســط همان پزشک، 

جراحى شده است.
*و اما تازه ترین جوابیه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: 
سرپرست روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
در باره خبر برداشــتن کلیه یک بیمار اصفهانى هنگام 
عمل جراحى برداشت کیست گفت: بررسى هاى اولیه 
نشــان مى دهد که کلیه بیمار به دلیل دســت اندازى 
کیســت بر روى آن، قابل حفظ کــردن نبوده و جراح 
ناچار به برداشــتن آن بوده اســت.  کیانوش جهانپور 
افزود: بررســى هاى اولیه نشان مى دهد که این عمل 
جراحى، اشــتباه نبوده و ما منتظر جواب آزمایش هاى 
پزشکى براى اعالم نظر قطعى در باره آن هستیم. وى 
با بیان اینکه این عمل جراحى حدود یک ماه پیش بر 
روى یک زن 38 ساله توسط یک جراح مجرب انجام 
شده است، اظهار داشــت: این بیمار به طور مادرزادى 
فقط یک کلیه داشــته که آن هم در محل طبیعى خود 
نبوده و به اصطالح «کلیه لگنى» داشته است. جهانپور 
ادامه داد: به نظر مى آید جراح هنگام برداشتن کیست 
متوجه دست اندازى آن بر روى کلیه شده و با توجه به 
اینکه کلیه قابل حفظ کردن نبوده، ناچار به برداشتن آن 
شده اســت. وى با بیان اینکه بیمار هنگام عمل دچار 
خونریزى شده اســت، تصریح کرد: دو جراح مجرب 
دیگر نیز براى این عمل به کمــک آمدند و جان بیمار 

را حفظ کردند.
سرپرســت روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان با اشــاره به اینکه این بیمار اکنون در بخش 
مراقبت هاى ویژه بیمارســتان الزهــرا(س) اصفهان 
بسترى و منتظر پیوند کلیه است، افزود: همه اقدامات 
الزم براى حفظ جان بیمار انجام شــده و صدور رأى 
عجوالنه به نام «اشتباه پزشکى»، مایه تأسف و خیانت 

در کار رسانه اى است.
در انتهاى این گزارش، به دلیل تلفظ اشــتباِه «اشتباه 
پزشــکى» و «خیانتکارى در امور رســانه» از تمامى 
پزشــکان گرامى از خیابان آمادگاه گرفته تا شــمس 
آبــادى و دیگــر دکترهــاى وابســته عذرخواهــى 

مى کنیم!

از قسم نامه پزشکى چه خبر؟! خبر

جابه جایى 32 اصله درخت
مدیرامورپارك ها، فضاى سبز و زیباسازى شهردارى 
گلپایگان گفت: عملیات جابه جایى 32 اصله درخت 
در مسیر اجراى پروژه بلوار امام رضا(ع) در گلپایگان 

اجرا شد.
سینا ناظمى اظهار داشت: عملیات اجراى جابه جایى 
درختان تقاطـع خیابان غدیر و بلوار امـام رضا(ع) در 

راستاى آزاد سازى بلوار آغاز شد.
وى با بیان اینکه این درختان از نوع چنار با قدمت 30 
سال هستند، تصریح کرد: به منظور جلوگیرى از وارد 
شدن ضربه به ریشه درختان زمین اطراف درختان به 
طول و عرض دو متر حفر و سـپس درختان به روش 

علمى با بیل مکانیکى خارج مى شوند.

13 درصد معتادان 
دانش آموز هستند

مسئول دفتر سیاسى فرماندارى شهرضا گفت: اگر در 
دهه هشتاد، 30 هزار دانش آموز داشتیم که براى یک 
بار از مواد مخدر استفاده کرده اند، در سال 90 این آمار 

به 45 هزار نفر رسیده است.
محمدرضا انصارى پور با بیان اینکه نخستین اولویت 
ما در مسـائل اجتماعى اعتیاد است، اظهار داشت: در 
مسـئله اعتیاد یکى از مهمتریـن نگرانى هاى امروز 
کاهش سن اعتیاد در جامعه است که به یک واقعیت 

تبدیل شده است.
وى بـا اشـاره بـه فراگیـرى اسـتفاده از مـواد مخدر 
صنعتى در جامعه افزود: در سـال 87 بالغ بر 30 هزار 
مصرف کننـده نوجوان مـواد مخدر داشـتیم که این 
میـزان در سـال 90 برابر بـا 13 درصـد کل معتادان 
موجود در جامعه بوده اسـت که همگـى خود معرف

 بودند.

تکمیل تعریض پل فلزى تا 
10 اسفند ماه 

مدیر طرح تعریض پل فلزى گفت: تعریض پل فلزى 
تا 10 اسفند ماه سال جارى تکمیل مى شود.

مرتضـى قدیریـان اظهار داشـت:  عملیـات اجرایى 
طرح تعریـض پل فلزى بـراى کاهش بـار ترافیکى 
خیابان هـاى مطهـرى، سـعدى و حکیـم نظامى در 
دسـت اجراسـت. وى با اشـاره به اینکه ایـن پروژه 
تاکنـون 95 درصـد پیشـرفت کـرده اسـت، افزود: 
طـرح تعریض پـل فلزى تـا 10 اسـفند مـاه تکمیل 

مى شود.
مدیر طرح تعریض پل فلزى با اشاره به اینکه پیاده رو 
سازى روى عرشه پل تکمیل شده اسـت، ادامه داد: 

پیاده رو سازى اطراف پروژه نیز در دست اجراست.
قدیریـان عنـوان کـرد: زیبـا سـازى طـرح تعریض 
پل فلـزى تـا اردیبهشـت مـاه سـال آینـده تکمیل 

مى شود.

بررسى کارکرد تاریخ 
شفاهى در دوره معاصر 

برنامـه «اهمیـت و کارکـرد تاریخ شـفاهى در دوره 
معاصـر» امروز شـنبه 30 بهمـن ماه از سـوى موزه 
عصارخانـه شـاهى در کتابخانـه مرکـزى برگـزار 

مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، تاریخ شفاهى یکى از شیوه هاى 
پژوهش در تاریخ است که به شرح و شناسایى وقایع، 
رویدادهـا و حـوادث تاریخى بـر اسـاس دیدگاه ها، 
شـنیده ها و عملکرد شـاهدان، ناظران و فعاالن آن 

ماجراها مى پردازد.
موزه عصارخانه شاهى سـازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان به عنوان مرکز مطالعات فرهنگ 
عامه اصفهان در همین راستا با برگزارى «اهمیت و 
کارکرد تاریخ شفاهى در دوره معاصر» با حضور دکتر 
مهدى ابوالحسنى ترقى و دکتر مولود ستوده میزبان 
اساتید دانشگاه، دانشجویان و عالقه مندان به حوزه 

تاریخ در دوره معاصر خواهد بود.
عالقـه منـدان بـراى شـرکت در ایـن برنامـه 
مى توانند امروز از ساعت 16 به سالن همایش هاى 
کتابخانه مرکزى واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه 

کنند.

عمل جراحى عمل جراحى 
دختر اصفهانى دختر اصفهانى 

اشتباه نبوده است...اشتباه نبوده است...

ساسان اکبرزاده
سیزدهمین نمایشگاه صنایع غذایى، فرآورى، بسته بندى، 
محصوالت و خدمات با حضور جمعى از مسئوالن در محل 
دایمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در 
پل تاریخى شهرستان گشایش یافت و تا امروز 30 بهمن 

ماه از ساعت 15 تا 22 پذیراى بازدید عالقه مندان است.
مسئوالن سیزدهمین نمایشگاه صنایع غذایى همچنین 

نشستى با خبرنگاران داشتند. 
مدیر امور نمایشگاه هاى داخلى شرکت نمایشگاه هاى بین 
المللى استان اصفهان در ابتداى این نشست گزارشى ارائه 
داد و گفت: سیزدهمین نمایشگاه صنایع غذایى اصفهان، 
فرآورى، بسته بندى، محصوالت و خدمات در چهار هزار 
مترمربع فضاى نمایشــگاهى با مشــارکت بیش از صد 
شرکت و برند مطرح و صاحب نام از سراسر کشور، مشارکت 
برندهایى از کشور کرواســى، حضور نماینده انحصارى 
فروش برخى محصوالت غذایى کشــور ایتالیا در ایران و 
همکارى و حمایت مجموعه اتاق بازرگانى مشترك ایران و 
آلمان، اتاق ایران و چین، اتاق بازرگانى کشورهاى اسالمى 
شامل 57 کشــور زیرمجموعه، اتاق بازرگانى اصفهان، 
مؤسسه جهانى حالل و اتاق اکو، قوت و غناى خاصى به 

این نمایشگاه بخشیده است. 
مجید نایب زاده با بیان اینکه این نمایشگاه در دو سالن مجزا 
برگزار شده است، افزود: بخش ماشین آالت صنایع غذایى، 
فرآورى، بسته بندى در یک ســالن و برندهاى غذایى در 

سالن دوم در نمایشگاه به نمایش درآمده است.
مدیرامور نمایشــگاه هاى داخلى شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان گفت: در سنوات آینده و در طرح 
توسعه نمایشگاه، سعى بر آن است برندهاى برتر استان را 
به صورت همزمان با نمایشــگاه صنایع غذایى در محل 

جدید برپا کنیم. 
■■■

حاج محمد کالیى صاحب یکى از شرکت هاى مواد غذایى 
در اقلیم کردستان عراق که بیش از 27 سال سابقه فعالیت 

در جمهورى اسالمى به ویژه در استان اصفهان دارد،  هم 
گفت: کارخانجات تولیدکننده مواد غذایى مى توانند با سفر 
به اقلیم کردستان عراق وضعیت را بررسى کرده و با تجار 

تبادل نظر و بازاریابى کنند.
وى ادامــه داد: امید اســت دو طرف، مبــادالت خوبى با 
یکدیگر داشــته باشــند. زراى طاهر امینى یکى دیگر از 
صاحبان شــرکت هاى مواد غذایى اقلیم کردستان عراق 
هم با قدردانى از تالش هاى جمهورى اســالمى گفت: 
همکارى با جمهورى اسالمى ایران که کشورى قدرتمند 
است بســیار صمیمانه مى باشــد. این در حالى است که 
روزگارى ما دشــمن مشترك و سرســخت داشتیم که 

به لطف خدا  سرنگون شد.
وى افزود: به نظر من، تجار ایرانى با سفر به عراق باید در 

زمینه مواد غذایى با هم تبادل نظر کنند.
عضو هیئت نمایندگان و مســئول کمیتــه آموزش اتاق 
بازرگانى، صنایع، معــادن و کشــاورزى اصفهان نیز به 
خبرنگاران گفت: گردش تجارى حــالل در جهان یک 
میلیارد و 200 میلیون دالر اســت اما متأســفانه ســهم 
جمهورى اسالمى از این گردش تجارى فقط 0/2درصد 

مى باشد. 

کشــانى با بیــان اینکه جمهــورى اســالمى از معدود 
کشورهایى اســت که همه  تولیدات آن به صورت حالل 
اســت گفت: اگر جمهورى اســالمى ایران فقط سهم 5 
درصدى در بازار حالل جهان را بــه خود اختصاص دهد 
مى توانیم به نفت وابسته نباشــیم. بنابراین به  صادرات و 

بسته بندى تولیدات حالل باید بیشتر توجه شود. 
وى از برگزارى سمینار حالل در 30 بهمن (امروز) در اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان خبر داد و 
گفت: هدف از برگزارى این ســمینار در حاشیه برگزارى 
نمایشگاه صنایع غذایى، آشنایى با تجار ثبت برند حالل، 

تجارت حالل و... است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى صنعت پخش اســتان 
اصفهان نیز اظهار داشت: امروز 80 درصد اقالم غذایى را 
انجمن صنفى صنعت پخش توزیع مى کند و 8 درصد درآمد 

ناخالص ملى در صنعت غذایى است.
حسین همتى نژاد گفت: باور دارم که اینگونه نمایشگاه ها

پل ارتباطى بین تولید کننده و مصرف کننده است و توسعه 
روابط، توســعه اقتصاد کشــور را به ارمغان دارد بنابراین 
نمایشگاه مى تواند نماد اقتصاد مقاومتى و ابزارى براى رشد 

به حساب آمده و محل ارائه و عرضه توانمندى ها باشد.

در افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه صنایع غذایى اصفهان عنوان شد

بازار «حالل»، کلید رهایى از وابستگى به نفت
نصــف جهــان   روبــان دومین نمایشــگاه تخصصى 
موتورسیکلت، دوچرخه، اســکیت، اسکوتر، تجهیزات 
و صنایع وابســته بعد از ظهر چهارشنبه هفته گذشته از 
سوى مسئوالن بریده شد و مشتاقان و عالقه مندان این 
نمایشگاه جذاب و دیدنى مى توانند تا امروز 30 بهمن 

ماه از ساعت 15 تا 22 به بازدید از آن بپردازند.
دومین نمایشــگاه تخصصى موتورسیکلت، دوچرخه، 
اسکیت، اســکوتر و تجهیزات وابسته در محل دایمى 
نمایشــگاه هاى اســتان اصفهان در پل شهرستان با 
مشارکت 30 شــرکت کننده در ســه هزار مترمربع از 
اســتان هاى اصفهان، تهران، قم، خراسان رضوى و 
کرمانشاه و نمایندگان فروش محصوالت کشورهاى 

چین، بلژیک و ایتالیــا، آخرین دســتاوردها، خدمات 
و محصوالت خــود را به نمایش گذاشــته اند. در این 
نمایشــگاه انواع موتورســیکلت هاى برقى، بنزینى، 
هیبریدى و انژکتورى، موتورســیکلت هاى  سنگین، 
دوچرخه هاى برقى، حرفه اى و معمولى، دوچرخه ثابت، 
اسکوتر و اسکیت، تجهیزات و قطعات موتورسیکلت و 
دوچرخه، روان کننده ها و افزودنى هاى موتورى را ارائه 
مى دهند. همچنین حضور برندهاى مطرح در صنعت 
موتورســیکلت و دوچرخــه از ویژگى هــاى بارز این 
نمایشگاه است. در حاشیه این نمایشگاه نیز به بهترین 
شــعارها در حوزه ایمنى و فرهنگسازى، کاله کاسکت 

رایگان اهدا خواهد شد.

نمایشگاه  موتورسیکلت و دوچرخه 
تا امروز برپاست

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: با تحرك ویژه در سرمایه گذارى 
گردشگرى شاهد رشــد دو برابرى ظرفیت اقامت در 

استان اصفهان هستیم.
فریدون اللهیارى اظهارداشت: امروزه با توجه به اینکه 

گردشــگرى یکى از اصلى ترین محورهاى توســعه 
استان به شــمار مى رود، با حمایت دولت و با مشارکت 
بخش خصوصى شــاهد تحرك ویژه اى در توســعه 

زیرساخت هاى گردشگرى استان هستیم.
وى افزود: در حوزه ساخت واحدهاى اقامتى و به ویژه 
مناطق نمونه گردشــگرى طرح هاى بزرگى در استان 
اصفهان آغاز شــده که امیدواریم تا پنج ســال آینده 
به بهره بردارى رســیده و جهش بزرگــى در صنعت 

گردشگرى استان اصفهان ایجاد کنند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: با توجه به رشد روزافزون ورود 
گردشــگر به ویژه خارجى به اســتان اصفهان و لزوم 
افزایش ظرفیت اقامت اســتان در راستاى پاسخگویى 
به نیاز گردشگران جدیدالورود، با تالش هاى به عمل 
آمده، مى توانیم ظرفیت اقامت گردشــگران را در پهنه 
استان اصفهان تا پایان دولت یازدهم به دو برابر افزایش 

دهیم.

افزایش 2 برابرى ظرفیت اقامت گردشگرى در 
نصف جهان
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کشف 108 معدن مستعد در 
استان اصفهان

رئیس هیئت عامـل ایمیدرو اظهـار داشـت: در پروژه 
پتاس خور و بیابانک، پتاس از شـوره نمک اسـتخراج 
مى شود و 20 هزار تن تولید در این پروژه صورت گرفته 
اسـت که بر طبق آن درحدود 600 نفر مشـغول به کار 

شده اند.
مهدى کرباسیان به کشف 108 منطقه مستعد در حوزه 
معدن اشاره کرد و بیان داشت: در استان اصفهان عالوه 
بر معدن هایى که تا کنون کشف شده و در حال فعالیت 
اسـت 108 محدوده مسـتعد معدن کارى نیـز در حال 
بررسى براى افزوده شدن به این بخش است. کرباسیان 
راه اندازى پروژه ُپتاس در منطقه خور و بیابانک در سال 
93 را یک اتفاق روبه جلو دانست و اظهار داشت: در این 
پروژه پتاس از شوره نمک استخراج مى شود و 20 هزار 

تن تولید در این پروژه صورت گرفته است .
وى در بخـش دیگـر سـخنان خـود به معـدن طالى 
موته اشـاره کرد و گفت: کار اکتشـافى ایـن مجموعه 
از سـر گرفته شـده و تولید آن نسـبت به سـال گذشته 
افزایـش یافته اسـت. کرباسـیان بحث لـزوم آموزش 
معدنکاران را مطرح کرد و بیان داشت: سازمان توسعه با 
همکارى دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتى اصفهان 
به دنبال آموزش معدنکاران است تا سطح علم و دانش 

و بهره ورى در این استان افزایش یابد.

آماده سازى مقبره 
عالمه مجلسى براى ایام نوروز

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرسـتان 
اصفهان گفت: پروژه هاى عمرانى و زیباسـازى مقبره 

عالمه مجلسى(ره) اصفهان آغاز شد.
حجت االسـالم   والمسـلمین محمدرضا اسماعیل پور 
اظهار داشـت: در راسـتاى اجراى طرح آرامش بهارى 
و آماده سازى بقعه متبرکه عالمه مجلسى(ره) اصفهان 
جهت پذیرایـى از میهمـان نـوروزى و زائـران در ایام 
نوروز سـال 96 تعدادى پـروژه عمرانـى در این مکان 
مقدس آغاز شـد. وى افـزود: این پروژه ها شـامل کف 
سازى و محوطه سازى بقعه به مساحت 350 مترمربع، 
دیوارکشى 100 متر، ایجاد یک درب جدید براى ورودى 
خواهران در ضلع جنوبى بقعه، ساخت راه پله جدید فلزى 
از سـمت پارکینگ به طـرف ورودى، ایجـاد پنج غرفه 
خیمـه معرفت در محیطـى به مسـاحت 100 مترمربع 
و همچنیـن گل کارى و زیباسـازى محوطـه این بقعه 
متبرکه اسـت که امسال جهت آماده سـازى و پذیرایى 
از میهمانان نوروزى در این بقعه متبرکه انجام مى شود. 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرسـتان 
اصفهان ادامـه داد: این پروژه هـاى عمرانى بااعتبارى 
بالغ بر  دو میلیارد ریـال از محل کمک هـاى مردمى و 

نذورات این بقعه متبرکه انجام مى شود.

توقف خط دوم تله کابین
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اسـتان اصفهان گفت: تمـام فعالیت هـاي عمرانی در 

سایت باستانى شاه دژ متوقف شد.
فریدون اللهیارى در خصوص آخرین وضعیت قلعه شاه 
دژ اظهار داشت: بخش هایی از عملیات عمرانی احداث 
خط دوم تله کابین صفه که در محدوده سایت شاه دژ 

قرار گرفته بود متوقف شده است.
وى افزود: شـاه دژ ثبت ملى است و مراحل ثبت حریم 
آن نیز در حال پیگیري اسـت. با ثبت حریـم این قلعه 
تاریخی هـر گونه عملیات عمرانـی در ضوابط میراثی 

قرار خواهد گرفت.

تعویض لوله قدیمى رینگ 
آبرسانى اصفهان به  جلوان

 معاون طرح و توسعه شـرکت آب منطقه اى اصفهان با 
اشـاره به اینکه قطعى آب منطقه جلوان اصفهان ناشى 
از نوسـازى لوله انتقال آب آخرین نقطه رینگ آبرسانى 
اصفهان بزرگ است، گفت: به طور قطع در چند روز آینده 
این عملیات به اتمام مى رسد و آب منطقه جلوان اصفهان 

به طور کامل متصل مى شود.
سـعید قدوسـى پور گفت: قطعى آب، ناشـى از نوسازى 
لوله انتقـال آب آخریـن نقطه رینگ آبرسـانى اصفهان 

بزرگ است.

خبر

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: وجود 
مدارس چند پایه مســئله اجتناب ناپذیــر در آموزش و 
پرورش اســت به طورى که در حال حاضر در اســتان 
اصفهان، مناطق عشایرى و چند زبانه بسیارى وجود دارد.

محمد حســن قائدیها افزود: هم اکنون وضعیت استان 
در همه شــاخص ها به خصوص در حوزه ابتدایى بسیار 
مطلوب اســت به طورى که اصفهان جزو استان هاى 
موفق در جذب نیروهاى پیش دبســتانى شناخته شده 
است. وى عنوان کرد: باید پذیرفت وجود مدارس چند پایه 
مسئله اجتناب ناپذیر در آموزش و پرورش است به طورى 
که در حال حاضر در استان اصفهان، مناطق عشایرى و 

چند زبانه بســیارى وجود دارد. وى افزود: آمارها حاکى 
است، 61 مدرسه شبانه روزى در مقاطع متوسطه اول و 
دوم در دو جنس پسر و دختر در استان وجود دارد که نشان 

از پراکندگى افراد است.
قائدیها در ادامه به بیان تعدادى از مشــکالت معلمان 
کالس هاى چند پایه اشاره کرد و گفـت: کمبود وقت، 
فضاى آموزشى نامناسب، ترکیب ســنى، تفاوت هاى 
فردى، کمبود وســایل کمــک آموزشــى، دو زبانگى، 
مشکالت معلمان، درصد قبولى دانش آموزان، عدم توجه 
کافى به گروه هاى آموزشى چندپایه، نقصان اطالعات 

معلمان و... از جمله این مشکالت هستند.

فرماندار شهرضا گفت: شهرضا با وجود تمام مشکالت 
اجتماعى و اقتصادى در بین ده کاندیداى شــهر کتاب 
امسال کشور قرار دارد و در این زمینه در سال جارى بالغ 

بر 50 عنوان کتاب به چاپ رسیده است.
محســن گالبى با بیان اینکه تهدیدهــا را مى توان به 
فرصت تبدیل کرد، اظهار داشت: موضوعات مطرح  شده 
در زمینه آسیب هاى اجتماعى باید به سمت آسیب شناسى 

و بررسى دقیق پیش رود.
وى با بیان اینکه در زمینه آسیب هاى اجتماعى خود مردم 
باید درگیر بشوند، خاطرنشان کرد: در برخى معضالت 
نمى توان به  تنهایى کارکرد، بلکه باید اجتماع در برطرف 

کردن آن وارد صحنه شود.
گالبى با اشاره به لزوم آسیب شناسى در زمینه ایجاد اتاق 
فکر شهرستانى در زمینه معضالت شهرستان، گفت: تنها 
ایجاد اتاق فکر برطرف  کننده مسائل نیست، بلکه ما به 

پلن سازى و تقسیم  کار در این زمینه نیز نیازمند هستیم.
فرماندار شهرضا با اشاره به اقدامات انجام  شده در زمینه 
سفال، خاطرنشان کرد: در این زمینه مرکز فنى و حرفه اى 
خود را مجهز کردیم تا به  صورت رایگان طراحى سفال 
را آموزش دهنــد و تمامى محصوالت تولیــدى را نیز 
خریدارى مى کنیم، اما تنها 15 نفــر خانم در این طرح 

ثبت نام کرده اند.

شهرضا در بین 10 کاندیداى 
شهر کتاب امسال کشور

فعالیت 61 مدرسه 
شبانه روزى در اصفهان

جلســه توجیهى در زمینه حمایت هاى ویژه صنایع کوچک شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان از واحدهاى صنعتى مستقر در شــهرك ها در حوزه هاى تورهاى صنعتى، 
هیئت هاى تجارى، نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، آموزش، مطالعات امکان سنجى، بورس 
کاال و فرابورس با حضور مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و معاون 
صنایع کوچک این سازمان و جمعى از صنعتگران برگزار  شد.  به گزارش روابط عمومى شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در آغاز این نشست، شهرك هاى صنعتى کشور را یکى از مهمترین دستاوردهاى انقالب در 

حوزه تولید و صنعت اعالم کرد و گفت: بر یکایک ما واجب است به منظور اعتالى کشور و 
ارتقاى سطح زندگى و معیشتى شهروندان، تقویت بنیه اقتصادى وحفظ استقالل کشور در 

جهت تقویت شهرك هاى صنعتى و صنایع کوچک کشور بکوشیم.
محمد جواد بگى با تأکید بر ضرورت به روز بودن صنایع و اهمیت آموزش، نوآورى و ارتقاى 
سطح فناورى و تکنولوژى تولید در صنایع تولیدى کشور، اظهار داشت: امروزه بازارها بسیار 
رقابتى است و شرکت ها و صنایع کشور باالجبار باید با رقباى داخلى و خارجى بسیارى رقابت 
نمایند و براى موفقیت در این رقابت و حفظ بازار، عالوه بر انجام تولیدات با کیفیت مطابق 

سالیق و نیازهاى مصرف کنندگان، باید با قیمت تمام شده پایینى نیز تولید نمایند. 
وى هزینه باالى تأمین مالى شرکت ها و بخش هاى تولیدى را یکى از مشکالت جدى صنایع 
کشور اعالم کرد و افزود: نرخ باالى سود تسهیالت بانکى، تأمین وثایق این تسهیالت و سخت 
بودن دسترسى به این تسهیالت، از مهمترین چالش هاى تأمین سرمایه درگردش صنایع 
است که مى توان به کمک بورس، فرابورس و بازار سرمایه بخش مهمى از مشکالت تأمین 

مالى این شرکت ها را مرتفع نمود.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با تأکید بر جدیت شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان در مدرن سازى و به روز رسانى صنایع مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى 
استان تصریح کرد: به همین منظور کالس هاى آموزشى و توجیهى بسیارى به منظور آشنایى 
صنعتگران با روش هاى مختلف تأمین مالى، مدیریت منابع انسانى، بازاریابى و فروش، عقد 

قراردادهاى تجارى و بازرگانى خارجى، مدیریت صادرات و... برگزار کردیم.
در پایان شرایط و نحوه پذیرش انواع شرکت ها در بازارهاى فرابورس و نحوه پذیرش کاالهاى 

تولیدى شرکت ها در بورس کاالى ایران مورد بررسى قرارگرفت.

ضرورت توجه ویژه شرکت ها به 
تأمین مالى از طریق بازار سرمایه

استاندار اصفهان تأکید کرد: بســیج امکانات و نیروى 
انســانى براى مقابله با شــیوع آنفلوآنــزاى فوق حاد 

پرندگان ضرورى است.
رسول زرگرپور اظهارداشت: باید با بسیج همه امکانات، 
تجهیزات ونیروى انسانى در کوتاه ترین زمان ممکن 

شیوع این بیمارى کنترل و در ادامه متوقف شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومى استاندارى اصفهان، 
استاندار اصفهان در جلسه ســتاد پیشگیرى و مقابله با 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان بر مراقبت وسیع و نمونه 
گیرى گسترده در شــعاع کانون هاى آلوده به منظور 

جلوگیرى از گسترش این بیمارى تأکید کرد.
وى همکارى همه دستگاه ها و نهادهاى اجرایى را در 
موضوع مقابله با آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان خواستار 
شد و اظهارداشــت: تأمین نیروى انسانى براى معدوم 
سازى با مشــارکت نیروهاى ارتش و ســپاه و بسیج 

مردمى باید در دستور کار قرار گیرد.
رسول زرگرپور اضافه کرد: نیروى انتظامى وظیفه تأمین 
نیروى انسانى مورد نیاز را از بسیج، ارتش و سپاه برعهده 
خواهد داشت و دستگاه ها نیز باید امکانات مورد نیاز را 

در اختیار سازمان هاى مربوطه قرار دهند.
اســتاندار اصفهان خطاب بــه فرمانــداران، مدیران 
دستگاه هاى اجرایى، نیروى انتظامى و دستگاه قضائى 

و بسیج مستضعفین گفت: باید با بسیج همه امکانات، 
تجهیزات ونیروى انسانى در کوتاه ترین زمان ممکن 
کلیه اقدامات صورت گیرد تا شیوع این بیمارى کنترل 

و در ادامه متوقف شود.
استاندار اصفهان در همین رابطه تأکید کرد: فرمانداران 
این اختیار را دارنــد که به نیابت از اســتاندار امکانات 
دستگاه هاى اجرایى را براى مقابله سریع تر و پیشگیرى 
از شیوع بیشتر در اختیار بگیرند و متقابًال دستگاه هاى 
اجرایى نیز ملزم هســتند پس از درخواســت فرماندار 
شهرستان کلیه امکانات درخواســتى را در اسرع وقت 

تأمین نمایند.

لزوم بسیج امکانات براى مقابله با آنفلوآنزاى پرندگان

در دویســت و هفتاد و ششــمین جلسه شــوراى شهر 
نجف آباد رئیس کمیســیون فرهنگى شــورا به تشریح 
مهمترین مسائل مطرح شده در جلسه خود پیش از نشست 

رسمى پارلمان شهرى پرداخت.
در جلسه کمیسیون فرهنگى شــورا، دو نفر از فعالین حوزه 
طراحى و ساخت انیمیشــن هاى طنز به تشــریح نحوه
 فعالیت هاى خود پرداخته و در ادامه نیز ریاســت انجمن 
سینماى جوان نجف آباد با اشاره به بخشى از دستاوردهاى 
این مجموعه در سالیان اخیر، خواستار اعتماد بیشتر مسئوالن 

جهت شکوفایى قابلیت هاى موجود در این عرصه شد.
در ادامه این نشست هم نامه ها و درخواست هاى متعددى 
مطرح شد که در ادامه به شاخص ترین آنها اشاره مى شود:
درخواست یکى از مجموعه هاى مردم نهاد مساجد سطح 
شهر مطرح و مقرر شد شهردارى ضمن بررسى موضوع در 
صورت امکان نسبت به تنظیم الیحه موردنظر اقدامات 

الزم را انجام دهد.
باتوجه به نامه مطرح شده از ســوى دفتر امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى با موضع الحاق مقدار قابل توجهى 
زمین به محدوده یکى از مناطق شهرى نجف آباد، قرار شد 

شهردار و معاون شهرسازى در نشست آتى جهت بررسى 
موضوع حضور پیدا کنند.

باتوجــه به درخواســت مطرح شــده از ســوى یکى از 
مجموعه هــاى فعال در حوزه فیلمســازى، قرار شــد 
شهردارى عالوه بر بررســى امکان و چگونگى کمک به 
این انجمن جهت تجهیز و به روز رسانى امکانات موجود، از 
پتانســیل هاى آن در تهیه ویژه برنامه هاى فرهنگى و 

هنرى نیز بهره مند شود.
درخواست ســاکنین یکى از معابر منطقه 5 درخصوص 
مسدود شــدن آبراهه و راهروى موجود نیز مطرح و مقرر 
شد همزمان با شهردارى، سه نفر از اعضاى کمیسیون فنى 

شوراى شهر پیگیرى موضوع را در دستور کار قرار دهند.
در بخش دوم جلسه پارلمان شهرى نیز بررسى تعدادى 
از نامه ها و لوایح رســیده به دبیرخانه مورد توجه و اتخاذ 

تصمیم قرار گرفت.
باتوجه به درخواست هاى متعدد شــهروندان، با اعمال 
تخفیفات ویژه در خصوص صدور پروانه هاى ساختمانى 
و تسویه دیون به مناسبت ایام دهه فجر براساس قوانین 

موجود موافقت شد.

مصوبات جدید شوراى شهر نجف آباد 

ساسان اکبرزاده
همایش وفاق و همدلى، نوشـداروى بن بست کنونى به 
همت کمیسـیون معادن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان با حضور معاون امور 
معادن و صنایع معدنى وزارت صنعـت، معدن و تجارت، 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو، فعاالن بخش معدن استان 
و... در تاالر همایش هاى اتـاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشـاورزى اصفهان برگـزار و از فعـاالن بخش معدن 

تجلیل شد.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
در ابتـدا به مسـئوالن کشـورى و فعاالن بخـش معدن 
خیرمقدم گفت و اظهار امیـدوارى کرد با وفاق و همدلى، 
این همایش دستاوردهاى خوبى براى معدنکاران استان 

به ارمغان داشته باشد.
عبدالوهاب سـهل آبادى گفت: اسـتان اصفهان استانى 
معدنى و داراى تشکل هاى معدنى، سنگ و فرآورى سنگ 
اسـت و بیش از دو هزار واحد سـنگبرى امروز در اسـتان 
اصفهان فعال است که کوچک ترین کمکى براى به روز 
شدن در امر تولید به آنان نشده است. این در حالى است که 
سنگبرى سهم خوبى در استان دارد ولى هیچ توجهى به 

فرآورى و تولید بهتر آن صورت نگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
با بیان اینکه امروز 90 درصد سنگبرى هاى استان اصفهان 
به روش هاى سـنتى فعالیت مى کنند اظهار داشت: این 
واحدهاى سـنگبرى استان در شـرایط بسیار سختى هم 
محصوالت خود را با چک هاى یکساله که معلوم نیست 
نقد هم شود به فروش مى رسـانند و در واقع رقابت ها در 
واحدهاى سنگبرى مسموم اسـت. بنابراین از مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار اسـت بار پرداخت 

ارزش افزوده را از دوش واحدهاى تولیدى بردارند.
سهل آبادى افزود: امروز ماده 54 در قانون صنعت، معدن 
و تجارت، ما را در تولید و معدن دچار مشـکل کرده و باور 
کنید همه از مـا مطالبه و سـهم خواهى مى کننـد. آیا در 
اصالح قانون از کارشناسان متخصص و مرتبط مشورت 

گرفته مى شود؟
وى سـنگ را یکى از ظرفیت هـا براى تولیـد و صادرات 

در استان برشـمرد و گفت: امروز تولید و صادرات سنگ، 
مى تواند واقعاً جایگزین نفت در کشور شود.

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
افزود: ما باید در تولید به جایى برسـیم که بتوانیم رقابت 
کیفى با اروپا و رقابت کّمى با چین داشته باشیم و مطمئنًا 

موفق خواهیم بود.
وى همچنین از مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و ایمیدرو خواسـت تا نسـبت به رفع مشـکالت گمرکى 
تشـکل ها براى صادرات اقـدام کرده و بیش از گذشـته 

به فعاالن اقتصـادى اعتماد کنند و گفت: از سـوى دیگر 
فعاالن اقتصادى مى توانند در زمینه هاى مختلف معدن، 
صادرات، بورس و... از مشـورت با اعضاى اتاق بازرگانى، 

صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان بهره گیرند.
■■■

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز 
احترام به همه فعاالن اقتصادى و مردم در رابطه با حقوق 
دولتى را سرلوحه کار این سازمان خواند و گفت: جلساتى 
با معاون امور معادن و صنایع معدنى وزارت صنعت، معدن 

و تجارت مبنى بر اینکه حقوق دولتى در محصول نهایى 
دریافت شود داشته ایم و این امر در حال پیگیرى است تا 

بتوانیم بخشى از مشکالت را برطرف سازیم.
اسـرافیل احمدیه اظهار داشت: اسـتان اصفهان داراى 9 
هـزار و 200 واحد بهره بردارى صنعت اسـت کـه از این 
میزان دو هـزار و 200 واحـد صنایع معدنى بـا 206 هزار 
میلیارد سرمایه گذارى فعال اسـت این در حالى است که 
ما 255 پروانه اکتشاف، 108 گواهى کشف و 178 پروانه 

صادر کردیم.

وى ادامه داد: استان اصفهان داراى 24 اتاق اصناف، 605 
اتحادیه صنفى و 161 هزار واحد صنفى اسـت و در سـه 
سال گذشته هم هزار و 459 پروانه بهره بردارى صنعتى 
در استان صادر شد که سرمایه گذارى آن 46 هزار میلیارد 
ریال بود و براى 25 هزار نفر اشتغالزایى شد. همچنین در 

این مدت سه هزار و یک جواز تأسیس صادر نمودیم.
احمدیه گفت: در این مدت 33 طرح به بهره بردارى رسید 
که براى پنج هزار و 600  نفر اشتغالزایى ایجاد شد و براى 
41 طرح بزرگ با اشـتغالزایى ده هزار نفر جواز تأسـیس 

صادر گردید.
رئیس سـازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان، 
اجراى طرح رونق از طرح هاى اقتصـاد مقاومتى وزارت 
صنعت، معـدن و تجـارت در اسـتان اصفهـان را یکى از 
مهمترین طرح ها خواند و افزود: هفت طرح از سوى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تدارك دیده شده بود که در طرح 
رونق توانستیم هشت هزار میلیارد ریال تسهیالت به حدود 
هزار واحـد صنعتى پرداخت کنیم. عالوه بـر طرح رونق، 
بانک ها نیز در اسـتان هشـت هزار و 200 میلیـارد ریال 

تسهیالت به هزار و 26 واحد پرداخت کردند. 
■■■

مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه هم گفت: اگر به دنبال 
اقتصاد مقاومتى و اشـتغال دائم هسـتیم مسیر آن معدن 

و معدنکارى است.
بهرام سـبحانى با بیـان اینکه چشـم انداز سـال 1404، 
دسـتیابى به تولید 55 میلیون تن فوالد در کشـور است، 
افزود: این میزان تولید فوالد در کشور مستلزم استخراج 
200 میلیون تن بوده و براى رسـیدن بـه این اهداف باید 
مالحظات و اقداماتى انجام شود که بخشى از آن سرمایه 
گذارى و بخشـى وظایف حاکمیتى اسـت که باید در دو 
بخش مدیریت و حمایت منطقى از تولید و سرمایه گذارى 
صورت پذیرد و ضرورى است تا دستگاه حاکمیت بیش از 

پیش حمایت کند.
در ادامه این همایش جعفر سـرقینى معاون امور معادن و 
صنایع معدنـى وزارت صنعت، معدن و تجـارت و مهدى 
کرباسیان رئیس هیئت عامل ایمیدرو به ارائه مطالب خود 

پرداختند و از معدنکاران قدردانى و تجلیل شد. 

 رئیس اتاق بازرگانى اصفهان، چشم انداز تولید در ایران را تشریح کرد

رقابت کیفى با اروپا، رقابت کّمى با چین

نصف جهان   به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان، اسفندماه سال جارى، اصفهان میزبان 

همایش علمى مقام ادبى اصفهان، دو ساالنه هنر توحیدى 
در رشته خوشنویسى و... خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در جمع 
خبرنگاران به تشریح برگزارى همایش علمى مقام ادبى 
اصفهان پرداخت و گفت: همایش علمى مقام ادبى اصفهان 
در سال 93 برگزار شــد و در آن زمان نیز سفارش کتاب 
مفاخر ادبى اصفهان با اســاتید مطرح گردید و هم اکنون 

آماده رونمایى شده است. 
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى اذعان کرد: با 
برگزارى جلسات تخصصى و تعیین دبیر علمى و اجرایى، 
در سال گذشــته نیز برنامه هاى محتوایى صورت گرفت 
و اســتاندار اصفهان نیز طى نامه اى رســمى به دانشگاه 
اصفهان، خواستار تأمین مالى برگزارى این همایش گردید 
و قرار بود 50 میلیون تومــان اعتبار تخصیص یابد که به 
علت عدم تأمین اعتبار، این همایــش در آن زمان برگزار 

نشد.
وى ادامه داد: بخش آغازین همایــش علمى مقام ادبى 

اصفهان شامل نشست علمى، دوم اسفندماه سال جارى در 
اصفهان برگزار مى شود و از کتاب فروغ ادب در اردیبهشت 

ماه سال آینده رونمایى خواهد شد.
رئیس اجرایى این همایش اظهار داشت: دهم تیرماه سال 
96 نیز ما بازسازى آرامگاه کمال الدین اسماعیل، ساخت 
تندیس و برنامه شب شعر را خواهیم داشت که با مشارکت 

دستگاه هاى مختلف خواهد بود.
حجت االسالم والمســلمین ارزانى تأکید کرد: همایش 
اصلى مقام ادبى اصفهان در نیمه دوم سال آینده در اصفهان 

برگزار مى گردد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان از 
برگزارى نخســتین دو ســاالنه هنر توحیدى در رشته 
خوشنویسى در هشــتم اسفندماه ســال جارى با حضور 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در اصفهان خبر داد و 
گفت: ما در استان اصفهان بیش از هزار و 200 خوشنویس 
ممتاز و فوق ممتاز داریم که این ظرفیت مى تواند به نمایش 
گذاشته شود و هنر توحیدى نیز به عنوان یک برند مى تواند 

یک مطالبه در اصفهان باشد.
حجت االسالم والمسلمین ارزانى گفت: فراخوان دوساالنه 

هنر توحیدى در رشته خوشنویســى در شهریور ماه سال 
جارى براى هنرمندان خوشــنویس ارسال شده و تاکنون 
400 اثر به دبیرخانه رســیده که 169 اثر پس از داورى، به 

مرحله نهایى راه یافت.
وى افزود: ما در نهایت ده نفر در رشــته نستعلیق، پنج نفر 
در رشته شکسته نستعلیق و سه نفر در ثلث و سه نفر در نثر 
برگزیده خواهیم داشت. این در حالى است که از ده نفر مرد و 
چهار زن تقدیر خواهد شد و در نهایت 35 نفر موفق به کسب 

جایزه خواهند شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان همچنین 
گفت: دوازدهمین جشــنواره صنایع دســتى رضوى در 
رشته هاى صنایع دســتى چوبى و صنایع فلزى مرداد ماه 

سال آینده در اصفهان برگزار خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین ارزانى افزود: احادیث رضوى، 
سبک و سیره رضوى، نماز طلب باران، مناظره با پیروان 
ادیان توحیدى و دانشمندان، نماز عید فطر، القاب حضرت 
رضا (ع)، شــهادت امام رضا (ع)، کاروان ها و زایران پیاده 
جاده والیت از شــلمچه تا طــوس و... از محورهاى این 

جشنواره مى باشد.

همایش مقام ادبى اصفهان برگزار مى شود



٠٦اقتصاد ٢٨٨١شنبه  ٣٠  بهمن  ماه 

 رئيس مركز پژوهش هاى اتحاديه پوشــاك تهران با 
اشاره به جايگاه مهم كسبه پالسكو  در توزيع پوشاك 
توليد داخلى در صنف مردانه گفت: مجموع اجناسى كه 
مى توانست داخل پالسكو باشــد حداكثر ١٥٠ ميليارد 
تومان بود اما در بازار شــب عيد كشــور گردش مالى 
بيش از ده هزار ميليارد تومان وجــود دارد كه گردش 
مالى موجود در پالسكو نمى تواند باعث بر هم خوردن 

اين بازار شود. 
محمد جواد صدق آميز يادآور شــد جايگاه پالسكو به 
عنوان بزرگ ترين توزيع كننده پوشــاك مردانه مورد 
توجه اســت  و بايد در نظر داشت كه ٤٠ درصد خريد و 
فروش پوشاك كشــور محدود به ١/٥ ماه پايانى سال 

يعنى در ايام عيد است.
رئيس مركز پژوهش هاى اتحاديه پوشاك تهران تأكيد 
كرد:  صنعت پوشاك در شرايط ركودى به سر مى برد به 
طورى كه تمام واحدهاى توليدى مملو از جنس هستند 
و براى فروش اجناس خود با مشكل مواجه اند، بنابراين 
بايد اذعان داشت كه مشكلى براى تأمين پوشاك عيد 

نداريم. 
وى گفت: پالســكو جايگاه ويژه اى در بخش پوشاك 
كشور  داشت به طورى كه ٨٠ درصد پوشاك مردانه در 
تهران و ٣٠ درصد پوشاك مردانه در كشور از اين محل 
توزيع مى شد به همين منظور سعى شد تا ٦٠٠ كسبه 
پالسكو فعاليتى در كنار هم در پاساژ نور داشته باشند. 

رئيس مركز پژوهش هاى اتحاديه پوشاك تهران يادآور 

شد: كسبه پالسكو با توجه به اينكه بزرگ ترين پخش 
كننده پوشاك مردانه در كشور هســتند، مى توانند در 
كنترل قيمت و ايجاد فضاى رقابتى مؤثر باشند، كه با 
تداوم كار اين مجموعه در محل جديد مشــكلى براى 

بازار پوشاك نخواهيم داشت.
صدق آميز با اشــاره به اينكه در سال جارى پوشاك از 
رسته قيمتگذارى سازمان حمايت و برخورد تعزيراتى 
خارج شده است، گفت: فضاى رقابتى و عرضه و تقاضا 
در بخش پوشاك كشــور تعيين كننده قيمت هاست و 
نيازى به كنترل وجود دارد. بايد در نظر داشت كه پاساژ 
پالســكو نقش تأثيرگذارى در ايجاد فضاى رقابتى و 

كنترل قيمت ها و ارتقاى سطح كيفيت دارد. 
وى در ادامه صحبت هاى خــود با بيان اينكه پنج هزار 
توليد كننده در بخش پوشاك مردانه كشور وجود دارد، 
گفت: دوهزار توليد كننده پوشاك مردانه در تهران و سه 
هزار توليد كننده پوشاك مردانه در ساير استان ها وجود 
دارد، كه وضعيت فروش و عرضه اين توليد كنندگان به 
پالسكو وابسته بود و پالسكو مى توانست واسط ارتباط 

آنها با خرده فروشى ها شود.
رئيس مركز پژوهش هاى اتحاديه پوشاك تهران اضافه 
كرد: صنعت پوشاك وضعيت خوبى ندارد و در صورتى 
كه پالســكو به عنوان مهمترين توليد كننده پوشاك 
در كشــور از بين مى رفت و در محل جديدى مســتقر 
نمى شــد، لطمات جبران ناپذيرى بــه توليد كنندگان 

داخلى وارد مى شد. 

ويترين

گاز تركمنستان وصل شد
 استاندار خراسـان رضوى با بيان اينكه گاز تركمنستان 
مجدداً به ايران وصل شده اسـت، اظهار داشت: قطعى 
اين گاز مربوط به مطالبـه اى باقيمانده از دولت قبل بود 
كه در محاسبه نرخ آن بين دو طرف اختالف نظر وجود 

داشت كه خوشبختانه حل شده است.
 عليرضا رشيديان در گفتگو با ايسنا،  در ادامه با اشاره به 
پرداخت مبالغ كنسرسيوم بانكى پديده عنوان كرد: رقم 
كنسرسيوم پيش تر تصويب شده بود كه بايد اسناد مورد 

نياز براى پرداخت آن به بانك تحويل مى شد.
وى ادامه داد: در جلسه ستاد تدبير استان اين اسناد آماده 
و به قائم مقام بانك صادرات تحويل شـد.  همچنين در 
اين جلسه مصوب شد پرداخت مبالغ از همين هفته آغاز 
شـود، چراكه بنا نيسـت همه اين پول يكجا بـه پديده 

پرداخت شود.
رشـيديان عنوان كرد: قرار بوده اين پرداخت ها از امروز 
آغاز شـود كه قسـط اول پديده ٢٥ ميليارد تومان است 
و كم كم به همان رقم تعيين شـده ٥٠٠ ميليارد تومان 

خواهد رسيد.

جشن آبرسانى
 به ٥٠٠٠ روستا 

معاون برنامه ريزى و توسعه آبفاى كشور با بيان اينكه تا 
پايان امسال جشن آبرسانى مسـتمر به پنج هزار روستا 
با جمعيتى بالغ بر ٤/٢ ميليون نفر برگزار مى شود،گفت: 
كميسيون تلفيق اختصاص ٣٠٠ ميليون دالر به آبرسانى 

روستاها را تصويب كرد.
على اصغر قانع افزود: در بودجه سـال ٩٦ هم در رديف 
اجرايى و هم تملك دارايى اعتبار خوبى از سـوى دولت 
براى آبرسانى روسـتايى پيشنهاد شده است،در مجلس 
هـم تـا االن ٣٠٠ ميليـون دالر در كميسـيون تلفيـق 

تصويب شده است.
قانع گفت:پيش بينى ما اين اسـت كه در سال آينده هم 
بالغ بر دو هزار ميليارد تومان منابع مالى دراختيار آبرسانى 

روستايى قرار گيرد.

 انتقال آب بين حوضه اى تنها 
براى مصارف آشاميدنى است

قائـم مقـام وزير نيـرو بـا بيـان اينكـه انتقـال آب بين 
حوضه اى تنها براى مصارف آشـاميدنى است گفت: با 
تاكيد رئيس جمهورى طرح انتقال آب از سرشاخه هاى 
كارون بـه مناطق مركزى ايـران صرفاً بـراى مصارف 

آشاميدنى است.
به گزارش ايرنا، سـتار محمودى افزود: تاكنون در هيچ 
جاى كشـور طرح هاى انتقال آب بين حوضه اى براى 

مصارف صنعتى و كشاورزى اجرا نشده است.
وى گفت: براى مصارف شرب از هرجايى كه نياز باشد 
آب را با رعايـت موازين قانونى و مصوبـه دولت منتقل 

مى كنيم. 
محمودى اظهار داشـت: تنها در مـورد آب هاى مرزى 
و خروجى از كشـور با رعايت ضوابط و مقـررات فنى و 
زيست محيطى براى كشاورزى و باهدف رونق بخشيدن 

به مناطق مرزى به صورت محدود استفاده شده است.

ركود در بازار لوازم خانگى
رئيس اتحاديه لـوازم خانگى فلزى و آشـپزخانه گفت: 
كاهش تعرفـه گمركـى واردات لوازم خانگـى به منزله 
پشت پا زدن به حمايت توليدكنندگان و اقتصاد مقاومتى 

خواهد بود.
فريـدون نصيـرى در خصـوص تصميمات اخيـر وزير 
صنعت درباره كاهش تعرفه گمركى واردات لوازم خانگى 
از تركيه اظهار داشـت: در اين چند ساله اخير سياست و 
برنامه اى مدون و مشـخص براى حمايـت از توليدات 

داخلى تنظيم و صورت نگرفته است.
وى همچنيـن با اشـاره بـه وجود ركـود حاكم بـر بازار 
بيان كـرد: عمده توليـد كننـدگان و افراد به سـبب بى 
توجهـى دولت و وجود كسـادى نفسـگير، كارشـان به 
تعطيلى كشيده شـده و به لطف كاهش تعرفه گمركى 
مهر بطالنـى بر پاييـن پرونـده توليدكننـدگان خورده

 است.
نصيرى در ادامه با بيان اينكه اين امر سبب جذب عمده 
افراد به سمت واردات لوازم خانگى مى شود، افزود: با اين 
كار كشور به يك بازار مصرفى براى توليدات بى كيفيت 

خارجى مبدل خواهد شد.

رئيس مركز اصــالح نژاد دام وزارت جهاد كشــاورزى 
گفت:با توجه به عرضه مستقيم دام از سوى شوراى تأمين 
كنندگان دام زنده و حذف واسطه ها،نگرانى مبنى بر بازار 

شب عيد وجود ندارد.
محمدرضا مالصالحى با اشاره به آخرين وضعيت عرضه 
دام و تعادل قيمت در بازار اظهار داشت: با توجه به عرضه 
مستقيم دام از سوى شوراى تأمين كنندگان دام زنده و 
حذف واســطه ها نگرانى مبنى بر بازار شب عيد وجود 

ندارد .
وى افزود: در حال حاضر همانند سنوات گذشته توليد در 
وضعيت نرمالى قرار دارد. اين درحالى است كه در سال 

گذشته به سبب شــيوع بيمارى تب برفكى صدماتى به 
توليد وارد شد.

مالصالحى با اشاره به گرانفروشى برخى قصابى ها در 
سطح خرده فروشى گفت: فروش شقه گوسفندى با نرخ 
٥٠ هزار تومان در برخى مغازه هاى سطح شهر اجحاف در 
حق مصرف كنندگان است كه سازمان حمايت در برخورد 

با متخلفان بايد ورود نمايد.
رئيس مركز اصــالح نژاد دام وزارت جهاد كشــاورزى 
تصريح كرد: با توجه به عرضه گوشت دولتى با نرخ ٣١ 
هزار و ٥٠٠ تومان از سوى شركت پشتيبانى قيمت آن 
در خرده فروشى ها از ٤٠ هزار تومان نبايد تخطى نمايد.

رئيس كل گمرك ايران با اشــاره به بررســى ژاپنى ها 
نســبت به اقدام هاى كشــورمان در برخــورد جدى با 
تخلف ها، گفت: اين كشور هفت ميليون دالر به صورت 
وام بالعوض به گمرك جمهورى اسالمى اختصاص داده 

تا دستگاه ايكس رى خريدارى كند.
مسعود كرباسيان اظهارداشت: جمهورى اسالمى ايران 
در كل منطقه و حتى كشورهاى آسيايى بيشترين دستگاه 
ايكس رى را داراست زيرا در منطقه اى حضور داريم كه 
به دليل ايجاد امنيت در همســايگى و ضرورت كنترل 

ترانزيت، بايد به سمت كنترل و نظارت بيشتر برويم.
وى با اشاره به استفاده از سگ موادياب، GPS، RFID و 

مديريت ريسك در بحث نظارت گمركات، افزود: تاكنون 
دو دستگاه ايكس رى نصب شده و در آينده يك دستگاه 
ايكس رى جديد با سرعت ارزيابى هزار و ٢٠٠ كانتينر در 

روز در اين گمرك مهم نصب خواهد شد.
كرباسيان با اشــاره به توافق امضا شــده با وزارت دفاع 
براى ساخت پنج دستگاه ايكس رى توسط صنايع دفاع، 
خاطرنشان كرد: اين دستگاه ها به پيشرفته ترين فناورى 
مجهز هســتند كه در گذشــته امكان خريد آن براى ما 
محدود بود و يا فقط از كشــورى خاص بــه ايران وارد 
مى شد  ولى در حال حاضر توانستيم در داخل كشور اين 

دستگاه ها را بسازيم.

نگرانى مبنى بر عرضه گوشت 
شب عيد وجود ندارد

وام بالعوض ژاپنى ها براى 
تجهيز گمرك ايران 

فضاى رقابتى و 
عرضه و تقاضا 
در بخش پوشاك 
كشور تعيين كننده 
قيمت هاست و 
نيازى به كنترل 
وجود دارد. بايد 
در نظر داشت كه 
پاساژ پالسكو نقش 
تأثيرگذارى در 
ايجاد فضاى رقابتى 
و كنترل قيمت ها و 
ارتقاى سطح كيفيت 
دارد

بدين وســيله اعالم مى دارد كارت 
دانشــجويى اينجاب مهدى راهنما 
فرزند حســين دانشــجوى رشته 
مهندســى فناورى معمارى صادره 
از دانشــگاه جامع علمى كاربردى 
شهرداريهاى اســتان اصفهان با كد 
دانشــجويى ٩٤١٤٢٠١٤١٨٠٠١٥ و 
شــماره ملى ١٧٥٤٤٢٨٠٠٢ مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى

فاجعه پالسكوچه تأثيرى بر بازار پوشاك شب عيد مى گذارد

 ميوه شب عيد به كابوس مردم تبديل شده است

 ذخيره سازى دالالن 
براى آخر سال

با نزديك شدن به پايان سال و فرارسيدن نوروز همه ساله 
شاهد افزايش تب و تاب در بازارهاى خريد هستيم، در اين 
ميان، بازار برخى اجناس از جمله ميوه كه جزو مايحتاج اوليه 

مردم به حساب مى آيد داغ تر از بقيه مى شود.
هر چنــد در ظاهر ميــوه ها و قيمــت آنهــا در اقتصاد 
خانواده  ها تأثير معنادارى ندارد،  اما با توجه به اينكه در ايام 
پايانى سال مصرف ميوه و به تبع قيمت آن در يك مقطع 
زمانى بسيار كوتاه به شدت افزايش مى يابد باعث ايجاد جو 

روانى نامناسبى مى شود.
ســرمازدگى ميوه هاى شــمال، واردات بى رويه ميوه و 
نزديكى شب عيد همه و همه دست به دست هم دادند تا 

قيمت ميوه اين روزها افزايش پيدا كند.
در روزهاى آخر بهمن ماه قيمت انواع ميوه به طور ميانگين 
با افزايش قيمت بين ســه تا هفت هزار تومان به فروش 
مى رسد. به هرحال تفاوت قيمت محصوالت كشاورزى از 
روستا تا سطح شهر نشان مى دهد كه عده اى در اين فضا 
سودهاى دو تا سه برابرى به جيب مى زنند سودى كه نه 
به جيب كشاورز مى رود و نه منفعتى براى مصرف كننده 

خواهد داشت؛ جز اينكه جيب او را خالى كند.
فروشندگان مى گويند كه موز، سيب و پرتقال كمياب شده 
و برخى دالالن با مراجعه به ميادين در آستانه هاى جنوبى و 
شمالى ميوه ها را خريدارى مى كنند و ذخيره سازى را براى 

شب عيد آغاز كرده اند.
البته حســين مهاجران رئيس اتحاديه ميوه در خصوص 
تفاوت قيمتى ميوه از سر زمين تا بازار اظهار داشت: موقعيت 
كشــت و كيفيت ميوه ها از عوامل تأثير گذار بر قيمت آن 
هستند كه البته در اين ميان حضور سوداگران هم توليدات 

را دستخوش تغيير و افزايش قيمت قرار مى دهد.
وى همچنين با اشاره به ســرمازدگى پرتقال هاى شمال 
اظهار داشت: قيمت ميوه هاى بازار شب عيد توسط وزارت 
جهاد كشاورزى كه متولى اين امر است تعيين مى شود اما 
باال رفتن قيمت ميوه ها در ماه اخير امرى طبيعى و كنترل 

شده است.

٨٠ درصد پوشاك مردانه در تهران و ٣٠ درصد پوشاك مردانه در كشور از ساختمان پالسكو توزيع مى شد 

سازمان هاى شيالت ايران و خواربار و كشاورزى 
ملل متحد (فائو) در زمينه پروژه ژنتيكى قزل آالى 

رنگين كمان توافقنامه همكارى امضا كردند.
در مراسم امضاى توافقنامه همكارى ايران با فائو 
در باره پروژه ژنتيكى قزل آالى رنگين كمان كه 
در محل سازمان شيالت ايران برگزار شد، معاون 
وزير جهاد كشاورزى اظهار داشــت: اين پروژه 
دوساله با اعتبارى بالغ بر ٣٣٠ هزار دالر از سوى 
فائو با هدف بهبود اصالح نژاد ماهيان قزل آالى 

رنگين كمان در ايران اجرا مى شود.
حسن صالحى با بيان اينكه ايران در توليد ماهى 
قزل آال در آب شــيرين در دنيا مقام نخســت را 
دارد،اظهار داشت: توليد ماهى قزل آال در كشور 
ســاالنه ١٤٠ هزارتن اســت و از اين رو اصالح 
نژاد اين گونه ماهى براى مــا از جايگاه ويژه اى 

برخوردار است.
در اين مراسم، «سرج ناكوزى» نماينده سازمان 
فائو در ايران گفت: اين پروژه عــالوه بر تأمين 
پروتئين از آبزيان و امنيت غذايى به اشتغالزايى و 

افزايش درآمد بهره برداران كمك مى كند.
وى ايران را يكى از بــزرگ ترين توليدكنندگان 
محصوالت شــيالتى در منطقه عنــوان كرد و 
گفت: پيش بينى مى كنيم اجراى اين پروژه تأثير 
بســزايى در توليد قزل آال در ســطح ملى داشته 

باشد.
ناكوزى دربــاره نقش اين پــروژه در بهره ورى 
توليد اذعان داشت: اين پروژه از طريق برگزيدن 
گونه هاى برتر و انتقال دانش فنى به اهداف كّمى 
و كيفى ايران در برنامه ششم توسعه و همچنين 
بهره بردارى بهينه از منابــع آبى و خاكى كمك 

مى كند.

 معاون فنى و حسابرسى امور عمومى و اجتماعى 
ديوان محاسبات كشور گفت: هزينه جارى كشور 
از ٨٩ هزار ميليارد تومان در سال ٩٠ به ٢٣٦ هزار 

ميليارد تومان در سال ٩٥ رسيده است. 
كيومرث داوودى افزود: افزايش هزينه هاى جارى 
كشور باعث به وجود آمدن سختى كار بسيار زيادى 

براى ديوان محاسبات شده است.
وى اظهار كرد: ديوان محاســبات به عنوان بازوى 
نظارتى مجلس شوراى اسالمى بزرگ ترين پروژه 
رعايت قانون را با عنوان تفريغ بودجه انجام مى دهد.
وى با بيان اينكه نظارت پيشگيرانه، هدايتگرانه و 
مقتدرانه از جمله شعارهاى اصلى ديوان محاسبات 
است ، خاطر نشان كرد: رويكرد اصلى اين ديوان 
حمايت از مديران براى اجــراى قانون در تمامى 

دستگاه هاى اجرايى كشور است.
معاون فنى و حسابرسى امور عمومى و اجتماعى 
ديوان محاســبات كشــور بابيان اينكه سياست 
پيشــگيرانه به صورت جدى در ديوان محاسبات 
كشــور دنبال مــى شــود، خاطر نشــان كرد: 
نشســت هــاى تعاملــى بــا حضــور مديران 
دســتگاه ها در سراسر كشــور برگزار مى شود تا 

مشكالت موجود حل شود. 
داوودى بــا بيان اينكــه ديوان محاســبات قرار 
اســت به فعاليت هاى اقتصادى در كشور كمك 
كند، اظهار داشــت: نظــارت هدايتگرانه و تهيه 
بسته هاى آموزشى براى مديران سراسر كشور از 
جمله اقداماتى است كه ديوان كشور در خصوص 

اقدامات پيشگيرانه انجام داده است.
وى خاطر نشان كرد: تمامى دستگاه هاى دولتى 
و غير دولتى مكلف شده اند كه تمامى اطالعات 
مالى خود را از طريق ســامانه سنا در اختيار ديوان 

محاسبات قرار دهند.

زعفران يكى از محصوالت استراتژيك كشاورزى در 
كشورمان محسوب مى شــود كه توسعه صادرات آن 
مى تواند ارزآورى مناســبى براى كشــور در برداشته 
باشد. اين درحالى است كه مسائل و موضوعات مختلف 
سد راه توسعه صادرات از ســرخى روز افزون زعفران 
كاسته و آتشى بر جان توليدكنندگان انداخته است. در 
همين راستا پايگاه اطالع رسانى افكار نيوز  گفتگويى با 
غالمرضا ميرى نايب رئيس شوراى ملى زعفران انجام 

داده كه بخش هايى از آن را مى خوانيد:

چرا برغم اينكه ايران بزرگ ترين 
توليد كننده زعفران در دنيا محسوب 
مى شود ســهم چندانى در تجارت 

جهانى ندارد؟
براساس آمارهاى موجود ســاالنه ارزآورى صادرات 
طالى ســرخ از طريق گمرك و احتســاب صادرات 

چمدانى ٥٠٠ ميليون دالر اســت كه اين ميزان براى 
بزرگ ترين توليدكننده زعفران ناچيز اســت از اين رو 
دولت  بايد حمايت هاى همه جانبه اى از توليدكنندگان 

به عمل آورد.
 آيا ســرمازدگى و يخبنــدان اخير 
تأثيرى در ميزان توليد داشته است؟
 با توجه به آنكه بخش قابل توجهــى از توليد در زمان 
شيوع ســرما و يخبندان برداشت شــده بود از اين رو 
خسارات قابل توجهى به توليد وارد نكرد و تنها توانست 
كيفيت محصوالت جمع آورى نشده را تا حدى كاهش 

دهد.
آيا طى سال هاى تحريم محدوديت 
خاصى در زمينه تجارت طالى سرخ 

وجود داشت؟
طى ســال هاى تحريم بازارهاى متعــددى از جمله 
آمريكا را از دســت داديم كه ورود مجدد به اين بازارها 

كار سختى است چرا كه رقبا درآنجا رخنه كردند. طى 
سال هاى تحريم كشورهايى همچون اسپانيا اقدام به 
خريد زعفران، بسته بندى و صادرات مجدد آن به بازار 
آمريكا كردند كه با اجراى برجام تا حدودى مســتقيمًا 
زعفران به اين كشور صادر شد اما حضور پررنگ در اين 

بازار مستلزم زمان است.
آيا افغانســتان خطر جــدى براى 
شكســتن انحصار توليد زعفران 

ايرانى محسوب مى شود؟
بازاريابى و بازارســازى براى زعفــران ايرانى امرى 
ضرورى اســت چرا كه در غير اينصورت افغانستان به 
بازارهاى دنيا ورود مى كند و درنهايت با نيروى انسانى 
ارزان قيمتى كه دراختيار دارد اقدام به گسترش توليد 
مى نمايد كه با وجود اين داســتان ٣٠ سال گذشته كه 
براى اسپانيا اجرا شــد مجدداً براى ما تكرار مى شود. 
براســاس آمارهاى موجود ســطح زير كشت زعفران 
در دو استان خراسان رضوى و جنوبى بالغ بر ٩٤ هزار 
هكتار است كه سطح زير كشت افغانستان و توليد چهار 
تنى زعفران اين كشــوردر برابر محصول توليدى ما 
بسيار ناچيز اســت اما در صورت عدم حمايت دولت و 
بازاريابى محصول مى تواند خطر جدى براى كشــور 

ما به شمار رود.
درخصوص وضعيــت قيمت طالى 
سرخ و دپوى آن از سوى دالالن در 

بازار توضيح دهيد.
در حال حاضــر حداقل قيمت هر كيلــو زعفران چهار 
ميليون و ٤٠٠ و حداكثر شش ميليون تومان است كه 
براساس سنوات ســال هاى گذشته دالالن در ابتداى 
فصل اقدام به خريد و ذخيره سازى محصول در انبارها 
نمودند تا با راه اندازى بازار كاذب بدون در نظر گرفتن 
بازارهاى صادراتى و تنها در پى منافع خود اين محصول 

را به قيمت دلخواه به فروش رسانند.

كمك فائو به ايران براى 
اصالح نژاد ماهى قزل آال

هزينه جارى ايران: 
٢٣٦ هزار ميليارد تومان

مرگ تدريجى طالى سرخ ايرانى

بازار زعفران در سال هاى تحريم از دست رفت



ورزش ٢٨٨١شنبه  ٣٠  بهمن  ماه ٠٧

شكار روستوف!
بازيكن جـوان فوتبال كشـورمان براى پيوسـتن به 
روستوف روسيه با مسـئوالن اين باشـگاه به توافق 

رسيد. 
رضـا شـكارى بازيكـن جـوان فوتبـال كشـورمان 
پس از مذاكراتى كه با مسـئوالن باشـگاه روستوف 
روسيه انجام داد، براى پيوسـتن به اين تيم به توافق 

رسيد.
 شـكارى چنـدى پيـش قـراردادش را بـا باشـگاه 
ذوب آهن فسـخ كرده بود تا بعـد از عليرضا حقيقى، 
ميالد محمـدى، سـعيد عزت اللهى و سـردار آزمون 
پنجمين فوتباليسـت ايرانى راه يافته به ليگ روسيه 
لقب بگيرد. اين بازيكن در صورت موفقيت در تست 

هاى پزشكى به روستوف خواهد پيوست.
مديران باشـگاه ذوب آهن اعالم كرده اند كه فسـخ 
قرارداد توسط شـكارى غير قانونى انجام شده و از او 

شكايت خواهند كرد.

شجاعى ٢ جلسه 
محروم شد  

مسعود شجاعى با توجه به دريافت اخطارها دوبازى 
آتى تيم پانيونيوس در ليگ برتر يونان را از دست داد.
بـازى هـاى آتـى پانيونيـوس در برابـر تيـم هـاى 

ايراكليس و المپياكوس خواهد بود. 
همانطور كـه مى دانيـد المپياكوس تيمى اسـت كه 
كريم انصـارى فـرد را بـه خدمـت گرفته. بـا توجه 
به محروميـت اعمال شـده عليه مسـعود شـجاعى 
او فرصـت اوليـن رويارويـى بـا كريـم انصـارى 
فـرد دوسـت و همبـازى خـود را از دسـت داده

 است. 
جالب اينكه در حال حاضر المپياكوس ٥١ امتيازى و 
صدرنشين است و پانيونيوس هم با ٣٨ امتياز در رده 

دوم جدول قرار دارد. 
گفتنى است در فوتبال يونان بازيكن با دريافت چهار 
كارت زرد از يـك بـازى محـروم مى شـود اما چون 
مسـعود شـجاعى دومين بار اسـت كه چهـار كارته 
مى شـود دوبازى از همراهى تيم پانيونيوس محروم 
شـد. او تاكنـون هشـت كارت زرد از داوران دريافت 

كرده است.

كمال رفت و برگشت!
هافبك دفاعى پرسپوليس بدترين خاطره فصل خود 
را از جدال با سپاهان با توجه به غيبت در هر دو بازى 

رفت و برگشت مقابل آنها دارد.
كمال كاميابى نيـا كه در ديدار رفـت دو تيم به دليل 
سـه كارتـه شـدن محـروم بـود، احمـد نوراللهى را 
جايگزين خود در تركيب اين تيم ديد و پرسـپوليس 
نيز موفق شـد بعـد از سـال ها در اصفهان سـپاهان 
را شكسـت دهـد و بـا برتـرى ٣ بـر ١ بـه تهـران 

بازگردد.
هافبـك دفاعـى پرسـپوليس كـه در ديـدار برابـر 
تراكتورسازى بعد از برخورد با فرزاد حاتمى و دريافت 
كارت زرد و در نهايت قرمز در ديدار استقالل خارج از 
تركيب بود،  در جدال اخير با سپاهان نيز دومين جلسه 
محروميت خود را سـپرى كرد. با اين تفاوت كه اين 
بار احمد نوراللهى در تركيب اين تيم حضور نداشـت 
تا جور اين بازيكـن جنگنده و موفق سرخپوشـان را 

بكشد.

اخراج آقاى گل ليگ يك!
كادر فنـى نسـاجى، محمـد عبـاس زاده و هانـى 

اسماعيلى را در اختيار باشگاه قرار داد. 
با توجه به اتفاقات رخ داده پيش از آغاز ديدار نساجى 
و خيبر و همچنين درگيرى لفظى اين دو بازيكن با دو 
تن از اعضاى كادر فنى پس از شكست در بازى اخير 
و استفاده از الفاظ زشـت عليه باشگاه بزرگ نساجى 
در حضور ديگر بازيكنان و نمايندگان فدراسيون كه 
در راه بازگشت مهمان اتوبوس نساجى بودند، با نظر 
كادر فنـى، محمد عبـاس زاده و هانى اسـماعيلى تا 
تعيين تكليف نهايى حق حضور در تمرينات را نداشته 

و در اختيار باشگاه قرار گرفتند.
عباس زاده در حال حاضر آقاى گل ليگ دسـته اول 

است.

تايم اوت

درگيرى برانكو و كــى روش و بازگردانــدن بازيكنان 
پرسپوليس از اردوى دبى به تهران و متعاقب آن بازگشت 
دســتياران ايرانى كى روش به ايران باعث شد، طى اين 
مدت خبرهاى مختلفى در خصوص دســتياران ايرانى 
كى روش شنيده شود و همه از اخراج آنها توسط سرمربى 

تيم ملى سخن بگويند. 
حاال در همين راســتا يك منبع موثق كــه به تيم ملى 
نزديك است، در اين ارتباط گفت: «نه دستيارى اخراج 
شده و نه قرار است دستيار جديدى در كنار كى روش قرار 
بگيرد.» اين فرد مطلع، مدعى شد، بعد از اخراج بازيكنان 
پرسپوليس، كى روش به مربيان ايرانى تيم ملى مى گويد 

چرا شما بدون دســتمزد كار مى كنيد من نمى خواهم در 
حق شما اجحاف شود براى همين به ايران برگرديد، تا 

بتوانيد پولتان را بگيريد!
در همين راستا در حين بازگشت به ايران در فرودگاه دبى 
فدراسيون نشين ها با مطلع شــدن از موضوع، پنج ماه از 
طلب مربيان ايرانى را به حساب آنها مى ريزند ولى آنها 
با هماهنگى كى روش به ايــران برمى گردند. كى روش 
به محض بازگشــت به ايران در ادامه دفاع از دستياران 
ايرانى اش به آنها مى گويــد دوماه ديگــر از باقيمانده 
مطالبات تان را بگيريد و بعد من از شما استفاده مى كنم تا 

از اين طريق حداقل پول شما زنده شود!

حضور  روزبه چشمى در تمرينات صبا به احتمال بازگشت 
اين بازيكن به تيم سابقش قوت بخشيد و به نظر مى رسد 

كه توافقات دو طرف تقريباً نهايى شده است.
با اين اوصاف، بايد پرونده حضور اين مدافع- هافبك ٢٣ 
ساله در سپاهان را بسته  شده دانست. باشگاه اصفهانى 
تنها در صورت امضاى قراردادى يكسال و نيمه حاضر 
به جذب اين بازيكن بود. صبا در عوض، چنين شرطى را 
پيش پاى چشمى نگذاشت تا او كه در سوداى بازگشت به 
استقالل است در پايان فصل بار ديگر به جمع آبى هاى 

پايتخت ملحق شود.
اما چرا صبا برخالف سپاهان مشكلى با جذب مقطعى اين 

ملى پوش سابق اميد نداشت؟ جواب اين سئوال را بايد در 
وضعيت متفاوت دو تيم جستجو كرد. هرچند كه صبا با 
پيروزى ٦ امتيازى هفته گذشته برابر سياه جامگان پس 
از هفته ها از منطقه خطر گريخت اما همچنان به شكلى 
جدى در معرض ســقوط به دســته پايين تر قرار داد. در 
چنين شــرايط بغرنجى طبيعتًا دريافت هرگونه كمك با 
استقبال مواجه مى شود. اين وضعيت اضطرارى اما درباره 
ســپاهان مصداق ندارد و از آنجا كه نه باشگاه اصفهانى 
راضى به بســتن قرارداد كوتاه مدت بود و نه چشــمى 
به راحتى از اســتقالل دل مى كند توافقى بين طرفين 

حاصل نشد.

شرايط سخت 
شروط آسان

پشت پرده 
اخراج دستياران

 سال ها پيش همراه دوستش براى تست بازيگرى به يك 
مؤسسه بزرگ سينمايى رفت و راه ورود به هنر را يك شبه 
طى كرد. با فيلم«مكس» ســامان مقدم وارد سينما شد و 
به خوبى توانست در ســينما و تلويزيون به جايگاهى خوب 

دست پيدا كند .
 سخن از نيما شاهرخ شاهى است، بازيگر جوان عرصه سينما 
را همه به عنوان يك استقاللى دو آتيشه مى شناسند و كمتر 
كسى اســت كه از عالقه زياد نيما به آبى هاى تهران خبر 
نداشته باشد. عالقه شديد نيما به فوتبال و استقالل بهانه اى 
شد براى گفتگوى اختصاصى گروه ورزشى نصف جهان و 

كرى خوانى هاى تقريباً شديد با وى!
اين گفتگو را از دست ندهيد.

 نيما! هنوز استقاللى هستى؟ بس است 
ديگر تو رو خدا هر كجا روى جلد مجالت 
ورزشى عكست را مى بينيم لباس آبى 
پوشيدى و مرتباً دارى عدد ٤ را نشان 

مى دهى!
 وقتى دو تا ستاره روى پيراهنمان داريم چرا طرفدارش نباشم؟ 
افتخار ايران در آسياســت و تا ابد هم عاشقشيم! ٤ هم نماد 

ابدى ماست.
 اصل نماد ٤ متعلق به سپاهان است كه 
سه بار توانست پرسپوليس را چهارتايى 
كند! در مورد ستاره هم ديگر بايد بدانى 
كه اين ستاره هايى كه  بابردن تيم هاى 
تايلندى در مراحل نهايى آسيا به دست 
آمده هيچ ارزشى ندارد. اگر تيمت جام 
باشــگاه هاى جهان رفتــه بود چيكار 

مى كردى آنوقت؟
جام باشگاهاى جهان هم مى رويم. آن هم به موقعش. صبر 

داشته باشيد.
بله!جام باشــگاه هاى جهان مى رويد. 
ولى ديگر شايد من و شما زنده نباشيم 
آن روز را ببينيم. اصالً شايد فيفا بخاطر 
اينكه استقالل بتواند به جام باشگاه هاى 
جهان راه پيدا كند، قانون را عوض كند 
و بگويد از هر قاره ٢٠ تيم اجازه حضور 
دارند! البته شايد اينجورى باز هم شانس 
حضور را نداشته باشيد و تيم بيست و 

يكم شويد!
شما تيم شهرتان يك بار جام باشگاه هاى جهان رفته و مرتب 
براى ما كرى بخوانيد. ما به دسته پايين تر هم سقوط كنيم باز 
هم استقاللى هستيم. ما كًال نمى توانيم دست از استقالل 
برداريم . حاال هر چقدر هم از سپاهان شما شكست بخوريم و 

به دسته هاى پايين هم برويم آبى آبى آبى هستيم.
آره خدا وكيلى خيلى از استقاللى ها وقتى 
به دسته ٣ هم سقوط كرديد اين موضوع 
را ثابت كردند! مصاحبــه با كرى هاى 
وحشتناك شروع شد! يك مقدار به سوى 
اعتدال برويم!دربى تهران را برده ايد و 
حتماً هنوز هم خوشحالى.درست است؟

آن بازى كه عالى بود و واقعاً جا دارد كه حاال حاالها خوشحال 
باشيم. پرسپوليسى ها حسابى  نسبت به پيروزى در اين ديدار 
اطمينان داشتند و با غرور زيادى گام به اين ديدار گذاشتند. 
وقتى گل اول را خورديم واقعاً نگران شــدم كه نكند اتفاق 
بدى براى تيم مان بيافتد ولى خدا كمك كرد و توانســتيم 
بازى را ببريم. تازه همه هم ديدند كه گل ســيد جالل خطا 
بود و در حقيقت ما با نتيجه ٣بر١ پيروز شديم. چهره دوستان 
پرسپوليسى ام بعد از اين بازى واقعاً ديدنى بود. آنها برد در دربى 
تهران را يك اتفاق قطعى تلقى مى كردند و وقتى از ما باختند 

حسابى شوكه شدند و به كما رفتند.
 امكان قهرمان شــدن تيمتان خيلى 
ضعيف است. اميد به قهرمانى كه نداريد؟

ُخب وقتى كه مى بينم تيم در اين شرايط خوب قرار گرفته است 
خيلى حسرت مى خورم كه چقدر امتيازات مفتى را در اين فصل 
از دســت داديم و گرنه قطعاً االن ما و پرسپوليس در كورس 
اصلى قهرمانى بوديم. به هر حال احتمال قهرمانى بسيار كم 
است ولى قطعاً سهميه مى گيريم كه در سال آينده هم در ليگ 

قهرمانان باشيم و برويم براى ستاره سوم.
بازى اســتقالل- الســد هم از جمله 
ديدارهايى بود كه حتمــاً برايت به ياد 

ماندنى شده است.
آن ديدار هم عالى بود. به خصوص كه ژاوى در تيم رقيب ما 
بود و ما موفق شديم كه السد را با ستاره بارسايى اش شكست 
بدهيم. در لحظات پنالتى استرس وحشتناكى داشتم و خدا را 
شــكر با غيرت بچه ها و با آن توپى كه رحمتى گرفت برنده 
بازى بوديم. اميدوارم يك بار ديگر به ياد دوران نه چندان دور 

باز هم به مراحل نهايى آسيا صعود كنيم. آخرين حضورمان 
در فينال آسيا با زنده ياد ناصر حجازى بود و بعد از آن ديگر به 

فينال نرفتيم.
بله! بعد از آن فينال استقالل با ناصر خان 
حجازى، فقط سپاهان و ذوب آهن بودند 
كه توانســتند به فينال ليگ قهرمانان 
آســيا بروند. ولى واقعاً اينكه ايرانى ها 
ساليان سال است كه نتوانسته اند در 
اين تورنمنت قهرمان شوند خيلى روى 

اعصاب است.
اميدوارم اين طلســم هر چه زودتر شكسته شــود. با اينكه 
دوست دارم در درجه اول استقالل اين طلسم را بشكند اما  اگر 
تيم هايى ديگرى مثل ســپاهان هم قهرمان شوند بخاطر 
اينكه متعلق به ايرانمان هستند بسيار هم خوب است. در درجه 
اول همانطور كه شما گفتيد اصًال خوب نيست كه ايرانى ها 
سال هاست قهرمان ليگ قهرمانان نشده اند و بايد هر طور 

شده اين طلسم را بشكنيم.
يك مصاحبه از تو خواندم كه حسابى به 
مخالفان كارلوس كى روش تاخته بودى. 
معلوم است كه حســابى طرفدارش 

هستى.
واال واقعاً من نمى دانم كى روش ديگــر بايد چه كار كند تا 
منتقدينش ساكت باشند.او در سخت ترين گروه رقابت هاى 
مقدماتى و در حالى كه بقيه تيم ها چقدر هزينه كرده بودنداين 
همه امتياز را براى ايران گرفته و باعث شده تا ايران با  همه 
مشــكالتى كه دارد و از لحاظ هزينه و بودجه از ساير تيم ها 
عقب است، االن صدرنشين باشــد. در جام ملت هاى آسيا 
كه با ناداورى محض حذف شديم و در جام جهانى برزيل هم 
آنقدر خوب حفظ آبرو كرد.وقتى يك مربى اينقدر بزرگ است 
ما چرا بايد او را از دســت بدهيم. اينقدر اذيتش كنيم و چوب 
الى چرخش بگذاريم. او تمام بازيكنان ما را خوب مى شناسد.

آنهايى كه ابتدا و چند سال پيش مى گفتند او جوانگرايى نمى 
كند،جوان هاى تيم او را هم ديدند.كسانى كه مى گفتند كى 
روش بايد از دل ليگ بازيكن بيــاورد او از دل ليگ هم كه 
بازيكنان نابى را كشف كرد. متأســفانه يك عده او را اذيت 
مى كنند و اين واقعاً ناراحت كننده است.من مطمئنم كه ما 
با اين مربى دوباره  به جام جهانى مى رويم و آن وقت براى 
اولين بار دو صعود متوالى در جام جهانى را داريم.فقط اميدوارم 
دوستان اينقدر چوب الى چرخ او نكنند و بگذارند كى روش 
كار خودش را بكند.يك نكته ديگر را هم بايد در اين ارتباط 
بگويم.متأسفانه فوتبال ما در پايه نسبت به ديگر كشورها خيلى 
عقب است و جز يكى دو باشگاه بقيه،هيچكدام روى پايه خوب 
كار نمى كنند.اما ما اين همه فوتباليست خوب دو رگه اى داريم 
كه تحت آكادميك اصولى فوتبال جهان آموزش مى بينند و 
ما اين شانس را داريم كه از آنها در تيم ملى مان استفاده كنيم و 
خوشبختانه خيلى هم خوب جواب داد.مثل دژآگه يا قوچان نژاد 
كه توسط كى روش به تيم ملى دعوت شدند و باعث شدند ما 
به جام جهانى برويم.تعارف نداريم كه،مگر همين قوچان نژاد 
گل صعود ما به جام جهانى را نزد.از اين دست بازيكنان باز هم 
هستند كه مى توانند به فوتبال ما كمك كنند و كشف آنها را 

هم مديون كى روش هستيم.
نيما! روزنامه ما همانطــور كه ميدانى 
اصفهانى اســت و مى خواهيم در مورد 
فوتبال اصفهان صحبت كنيم. در مورد 
تيم هاى شــهر ما چه نظرى دارى؟ به 
خصوص كه اســتقالل محبوبت بارها 
مقابل ســپاهان و ذوب آهن شكسته 

خورده!
واال اگر بخواهيد كرى بخوانيد كه منم كرى مى خوانم. ولى 
دقايقى فارغ از كرى خوانى بايد بگويم كه برنامه ريزى هاى 
صورت گرفته در باشگاه هاى اصفهانى بايد يك الگو شود. 
سپاهان و ذوب آهن در طول اين سال ها آنقدر خوب عمل 
كرده اند كه حتى استقاللى ها و پرسپوليسى هاى منصف هم 
از آنها تمجيد كرده اند. سپاهان بيشترين جام ليگ برتر را از آن 
خود كرده و به همراه ذوب آهن هم كلى جام حذفى تصاحب 
كرده اند. اين واقعاً جاى تحسين دارد و به اصفهانى ها تبريك 

مى گويم كه چنين تيم هاى قدرتمندى دارند.
به نظر تو  باتوجه به وجود چنين تيم هايى 
در اصفهان، جاى توجيــه دارد كه يك 
اصفهانى طرفدار استقالل يا پرسپوليس 

باشد؟
ســپاهان و ذوب آهن خاطرات زيادى را براى اصفهان رقم 
زده اند و بارها باعث خوشــحالى مردم اين استان بوده اند و 
شايسته بهترين تكريم ها هستند. اين را هم در ادامه اين بحث 
بگويم كه لذت فوتبال به داشتن تماشاگر است و به نظرم تيم 

هاى بى تماشاگر ليگ كمترين لذت را از فوتبال مى برند و 
كمترين هيجان براى آنهاست. پس بايد خوشحال باشيم كه 
مردم در نقاط مختلف ايران طرفدار تيم هاى مختلفى هستند 

و به فوتبال سراسر كشور لذت و هيجان مى دهند.
دقايقى از فوتبال خارج شويم. در يك 
مصاحبه ديگر كه با يكــى از مجالت 
تخصصى ماشين داشــتى و من آن را 
خواندم، گفته بودى كه خيلى اهل ماشين 
بازى هســتى. در اين مــورد برايمان 

صحبت كن.
 بلــه ! در جوانى ام ماشــين بــازى هاى زيادى داشــتم و 
ماشين هاى زيادى عوض كردم تا به اين مدل ماشين امروزم 
رسيدم. اما در هردوره زندگى ام ماشين مورد عالقه ام را سوار 
شــدم.به نوعى بايد بگويم اگر زمانى كوپه سوار مى شدم 
دوستش داشتم.يا خريدارش مى شدم .از هر زاويه كه نگاه 
كنيد اتومبيلى سوار نمى شــدم كه عالقه اى به آن نداشته 
باشم. يعنى اگر از لحاظ مالى نتوانم خريدارش باشم ترجيح 
مى دهم پياده باشم تا سوار ماشينى كه سليقه ام نيست شوم.  
تا امروز بيشتر ماشين هاى شاسى بلند سوار شدم .چند سال 
پيش رونيز خريدم و مدتى با آن راندم اما در همان سال چشمم 
كوپه قرمزى را گرفت. نه اينكه از رونيز راضى نباشــم بلكه 
مى خواستم راندن با يك كوپه را هم در خيابان ها تجربه كنم.

به هر حال خواسته يا نخواسته عاشق آن كوپه شدم. بعد ها 
سانتافه مشكى خريدم. دوره اى گذشت.پرادوى سفيد چهار 
درهم چند صباحى اتومبيلم بود.رسيدم به پرادوى دو در. در 
كل با اتومبيل هاى دو در بيشتر دوست هستم. بعد هم بى ام  
مدل X3  گرفتم.آن هم رنگ مشكى.ماشــين خوبى است! 
هر مدل ماشينى كه سوار شدم بيشتر در رنگ هاى مشكى ، 
سفيد و قرمز بودند.اين سه رنگ را در انتخاب ماشين ترجيح 

مى دهم.
اهل ورزش هم هستى؟

به اســكى عالقه زيادى دارم و به شدت اهل فوتبال هستم 
و حداقل هفته اى يك بار با دوستانم فوتبال بازى مى كنم.

   چند سال  يك عكسى از تو در ورزشگاه 
نيوكمپ منتشر شد. براى كدام ديدار به 

آنجا رفته بودى؟
 بهترين خاطره ام در زمينه  تماشاى بازى هاى خارجى مربوط 
به  حضور در نيوكمپ بود يعنى وقتى كه به ورزشگاه نيوكمپ 
بارسلون رفتم. در مسابقات سوپر جام بين بارسلون و اتلتيكو 
بيلبائو شور و حال عجيبى برپا بود و واقعاً معناى لذت فوتبال 

ديدن در چنين ديدارهايى خودش را نشان مى دهد.
خيلى پرهيجان بود؟

آره ولى با آن همه هيجان، هركسى سر جاى خود 
روى صندلى اش مى نشست. همه قانونمند 

رفتار مى كردند. تشويق ها منظم و جالب 
بود. خانم ها هم حضور داشتند، اما هيچ 
خبرى از بى ادبى و يا بى احترامى نبود. 

كاش ما هم اين فرهنگ را داشتيم.
تيم خارجى محبوب تو هم به 

رنگ آبى است؟
بله. قبًال هــم در مصاحبه هاى 
متعــددى گفتــه بــودم كه از 
بچگى عاشق اينترميالن ايتاليا 

بــودم. اميــدوارم مثــل گذشــته 
ايــن تيــم بــه دوران اوج خــود

 باز گردد.
 چند آرزوى فوتبالى 
برايمان بگو كه هم 
خــودت دوســت 
داشــته باشى و 
هــم هــواداران 

اصفهانى!
واال خيلى ســخت شد. چون 
تيم مــا و ســپاهان اصفهان 
عمدتــاً رقيب هم بــوده اند. 

ولى مــى شــود آرزو كرد كه 
روزى برســد كه هم استقالل 

و هم ســپاهان به فينال آســيا راه 
پيدا كنند. يا اينكــه در فينال جام حذفى 

اســتقالل با يك تيم اصفهانى  بازى كند 
و هميشــه هم در ليــگ ما و ســپاهان و 
ذوب آهن در كورس قهرمانى باشيم. اما قبول 
كنيد كه نمى شــود هم ما راضى باشيم هم 

سپاهانى ها و اصفهانى ها!

مرتضى رمضانى راد- كامران جاويد فر
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دل هاى پرهيزكاران اندوهگين و مردم از آزارشــان در امان، تن هايشان 
الغر و درخواســت هايشان اندك و نفسشــان عفيف و دامنشان پاك است. 
در روزگار كوتــاه دنيــا صبــر كرده تــا آســايش جاودانه قيامــت را به 
دست آورند: تجارتى پرســود كه پروردگارشــان فراهم فرموده، دنيا 
مى خواست آنها را بفريبد اما عزم دنيا نكردند، مى خواست آنها را اسير خود 

موال على (ع)گرداند كه با فدا كردن جان، خود را آزاد ساختند. 

نوبت  اول

شهردارى دهاقان در نظر دارد براساس مصوبه شماره ٢٣٣ مورخ ٩٥/٠٩/١٥ شوراى اسالمى شهر نسبت 

به فروش پنج قطعه پالك زمين مسكونى از طريق مزايده اقدام نمايد. لذا متقاضيان مى توانند جهت 

شركت در آگهى مذكور و كسب اطالعات بيشتر در ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و 

يا از طريق سايت شهردارى، پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ ٩٥/١٢/١٤ به 

دبيرخانه شهردارى تحويل نمايند. شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. ضمناً 

هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مزايده مى باشد. 

شماره تلفن هاى تماس: ٤- ٥٣٣٣٨٢٠١- ٠٣١   

       آگهى مزايده (مرحله اول)

على عطايى- شهردار دهاقان

نوبت  اول

شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شماره ٥٩٨ مورخ ١٣٩٤/١١/٢٩ شوراى اسالمى شهر نسبت به مناقصه اجراى تكميل پارك 
محوطه و اجراى پاركينگ باغ بانوان شهر به مبلغ ٨/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ريال اقدام نمايد، متقاضيان مى توانند جهت دريافت برگ شرايط تا پايان وقت 

ادارى روز سه شنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/١٧ به شهردارى ورنامخواست مراجعه نمايند. 
شرايط: 

الف) متقاضيان مى بايست برگ مناقصه را به عنوان قبول كليه شرايط امضاء نموده و به انضمام صرفاً ضمانت نامه بانكى به مبلغ ٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال يا واريز نقدى به حساب ٣١٠٠٠٠٣٤٨٦٠٠٧ به نام شهردارى ورنامخواست تا پايان وقت ادارى مورخ ١٣٩٥/١٢/٢١ در پاكت (الف) و قيمت 

پيشنهادى خود را در پاكت (ب) به دبيرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحويل نمايند. 
ب) پيشنهادات رسيده ساعت ٨ صبح روز يك شــنبه مورخ ١٣٩٥/١٢/٢٢ در جلسه كميسيون عالى معامالت كه در محل شهردارى تشكيل 

خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعيين برنده اقدام خواهد شد. 
ج) برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 

د) شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد. 
ه) پرداخت هزينه هاى كارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و كليه هزينه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارايى و عوارض و... به عهده برنده 

مناقصه خواهد بود. 
ى): به پيشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط يا فاقد ضمانت نامه بانكى يا فيش واريز نقدى ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

آگهى مناقصه

جالل ربيعى- شهردار ورنامخواست

بدين وســيله از كليه سهامداران شــركت خدمات بيمه اى 
ســپاهان بيمه گســتر دعوت مى گردد در جلسه مجمع 
عمومى عادى و فوق العاده كه به ترتيب رأس ساعت ٨ صبح 
و ٥ بعدازظهر روز يك شنبه ٩٦/١/٥ در محل اين شركت به 
آدرس: اصفهان، ملك شــهر، ابتداى خيابان مطهرى، نبش 
كوچه يك، طبقه فوقانى امالك مطهــرى برگزار مى گردد، 

حضور بهم رسانيد. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى: 

١- انتخاب اعضاى هيئت مديره

٢- انتخاب بازرسان اصلى و على البدل
٣- انتخاب روزنامه 

٤- اعطاى اختيارات به هيئت مديره 
٥- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى ١٣٩٥ 

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:
١- افزايش سرمايه 

٢- نقل و انتقال سهام 
٣- تغيير محل شركت 

٤- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع فوق باشد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى و  مجمع عمومى فوق العاده
 شركت خدمات بيمه اى سپاهان بيمه گستر

 سهامى خاص ثبت شده به شماره ١٩٠٧٢ اصفهان

هيأت مديره



فرهنگ ٢٨٨١شنبه  ٣٠  بهمن  ماه ٠٩

الناز شاكردوست (بازيگر ســينما) كه تاكنون بيشتر در 
فيلم هايى بازى كرده كه كارشناسان سينما آن را سينماى 
گيشه مى نامند، در دو سال اخير به سمت حضور در آثار 
متفاوتى رفته است. آثارى كه بيشــتر شرحى مصور از 

آسيب هاى جامعه امروز ايران است.
هيچ وقت دغدغه پول نداشتم از همان ابتدا كه آمدم به 
دنبال آن بودم كه تصويرى متفاوت از خودم در ســينما 

نشان دهم. آمدم كه بازيگر باشم.
به گزارش ايلنا؛ الناز شاكردوســت (بازيگر ســينما) كه 
تاكنون بيشــتر در فيلم هايى بازى كرده كه كارشناسان 
سينما آن را سينماى گيشه مى نامند، در دو سال اخير به 
سمت حضور در آثار متفاوتى رفته است. آثارى كه بيشتر 
شرحى مصور از آسيب هاى جامعه امروز ايران است. دو 
فيلم ســينمايى خفگى به كارگردانى فريدون جيرانى و 
انيميشــن رئال مبارك به كارگردانى محمدرضا نجفى 
ازجمله اين آثار هســتند. بازى متفاوت شاكردوست در 
خفگى توانست مورد توجه منتقدان سينما قرار بگيرد. او 
درباره داليل بازى اش در اين فيلم مى گويد: اصوال دوست 
ندارم درباره فيلم و داليل بازى در فيلم ها توضيح بدهم 
اما درباره خفگى مى توانم بگويم كه دنبال تجربه اى بودم 
تا خودم را تكرار نكنم گرچه نمى توانم قول بدهم كه در 

آينده نيز اين روند ادامه داشته باشد.
شاكر دوســت چنين ادامه مى دهد: كار كردن در سينما 
براى من مانند باال رفتن از راه پله است. وقتى پله ها را به 
سمت باال طى مى كنيم، آن وقت در پله بااليى مطمئن 
خواهيم شد كه به عقب برنمى گرديم. در سينما هم وقتى 
يك به يك تجربه ها را پشــت مى گذارى؛ اطمينان پيدا 
مى كنى كه وقتش رســيده تا گذشته را فراموش كنى و 
شايد براى هميشــه با آن خداحافظى كنى حتى اگر در 
آثارى با همان سبك و سياق بازى كنى اما تالش مى كنى 
تا تصويرى متفاوت از خود را ارايه بدهى كه به ديروز هيچ 

شباهتى نداشته باشد.
بازيگر فيلم مبارك مى گويد: اين حرف به آن معنا نيست 
كه فيلم هاى قبلى ام را دوست ندارم بلكه دلم مى خواهد 

مردم شاكردوست تازه اى را روى پرده سينما ببينند.
بازيگر فيلم رســوايى ها با اشــاره به اينكه بازيگر بايد 
فيلمنامه را به خوبى بخواند؛ چنيــن عقيده دارد: بازيگر 
فقط با فيلمنامه مى تواند شناخت كاملى از نقش آينده اش 
و تصويرى كه مردم از او مى بينند؛ بدست بياورد. فيلمنامه 
خفگى نيز براى من اثرى دوســت داشــتنى بود. اين 
فيلمنامه از معدود آثارى بود كه وقتى به ايران برگشتم؛ آن 
را خواندم و بسيار به آن عالقه پيدا كردم. خفگى را دوست 
داشتم چون تنهايى شخصيت فيلم يك تنهايى عميق و 
واقعى و عجيب بود. يك تنهايى غيرشعارى از جنسى كه 

همگى ما آن را در زندگى تجربه كرده ايم.
بازيگر فيلم قاعده خون در پاســخ به اين سوال كه خيل 
عالقمندان به سينما رو به افزايش گذاشته اند؛ براى اين 
ســينما چه تصويرى مى توان انتظار داشت؛ مى گويد: 
بازيگر ابتدا بايد دانش بازيگرى داشــته باشــد. دانش 
بازيگرى هم به اين نيست كه من فالن دوره را بگذرانم 
يا نزد فالن اســتاد فقط تمرين كرده باشــم. بايد تمام 
سبك هاى بازيگرى را بلد بود و بعداز اينكه آنها را دانستيد، 
اين شما هستيد كه انتخاب مى كنيد كدام نظريه و سبك 
مورد عالقه تان است و براى هر فيلمى ترجيح مى دهيد 
از چه روشى استفاده كنيد. از طرفى بازيگر بايد هميشه 
به جامعه نگاه كند و حتى شناخت خوبى از جامعه شناسى 
روز داشته باشد.او چنين ادامه مى دهد: بعد از چنين دانشى 
است كه شما مى توانيد در اين سينما اعتبار خوبى براى 
خودتان كسب كنيد. من هم هميشه احساس مى كردم 
وظيفه دارم حرف هــاى ناگفته خيلى از هم جنســان و 
هم نوعان خودم را بگويم. من با احساس چنين بارى؛ به 

كار در سينما ادامه داده ام.

به پول فكر نمى كنم؛ 
آمده ام
 بازيگر باشم

گاردين از اكران رايگان فيلم «فروشنده » در لندن در 
واكنش به دستور ممنوعيت سفر به آمريكا خبر داد.

به گزارش سرويس هنري خبرگزاري آريا، «گاردين» 
نوشت: شهردار لندن و تعدادي از شخصيت هاي مهم 
سينماي انگليس در مراســم نخستين اكران عمومي 
رايگان فيلم «فروشنده» نامزد دريافت جايزه اسكار 
كه كارگردان ايراني آن به سبب فرمان رئيس جمهور 
آمريكا درباره ممنوعيت سفر دچار مشكل شده است، 

حضور مي يابند.
 اين روزنامه چاپ انگليس در گزارشــي به قلم ناديا 
ُخمامي نوشــت : همزمان با برگزاري مراسم اعطاي 
جوايز اسكار در بيست و ششم فوريه در آمريكا، ميدان 
ترافالگار در لندن به بزرگترين ســينماي سر باز لندن 
تبديل مي شــود و فيلم اصغر فرهادي براي نخستين 
بار در لندن بــه نمايش در مي آيد. شــخصيت هاي 
مهم صنعت فيلم ســازي انگليس از جمله مارك لي، 
كارگردان انگليسي و برنده جايزه نخل طاليي، در جمع 

حضار كه پيش بيني مي شود تعداد آنها به ده هزار نفر 
برسد، در مركز لندن سخنراني خواهند كرد. 

صادق خان، شــهردار لندن، به همــراه لي لي كول 
بازيگر ،كيت ويلســون تهيه كننده و مــارك دوني 
فيلمساز انگليســي، تمهيدات الزم براي پخش فيلم 
«فروشــنده» را همزمان با مراسم اســكار به عهده 
داشته اند تا «موفقيت شهر لندن به عنوان يك قطب 
ابتكار و پيشگام در زمينه تنوع (قوميت ها و مذاهب ) و 

آزادي گرامي داشته شود.»
 تعدادي از بازيگران و فيلمسازان انگليسي نيز با ارسال 
نامه اي به دوِك وســت مينستر خواستار كسب اجازه 
براي پخش فيلم «فروشــنده» مقابل سفارت آمريكا 
شده اند تا به اقدام رئيس جمهور آمريكا در ممنوعيت 
سفر اتباع هفت كشور عمدتا اسالمي :ايران،عراق،سو

دان،ليبي،سومالي،سوريه و يمن اعتراض كنند. 
«فروشنده» نامزد بهترين فيلم خارجي در اسكار است.

ترانه علي دوستي و شــهاب حسيني كه سال گذشته 

جايزه بهترين بازيگر را دريافــت كردند، در اين فيلم 
ايفاي نقش كرده اند.

 فرهادي كه ســال گذشــته با فيلم «جدايي نادر از 
سيمين» جايزه اسكار بهترين فيلم خارجي را بدست 
آورد، گفت حتي اگر استثناي ويژه اي براي وي در نظر 
گرفته شود، براي ابراز همبســتگي با افرادي كه اين 
ممنوعيت شامل حالشان شده است، امسال در مراسم 

اسكارشركت نمي كند. 
فرهادي گفت اكــران فيلم «فروشــنده» در ميدان 

ترافالگار ارزش نمادين زيادي دارد. 
وي گفت:«جمع شدن بينندگان در اين ميدان معروف 
لندن براي تماشاي «فروشنده» ، نماد وحدت بر ضد 
تفرقه و جدايي در ميان مردم اســت. من گرم ترين 
تشكرها را به شــهردار لندن و جامعه ســينمايي به 
سبب اين ابتكار ســخاوتمندانه ابالغ مي كنم. من از 
اين نمايش ارزشمند همبســتگي استقبال و قدرداني 

مي كنم.»

جزئيات اكران رايگان فيلم «فروشنده » در لندن در واكنش به دستور جنجالي ترامپ

 تشكر اصغرفرهادي از صادق خان!

در فاصله يك ماه تا اكران نوروزى، تركيب احتمالى 
مهــم ترين اكران ســال ســينماى ايــران تقريباً 
مشخص شده و ســينماى ايران با دو فيلم كمدى، 
دو فيلم اجتماعى و يك تريلر سياسى تاريخى براى 
يك فروش قابل توجه در آغاز ســال ١٣٩٦ دورخيز 
كرده اســت.به گزارش «تابناك»؛ بر اساس آخرين 
برآوردها، فيلــم «ماجراى نيمروز» برنده ســيمرغ 
بلورين بهترين فيلم، بهترين فيلــم ملى و بهترين 
فيلم به انتخاب تماشاگران در اكران نوروز ٩٦ حضور 
خواهد داشــت و با توجه به بازخوردهايى كه اين اثر 
در طول برگزارى جشنواره داشــته، احتماًال فروش 
قابل توجهى خواهد داشت و ســهم چشمگيرى از 
فروش اكران نوروزى را به نام خــود ثبت مى كند. 
اگر ميزان اســتقبال از اين فيلم در اكران عمومى با 
ميزان راى مردم و استقبال از اين اثر در جشنواره فيلم 
فجر نسبت مستقيم داشته باشد، بعيد نيست ماجراى 
نيمروز بتواند هزينه توليدش را از گيشــه بازگرداند. 
همچنين فيلم «گشت ٢» ساخته سعيد سهيلى كه 
در ادامه «گشــت ارشاد» ساخته شــده و مضمونى 
كميــك دارد، احتماًال بــا توجه به حواشــى اكران 
«گشت ارشــاد» و موفقيت اين فيلم در گيشه، جزو 
فيلم هاى پرفروش نــوروزى خواهد بود. حميد فرخ 
نژاد كه حس كرده اين فيلم حكم اسب برنده را دارد، 
عالوه بر نقش آفرينى، در مقام يكى از سرمايه گذاران 
نيز ظاهر شده و سازندگان براى فروش اين اثر دورخيز 
كرده اند. در همين ژانر فيلم سينمايى «سه بيگانه» نيز 
به عنوان گزينه اكران نوروزى است. حوزه هنرى نيز 
به دنبال اكران «يك روز به خصوص» به كارگردانى 
همايون اسعديان است. فيلم اسعديان فضايى متفاوت 
با ديگر آثار دارد و بايد ديد آيا اكران نوروزى كمك مى 
كند تا بتواند در گيشه حضور موفقى داشته باشد و دست 
پر صحنه را ترك كنــد؟  «رگ خواب» نيز گزينه اى 
است كه احتمال مى رود در اكران نوروزى باشد؛ فيلم 
تازه حميد نعمت ا... با بازى درخشان ليال حاتمى توجه 
شمارى از منتقدان را جلب كرده اما مخالفان اين فيلم 
نيز به اندازه موافق شان موضع دارند.البته هنوز تركيب 
اين فيلم ها قابل تغيير است و تجربه نشان داده بايد تا 
لحظه روى پرده رفتن فيلم هاى سينمايى صبر كرد 
و سپس به قضاوت درباره گزينه هاى مردم براى ايام 

نوروز پرداخت.

تركيب احتمالى مهمترين اكران سال سينماى ايران

نوروز با فيلم هاى 
كمدى و سياسى 



١٠فناورى ٢٨٨١شنبه  ٣٠  بهمن  ماه 

سبك ترين عينك آفتابى 
3D دنيا با فناورى

سخت افزار

اندرويد

رصد آنالين

باترى ٣٢٠٠ ميلى آمپرى در 
پرچمدار جديد ال جى

به تازگى شركت ال جى تيزر جديدى را براى گوشى 
هوشــمند ال جى جى ٦ (LG G6) منتشر كرد كه در 
اين تيزر به مقاومت باالى پرچمدار سال ٢٠١٧ اين 
شركت كره اى اشاره مستقيمى شده است. همچنين 
طبق گزارش هاى غير رســمى، باترى ال جى جى 
٦ حداقل ظرفيت ٣٢٠٠ ميلى آمپر ســاعتى را ارائه 

مى كند. 
ال جى جى ٦ پرچمدار ســال ٢٠١٧ شركت كره اى 
ال جى خواهد بود كه در روز بيســت و ششم فوريه 
مصادف با هشتم اسفند ماه و در جريان كنگره جهانى 
موبايل بارسلونا معرفى مى شــود. تاكنون خبرهاى 
زيادى در مورد اين گوشى منتشر شده  است و ال جى 
هم دائما تيزرهاى تبليغاتى متنوعى در رابطه با اين 
گوشى منتشر مى كند. چندى پيش ال جى در دو تيزر 
تبليغاتى به بهره مندى گوشى هوشمند ال جى جى ٦ 
از نمايشگرى بزرگ، بدنه اى خوش دست و كوچك تر 

و همچنين طراحى ضد آب اشاره كرده بود.
پيش بينى مى كنيم كه گوشــى هوشمند ال جى جى 
٦ از صفحه نمايشــى ٥,٧ اينچى بــا وضوح تصوير 
 QHD+، تراشــه اســنپدراگون ٨٢١ كوالكام، رم ٤ 

گيگابايتى و دوربين اصلى دوگانه ١٢ و ٨ مگاپيكسلى 
بهره مند شود. براى كســب اطالعات دقيق در مورد 
مشخصات فنى اين گوشــى بايد كمى ديگر صبور 

باشيم.

اپليكيشن تغيير چهره 
در دسترس كاربران اندرويدى

از اين پس كاربران اندرويد مى توانند با اســتفاده از 
اپليكيشــن محبوب تغيير چهره FaceApp پس از 
ثبت عكس اخم خود را به لبخندى شــيرين تبديل 
كنند. اين اپليكيشــن هم اكنــون در گوگل پلى در 

دسترس عالقمندان است. 
مدير عامل شركت توسعه دهنده اين اپليكيشن مى 
گويد كه عرضه آن براى پلتفرم اندرويد كمى زمان 
برد كه دليل آن لزوم اطمينان از قابليت سرورها به 

پشتيبانى از آن بود.
در اين اپليكيشــن خبرى از فيلترهايى كه در اسنپ 
چت مى بينيم نيست و در عوض FaceApp چهره را 
طورى تغيير مى دهد كه مثال يك دهان بسته را به 
دهانى كه لبخندى دلنشين بر روى آن نقش بسته 

تبديل مى كند.
تعداد زياد قابليت هاى اين اپليكيشن تغييرات زيادى 

مانند تغيير سن و جنسيت را نيز ممكن مى سازد.
بنا بر اظهارات توسعه دهنده روسى اين اپليكيشن، 
Wireless Lab، اين اپليكيشــن از شــبكه هاى 

عصبى – يك روش يادگيرى ماشينى – براى اعمال 
تغييرات در صورت اســتفاده مى كند. ســرورهاى 
پشتيبانى كننده اين اپليكيشــن انجام اين وظيفه 

سنگين را به عهده دارند.

شناسايى خطر 
با يك برنامه موبايلى

نِست برنامه موبايلى خود را به روز كرده تا كاربران بتوانند 
از سيستم شناســايى خودكار درب هاى منزل يا محل 
 Nest كار و باز و بسته كردن آنها استفاده كنند. سيستم
Aware كه از طريق برنامه موبايلى نست در دسترس 

است با ضبط مداوم تصاوير ويدئويى از اطراف درب منازل 
مى تواند به كاربران هشدارهاى امنيتى دهد. اين سيستم 
هاى هوشمند از قابليت فرمان دادن به دوربين ها براى 
قفل كردن بر روى تحركات مشكوك و شناسايى دزدان 
احتمالى هم برخوردارند و مى توانند مالكان را از موضوع 
مطلع كنند. سيستم ياد شده با استفاده از حسگرهاى خود 
قادر به شناسايى دود يا مونوكسيد كربن نيز هست و در 
صورت وجود حجم زيادى از اين گازها به مالك خانه در 
مورد آتش سوزى يا خطر خفگى نيز هشدار مى دهد. اين 
خدمات بر روى برنامه موبايلى نســت بر روى سيستم 

عامل هاى Android 7  يا  iOS 10 در دسترس است.

يكى از روش هاى رايج و مؤثر براى پيش گيرى از ارتكاب دستبرد علمى و هم چنين تشخيص آن، مشابهت يابى متنى است كه 
با استفاده از قابليت هاى فنى موتورهاى جستجو انجام مى شود. استفاده از انواع نرم افزارهاى مشابهت ياب متنى كه بعضاً با نام 
نرم افزارهاى كشف تقلب علمى از آن ها ياد مى شود، در جوامع علمى امرى متداول و فراگير است. بخش قابل توجهى از اين 
نرم افزارها به خط و زبان انگليسى و اندكى به ساير خطوط و زبان ها خدمات رسانى مى كنند كه هيچ كدام خط و زبان فارسى 
را تحت پوشش قرار نمى دهند. سامانه مشابه ياب متون نور (سميم نور) نخستين سامانة مشابه يابى متون به زبان فارسى 
است كه ادامة «مجموعه پروژه هاى مبتنى بر داده كاوى علوم اسالمى» در مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسالمى (نور) 
طراحى و گسترش يافته است. اين سامانه قادر است متون ارسالى كاربران خود را با هزاران متن پايگاه هاى خود مقايسه كند 
و گزارشى از ميزان مشابهت آن ها به كاربر ارائه دهد. اين سامانه با فراهم سازى امكان پيش گيرى از ارتكاب انواع تقلب هاى 
علمى از نوع كپى بردارى محتوايى و هم چنين امكان تشخيص متون مشكوك به سرقت علمى گامى مؤثر در راستاى تضمين 
سالمت متون علمى به شمار رود. به عالوه اين سامانه مطابق با قانون حق مؤلف براى حفظ حقوق مؤلفين و منابع ابزارى 
http://www.samimnoor.ir :كارآمد به شمار مى رود.                                                                                                                       وب آدرس

Modern Strike Online   بازى محبوب و هيجان آور در ســبك بازى هاى اكشــن، تيراندازى و تفنگى براى 

اندرويد است. 
وقت آن است كه در نبردى مسلحانه آن هم به صورت آنالين شركت كنيد و با دشمنان خود روبرو شويد! بازى سه 
حالت مختلف را شامل مى شود كه مى توانيد از ميان آن ها يكى را به دلخواه انتخاب كرده و وارد نبردهايى نفس 
گير شــويد  از ويژگى هاى كلى بازى نيز مى توان به مواردى چون امكان درست كردن بازى خود با قوانينى كه 
خودتان تعيين مى كنيد و رقابت با دوستانتان در همان محيط، شامل بودن ٧ نقشه مختلف با تاكتيك هاى خاص 
براى مبارزه، امكان استفاده از ٢٥ نوع ســالح مختلف همچون طپانچه ها، تفنگ ها، تيربارهاى نيمه اتوماتيك، 
تفنگ هاى شكارى و نارنجك ها، امكان استفاده از انواع و اقسام پوشش هاى زرهى، امكان تغيير رنگ اسلحه 
خود و تمام قطعات آن از لوله گرفته تا خشاب و دوربين اســلحه، تيراندازى به سمت سر حريفان خود و به دست 
آوردن مقام اول، گرافيك و افكت هاى صوتى عالى و به روز رسانى بازه هاى زمانى معين و اضافه شدن امكانات 

و آيتم هاى جديدى به آن اشاره كرد!

معرفى محصول

   آى تى ايران | كانن سه دوربين جديد مختص 
 EOS M6  ،  EOS T7i .ويديو بالگرها عرضه كرده است
و EOS77D هر سه براى كسانى كه مايلند تنهايى يك 

ويديو با دوربين شان تهيه كنند ايده آل اند. 
واقعيت اين است كه به عنوان يك توليد كننده ويديو شما 
به دوربينى نياز داريد كه صفحه نمايش لمسى و چرخان 
داشته باشــد كه هنگام تصويربردارى خودتان را ببينيد. 
همچنين يك سيستم اتوفوكوس ســريع براى تنظيم 
شدن روى چهره و تعدادى دگمه و چرخ دنده كه تنظيمات 
ديگــرى را در اختيارتان مى گذارد. ( مثل نورســنجى، 
دماى رنگ، ديافراگم و سرعت شاتر و … ) همچنين اين 
دوربين ها قابليت تعويض لنز را دارند و همين اين قابليت 
را به آن ها مى دهد كه كيفيت مطلوب ترى را نسبت به 
بهترين موبايل هاى هوشــمند ( كه به خاطر محدوديت 
لنز تصويرى عموما تخت ارايه مى دهنــد ) توليد كنند.  
دوربين هاى جديد كانن كاربردهاى باال را در خود دارند اما 

به جز اينها تفاوت هاى ديگرى هم دارند. 

 mirrorless بهترين دوربيــن :Canon EOS M6 
 EOS M5 يا بدون آينه دنيا كه حــاال جايگزين دوربين
مى شود ( كه در واقع نسخه كوچكتر (EOS 80D   بود. 
M5 بــا حــذف viewfinder از صفحــه نمايش براى 

ديدن صحنه بهره مى بــرد و قيمت بدنــه آن نيز ٣٢٠ 
دالر بود. حاال در M6 كه البته كمى ســنگين تر شده با 
يك دوربين با پردازنده  Digic 7 مواجه هســتيم. يك 
دوربين ٢٤.٢ مگاپيكسلى با سنســور از نوع APS-C و 
قابليت عكســبردارى مداوم تا ٧ فريم بــر ثانيه ،  امكان 
تصويربردارى ويديوى فول اچى دى ٦٠ فريم بر ثانيه و 
لرزش گير ٥ محوره داخل بدنه. همچنين قابليت اتصال 
به واى فاى، NFC و بلوتوث به خاطر اينكه در سال ٢٠١٧ 
به سر مى بريم.  اين دوربين از ماه آوريل ( فروردين ٩٦ ) 

عرضه مى شود.
 EOS دوربيــن  :EOS T7i و Canon EOS 77D 
T7i جايگزينى براى دوربين EOS T6i استكه در سال 

 EOS ٢٠١٥ معرفى شد. يك درجه باالتر از آن دوربين

77D قــرار دارد كه جايگزين هيچ دوربينى نشــده و در 

كنار  80D قــرار خواهد گرفت.  هــر دو دوربين به طور 
مجازى داراى امكانات مشابه هستند شامل سنسور ٢٤.٢ 
مگاپيكسلى CMOS APS-C و پردازنده  DIGIC 7 و 
ايزو يا حساسيت ISO 100-25600 ، دارا بودن ٤٥ نقطه 
 Dual براى سيستم اتوفوكوس ، سيستم تشخيص چهره
Pixel CMOS AF ، لرزش گير الكترونيكى براى تصاوير 

ويديويى، ضبط ويديو با كيفيــت  p 1080 با ٣٠ فريم يا 
٦٠ فريم بر ثانيه ، تصاوير ويديويــى با كيفيت HDR و 
رزولوشــن p 1080 ، تايم لپس و باالخره ٦ فريم بر ثانيه 
عكســبردارى مداوم.  هر دو دوربيــن همچنين صفحه 
نمايش ٣ اينچ لمسى چرخشى دارند همچنين به واى فاى 
، NFC و بلوتــوث هم مجهزند. براى بســيارى از افراد 
T7i كفايت مى كند اما اگر مايل به داشتن بدنه مقاوم تر و 

برخى امكانات ديگر مثل تصويربردارى بدون رفلكس نور 
هستيد  77D گزينه خوبى است. هر دو دوربين از فروردين 

٩٦ در بازار خواهند بود.
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سامانه 
مشابه ياب متون

بازى آنالين نبرد در 
دنياى مدرن اندرويد 

عرضه رقيب اسكايپ
 توسط آمازون

شــركت آمازون به دنبــال يافتــن راه هايى براى 
كمك به كسب و كارهاى كوچك و افزايش درآمد 
آنهاست. از همين رو خدماتى موسوم به chime را 
عرضه كرده تا ارتباطات مجازى اين افراد را تسهيل 
كند. چايم يك سرويس ارتباطى يكپارچه توصيف 
شده كه برگزارى ويدئو كنفرانس را تسهيل مى كند.
عرضه اين محصول رقابتى مســتقيم با اسكايپ، 
برنامه تلفن اينترنتى مايكروســافت محسوب مى 
شــود كه برقرارى تماس هاى صوتــى و ويدئويى 

اينترنتى را ممكن مى كند. 
با استفاده از چايم مى توان زمان برنامه ريزى يك 
نشســت را مشــخص كرد و برنامه مذكور قبل از 
فرارســيدن زمان اين كار براى همه افراد شركت 
كننده پيامى را به منظور اطالع رســانى ارسال مى 
كند. در اين حالت كاربران بــا تنها يك كليك مى 

توانند در نشست مجازى حضور يابند.
چايم به هر كاربر امكان مى دهد تا فردى كه قصد 
صحبت بــا او دارد را به طور دقيــق انتخاب كند تا 
تمركز افراد در حين صحبت كردن مشخص شود. 
آمازون مدعى است اين ســرويس فاقد اختاللهاى 
صوتى و تصويرى اســت و لذا مى توان از آن براى 
برگزارى نشســت هاى حرفه اى و كارى به راحتى 

بهره برد.

هوش مصنوعى ١٠٠ برابر 
هوشمندتر مى شود

  ايسنا| محققــان موفــق به توســعه يك 
فناورى جديد براى يادگيرى ماشينى شدند كه به ارتقا 

توانايى هاى هوش مصنوعى كمك مى كند.
يك شــركت به نــام (Gamalon)گامالون موفق به 
توسعه يك فناورى جديد براى يادگيرى ماشينى به نام 
BPS شده  كه مى تواند روند يادگيرى ماشينى را بيش 

از ١٠٠ برابر افزايش داده و در حال حاضر در دو برنامه 
 Gamalon) “تجارى آلفا به نام هاى «ساختار گامالون
 (Gamalon Match)“و «همتاى گامالون(Structure

در دسترس است. در رونمايى از اين فناورى جديد، اين 
شركت نشان داد كه چگونه BPS در مقايسه با فناورى 
يادگيرى ماشينى»ذهن عميق“ (DeepMind)گوگل 
كار مى كند.  در BPS هوش مصنوعى طورى طراحى 
شده تا تشخيص دهد كه يك شكل توسط چه خطوط 
و شكل هايى ترسيم مى شود. براى مثال اين فناورى 
مى داند كه صندلى راحتى چطور با استفاده از مستطيل 

و خطوط خاص ترسيم مى شود.
محققان همچنين يك گام فراتر از ترسيم شكل هاى 
مختلف برداشته و هوش مصنوعى را در جهت تشخيص 
حروف، كلمات و سپس جمالت آموزش داده اند. در حال 
 Avaya حاضر  اين فناورى به كمك شركت هايى مانند
و براى تصحيح نام و آدرس تنها در عرض چند دقيقه، 

مورد استفاده قرار مى گيرد.

كليك

فناورانه

اگر موقع خريد عينــك آفتابى كالفه مى شــويد و 
نمى توانيد بهترين مدل را براى صورت خود انتخاب 
كنيد؛ ناراحت نباشيد. فناورى چاپ سه بعدى با استفاده 
از اپليكيشــنى كه به صورت دقيق صورت شــما را 
اسكن مى كند؛ عينك آفتابى بسيار سبك مطابق با 

صورت تان مى سازد.
هيچ چيز بدتر از اين نيست كه از يك عينك آفتابى زيبا 
و گران قيمت خوش تان بيايد ولى وقتى آن را به صورت 
مى زنيد متوجه مى شويد كه اصال به فرم صورت شما 
نمى خورد. در نهايت؛ مجبور مى شويد انواع و اقسام 
عينك هاى مختلف را امتحان كنيــد تا ببينيد كدام 
يكى از آن ها مناسب صورت شما است. تازه اگر خوش 
شانس باشــيد. اما براى چيزى كه قرار است روزى 
چندين ساعت روى صورت تان باشد؛ چرا بايد دنبال 

عينكى باشيم كه فقط خوب است؟
ولى اســكلمت (Skelmet) نظر ديگرى دارد. آن ها 
معتقدند پيدا كردن مناسب ترين عينك آفتابى آن قدرها 
هم كار مشكلى نيست. روشى كه اين شركت براى 
ساخت عينك آفتابى اســپرت انتخاب كرده جالب 

است. آن ها با استفاده از فناورى چاپ سه بعدى يك 
عينك آفتابى كامال شخصى سازى شده تهيه مى كنند 
تا مشترى هنگام زدن آن به  صورتش كامال احساس 
راحتى كند. اصال مهم نيســت كه مشترى خردسال 
باشد يا بزرگ سال؛ دماغش بزرگ باشد يا گوش هايش 
 Falcon)  «هم اندازه نباشند. عينك آفتابى «فالكون١
1) طورى ساخته مى شــود كه كامال متناسب با سر 
باشد و به  بهترين شــكل روى صورت بنشيند. همه 
اين ها مرهون نرم افزار مخصوص اســكن و پرينتر 

سه بعدى است. 
«ِرين وانگ»؛ مدير ارشــد اجرايــى Skelmet در 
مصاحبه با ديجيتــال ترندز عنوان كــرد كه: «اين 
عينك ها براى هر كسى كه در اين دنيا زندگى مى كند 
مناسب اســت چون با روش ما؛ اندازه ديگر معنايى 
ندارد. سر شــما هر شــكل و فرمى كه داشته باشد؛ 

محصول ما با آن متناسب است.»
براى رسيدن به بهترين اندازه؛ اين شركت از فرآيندى 
به نــام 3D fit technology  اســتفاده مى كند. يك 
اسكن سه بعدى؛ ٨٦ نقطه كليدى را روى سر مشترى 
تجزيه و تحليــل مى كند. حتى ايــن كار مى تواند با 
اپليكيشن اسكلمت كه روى گوشى شما نصب شده؛ 

انجام شود اما ممكن است نتايج با هم متفاوت باشند.
وانگ در ادامه مى گويد: «ما هنوز در حال بررسى اين 

مسئله هستيم. شــايد كار درستى نباشد كه مشترى 
خودش امكان اســكن داشته باشــد چون نتيجه آن 
مى تواند عينكى باشــد كه اندازه هاى آن اصال دقيق 

نيست.»
اين شركت براى اين كه اســكن هاى با كيفيت ترى 
داشــته باشــد بــا Stores همــكارى مى كنــد. 
دوچرخه ســواران مى توانند به فروشگاه مخصوص 
لوازم ايــن ورزش بروند؛ كوهنــوردان مى توانند به 
فروشگاه هاى ديگر مراجعه كنند و همكاران دوره ديده 

ما قادر هستند تا به خوبى اين اسكن ها را انجام دهند.
وانگ مى گويد: «ما براى بررســى اين موضوع روى 
بيشــتر از ٥٠٠ دوچرخه ســوار و موتورسوار تحقيق 
كرديم. بيشــتر از ٧٥ درصد ترجيح مى دادند تا جايى 
بروند كه نزديك شان است يا نهايتا اين كه كسى به 
خانه آن  ها برود و اين اسكن را براى شان انجام دهد. در 
هر كدام از اين روش ها؛ ديگر نيازى به نگرانى درباره 

كيفيت اسكن ها نيست.»
 EOS P110 وقتى اسكن آماده شد؛ پرينتر سه بعدى
از پودر نايلون پالستيكى استفاده مى كند تا به فريم ها 
شكل دهد. اشعه ليزر دو ماده را به هم جوش مى دهد تا 
يك جفت عينك آفتابى شكل بگيرد. ماده اى كه براى 
ساخت اين عينك ها استفاده مى شود، بسيار سبك و 
انعطاف پذير است. وزن نهايى عينك فالكون ١ تنها ١٧ 
گرم است. وانگ مى گويد: «وزن آن معادل ٥ آدامس 
خرسى اســت كه البته لنز هم دارد.» به اين ترتيب؛ 
فالكون ١ ســبك ترين عينك آفتابى موجود در بازار 
 Oakley Flak Jacket است و در مقايسه با عينك

حدود ٣٠ درصد سبك تر است. 
بهترين فريم دنيا به اين معنى نيســت كه خبرى از 

لنزهاى با كيفيت نيست. به همين دليل؛ اسكلمت با 
Essilor همكارى مى كند. اين شــركت بزرگ ترين 

تأمين كننده لنز در دنيا اســت. مشــتريان مى توانند 
هر لنزى كه خواستند را انتخاب كنند. اسكلمت هم 
مى تواند بر اساس نياز آن  ها؛ پيشنهادهايى داشته باشد. 
لنزها قابل تعويض هستند؛ پس كاربران فقط ملزم به 

استفاده از يك نوع لنز نيستند.
در ابتدا؛ فقط يــك نوع طراحى در اختيار مشــترى 
قرار مى گيرد و ســپس با توجه به نوع استفاده اى كه 
از آن دارند؛  مدل هاى ديگر ارائه مى شود. مثال براى 
دوندگان؛ عينك هايى پيشــنهاد مى شود كه از منفذ 
تهويه بزرگ ترى استفاده مى كنند تا هوا در آن جريان 
داشته باشد. ولى عينكى كه به دوچرخه سواران پيشنهاد 
مى شود بيشتر روى آيروديناميك تمركز دارد. وانگ در 
اين باره مى گويد: «هر طــرح مجموعه اى متفاوت از 
الگوريتم هاست. روى اينديگوگو؛ فقط يك طرح ارائه 

مى شود ولى خارج از آن؛ سه طرح داريم.»
اسكلمت قصد دارد در آينده بحث اندازه را براى همه 
پوشيدنى ها حذف كند. به ويژه محصوالتى كه روى سر 
قرار مى گيرند. در واقع؛ اين شركت كار خود را به عنوان 
سازنده كاله ايمنى شروع كرد؛ ولى بعيد به نظر مى رسد 
كه بتوان در شــرايط كنونى تغيير آن چنانى در كاله 
موتورسواران ايجاد كرد. وانگ اضافه مى كند: «كاله 
ايمنى كه توسط چاپ سه بعدى توليد مى شود بيشتر 
از هزار دالر هزينه دربردارد. مى توان با همين قيمت 
عينك آفتابى درســت كرد؛ اما آن ها ١٠٠ درصد بر 

اساس نياز مشترى هستند.»
در حال حاضــر؛ عينــك آفتابى فالكــون ١ براى 
پيش ســفارش روى اينديگوگو در دســترس است. 
فعال قيمت ٢٣٠ دالر است ولى بعد از آن به ٢٦٠ دالر 
مى رسد. وقتى اين عينك ها به دست خرده فروشان 

برسند قيمت آن ها به ٣٥٠ دالرخواهد رسيد!

كانن ٣ دوربين M6 ، 77D و T7i عرضه كرد

رامين مشكاه



بين الملل ٢٨٨١شنبه  ٣٠  بهمن  ماه ١١

«لى بيونگ هو» رئيس 
سرويس اطالعات 
ملى كره جنوبى به 
قانونگذاران كشورش 
در سئول گفت، 
كره شمالى در سال 
٢٠١٢ براى ترور 
«كيم جونگ نام» كه 
حامى اصالحات در 
پيونگ يانگ بود، تالش 
كرد

شاهزاده عربستانى اعالم كرد كه    ايسنا |
به زودى و براى اولين بار باشگاه هاى ورزشى ويژه 

بانوان در اين كشور افتتاح خواهد شد.
به نوشته روزنامه «عكاظ» چاپ عربستان، «ريما 
بنت بندر» معــاون رئيس هيئــت كل ورزش در 
امور زنان عربستان اظهار داشــت كه قصد صدور 
مجوزهايى براى افتتاح باشگاه هاى بدن  سازى ويژه 

بانوان را از اواخر فوريه جارى دارد.
«عكاظ» به نقل از اين شاهزاده عربستانى نوشت،  
به زودى در هيئت كل ورزش تمامى طرح هاى ويژه 
خود براى افتتاح مراكز ورزشى ويژه بانوان را اعالم 
خواهيم كرد و به اين ترتيــب دختران مى توانند در 
باشــگاه هاى بزرگ مدارس و يا دانشگاه هاى خود 

فعاليت هاى ورزشى داشته باشند.
بنت بندر افــزود: آنچه ما براى كمــك به دختران 
مى توانيم انجام دهيم افتتاح باشگاه هاى بدن سازى 
و سالن هاى ورزشى و تشــويق آنها به ورزش هاى 

مورد عالقه شان است تا سالمتى شان حفظ شود.

 وزارت امــور خارجــه جمهورى آذربايجــان با صدور 
بيانيه اى همه پرســى آتى اصالح قانونى اساســى در 

منطقه قره باغ كوهستانى را غير قانونى اعالم كرد .
به گزارش ايرنا، در اين بيانيه آمده اســت: ارمنســتان 
برنامه ريزى كرده است ٢٠ فوريه سال جارى ميالدى 
(برابر دوم اسفند ماه) همه پرسى اصالح قانون اساسى 
رژيم غير قانونى فعال در سرزمين اشغال شده جمهورى 

آذربايجان برگزار كند . 
وزارت امور خارجه جمهورى آذربايجان منطقه قره باغ 
كوهستانى را جزو ســرزمين اين كشور عنوان و اعالم 
كرد: اقدام براى برگزارى همه پرســى در اين سرزمين 
مغاير با قانون اساسى جمهورى آذربايجان و قوانين بين 

المللى بوده و نمى تواند اعتبار قانونى داشته باشد. 
در اين بيانيه، رژيم فعلى در منطقه قره باغ كوهســتانى 
دست نشانده ارمنستان عنوان شده و اين كشور به اقدام 
براى برگزارى اين همه پرسى غير قانونى و نيز تالش 
براى تغيير نام منطقه قره باغ كوهستانى متهم و اضافه 
شده اســت: همه اين اقدامات نشــانگر حاضر نبودن 
ارمنستان براى حل سياسى مناقشه قره باغ كوهستانى و 

حفظ وضعيت موجود در اين مناقشه مى باشد . 
در پايان بيانيه وزارت امور خارجه جمهورى آذربايجان 
اضافه شــده اســت: ما از مجامع بين المللى خواستار 
جلوگيرى از تالش هاى ارمنستان براى برگزارى اين 
همه پرســى غير قانونى و پايان دادن به سياست هاى 
اشغالگرى و نيز مشاركت سازنده اين كشور در روند حل 

مناقشه هستيم. 

مناقشــه ميان جمهورى آذربايجان و ارمنستان بر سر 
منطقه قره باغ كوهستانى در سال ١٩٨٨ ميالدى آغاز و 

در سال ١٩٩٢ به درگيرى نظامى تبديل شد. 
در نتيجه ايــن مناقشــه منطقه قره باغ كوهســتانى 
جمهورى آذربايجان و هفت شهرســتان همجوار آن 

تحت اشغال نيروهاى ارمنستان درآمد . 
در ماه ِمى ســال ١٩٩٤ ميالدى ميان طرفين مناقشه 
رژيم آتش بس برقرار شد ولى ميانجيگرى بين المللى 
گروه مينسك سازمان امنيت و همكارى اروپا به رياست 
مشترك روسيه، فرانسه و آمريكا براى حل مسالمت آميز 

اين مناقشه تا به حال نتيجه اى نداشته است. 

  فارس| رئيس جمهور قرقيزســتان تاريخ 
برگزارى انتخابات رياست جمهورى اين كشور را 

تعيين و اعالم كرد.
«الماس بك آتامبايف» رئيس جمهورى قرقيزستان 
تاريخ انتخابات رياست جمهورى را ١٩ نوامبر سال 

جارى تعيين كرد.
وى با اشاره به مشكالت سيســتم انتخاباتى اين 
كشــور گفت: تا ١٩ نوامبر بايد همه مشــكالت 

حل وفصل شوند.
آتامبايــف افــزود: انتخابات رياســت جمهورى 
قرقيزستان بايد شفاف، عادالنه و موفق برگزار شود 

كه اين مهم فقط با رعايت قوانين به دست مى آيد.
سياستمداران زيادى تمايل را خود براى شركت در 
انتخابات اعالم كردند.برخى كارشناسان معتقدند 

كه تعداد نامزدها حدود ٢٠ نفر خواهد بود.
 الماس بك آتامبايف در سال ٢٠١١ رئيس جمهور 
قرقيزستان شــد و بر طبق قوانين اين كشور ديگر 
نمى تواند در انتخابات رياســت جمهورى شركت 

كند.

اتحاديه اروپا در تازه ترين پيش  بينى هاى خود نســبت به 
وضعيت اقتصادى بريتانيا طى ســال آينده ميالدى اذعان 
كرد برگزيت كمتر از آنچه اين بلوك پيش بينى مى كرد بر 

وضعيت اقتصادى بريتانيا تأثير خواهد داشت.
به گزارش ايسنا،كميسيون اروپا در پيش بينى هاى زمستانى 
خود رقم ١/٥ درصد را براى رشــد اقتصادى بريتانيا درنظر 
گرفته است؛ رقمى كه نسبت به پيش بينى هاى گذشته اين 

نهاد درباره وضعيت اقتصادى اين كشور بسيار بيشتر است.
اتحاديه اروپا در كنــار تعداد زيادى از فعــاالن اقتصادى 

چشم انداز منفى خود نسبت به وضعيت اقتصادى انگليس را 
كاهش داده و ديگر آنچنانكه در آغازين روزهاى پس از رأى 
مثبت به برگزيت، نگاهى منفى به وضعيت آينده انگليس 

داشت، نمى انديشد.
با اين حال اتحاديه اروپا باز هم نسبت به كاهش نرخ رشد 
بريتانيا در سال ٢٠١٨ هشدار داده و آن را از تأثيرات برگزيت 

توصيف كرده است.
اين نهاد پيش بينى كرده طى سال آينده ارزش پوند كاهش 
يافته و در كنار آن ســرمايه گذارى نيز در اين كشــور كم 

خواهد شد.
همچنين اتحاديه اروپا پيش بينى كرده است كه پس از يك 
وقفه، تأثير نتيجه رفراندوم اتحاديه اروپا بريتانيا انتظار مى رود 

تا در اواخر سال ٢٠١٧ نمايان شود.
پيش بينى هاى اتحاديه اروپا با اين حال همچنان رقم هاى 
پايين ترى را نسبت به پيش بينى هاى بانك انگلستان نشان 
مى دهد. بانك مركزى انگليس پيش بينى كرده كه نرخ رشد 
اين كشور در سال ٢٠١٧ به ٢ درصد و در سال ٢٠١٨ به ١/٦ 

درصد خواهد رسيد.

نخست وزير فرانســه در اولين سفرش به آلمان 
پــس از انتصاب به اين پســت اعــالم كرد كه 
همــكارى پاريس- برلين يــك «واقعيت زنده 

روزمره» است.
به گزارش ايســنا، «برنارد كازنوو» خست وزير 
فرانســه در ديدار با «آنگال مركل» صدر اعظم 
آلمان اعالم كرد كه مذاكرات دو كشــور براى 
اروپا به خصوص در حالى كه صداى پوپوليست ها 

بلندتر شده، بسيار مهم است. 
وى در پاسخ به سئوالى درباره حفظ ارزش هاى 
اتحاديه اروپا گفت: تعهد مشــترك ما اين است 
كه ثبــات را در منطقه يورو ايجاد كرده و رشــد 

اشتغالزايى را تضمين كنيم.
مركل نيز گفت: با توجه به روابط نزديك تجارى 
آلمان و فرانسه، دو كشــور در هم آميخته شده 

است.
وى ادامه داد: اروپا تنهــا زمانى مى تواند قوى تر 
شود كه هر دو كشــور به طور مناســب از نظر 
اقتصادى رشــد پيدا كنند. همچنين دو كشــور 

مذاكرات فشرده اى در مبارزه با تروريسم دارند.
كازنوو نيز به نوبه خود از شــجاعت مركل براى 

حل بحران پناهجويان تمجيد كرد.
قرار است كازنوو در دومين روز سفرش به برلين، 
با «زيگمار گابريل» وزير خارجه آلمان ، «نوربرت 
لمرت» رئيس پارلمان آلمان و «مارتين  شولتز» 
نامزد سوسيال دموكرات ها در انتخابات پيش رو 

در آلمان ديدار و گفتگو كند.

 ايسنا| دادگاه قانون اساســى اسپانيا قطعنامه 
پارلمان منطقــه اى كاتالونيا را كه خواســتار برگزارى 
رفراندومى براى اســتقالل اين منطقه در ســال جارى 
ميالدى شده بود، باطل اعالم كرد؛ حكمى كه تنش هاى 

اين منطقه جدايى طلب با مادريد را تشديد خواهد كرد.
پارلمان منطقه كاتالونيا كه اكثريــت آن را قانونگذاران 
جدايى طلب تشــكيل مى دهند در اكتبر ســال گذشته 
قطعنامــه اى را تصويــب كردند و خواســتار برگزارى 

رفراندومى در سپتامبر سال ٢٠١٧ شدند.
اما دادگاه قانون اساســى اســپانيا واقع در مادريد كه در 
دسامبر اين قطعنامه را به حال تعليق درآورده بود، اعالم 
كرد كه به طور كلى اين قطعنامه را باطل اعالم مى كند 

چراكه غيرقانونى است.
جدايى طلبان در منطقه كاتالونيا واقع در شــمال شرق 
اسپانيا سال هاست كه براى به دست آوردن تأييد دولت 
مركزى اسپانيا به منظور برگزارى يك همه پرسى مشابه 
همه پرسى ســال ٢٠١٤ اســكاتلند براى استقالل از 

انگليس تالش مى كنند.
«آرتور ماس» رهبر ســابق كاتالونيا بارها تالش كرد تا 
چنين رفراندومى را برگزار كنــد كه تالش هاى وى نيز 

توسط همين دادگاه مسدود شد.
دادستان ها در حال حاضر تصميم خواهند گرفت كه آيا 
مقامات منطقه اى از جمله «كارمــه فوركادل» رئيس 

پارلمان منطقه كاتالونيا با تأييد چنين تصميم و تصويب 
چنين قطعنامه اى مرتكب جرمى شده اند يا خير.

 درخواست ها براى اســتقالل منطقه كاتالونيا از اسپانيا 
در ســال هاى اخير افزايش يافته و نظرسنجى ها نشان 
مى دهند كه مردم كاتالونيا درخصوص استقالل تقريباً به 

دو دسته تقسيم شده اند.

پادشاه جديد تايلند در همين ابتداى كار رويكردى قاطعانه را براى تثبيت 
حكومتش در پيش گرفته و به نظر مى رسد بر خالف پدرش به دنبال منبع 

قدرتى جديد سواى حمايت مردمى مى گردد.
به گزارش ايســنا، «ماها واجيرالونگكورن» پادشــاه جديد تايلند به 
ژنرال هاى حاكم بر اين كشور از زمان گرفتن تاج و تخت از پدرش در ماه 
دسامبر، تصريح كرده كه قرار نيست يك مقام خنثى تشريفاتى در پشت 
صحنه باشد. اين در حالى است كه پدر او يعنى «بهوميبول آدوليادج» 

بسيار در تايلند محبوب بود و جايگاهى خداگونه پيدا كرده بود.
اين موضوع در تايلند اهميت پيدا كرده چراكه در اين كشور روابط ميان 
خاندان ســلطنتى، ارتش و سياســتمداران براى مدتى طوالنى ثبات 
را در اين كشــور به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جنوب شــرق آسيا و 

قديمى ترين هم پيمان آمريكا در اين منطقه تعيين كرده است.
با وجود آنكه برخى مفسران پيش بينى كرده بودند كه با فوت پادشاه قبلى 
دوران انتقال قدرت ناآرامى را در تايلند شاهد باشند اما اين پيش بينى 

دستكم تاكنون اشتباه از آب در آمده است.
«پل چمبرز» يك تحليلگر در مؤسســه امور جنوب شرق آسيا در شهر 
چيانگماى اظهار داشت: پادشاه جديد تايلند ثابت كرده كه در مديريت 

ارتش و خونتاى حاكم مهارت دارد.
اين در حالى است كه در مصاحبه خبرگزارى رويترز با بيش از ٢٤ مقام 
در حال خدمت يا ســابق ارتش، نماينده پارلمان، ديپلمات يا تحليلگر 
درباره تايلند هيچكدام نشــانه اى از تهديد شدن توازن قدرت در تايلند 

مشاهده نكرده اند.
همچنين از آنجا كه تايلندى ها براســاس قوانيــن در صورت توهين 
به پادشــاه مجازات مى شــوند، به ندرت درباره مسائل سلطنتى علنى 

اظهارنظر مى كنند.

يك مقام كاخ سلطنتى در پاسخ به درخواست براى اظهارنظر درباره اين 
موضوع از چنين كارى خوددارى كرد. يك سخنگوى دولت تايلند نيز 

درخواست براى اظهارنظر را رد كرد. 
پادشاه واجيرالونگكورن از موضعى بســيار متفاوت تر از پدرش كه در 

١٣ اكتبر درگذشت كار خود را آغاز كرد. زمانى كه بهوميبول آدوليادج 
در دهه ١٩٤٠ در اوايل جوانى خود به تاج و تخت رســيد، آينده خاندان 
سلطنتى تايلند با اما و اگر روبه رو بود اما او توانست به تدريج با برقرارى 
ائتالف هاى مختلف، قدرت و جايگاه خاندان سلطنتى را بازيابى كرده و 
تبديل به قاضى نهايى در كودتاها و دوران هاى آشوب در تايلند شود و 
به تدريج اين كشور از يك كشور فقير و روستايى به يك كشور مهمتر با 

سطح درآمد متوسط تبديل شد.
پادشاه واجيرالونگكورن كه ٦٤ سال دارد سال هاى زيادى را در خارج از 
تايلند به سر برده و زندگى شخصى او نيز با توجه به اينكه سه بار ازدواج 
كرده با پيچيدگى هايى همراه بوده و او هنوز نتوانسته پشتيبانى عمومى 

كه پدرش از آن برخوردار بود را به دست آورد.
با اين حال او داراى سوابقى نظامى است كه سبب مى شود شرايطش در 

روابط با ژنرال ها متفاوت باشد.
او در آكادمى هــاى نظامــى درس خوانده، بر مبارزه با شــبه نظاميان 
در دهه ١٩٧٠ نظارت داشــته و مى توانــد يك جنگنــده  را به پرواز 

درآورد.
«اوژنى مريو» اســتاد و پژوهشگر در دانشــگاه Sciences Po در 
پاريس گفت: دستكم روابط ميان آنها تاكنون نشان داده كه مبتنى بر 

تبعيت بوده است.
همچنين خونتاى تايلند زمانى كه كاخ ســلطنتى خواهان تغيير قانون 

اساسى شد خيلى سريع تبعيتش را از آن اعالم كرد.

  ايلنا| رئيس آژانس جاسوســى سئول گفت، 
برادر ناتنى رهبر كره شمالى كه در مالزى به قتل رسيد،  
پس از ترور نــاكام در ٢٠١٢ درخواســت كرده بود كه 

زندگى اش را ببخشند و به او رحم كنند.
«كيم جونــگ نام»، بــرادر بزرگ تر امــا ناتنى رهبر 
كره شمالى بود و ظاهراً روز سه شــنبه از سوى دو زن 
كه گمان مى رود از عوامل كره شمالى باشند، در فرودگاه 

كوآالالمپور هدف حمله قرار گرفت.
«كيم جونگ نام» زمانى جانشين «كيم جونگ ايل» 
رهبر سابق كره شمالى محسوب مى شد اما در پى تالش 
براى ورود به ژاپن در ســال ٢٠٠١ بــا گذرنامه جعلى 
مورد خشم پدرش قرار گرفت. او از آن زمان در تبعيدى 
خودخواسته بود و عمدتاً در ماكائوى چين به سر مى برد.

بعد از مرگ كيم جونگ ايل در سال ٢٠١١،  «كيم جونگ 
اون» به عنوان جانشين انتخاب شد.

«لى بيونــگ هو» رئيــس ســرويس اطالعات ملى 
كره جنوبى به قانونگذاران كشــورش در سئول گفت، 
كره شمالى در سال ٢٠١٢ براى ترور «كيم جونگ نام» 

كه حامى اصالحات در پيونگ يانگ بود، تالش كرد.
يكى از اعضاى كميته اطالعاتى پارلمان سئول گفت: 
طبق اظهارات لى، يك تالش براى ترور ســال ٢٠١٢ 
انجام شــد و «جونگ نام» در آوريل ٢٠١٢ نامه اى به 
«كيم جونگ اون»رهبر كنونى كره شــمالى نوشت و 

خواست كه او و خانواده اش را ببخشد.
اين قانونگذار همچنين تأكيد كرد:  «كيم جونگ نام»  
گفت كه جايى براى رفتن نــدارد و مى داند كه تنها راه 
فرار خودكشى است. « نام» محبوبيت سياسى اندكى در 
داخل داشت و تهديدى بزرگى براى «كيم جونگ اون» 

نبود.   
يكى ديگــر از قانونگذاران كره جنوبــى گفت: خانواده 
«جونگ نام» شامل همسر سابق و همسران كنونى و 

سه فرزندش اكنون در ماكائوى چين زندگى مى كنند. 
آنها تحت حفاظت مقام هاى چين هستند. «جونگ نام» 
هم در ششــم فوريه (يك هفته پيش از مرگش) وارد 

مالزى شده بود.
قتل «جونگ نام» از زمان اعدام «جانگ سونگ ئائك»، 
شوهر عمه رهبر كره شمالى در دسامبر ٢٠١٣ عالى ترين 
مقام محسوب مى شود. گفته مى شــود كه «جانگ» 
روابط نزديكى با چين داشته و حامى اصالحات اقتصادى 
در كره شــمالى بوده اما به خيانت متهم شد. «جونگ 
نام» هم روابطى با چين داشــته و به عنوان «چهره اى 
رك گو» علناً سيستم سياسى پيونگ يانگ را مورد انتقاد 

قرار مى داد.
به گفته پليس، جنازه «جونگ نام» مورد كالبد شكافى 
قرار گرفته و جستجو براى يافتن عامالن اين حمله ادامه 
دارد. گمان مى رود كه دو زن با اســتفاده از نوعى سم 

«جونگ نام» را كشته باشند.
گزارش هايى از مالزى و كره جنوبى حاكى از آن اســت 
كه برادر ناتنى رهبر كره شــمالى با ضربات سوزن هاى 
سمى و يا اسپرى شــدن مواد شيميايى روى صورتش 

كشته شده باشد.
منابعى در دولت آمريكا هم به «رويترز» گفتند كه گمان 
مى كنند عوامل ترور كره شــمالى «كيم جونگ نام» را 

كشته باشند.
در همين حال پليس در حال بررسى تصاوير دوربين هاى 
مدار بسته در فرودگاه كوآالالمپور است تا متوجه شود 

دقيقاً چه اتفاقى افتاده است.
در همين راستا، رئيس تحقيقات جنايى در ايالت سلنگار 
مالزى گفت: او (جونگ نام) به مســئول سالن خروج 
فرودگاه گفته بود كه كسى از پشت صورتش را گرفته و 
يك مايعى روى آن پاشيده است. او درخواست كمك 
داشــت و فوراً به كلينيك فرودگاه فرستاده شد. در آن 
زمان او سردرد داشت و در حال بيهوش شدن بود. او در 
كلينيك تشنج خفيف كرد ودر مسير انتقال به بيمارستان 

اعالم شد كه مرده است.
قتل «كيم جونگ نام»  تنها چند روز پس از آن صورت 
مى گيرد كه پيونگ يانگ دست به يك آزمايش موشكى 
تازه زد و ارتش كــره جنوبى و آمريكا، خــود را براى 

رزمايش بزرگى در شرق آسيا آماده مى كنند.
وزارت «اتحاد دو كره» در ســئول، نهاد ناظر بر روابط 
شــمال و جنوب شــبه جزيره و اقدامات كره شمالى، 
اعالم كرده كه برادر ناتنى رهبر كره شــمالى «به قتل 

رسيده است».

رئيس آژانس جاسوسى كره جنوبى:

برادر ناتنى رهبر كره شمالى درخواست بخشش داشت

رويكرد متفاوت پادشاه جديد تايلند

باكو همه پرسى در قره باغ  را 
غير قانونى اعالم كرد

حكم ابطال همه پرسى استقالل كاتالونيا

پيش بينى اتحاديه اروپا درباره اقتصاد بريتانيا

تأكيد رهبران آلمان و 
فرانسه بر لزوم تحكيم 

روابط دوجانبه

برگزارى انتخابات رياست 
جمهورى قرقيزستان

 در ١٩ نوامبر

افتتاح باشگاه  ورزشى 
ويژه زنان  در عربستان



١٢حوادث ٢٨٨١شنبه  ٣٠  بهمن  ماه 

چهل تكه

آتش سوزى منزل مسكونى در محله آباده سيرجان،   پايش|
دو آتش نشان را روانه بيمارستان كرد.

مهدى فيروزآبادى مديرعامل ســازمان آتش نشانى شهردارى 
سيرجان ضمن تأييد اين خبر گفت: در حالى كه تيم هاى مختلف 
آتش نشانى و شهردارى ســيرجان مشغول امدادرسانى به حادثه 
ديدگان باران بودند حريق يك منزل به مركز فرماندهى آتش نشانى 
گزارش شد. بالفاصله دو تيم عملياتى به محل اعزام و حريق را 
مهار كردند اما متأسفانه دو آتش نشان به نام هاى «اصطهباناتى» و 
«ايران نژاد» بر اثر كمبود كپسول اكسيژن و استنشاق دود و هواى 

داغ مصدوم و به بيمارستان دكتر غرضى سيرجان منتقل شدند.

  جام نيوز | صبح روز سه شنبه هفته پيش يك پرستار ٣٥ 
ساله در بيمارستان شفا كرمان حين شيفت كارى جان خود را از دست 
داد. اين پرســتار جوان كه «مهديه رضايى» نام داشت، بر اثر ايست 
قلبى جان خود را از دست داده است. مرحومه مهديه رضايى ٣٥ ساله 
و با ١٥ سال سابقه به دنبال شــيفت هاى فشرده در بيمارستان محل 
كار در شيفت خود دچار ايست قلبى شد و چون اين ايست قلبى حين 
شيفت رخ داد پس از يك ساعت احيا متأســفانه ايشان فوت كردند. 
اين مرحومه، سرپرســتار بخش روماتولوژى بيمارستان شفا كرمان 
بود وهيچگونه سابقه قلبى نداشته است و  پس از ١٥ سال خدمت به 
مردم در حين شيفت كارى با درد سينه مواجه شده و دچار ايست قلبى 

شده و فوت كرد.

  باشگاه خبرنگاران جوان | قاضى پرونده حكم پوشش 
عجيب يك متهم را بخاطر رفتارهاى خشونت آميزش صادر كرد.

«هانس ديتربومن» در مقابل چشمان حيرت زده حضار با پوششى 
عجيب در دادگاه كوتبوس در آلمان حاضر شد تا تفهيم اتهام شود .

مظنونان متجاوز اغلب در دادگاه ها با نام اختصارى خوانده مى شوند 
اما شرايط استثنايى اين متهم به صورتى است كه اسم و فاميل وى 

به راحتى در رسانه ها منتشر شده است .
بنا بر اطالعات پليس، اين متهم يك روانى شكنجه كننده است كه 
در سال ٢٠١٢ ميالدى با دخترى ١٣ ساله به صورت آنالين آشنا 
شده و با او قرار مالقات گذاشته و بارها وى را مورد شكنجه و آزار 

قرار داده است.

باز هم حادثه براى 
آتش نشان ها

مرگ پرستار زن جوان 
حين شيفت كارى 

حكم عجيب قاضى 
درباره پوشش يك متهم 030201

فرمانده انتظامى شهرستان نيكشهر از دستگيرى قاتلى كه به دليل اختالفات مالى، بدهكار خود را    ميزان |
به قتل رسانده بود، خبر داد. 

ســرهنگ غالمرضا بزى گفت: در 
پى قتل مســلحانه مردى ٤٥ ساله 
در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه سال 
جارى در جلــوى منزلش در بخش 
«الشار» نيكشهر استان سيستان و 
بلوچستان، بررسى موضوع در دستور 

كار كارآگاهان پليس قرار گرفت. 
وى افزود: پس از وقــوع اين قتل 
اقدامــات تخصصى پليــس براى 
شناسايى عامل اين قتل آغاز شد و با 
اشراف اطالعاتى، كارآگاهان پليس 

از دخالت يك فرد سابقه دار در اين قتل با خبر شدند. 
اين مقام انتظامى با اشاره به اينكه فرد مظنون پس از وقوع قتل به نقطه نامعلومى متوارى شده بود، گفت:ظن پليس 
بيشتر شد تا اينكه روز گذشته(سه شنبه هفته پيش) از اختفاى اين فرد در يكى از روستاهاى شهرستان مطلع شده و 

اين قاتل ٣٨ ساله را در يك عمليات غافلگيرانه با يك قبضه سالح كالش و مهمات مربوطه دستگير كردند. 
سرهنگ بزى با اشاره به اينكه متهم در تحقيقات تخصصى كارآگاهان پليس به ارتكاب اين قتل اعتراف كرد، گفت: 

متهم اختالفات مالى با مقتول را انگيزه ارتكاب اين قتل عنوان كرد.

  ميزان | با تالش مأموران پليس آگاهي شهرستان ســاوجبالغ، يك سارق زن اماكن عمومى با ٥٠ 
فقره سرقت دستگير شد.

فرمانــده انتظامي شهرســتان 
ســاوجبالغ، گفت: در پي وقوع 
چندين فقره ســرقت در مدارس 
اين شهرستان مبنى بر به سرقت 
رفتن كيف دستى دبيران از دفتر 
مدارس، بررسي موضوع در دستور 
كار مأموران پليــس آگاهي قرار 

گرفت.
ســرهنگ احمد جبارپــور اظهار 
داشت: مأموران انتظامى با بهره 
گيرى از منابــع اطالعاتى و با به 
دست آوردن سرنخ هايى از طريق دوربين مدار بسته و تحقيقات گسترده محلى و رصد فعاليت سارقان زن 
حوزه استحفاظى، موفق شدند يك متهم زن ٣٩ ساله را شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه وى را دستگير 

كنند.
اين مقام انتظامي بيان داشت: در بازرســى از منزل وى،٥٠ عدد كيف دستى زنانه كشف شد و پس از انتقال 
متهمه به پليس آگاهى،وى در مراحل تحقيق و بازجويي لب به اعتراف گشود و به ٢٥ فقره سرقت از مدارس 

و آرايشگاه هاى زنانه شهرستان هاى ساوجبالغ، نظرآباد و آبيك اعتراف كرد.
سرهنگ جبارپور  در ادامه با بيان اينكه در ادامه رسيدگى به پرونده ٢٥ نفر از مالباختگان شناسايى و اموال 
مكشوفه تحويل آنان شــد، تصريح كرد: وى با آگاهى از اينكه در مدارس، اتاق دبيران به هنگام تدريس در 
اكثر مواقع خالى بوده و درب آن نيز باز است وارد آنجا مى شــد و اقدام به سرقت كيف هاى دستى معلمان 

مى كرد.
 فرمانده انتظامى شهرستان ساوجبالغ در پايان از شــهروندان خواست كه نسبت به رعايت موارد حفاظتى، 
ايمنى و مراقبتى اقدام نمايند و در اماكن عمومى و خصوصى؛ كيف دستى و پول، وسايل شخصى و اشياى 
قيمتى خود را در داخل كمد و يا اتاق هاى بسته گذاشته و از رها كردن آن روى ميز و اطراف خوددارى نمايند 

و در صورت مشاهده افراد مشكوك بى تفاوت نبوده و مراتب را از طريق تلفن ١١٠ به پليس اطالع دهند.

فارس: ساعت ٧:٥٥ دقيقه صبح سه شنبه ١٤ دى ماه در يك روز سرد زمستانى 
زمانى كه همه دانش آموزان دغدغــه امتحانات داشــتند، فاطمه نيز مثل 
هم كالسى هايش راهى دبيرستان بود تا امتحانش را بدهد و به خانه بازگردد، 

اما او هرگز به خانه برنگشت.
از جزئيات آنچه در آن روز زمستانى در مســير مدرسه به اين دختر ١٥ ساله 
گذشت هنوز اطالعات دقيقى مشخص نيســت اما عصر روز ٢٧ بهمن ماه 
پدر و مادر فاطمه مراســم «چهلم» او را برگزار كردند و تسليت هاى اهالى 

نصرآباد، را شنيدند.
يكى از بستگان فاطمه به شــرح آن حادثه غم انگيز پرداخت و به اعترافات 
قاتل اشــاره كرد و گفت: مسير مدرســه فاطمه از كنار مخروبه هاى زيادى 
مى گذرد كه مكان امنى شده براى افراد بزهكار، قاتل فاطمه هم در يكى از 

اين مخروبه ها كمين كرده بوده است.
وى افزود: قاتل كه ٢٥ سال بيشتر نداشته و داراى چندين پرونده كيفرى در 
قوه قضائيه است، وقتى فرصت را مناسب مى بيند به دختر حمله كرده و او را 
به سمت مخروبه مى برد و وقتى با مقاومت و فريادهاى دختر مواجه مى شود 

سعى مى كند دهان او را بگيرد تا صدايش به جايى نرسد.
وى ادامه داد: طبق اعتراف انجام شــده، قاتل وقتى نيت شوم خود را عملى 
مى كند متوجه از حال رفتن دختر مى شود و تا زمانى كه به خود مى آيد با پيكر 

بى جان دختر روبرو مى شود؛ هنوز علت دقيق فوت مشخص نيست.
وى تصريح كرد: قاتل جوان پيكر دختــر را در دخمه تاريك در ميان همان 
مخروبه ها با هر آنچه در آن نزديكى به دست مى رسيده مخفى مى كند؛ حدود 
ساعت ٩ از مدرسه با مادر فاطمه تماس مى گيرند و مى گويند فاطمه امتحان 

داشته و هنوز به مدرسه نيامده است.
وى با بيان اين كه نصرآباد با ٧ هزار نفر بيشترين جمعيت را در بخش جرقويه، 
از مناطق ٦ گانه شهرســتان اصفهان دارد اما هنوز از داشتن يك كالنترى 

و پاسگاه محروم اســت، عنوان كرد: پس از اطالع، موضوع را به كالنترى 
محمدآباد كه در ٥ كيلومترى نصرآباد واقع شده گزارش كرديم.

وى خاطر نشــان كرد: پدر فاطمه گفت مى رود به دنبــال دخترش بگردد و 
كمتر از چند دقيقه بعد پيكر دختر را از زير شاخ و برگ ها و انبوهى از وسايل 

قديمى پيدا كرد.
وى اظهار داشت: شناسايى قاتل با توجه به گزارش هاى مردمى كه به صحنه 
آمده بودند انجام شد و كامًال مشخص بود كه چه كسى اقدام به اين قتل كرده 
چرا كه پيش از اين نيز سوء سابقه داشــت و پاتوق او در همين محل بود، در 
پرونده او بچه ربايى و محكوميت به ١٥ سال حبس نيز هست كه البته در آن 

مورد با وساطت مسؤوالن شهر رضايت گرفته بود.
وى با بيان اين كه قاتل بالفاصله پس از دستگيرى اعتراف كرد، ابراز داشت: 
پس از حادثه اقدام به جمع آورى امضا و تهيه طومارى كرديم تا به روند دادگاه 

سرعت ببخشد اما از اعضاى شوراى شهر هيچكدام آن را امضا نكردند.
وى با انتقاد از پنهان كردن و جلوگيرى از خبرى شدن اين حادثه عنوان كرد: 
مسؤوالن بيش از آن كه بخواهند مشكالت را حل كنند سعى دارند تا آن ها 
را مخفى كنند؛ پس از آن حادثه و در همين ٤٠ روز اخير بچه ربايى ديگرى 
صورت گرفت كه كار كودك به پزشك كشيد، در موردى ديگر معتادى براى 

يك دانش آموز دختر مزاحمت ايجاد كرده بود.
وى با ابراز تأسف اظهار داشت: با يكى از اعضاى شوراى شهر صحبت كردم 
و از او دليل عدم برخورد را جويا شدم كه در جواب پاسخ داد بيش از ١٠ مورد 
ديگر بدتر از اين قاتل وجود دارند و مى شناســيم اما نمى توانيم كارى انجام 

دهيم.
وى يادآور شد: جالب اين كه قاتل از خانواده خودش نيز طرد شده و تاكنون 
كسى براى گرفتن رضايت تالش نكرده است حتى دادگاه اعالم كرده به دليل 

اين كه وكيلى براى قاتل گرفته نشده خود دادگاه بايد اين كار را انجام دهد.

كه شهردارى به نصرآباد آمده اما وى با بيان اين كه بيش از ١٠ سال است 
مخروبه همچنان مانند سابق خودنمايى مى كند، ادامه داد: موضوع قابل توجه 
ديگر نام گذارى يكى از اين كوچه هاى مخروبه در سال ٩٢ به نام «شهداى 
غزه» اســت، كوچه اى كه اين قتل نيز در آن به وقوع پيوســت و حتى يك 
خانواده هم در آن زندگى نمى كند؛ با گذشت سه سال هم على رغم اعتراضات 

نام اين كوچه تغيير نكرده است.
ستار خسروى رئيس پليس آگاهى استان اصفهان پيش از اين گفته بود: قاتل 
دختر ١٥ ساله  كمتر از ٦ ساعت پس از وقوع اين حادثه دستگير شد، پس از 
دســتگيرى  متهم به قتل دختر نوجوان اعتراف و عنوان كرد كه او را به زور 
به محل كشف جسد كشانده و ســپس به قتل رسانده است؛ طبق اظهارات 
قاتل هيچ ارتباطى با دختر نوجوان نداشته و فقط با او هم روستايى بوده است.
صفرعلى عرب صالحى عضو شوراى اسالمى شــهر نصرآباد در خصوص 
مخروبه هاى اين شــهر گفت: سال ٩٢ كه شوراى شــهر شروع به كار كرد 
مصوبه اى در مورد مخروبه ها داشتيم كه پس از اطالع به صاحبانشان رضايت 

گرفته و امر ساماندهى صورت بگيرد.
وى افزود: تعداد مخروبه هاى شهر زياد بوده و براى ساماندهى آن ها نياز به 
اجازه از مالكين است، از طرفى بسيارى از اين مكان ها در بحث انحصار وراثت 

افتاده و به اين سادگى مجوز كتبى براى تخريب آن ها نمى توان گرفت.
عضو شوراى اسالمى شهر نصرآباد بيان داشت: با اين حال تعدادى ساماندهى 
شدند و تعدادى هم نامه ارسال شده، پيگير مجوزى هستيم كه زياد به دنبال 
صاحبان مخروبه هاى قديمى نگرديم، پس از اخطاريه يا بيايند ديواركشى 

كنند يا اجازه كتبى بدهند كه خراب شود.
عرب صالحى در خصوص وساطت شــوراى شهر در محكوميت هاى قبلى 
قاتل، گفت: از آينده هيچ كس نمى توان آگاه بود، زمانى كه اين اتفاق انجام 

شده از روى خيرخواهى وساطت انجام شده است.

راز مخروبه هاى  نصرآباد 

 پدر فاطمه گفت 
مى رود به دنبال 
دخترش بگردد 
و كمتر از چند 
دقيقه بعد پيكر 
دختر را از زير 
شاخ و برگ ها 
و انبوهى از 
وسايل قديمى 
پيدا كرد

اين زن به معلمان مدارس هم رحم نكرد

مرد طلبكار، بدهكار ٤٥ ساله را كشت

در يك حادثه تلخ و دردناك، چهار انگشــت دست كارگر 
نوجوانى به طرز دلخراشــى در ميان چرخ گوشت صنعتى 
قطع شد.  به گزارش  ميزان،پس از اطالع رسانى اين حادثه 
به سامانه ١٢٥ از سوى شهروندان، ستاد فرماندهى سازمان 
آتش نشانى تهران به سرعت آتش نشانان ايستگاه ٩٤ را  به 

بزرگراه اشرفى اصفهانى، خيابان سيمون بوليوار اعزام كرد.
به گفته فرمانده آتش نشانان اعزامى، كارگر ١٦ ساله اى در 
يك كارگاه كوچك براى تهيه مواد غذايى با چرخ گوشت 
صنعتى مشــغول كار بود كه به دليل بى احتياطى ناگهان 
دست او به درون دستگاه فرو رفت و انگشتان دستش قطع 

شد. محمود كبودبند گفت: هنگام رسيدن آتش نشانان به 
محل حادثه، دست آسيب ديده اين كارگر توسط دوستانش 

از داخل چرخ گوشت بيرون آورده شده بود.
وى افزود: نيروهاى آتش نشانى بالفاصله پسر مصدوم را كه 
از ناحيه دست چپ به شدت دچار خونريزى شده بود براى 
انتقال به مركز درمانى تحويل امدادگران اورژانس دادند.اين 
فرمانده آتش نشــانى با اعالم اينكه علت وقوع اين حادثه 
توسط كارشناسان آتش نشانى تحت بررسى است، تصريح 
كرد: متأسفانه دراين حادثه چهار انگشت دست چپ اين پسر 

١٦ ساله به طور كامل قطع شد.

١٨ نفر از دانش آموزان مدرسه دخترانه نهضت چادگان به 
علت استفاده از شير فاسد، مسموم و راهى بيمارستان شدند.

به گزارش فارس، صبح  روز چهارشنبه هفته گذشته در حين 
توزيع شير بين دانش آموزان مدرسه دخترانه «نهضت» شهر 
چادگان در حضور كارشناسان شبكه بهداشت شهرستان و 
در حين مصرف شــير، تعدادى از دختران دانش آموز دچار 
عالئم مسموميت نظير دل درد و تهوع شده و به بيمارستان 

بوعلى چادگان انتقال داده مى شوند.
در پى اين اتفاق تعداد ١٨ نفر از دانش آموزان دچار مسموميت 
شده و پس از معاينه تحت درمان قرار گرفتند. كارشناس 
مسئول بهداشت محيط شبكه بهداشت شهرستان چادگان 
در اين رابطه اظهار داشت: اين دانش آموزان پس از دريافت 

خدمات درمانى و بهبود، از بيمارستان مرخص شدند.
على عليپور گفت: عالئم مسموميت دانش آموزان مربوط به 
استفاده از شير فاسد اعالم شده، البته تاريخ درج شده روى 
پاكت شير به روز اما شير فاسد بوده است. وى افزود: جهت 
اطمينان از علت مسموميت، تعدادى از شيرهاى توزيع شده 
در مدارس جمع آورى و جهــت نمونه بردارى و آزمايش به 
آزمايشگاه ارسال شد تا از فاسد شدن شير اطمينان حاصل 
كنيم. كارشناس مسئول بهداشت محيط شبكه بهداشت 

شهرســتان چادگان در ادامه عنوان كرد: در بين شيرهاى 
پاستوريزه تعدادى از شيرها تاريخ توليد و انقضا نداشتند كه 
توسط مأموران بهداشت محيط جمع آورى شده و به مسئول 

كنترل شير كارخانه توليدكننده نشان داده شد.

در همين راستا ظهر چهارشنبه هفته پيش جلسه اى با حضور 
كارشناس بهداشت محيط شبكه، معاونت شبكه بهداشت، 
حراست فرماندارى، حراست شبكه بهداشت، واحد تغذيه، 
واحد مبارزه با بيمارى ها، واحد بحران و نيروى انتظامى در 
بيمارستان بوعلى شهرستان چادگان تشكيل شد تا علت اين 

حادثه بررسى شود.
در اين جلسه مسئول كنترل كارخانه توليدكننده شير مدارس 
حضور يافت تا علت اين موارد پيش آمده را بازگو كنند كه 
اطالعات ارائه شده توسط وى مورد قبول مسئوالن ذيربط 
قرار نگرفت تا موضوع از طريق مسير قضائى پيگيرى شود.

همچنين بر اساس اعالم مســئوالن بيمارستان بوعلى 
چادگان همه دانش آمــوزان پس از انجام امور پزشــكى 

ساعت١٥و٣٠دقيقه از بيمارستان مرخص شدند.
در همين حال رئيس اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
چادگان گفت: اطالعى در خصوص چرايى مسموميت دانش 
آموزان در يكى از مدارس شهرستان چادگان ندارم و علت 

اين اتفاق در دست بررسى است.
احمد بيات در گفتگو  با مهر ضمن تأييد مسموميت ١٨ نفر از 
دانش آموزان مدرسه دخترانه نهضت، در شهرستان چادگان 
اظهار داشت: با حضور در بيمارستان جوياى حال اين دانش 
آموزان بوده و خوشبختانه همه دانش آموزان از بي مارستان 
مرخص شدند. وى ابراز داشــت: در اين راستا بررسى هاى 
مورد نياز در خصوص اســتاندارد و يا غير استاندارد بودن 
شيرهاى توزيعى در مدارس در حال انجام است كه نتايج آن 

را پس از ارائه گزارش كارشناسان اعالم مى كنيم.

شيرهاى به ظاهر تازه، ١٨ دختر دانش آموز 
چادگانى را راهى بيمارستان كرد

چرخ گوشت، انگشتان كارگر ١٦ ساله را بلعيد 

وقوع درگيرى و تيراندازى بين دو نفر در   مهر|
يكى از خيابان هاى قم منجر به مجروح شــدن يكى از 

طرفين و مرگ ديگرى شد.
درگيرى و تيراندازى با اسلحه گرم بين دو نفر كه شامگاه 
سه شــنبه هفته پيش در خيابان  ١٧ شهريور قم به وقوع 
پيوست منجر به مجروح شدن اين دو نفر شد كه به گفته 
شاهدان عينى حال مجروحان هنگام حضور آمبوالنس 

اورژانس وخيم بوده است.
گفته مى شــود اين دو نفر با يكديگــر از قبل خصومت 
شخصى داشته اند و طى روزهاى قبل از حادثه نيز بارها 

باهم درگير شده بودند.
طبق گفته شاهدان عينى اين دو نفر كه سابقه درگيرى و 
نزاع داشتند پس از خروج از يك باشگاه بدنسازى پس از 
جدال لفظى، يكديگر را با اسلحه گرم مورد اصابت گلوله 

قرار مى دهند.
هر دو مصدوم توسط اورژانس قم به بيمارستان منتقل 
شده اند كه ظاهراً يكى از مصدومان بر اثر شدت جراحات 

وارده جان سپرده است.
مقامات مسئول هنوز خبر و اظهار نظرى رسمى در رابطه 

با اين حادثه خونين اعالم نكرده اند.

درگيرى و تيراندازى 
٢ نفر در قم، قربانى گرفت 

قتلگاه دختر ١٥ ساله، پيش از اين هم خبر ساز بوده است
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تاسیس شرکت
شــماره مکانیزه: 139530402100001369 مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 
نجف آباد تاسیس موسسه غیرتجارى فرهنگى ورزشى پیام شهداى گلدشت جنوبى در تاریخ 
1395/11/18 بشماره ثبت 422 به شناسه ملى 14006569153 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع: ثبت موضوع 
فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: برگزارى و شرکت در مسابقات ورزشى 
و برگزارى کالس هاى ورزشى مختلف: پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح. مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود. مرکز اصلى: اصفهان نجف آباد قلعه سفید خیابان ولیعصر محله ى باال جنب 
کوچه الدن کدپستى 8584194666 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال مى باشد که تماما از 
طرف شرکا پرداخت و در اختیار مدیران موسسه قرارگرفت. اولین مدیران: قدرت اهللا محمدى به 
کدملى 1091683522 بسمت مدیرعامل و دارنده 500000 ریال سهم الشرکه- قدیر محمدى 
به کدملى 1091686300 بسمت رئیس هیات مدیره و دارنده 500000 ریال سهم الشرکه براى 
مدت نامحدود انتخاب شــدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادمالى و تعهدات موسسه 
با امضاى مدیرعامل و مهر موسسه معتبر اســت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف: 
3480  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد /11/1108 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آقاى حسین لطفى دادخواستى به 
طرفیت راضیه آیت به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 
795/95 ثبت گردیده است. نظربه اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است 
مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شــورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق 
دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز دوشنبه مورخ 96/01/28 ساعت 5/15 جهت رسیدگ ى 
حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف 
شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 3495 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد  (یزدانشهر)/11/1109
اجراییه

شــماره: 946/95  به موجب راي شــماره 1370 تاریخ 95/8/18 حوزه حقوقى شــوراي حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد کــه قطعیت یافته اســت محکوم علیــه: محمدرضا فرهنگى 
خرم فرزند صاحبعلى به نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت یکصد و چهل و 
پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و هشتصد و هشــتاد هزار ریال بابت

 هزینه  هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 92/9/10 تا 93/2/30 
لغایت پرداخت و مبلغ هفتصد و بیست و پنج هزار تومان بابت نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت. مشخصات محکوم له: مجتبى سفرى فرزند نعمت ا... به نشانى نجف آباد- خ امام بوستان 
جنوبى- کوى شــهید حبیب الهى- پالك 3 46161-85186.  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 پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید.م الف: 3492  شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(امیرآباد)/11/1110
اجراییه

شماره: 944/95- 95/11/02 به موجب راى شماره 1369 تاریخ 95/08/18 حوزه پنجم شوراى 
حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیــه: محمدرضا فرهنگى خرم فرزند 
صاحبعلى به نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت یکصد و بیست و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دومیلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال هزینه هاى دادرسى و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 92/11/30 و 93/02/20  لغایت پرداخت در حق 
محکوم له: مجتبى سفرى فرزند نعمت اله به نشانى: نجف آباد- خ بوستان جنوبى- کوى شهید 
حبیب الهى- پالك 3- 46161-85186   اجرایى و پرداخت نیم عشر مبلغ ششصد و بیست و 
پنج هزار تومان در حق صندوق دولت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال. ماده34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3491 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 

(امیرآباد)/11/1111 
حصر وراثت

على محمد ابوالقاسمى داراى شناسنامه شماره 669 به شــرح دادخواست به کالسه 275/95 
ش ح 10 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نرجس معینى نجف آبادى بشناســنامه 17293 در تاریخ 1392/07/13 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- عبداله ابوالقاســمى 
به ش ش 117 ، 2- محمدرضا ابوالقاســمى بــه ش ش 572 ، 3- على محمد ابوالقاســمى 
به ش ش 669 ، 4- عباســعلى ابوالقاســمى نجف آبادى به ش ش 4 (پسران متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مذبور 
را در یک نوبت ماهى یــک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا وصیتنامه  
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. م الف: 3493  شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک) /11/1112
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى صفر ابدالى فرزند محمد دادخواستى 
به انتقال سند به طرفیت آقاى حسن  شفیعى و صدیقه خلفى اصل اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به ک السه 619/95 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 4/30 بعدازظهر در جلسه 
شورا 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 شــده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 1089 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/11/1113
حصر وراثت

پوران شاه محمدى داراي شناسنامه شماره 83 به شرح دادخواست به کالسه 211/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاجى آقا ایمانى چمطاقى 
بشناســنامه 43 درتاریخ 95/4/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:  1- فاطمه خانم نجفى به ش.م: 6209598269 (همســر متوفى) 
2- مراد ایمانى چمطاقى به ش. م: 6209496237 (فرزند متوفى) 3- اصغر ایمانى چمطاقى به 
ش. م: 6209496423 (فرزند متوفى) 4- امیدعلى ایمانى چمطاقى به ش. م: 6209884725 
(فرزند متوفى) 5- مهرانگیز ایمانى چمطاقى به ش. م: 6209882242 (فرزند متوفى) 6- قاسم 
ایمانى چمطاقى بــه ش. م: 6209877801 (فرزند متوفى) 7- زهــرا ایمانى چمطاقى به ش. 
م: 6209894801 (فرزند متوفى) 8- باقر ایمانى چمطاقــى به ش. م: 6209496628 (فرزند 
متوفى) 9- صغرى ایمانى چمطاقى بــه ش. م: 6209496989 (فرزند متوفى)  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1090 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف باغبهادران(مجتمع 

شماره یک) /11/1115
حصر وراثت

اکرم گلى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1196 به شرح دادخواست به کالسه 284/95 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول جوزى 
نجف آبادى بشناسنامه 255 در تاریخ 1394/12/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- منصورگلى نجف آبادى به ش ش 271 ، 2- 
رسول گلى نجف آبادى به ش ش 508 ، 3- سعید گلى نجف آبادى به ش ش 478 ، 4- مجید 
گلى نجف آبادى به ش ش 1715 ، 5- حسنعلى گلى نجف آبادى به ش ش 26934  ، 6- ناهید 
گلى نجف آبادى به ش ش 876 ، 7- عفت گلى نجف آبادى به ش ش 27740 ، 8- اکرم گلى 
نجف آبادى به ش ش 1196 (فرزندان متوفى)  9- عباســعلى گلى نجف آبادى به ش ش 68 
(همسر 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: 3500 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک )11/1117
حصر وراثت

فریدون صابرى فرد داراي شناسنامه شماره  1816 به شرح دادخواست به کالسه 280/95  ح 
10 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیجه 
عیدیان شیرى به شناسنامه 170 در تاریخ 81/11/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فریدون صابرى فرد به ش.ش 1816 (پسر 
متوفى) 2- ایران عیدى وندى به ش.ش 1817 (دختر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3498 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/1119
مزایده

در پرونده کالسه 950380 ح 4 اجرایى و بموجب دادنامه مرحله دوم صادره از شعبه 4 عمومى 
نجف آباد محکــوم علیه اجرایى آقــاى عبدالمحمود مختارى ملک آبادى محکوم اســت به 

پرداخت 157915000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له 
و مبلغ 6000000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى مجید کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت. سوارى پژو پارس بشماره انتظامى 
131 م 47 ایران 43 مدل 85 رنگ نقره اى و داراى 4 حلقه الســتیک 50٪ و شیشه ها سالم و 
نیاز بدنه به بازسازى که جمعا بارزش 170000000 ریال ارزیابى و تعیین مى گردد. که باتوجه 
به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 95/12/14 ساعت 11 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 بان ک ملى واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه هاى اجرایى 
بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف مدت پنج 
روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظــر بازدید بعمل آورد. م الف: 3497  اجراى احکام 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/1120
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان میالد مرتضایى ششجوانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه سیزده میلیون 
ریال و غیره به طرفیت خوانده الهه ترابى به شوراى حل اختالف شعبه .... شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 628/95 گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/14 
ساعت 15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.   م الف: 3465 شعبه ششم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/11/1121
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان على مقصودى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 150/000/000ریال به طرفیت 
خوانده 1- شرکت فناورى اطالعات پردیس هوشــمند ایرانیان 2- محمدحسین باستانى به 
شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1050/95ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/11 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم  شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد . م الف: 3485 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1122
حصر وراثت

على اصغر بنائیان با وکالت آقاى محمد لطفى و خانم عظیمه صادقى داراى شناســنامه شماره 
436 به شرح دادخواست به کالســه 906/95  ش ح 7  از این شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدجواد بنائیان بشناسنامه 1130196518 
در تاریخ 1394/05/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- على اصغر بنائیان فرزند عبداهللا به ش ش 436 (پدر متوفى) 2- مهرى 
پیمانى فروشانى فرزند محمدرضا به ش ش 208 (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در ی ک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 3468 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر (مجتمع 

شماره یک) /11/1123
حصر وراثت

غالمحسین رحیمى داراى شناسنامه شماره 9 به شــرح دادخواست به کالسه 269/95 ش ح 
10  از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بگم 
امیدى بیرگانى بشناسنامه 90 در تاریخ 1393/04/03 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- غالمعباس رحیمى منجزى به ش ش 10، 
2- غالمحسین رحیمى به ش ش 9 (پسران متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 3496 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آ باد/11/1124
حصر وراثت

 غالمرضا دهباشى داراى شناسنامه شماره 3249 به شرح دادخواست به کالسه 272/95 ش ح 
10 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن 
دهباشى بشناسنامه 10048 در تاریخ 1395/03/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- غالمرضا دهباشــى به ش ش 3249 (پدر 
متوفى) 2- شهربانو مهرمحمدى به ش ش 1997 (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: 3488  شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک ) /11/1125
اجراییه

شماره: 775/95 ش ح 2 - 95/11/21 به موجب راى شماره 954 تاریخ 95/09/20 حوزه دوم 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: امیر شرافت به 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/600/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید 10 /94/12 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه محکــوم به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: حمید مهرابى به 
نشانى: نجف آباد- خ قدس شرقى کوى مینا- پالك 11 با وکالت آقاى محمد لطفى. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3486 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1126
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9410423730100455 شماره پرونده: 9409983730100317 شماره بایگانى 
شعبه: 940288 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9409973730100619 محکوم علیه: ســعید هنرمند فرزند یوســف على به نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سیصدوسى میلیون ریال بابت اصل خواسته و 9975000 
ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/25 تا 
زمان وصول براساس نرخ شاخص تورم در حق محکوم له: مسعود شکوه فرزند یداله به نشانى: 
شهرستان نجف آباد خ شریعتى چهارراه بازار مغازه قصابى مسعود شکوه با وکالت محمد لطفى 
جالل آبادى فرزند فتح اله به نشــانى: اصفهان- نجف آباد- خیابان امام خمینى-بعد از چهارراه 
شــهردارى- نبش کوچه شــهامت- ط فوقانى اجرائى و نیز پرداخت مبلغ 16500000 ریال 
بابت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز 
ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م 

الف:  3467 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد /11/1127
ابالغ

شماره نامه: 9510113749202067 شماره پرونده: 9409983749201082 شماره بایگانى 
شعبه: 941241 آگهى ابالغ وقت دادرســى وفق ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى متهم: 
مرتضى جاللى فرزند حســین نظر به  اینکه در پرونده کالســه 941241 دادیارى دادسراى 
دهاقان، متهم مرتضى جاللى فرزند حســین جهت دفاع از اتهام انتسابى در این شعبه حاضر 
گردند و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده که ابالغ مى گردد ظرف یک ماه آینده در 
دادیارى دادسراى عمومى و انقالب دهاقان با داشتن استحقاق وکیل در این پرونده حاضر گردند 
در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى مى گردد و دادسرا تصمیم مقتضى (رسیدگى 

غیابى) اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 95/273 شعبه دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
دهاقان/11/1128  

حصروراثت
ابراهیم کرمى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 268 بـه شـرح دادخواست به کالسه 545/95  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل 
کرمى چادگانى بشناســنامه 117 در تاریخ 95/11/9 اقامتگاه دائمــی خودبدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- ابراهیم کرمى به ش.ش 268 (پسر متوفى) 
2- الهه کرمى به ش.ش 856 ، 3-  طیبــه کرمى به ش.ش 2111 (دختران متوفى) 4- توران 
اله دادى ســمندگانى فرزند خدابخش به ش.ش 84 (همســر دائمى متوفــى) اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 101 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان 

(مجتمع شماره یک)/11/1130
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم بانک مهر اقتصاد با وکالت هاجرالسادات 
رضویان دادخواســتى به مبلغ 102/000/000 ریال بطرفیت 1- مهــدى لطفى فرزند عزیز 
2- معصومه لطفى فرزند عزیز که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 356/95 
در شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت 
مى شود در مورخ 96/1/20 ساعت 4/5 در جلسه شورا 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 رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1060 شعبه دوم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/1131
حصر وراثت

محمدباقر پوالدى داراي شناسنامه شماره 12 به شــرح دادخواست به کالسه 217/95 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سروناز جعفرى 
ملک آبادى بشناســنامه 515 در تاریخ 95/11/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدباقر پوالدى بــه ش.ش 12 فرزند متوفى 
2- احمد پوالدى به ش.ش 93 فرزنــد متوفى 3- صدیقه پوالدى بــه ش.ش 2521 فرزند 
متوفى 4- زیبا پوالدى به ش.ش 13 فرزند متوفى والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 1091 شــعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف بخش باغبهادران 

(مجتمع شماره یک) /11/1134
مزایده

واحد اجراى احکام شعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 950138  جلسه مزایده اى در روز سه شــنبه 1395/12/19 از ساعت 9 لغایت 
10:30 صبح و به منظور وصول مهریه محکوم لها و به جهت فروش میزان چهار دانگ مشــاع 
از شش دانگ یک باب منزل مسکونى واقع در فوالدشهر، بلوار مدرس، محله سى 4، بلوار آل 
محمد، بعد از فرعى دو، پالك 300 کدپستى 8491438499 تحت پالك ثبتى 1480 فرعى از 
741  اصلى مورد ثبت شماره 62708 صفحه 132 دفتر 417 بخش 9 ثبتى اصفهان به مالکیت 
آقاى عباس مشهدى تفرشى فرزند رحمت را که در حال حاضر تحت تصرف محکوم لها مى باشد 
و توسط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 3/300/000/000 ریال ارزیابى گردیده است 
در محل اجراى احکام شــعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و ســپس در صورت 
تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا 
افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى میتوانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که ٪ 10 قیمت کارشناسى را نقداً پرداخته و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 
20 روز پرداخت نمایند. م الف: 1096  اجراى احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان/11/1135
حصر وراثت

سوسن سلطانى سده بشـنـاسـنـامـــه شـمـــاره 324 بـــه شـــرح دادخواست به کالسه 
262/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نعمت اله شاه مرادى ورنامخواستى بشناســنامه 139 در تاریخ 95/09/30 اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- آناهیتا شــاه مرادى 
ورنامخواســتى فرزند نعمت اله ش.ش 1160738858 ت.ت 1393 صــادره از لنجان (دختر 
متوفى) 2- سوسن سلطانى ســده فرزند مصطفى ش.ش 324 ت.ت 1358 صادره از لنجان 
(همسر متوفى) 3- خورشــید شاه مرادى ورنامخواســتى فرزند على مراد ش.ش 3302 ت.ت 
1304 صادره از لنجان (مادر متوفى) 4- باقر شــاهمرادى ورنامخواســتى فرزند عبدالخالق 
ش.ش 62 ت.ت 1316 صادره از لنجان (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 1094 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان

 لنجان/11/1137
حصر وراثت

حمیدرضا صحرائیان داراي شـنـاسـنـامـه شـمـــاره 2914 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
267/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد صحرائیان بشناسنامه 14062 در تاریخ 95/11/02 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حمیدرضا صحرائیان فرزند احمد ش.ش 
2914 ت.ت 1332 صادره از آبادان (پسر متوفى) 2- شهرام صحرائیان فرزند احمد ش.ش 1530 
ت.ت 1335 صادره از آبادان (پسر متوفى) 3- وحید صحرائیان فرزند احمد ش.ش 1915 ت.ت 
1346 صادره از آبادان (پســر متوفى) 4- داریوش صحرائیان فرزند احمد ش.ش 2442 ت.ت 
1340 صادره از آبادان (پسر متوفى) 5- کورش صحرائیان فرزند احمد ش.ش 761 ت.ت 1344 
صادره از آبادان (پسر متوفى) 6- فاطمه صحرائیان فرزند احمد ش.ش 1583 ت.ت 1338 صادره 
از آبادان (دختر متوفى) 7- شهال صحرائیان فرزند احمد ش.ش 2443 ت.ت 1340 صادره از 
آبادان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1095 توانگر رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/1138
حصر وراثت

مراد نصوحى دهنوى فرزند امیدعلى داراى شماره شناسنامه 56 ملى بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1660/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان امیدعلى نصوحى فرزند على اصغر به شناسنامه شماره 134 در تاریخ 1395/10/5 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- مراد نصوحى دهنوى فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 56 نسبت به متوفى 
(فرزند) 2- على اکبر نصوحى دهنوى فرزند امیدعلى شــماره شناسنامه یا کدملى 82 نسبت به 
متوفى (فرزند) 3- حسین نصوحى دهنوى فرزند امیدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 80 نسبت 
به متوفى (فرزند) 4- کشور نصوحى دهنوى فرزند امیدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 37 نسبت 
به متوفى (فرزند) 5- توران نصوحى دهنوى فرزند امیدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 1653 
نسبت به متوفى (فرزند) 6- ایران نصوحى دهنوى فرزند امیدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 
88 نسبت به متوفى (فرزند) 7- زهرا نصوحى دهنوى فرزند امیدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 
302 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 95/752 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/1140
ابالغ راى

شــماره دادنامــه: 9509970368101791 شــماره پرونــده: 9409980350100975 ، 
9409980350100489 شــماره بایگانى شــعبه: 951259، 951258 تجدیدنظرخواه: آقاى 
بهمن زرقانى فرزند مصطفى با وکالت آقاى صدرالدین اکبرى فرزند ابراهیم به نشانى مازندران 
رامسر مازندران شهرستان رامسر کمربندى نبش کوچه 38 شمالى ط دوم تجدیدنظرخواندگان: 
1 خانم مینا ســیدبنکدار فرزند على 2- خانم مهرماه  اشــراقى فرزند محمد همگى به نشانى 
مجهول المکان  3- ستاد اجرایى فرمان امام (ره) به نشانى اصفهان خ نظر تجدیدنظر خوانده: 
دادستان محترم به نشانى دادگسترى اصفهان تجدیدنظر خواسته: جلب ثالث(غیرمالى) اتهام 
ایراد صدمه بدنى غیرعمدى بر اثر تصادف رانندگى گردشــکار: دادگاه با بررســى محتویات 
پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
در خصوص تجدیدنظرخواهــى آقاى بهمن زرقانى با وکالت آقاى صدرالدین اکبرى نســبت 
به دادنامه شماره 1124 مورخ 95/7/15 صادره از شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
که متضمن قرار رد دعوى اصلى و جلب ثالث مشــارالیه مى باشد با عنایت به محتویات پرونده 
بر اصل رسیدگى و رعایت تشــریفات قانونى ایرادى نمى باشد و تجدیدنظرخواهى از جهات و 
مصادیق ماده 348 قانون آئین دادرســى مدنى نمى باشد صرف نظر از استدال ل مرجع محترم 
بدوى راجع به افزایش خواســته در جلسه اول دادرسى که منشــاء آن با خواسته اصلى واحد و 
مرتبط مى باشد نهایتا دادگاه در تمامى شقوق مورد اعتراض تجدیدنظرخواهى را وارد ندانسته 
مستند به ماده 353 قانون آئین دادرسى مدنى ضمن رد تجدیدنظرخواهى دادنامه معترض عنه 
نتیجتا تایید مى شود راى صادره قطعى است. م الف: 36898 شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان

 اصفهان/11/1160
ابالغ راي

کالسه پرونده: 467/95 شماره دادنامه:926-95/9/29 مرجع رسیدگی: شعبه 20 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حسین نظیفى به نشانی: اصفهان خ معراج کوچه شریعتى نبش کوچه 
شقایق پالك 202 خوانده: محمدرضا ارجمند فر به نشانى اصفهان خ مدرس ایستگاه سرچشمه 

رستوران غدیر خواسته: مطالبه مبلغ 3/400/000 ریال به استناد چک شماره 2341/757248 
و مطلق خسارات  گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور 
راي می نماید: راي قاضی شــورا: در خصوص دادخواست حسین نظیفى به طرفیت محمدرضا

 ارجمند به خواسته مطالبه مبلغ 3/400/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 2341/757248 
– 91/5/15 به عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه باتوجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مســتندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شــورا حاضر نشــده و در قبال دعوي و مســتندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی
 به عمل نیاورده و مســتندات ابزاري نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوي به اســتناد مواد  198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس مدنی ومواد 315  ،249،307،309،310 قانــون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 3/400/000  ( سه میلیون و چهارصد هزار ریال ) به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
120/500 ریال به عنوان خسارت دادرسى، هزینه نشر آگهى و پرداخت خسارات تاخیر وتادیه 
از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در حق 
خواهان صادر واعالم می گردد راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل خواهی در 
این شــعبه خواهد بود. و پس از مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 36891 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان( مجتمع شماره یک)/11/1156 

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970354301877 شماره پرونده: 9409980359800256 
شماره بایگانى شعبه: 950169 شاکى: خانم زهرا محمدى فرزند على اصغر به 
نشانى: شهرســتان اصفهان خ جى شــهروند کوچه آزادگان جنب نانوائى پ 
63، متهم: آقاى قدرت اله عســگرى فرزند عزیزاله به نشانى: خمینى شهر بلوار 
منتظرى کوچه شهید نادى بن بست بوســتان کوچه 101، اتهام : ضرب و جرح 
عمدى منتهى به شکســتگى، گردشکار: دادگاه با بررســى اوراق پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى قدرت اله عسگرى فرزند عزیزاله دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدى موضوع شکایت خانم زهرا محمدى فرزند على اصغر بشرح کیفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده شیوه 
اظهارات شــاکى در مقام طرح شــکایت تحقیقات انجام یافته نظریه پزشکى 
قانونى در معاینه از مصدوم فیلم تهیه شــده از صحنه و نظر به متوارى شــدن 
متهم و عدم حضور وى با وصف ابالغ در دادســرا و دادگاه و سایر قرائن موجود 
در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنداً به 
مواد 569- 641 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 و ماده 614 قانون مجازات 
اسالمى کتاب پنجم تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به پرداخت هشت دهم 
از یک صدم دیه کامل بابت شکستگى استخوان بند اول انگشت شست دست 
راست که بدون عیب التیام یافته ظرف مهلت یک ســال از زمان وقوع بزه در 
حق شــاکى و از حیث جنبه عمومى به تحمل دو ســال حبس تعزیرى صادر و 
اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 36905 زین العابدینى 
رئیس شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق)/11/1162

ابالغ راي
پرونــده:  شــماره   9509970354301905 دادنامــه:  شــماره 
9409982144900146 شماره بایگانى شعبه: 950394 شاکى: آقاى روح اله 
ملکى فرزند یداله به نشانى: تهران- سعادت آباد- شهرك مخابرات- ك 8- پ 
18- ط 2، متهم: آقاى بهرام قاسمى چرمهینى به نشانى، اتهام : تحصیل چک 
مســروقه، رأى دادگاه: اوًال در خصوص اتهام آقاى بهرام قاســمى چرمهینى 
فرزند حسن دائر بر تحصیل مال مســروقه چک شماره 9052111644 عهده 
بانک ملى موضوع شکایت آقاى روح اله ملکوتى فرزند یداله بشرح کیفرخواست 
صادره؛ با عنایت به مندرجات پرونده؛ شــیوه اظهارات شــاکى در مقام طرح 
شکایت؛ تحقیقات انجام یافته و نظر به متوارى بودن متهم و عدم دسترسى به 
وى و سایر قرائن موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز 
و مسلم است لذا مستنداً به 662 قانون مجازات اسالمى کتاب پنجم تعزیرات 
حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس و سى ضربه شالق تعزیرى 
وفق موازین صادر و اعالم میگردد. رأى صــادره در این بخش غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همان 
مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
است. ثانیاً در خصوص اعتراض شاکى نسبت به قرار مورخ 1395/12/25 شعبه 
بازپرسى که حسب آن در مورد اتهام آقاى رضا عطایى کچوئى فرزند على اصغر 
دائر بر تحصیل مال مسروقه چک موصوف قرار منع تعقیب صادر نموده است 
با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه معترض دلیل موجهى که موجبات 
نقض قرار را فراهم آورد ارائه ننموده و قرار مطابق موازین صادر گردیده است 
لذا مستنداً به ماده 273 قانون آئین دادرسى کیفرى ضمن رد اعتراض حکم به 
تائید قرار صادر و اعالم میگردد راى صادره در این بخش قطعى است. م الف: 
36904 زین العابدینى رئیس شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 

جزایى سابق)/11/1163

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970354301927 شماره پرونده: 9509980362100821 
شــماره بایگانى شــعبه: 950961 شــاکى: آقاى مهدى عیدى وندى فرزند 
غالمحسین به نشانى: اصفهان- اصفهان رهنان خ مطهرى ك شهید مرادى 
نبش ك 9، متهم: آقاى فرزاد عیدى وندى فرزند ناشناس به نشانى: اصفهان- 
اصفهان خ کهندژ بعد از مادى ســودان ب 86 ، اتهام : ضــرب و جرح عمدى، 
رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى فرزاد عیدى ونــدى فرزند امان اله دائر بر 
ایراد ضرب و جرح عمدى شاکى آقاى مهدى عیدى وندى فرزند غالمحسین 
بشرح کیفرخواست صادره از دادســراى عمومى و انقالب اصفهان با عنایت به 
مندرجات پرونده؛ شیوه اظهارات شاکى در مقام طرح شکایت؛ تحقیقات انجام 
یافته؛ موداى شهادت شهود؛ نظریه پزشکى قانونى در معاینه از مصدوم و نظر 
به متوارى بودن متهم و عدم حضورش با وصف ابالغ در دادســرا و در دادگاه و 
سایر قرائن موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم 
است لذا مســتنداً به مواد 449؛ 559؛ 709؛ 714؛ 715 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 92 و ماده 614 قانون مجازات اســالمى کتاب پنجم تعزیرات حکم بر 
محکومیت متهم به پرداخت هفده هزارم دیه کامل بابت کبودى پلک فوقانى 
چشم چپ؛ ارش تورم و سیاه شدگى زیر چشم چپ و ارش خونریزى زیر ملتحمه 
چشم چپ؛ پانزده صدم شکســتگى پا با جابجاى منقله گونه چپ و یک و نیم 
صدم ارش آسیب عصب صورتى و در نتیجه بى حسى سمت چپ لب باال ظرفت 
مهلت یکسال از زمان وقوع بزه در حق شاکى و از حیث جنبه عمومى به تحمل 
دو سال حبس تعزیرى صادر و اعالم میگردد. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. 
م الف: 36906 زین العابدینى رئیس شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(117 جزایى سابق)/11/1164



1414آگهىآگهى 2881شنبه  30  بهمن  ماه 

حصر وراثت
مسیح نیک زاد فرزند قاسم داراى شماره شناسنامه 14 ملى بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1617  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قاسم کوســه قلعه میرزمانى فرزند عباس به شناســنامه شماره 6 در تاریخ 
1383/2/6 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- مسیح نیک زاد فرزند قاسم شماره شناسنامه یا کدملى 
14 نســبت به متوفى (فرزند) 2- مهدى نیک زاد فرزند قاسم شماره شناسنامه یا کدملى 
1160070024 نسبت به متوفى (فرزند) 3- جواد نیک زاد فرزند قاسم شماره شناسنامه 
یا کدملى 77 نسبت به متوفى (فرزند) 4- مژگان نیک زاد فرزند قاسم شماره شناسنامه یا 
کدملى 10 نسبت به متوفى (فرزند) 5- ایران حیدرى وینچه فرزند على شماره شناسنامه 
یا کدملى 22 نسبت به متوفى (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی 
نزد او مى باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر 
این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/756 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/1141
حصر وراثت

خســرو رجبى فرزند احمد داراى با شماره شناسنامه 40 بشــرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 1685/95 این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان خدیجه حیدرى وینچه فرزند حسین به شناسنامه شــماره 355 در تاریخ 
1382/02/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- خسرو رجبى فرزند احمد شماره شناسنامه یا 
کدملى 40 نسبت به متوفى (فرزند) 2- حسنعلى رجبى وینچه فرزند احمد شماره شناسنامه 
یا کدملى 5 نسبت به متوفى (فرزند) 3- قدمعلى رجبى وینچه فرزند احمد شماره شناسنامه 
یا کدملى 29 نســبت به متوفى (فرزند) 4- نصرت اله رجبى وینچه فرزند احمد شــماره 
شناسنامه یا کدملى 23 نسبت به متوفى (فرزند) 5- محترم رجبى وینچه فرزند احمد شماره 
شناسنامه یا کدملى 20 نســبت به متوفى (فرزند) 6- رضوانه رجبى وینچه فرزند احمد 
شماره شناسنامه یا کدملى 37 نسبت به متوفى (فرزند) 7- پروانه رجبى وینچه فرزند احمد 
شماره شناسنامه یا کدملى 35 نسبت به متوفى (فرزند) 8- پروین رجبى وینچه فرزند احمد 
شماره شناسنامه یا کدملى 54 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/761 علیرضائى رئیس 
شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/1143

حصر وراثت
احمد باقرى خولنجانى فرزند جعفرقلى و به شماره شناسنامه/ملى 164 و بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 95/1708  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جعفرقلى باقرى خولنجانى فرزند علیرضا به شماره شناسنامه/

ملى 12 در تاریخ 1395/10/01 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- عصمت غضنفرپور خولنجانى فرزند عزیزاله شماره 
شناسنامه یا کدملى 51 نسبت به متوفى (همسر) 2- اکرم باقرى خولنجانى فرزند جعفرقلى 
شماره شناسنامه یا کدملى 73 نسبت به متوفى (فرزند) 3- اعظم باقرى خولنجانى فرزند 
جعفرقلى شــماره شناســنامه یا کدملى 29 نســبت به متوفى (فرزند) 4- فرزانه باقرى 
خولنجانى فرزند جعفرقلى شماره شناســنامه یا کدملى 1343 نسبت به متوفى (فرزند) 
5- فاطمه باقرى خولنجانى فرزند جعفرقلى شماره شناسنامه یا کدملى 1524 نسبت به 
متوفى (فرزند) 6- احمد باقرى خولنجانى فرزند جعفرقلى شماره شناسنامه یا کدملى 164 
نسبت به متوفى (فرزند) 7- عبدالخلیل باقرى خولنجانى فرزند جعفرقلى شماره شناسنامه 
یا کدملى 1243 نسبت به متوفى (فرزند) 8- عبدالرسول باقرى خولنجانى فرزند جعفرقلى 
شماره شناسنامه یا کدملى 1132 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/763 علیرضائى رئیس 
شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/1144

ابالغ وقت رسیدگى
آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم خانم اعظم پاره دوز نژاد 
دادخواستى به طرفیت ایوب آزادى به خواســته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى به این 
شــعبه ارجاع و به کالسه 1164/95 ثبت گردیده اســت. نظربه اینکه خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب یک مرتبه در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز 
دوشنبه مورخ 96/02/11 ساعت 5 جهت رسیدگى حاضر شوند واال نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد 
شد. م ال ف: 3504 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد- مستقر 

در یزدانشهر(مجتمع شماره یک)/11/1145
حصر وراثت

آقاى رســول غالمى داراى شناسنامه شــماره 1080005110 به شــرح دادخواست به 
کالسه 287/95  از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا طوسى نجف آبادى بشناسنامه 1944 در تاریخ 1395/11/20 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- مظاهر 
غالمى ش ش 331 ، 2- رســول غالمى ش ملى 1080005110، 3- الهه غالمى ش 
ش 851 (فرزندان متوفى). متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3505 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نج ف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1147
حصر وراثت

عالیه مرادى وردنجانى داراى شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 263/95 
از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلپسند 
مرادى وردنجانى بشناســنامه 965 در تاریخ 1371/03/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- حیاتقلى مرادى ش ش 77  
، 2- عالیه مرادى وردنجانى ش ش 25 ، 3- امیدعلى مرادى فارسانى ش ش 3286 ، 4- 
عبدالعلى مرادى وردنجانى به ش ش 22 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنام ه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 3506 شعبه 

14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1148
حصر وراثت

مرتضى مرادى داراى شناسنامه شماره 1525 به شرح دادخواست به کالسه 264/95 ش 
ح 10 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
امیدعلى مرادى فارسانى بشناسنامه 3286 در تاریخ 1395/09/07 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علیرضا مرادى ش 
ش 303  ، 2- ابراهیم مرادى فارسانى ش ش 1059 ، 3- مرتضى مرادى ش ش 1525 
، 4- محمدرضا مرادى به ش ش 255 (پسران متوفى) 5- ایران مرادى فارسانى به ش 
ش 813 6- منیژه مرادى به ش ش 569 ، 7- فریبا مرادى به ش ش 1013 ، 8 - فرشته 
مرادى فارســانى به ش ش 2981 (دختران متوفى) 9- ماهى باب سلطانى شیخ شبانى 
(همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت یکمرتبه 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: 3507 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1149
حصر وراثت

 حیاتقلى مرادى داراى شناسنامه شماره 77 به شرح دادخواست به کالسه 262/95 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلى 
مرادى وردنجانى بشناســنامه 962 در تاریخ 1362/03/04 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عالیه مرادى وردنجانى ش 
ش 25 ، 2- حیاتقلى مرادى ش ش 77  ، 3- عبدالعلى مرادى وردنجانى به ش ش 22 ، 
4- گلپسند مرادى وردنجانى ش ش 965 ، 5- امیدعلى مرادى فارسانى ش ش 3286 
(فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت یکمرتبه 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: 3508 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/ 11/1150
حصر وراثت

قدرت اله مومنى دهقى داراى شناسنامه شماره 150 به شرح دادخواست به کالسه 661/95 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 

امیرحســین مومنى بشناســنامه 4-052878-108 در تاریخ 1395/11/07 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- قدرت 
اله مومنى دهقى پدرمتوفى بــه ش ش 150 و ت ت 1352/09/01  ، 2  - خدیجه زمانى 
گلهرانى مادر متوفى به ش ش 65 و ت ت 1357/06/13. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. م الف: 3511 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/11/1151

. ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به ســعادت نجفى فرزند رجبعلى کالسه پرونده: 
951617 وقت رســیدگى: 1396/1/20 ســاعت 11 خواهان: خدیجــه رمضانى فرزند 
عبدالرضا خوانده: سعادت نجفى فرزند رجبعلى خواســته: تقاضاى طالق به لحاظ عسر 
و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنى. خواهان دادخواســتى تســلیم دادگاه عمومى 
باغبهادران نموده و جهت رسیدگى به شعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگى حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت 
منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى 
دادگاه غیاباً رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 1101 دادگاه عمومى بخش 

باغبهادران/11/1152
حصر وراثت

محمد جواد فتاحیان بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 6200012504 بـه شـرح دادخواست به 
کالسه 269/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس فتاحیان بشناســنامه 27 در تاریخ 95/9/21  اقامتگاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- رضا فتاحیان فرزند 
عباس، ش.ش 100 ت.ت 1365 صادره از باغبهادران (پســر متوفــى) 2- محمدرضا 
فتاحیان فرزند عبــاس، ش.ش 168 ت.ت 1367 صادره از باغبهادران (پســر متوفى) 
3- محمد جواد فتاحیان فرزند عبــاس، ش.ش 6200012504 ت.ت 1371 صادره از 
باغبهادران (پســر متوفى) 4- امیرعلى فتاحیان فرزند عبــاس، ش.ش 6200147698 
ت.ت 1388 صادره از باغبهادران (پســر متوفى) 5- نسرین  فتاحیان کلیشادرخى فرزند 
بهرام ، ش.ش 4 ت.ت 1350 صادره از لنجان (همســر متوفــى) 6- گل بناز مختارى 
کرچگانى فرزند ابراهیــم ش.ش. 971 ت.ت 1314 صادره از باغبــادران (مادر متوفى) 
7- خانعلى فتاحیان کلیشــادرخى فرزند نوروزعلــى ، ش.ش 20 ت.ت 1312 صادره از 
باغبادران (پدر متوفى) و الغیر. 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 1098 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

11/1153/
حصر وراثت

سید شهاب صفوى ریزى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 261 بـه شـرح دادخواست به 
کالسه 266/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید کمال صفوى بشناسنامه 813 در تاریخ 95/9/10  اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید شهاب صفوى 
ریزى فرزند سید کمال، ش.ش 261 ت.ت 1340 صادره از لنجان (پسر متوفى)  2- سید 
شــجاع صفوى ریزى فرزند آقا کمال، ش.ش 579 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 3- سید عبدالرسول صفوى فرزند سید کمال، ش.ش 552 ت.ت 1345 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 4- سید حسین صفوى ریزى فرزند سید کمال، ش.ش 170 ت.ت 
1348 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- سید فخرالدین صفوى ریزى فرزند سید کمال، 
ش.ش 245 ت.ت 1350 صادره از لنجان (پســر متوفى) 6- زهرا سادات صفوى فرزند 
سید کمال، ش.ش 148 ت.ت 1344 صادره از لنجان (دختر متوفى) 7- فاطمه صغ رى 
صفوى ریزى فرزند سید کمال، ش.ش 488 ت.ت 1353 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
8- خدیجه اسماعیلى ریزى فرزند امراله ش.ش 298 ت.ت 1323 صادره از لنجان (همسر 
متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1097 توانگر رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /11/1154
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509970350701536 شماره پرونده: 9409980350701228 شماره 
بایگانى شعبه: 941372 خواهان: صندوق کارآفرینى امید ( صندوق مهر امام رضا (ع) به 
نمایندگى عبدالصمد شهبازى با وکالت خانم عزت دهقانى کدنوئیه فرزند مراد به نشانى 
اصفهان خیابان هشت بهشت شــرقى بعد از چهارراه پیروزى نرسیده به چهارراه سعدى 
جنب داروخانه عباسى خواندگان: 1- آقاى حسن تیمورى فرزند سلمان به نشانى استان 
اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین شــهر غربى 6 نظامى پ 20 ، 2- آقاى 
احمدرضا رحیمى فرزند امیرجان به نشانى اصفهان دروازه شیراز سرپرستى بانک صادرات 
پ 1 ، 3- آقاى سعید ســلمانى خوراســگانى فرزند حیدر على به نشانى اصفهان خ جى 
کردآباد خ ش حسین رضایى کوى حافظ پ 5 خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه 3 مطالبه وجه 4-  مطالبه وجه  مطالبه خسارت دادرسى گردشکار: 
دادگاه با بررسى اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه در خصوص دعوى عــزت دهقانى به وکالت از صندوق کارآفرینى 
امید به طرفیت 1- سعید سلمانى 2- حسن تیمورى 3- احمدرضا رحیمى به خواسته مطالبه 
اصل مبلغ وام و جریمه تاخیر آن به مبلغ 201000000 ریال مطالبه جریمه عدم اجراى 
طرح به مبلغ 68000000 ریال و مطالبه خسارات دادرسى دادگاه با توجه به تصویر مصدق 
قرارداد میان خواهان و خوانده اول که تعهدات آن را خواندگان دوم و سوم تضمین نموده 
اند و مفاد مواد 1 و 2 و بند 1 و 3 ماده 2 در مورد کامزد و وجه التزام عدم پرداخت اقســاط 
در سررسید و ماده 4 که براى عدم انجام تعهدات 10 درصد کارمزد ساالنه در نظر گرفته 
شده و به لحاظ عدم دفاع موجه از سوى خوانده اول خواســته خواهان را ثابت مى داند و 
به اســتناد مواد 10 و 223 قانون مدنى و ماده 403 قانون تجارت و مواد 502، 515، 519 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنى خواندگان را متضامنًا به پرداخت جمعًا 269000000 
ریال اصل خواسته و جرایم قراردادى و 7656000 ریال حق الوکاله وکیل و 9392000 
ریال سایر خسارات دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید این راى نسبت به خواهان 
اول حضورى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان و نسبت به دو خوانده دیگر غیابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و با انقضاى این مهلت ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى میباشد. م الف: 36887 

شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/1155
ابالغ راي

کالســه پرونده اصلى : 375/95 شــماره دادنامه: 1122- 95/10/28 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حسین نظیفى به نشانى اصفهان 
خ معراج ك شریعتى نبش کوچه شــقایق پ 202 خوانده: مهرداد کاله دوزان به نشانى 
مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه دو فقره چک گردشکار: به تاریخ 95/10/4 شعبه 
23 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 375/95 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا، ضمن ختم رســیدگى با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا در خصوص دعوى حســین نظیفى به طرفیت مهرداد 
کاله دوزان به خواسته مطالبه مبلغ 16/500/000 ریال موضوع دو فقره چک به شماره 
053592 – 90/5/5 و 053595- 90/2/15 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت 
به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور بر اســتقرار دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى 
در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوى 
خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 – 515- 519 – 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/080/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه چک شماره 053592 تاریخ 90/5/5 و چک شماره 053595 
تاریخ 90/2/15 تا زمان وصول بر اســاس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم تجدیدنظــر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان 
مى باشد. م الف: 36894 شــعبه 23 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/11/1158
ابالغ راي

کالسه پرونده: 722/93- 931/93 شماره دادنامه: 538- 537- 95/5/3 مرجع رسیدگى: 
شعبه هفده شوراى حل اختالف اصفهان معترضین ثالث: 1- حسن خدادادیان زغمارى به 
نشانى: براآن جنوبى- روستاى شیدان- هرمزاباد با وکالت حبیب محمدى ساکن بزرگمهر 
نرسیده به کوى فرهنگیان ساختمان هشت بهشــت طبقه 3 واحد 34،  2- ورثه مرحوم 

حسین خدادادیان زغمارى (شهربانو، کبرى، حسن، مرتضى، عذرا، صغرى، احمد) همگى 
خدادادیان همگى ساکن براآن، هرمزاباد، خواندگان اعتراض ثالث: 1- نرگس و خدیجه 
خادم خراسانى به نشانى: ساکن بزرگمهر- کوى ش احمدى پالك 48،  2- محمود نصر 
اصفهانى به نشانى: آتشگاه- محله آتشــبان- پالك 2134 ،  3- فضل ا... اسفندیارى به 
نشانى: میدان ارتش نبش کوچه خدارحمى اورژانس اتومبیل فضل ا... اسفندیارى، خواسته: 
گردشگار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رســیدگی را  اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راي می نماید. راي قاضی شــورا: در خصوص دعوي اعتراض ثالث آقاى حسن 
خدادادیان و ورثه مرحوم حسین خدادادیان (شــهربانو، کبرى، حسن، مرتضى، عذرى، 
صغرى، احمد) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1162 مورخه 92/09/06 
موضوع پرونده کالسه 961/91 و تقاضاى الغا دادنامه معترض عنه و ابطال قولنامه عادى 
مورخه ى 86/11/2 و الزام خواندگان به انتقال رسمى 2000 مترمربع از مالکیت محمود 
نصر در پالك 5  اصلى بخش 20 و بدواً تأخیر در اجراى حکم وفق ماده 424 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مطالبه هزینه و خسارات دادرســى و خواسته معترضین ثالث ردیف دوم 
درخواســت انتقال 3 هزار مترمربع از مالکیت محمود نصر در پال ك5  اصلى بخش 20 
با این توضیح که بر اســاس راى معترض اند، محمود نصر اصفهانى محکوم به انتقال 1 
و یک چهارم سهم از 12/30 سهم از دو پنجم سهم ششــدانگ قریه هرمزآباد پالك 5 
اصلى بخش 20 در حق خانم نرگس و خدیجه خادم خراســانى گردیده که راى قطعى و 
اجراییه صادر گردیده است سپس اقاى حسن خدادادیان و متعاقب آن ورثه مرحوم حسین 
خدادادیان با تقدیم دادخواســت هاى جداگانه مدعى گردیده انــد اقاى محمود نصر کل 
مالکیت خود را به اشخاص مختلف و از جمله نام بردگان واگذار و مالکیتى نسبت وى باقى 
نبوده که راى خانم ها نرگس، خدیجه خادم خراسانى صادر شود و تقاضاى نقض دادنامه و 
ابطال قراردادهاى عادى محمود نصر اصفهانى به خانم نرگس و خدیجه خادم خراسانى و 
همچنین الزام محمود نصر اصفهانى به انتقال مجموعًا 5000 مترمربع از مالکیت محمود 
نصر اصفهانى را در حق خود نموده اند. از ســوى دیگر خانم ها نرگــس و خدیجه خادم 
خراسانى با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى در جلسات دادرسى حضور نیافته و الیحه اى 
هم تقدیم ننموده اند و آقاى محمود نصر اصفهانى نیز در جلسات دادرسى حاضر و صراحتًا 
اقرار به فروش ملک متنازع فیه به اصحاب دعوى نموده است. و همچنین خوانده ردیف 
سوم (فضل ا... اسفندیارى) نیز با حضور در شورا صریحًا اقرار نمود میزان 2000 مترمربع 
از ملک متنازع فیه را با ابعاد کامًال مفروضا الرعیه و مشخص در محل به حسن خدادادیان 
تحویل نموده است. که البته ملک را از محمود نصر اصفهانى خریدارى کرده بوده است. 
به هر تقدیر چون ریشه و مبناى هر دو دعوى اعتراض ثالث داراى موضوع واحد و اصحاب 
دعوى هم واحد بوده لذا قرار رسیدگى توامان صادر و پرونده ها توامان تحت رسیدگى قرار 
گرفت. به هر تقدیر از انجایى که هر ســه مورد واگذارى (خانم ها نرگس و خدیجه خادم 
خراسانى و آقاى حسن خدادادیان و ورثه مرحوم حسین خدادادیان) توسط آقاى محمود 
نصر اصفهانى صورت گرفته و نامبرده نیز صریحاً هر سه فقره واگذارى را مورد تایید و تنفیذ 
قرار داده لذا شورا با توجه به تقدیم واگذارى هاى انجام شده به منظوره احراز میزان مالکیت 
قانونى و ثبتى آقاى محمود نصر اصفهانى چه از نظر ثبتى چه از لحاظ فیزیک محل وقوع 
موارد واگذارى قرار ارجاع امر به کارشناس رسمى دادگسترى صادر که نهایتا قرار ارجاع امر 
به هیئت سه نفر کارشناسان رسمى صادر که نظریه کارشناسان پس از وصول به اصحاب 
دعوى ابالغ و در مهلت مقرر در قانون مصون از هر گونه ایراد و اعتراض موثر باقى مانده 
است. و همچنین اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان نیز مالکیت قانونى آقاى محمود نصر 
اصفهانى را گواهى و تایید نموده است. على هذا شــورا با توجه به محتویات پرونده ها و 
استماع اظهارات اصحاب دعوى و با مداقه در نظریه کارشناسان رسمى دادگسترى و جمیع 
جوانب دیگر و همچنین مداقه در مستندات ابرازى اصحاب دعوى محرز است. مالکیت 
آقاى محمود نصر اصفهانى منشعب از انتقال سند رسمى 729 مورخه 1342/04/26 دفتر 
اسناد رســمى 77 و هم چنین مبایعه نامه عادى ابتیاعى از خانم مریم چاووشى ککنانى 
بوده که وى نیز از ورثه مرحوم رضا زارع چاووشى ککنانى خریدارى و فرد اخیرالذکر هم 
به استناد سند شــماره 729 مورخه 1342/04/26 دفتر 77 مالک بوده است. که از خانم 
صدیقه کازرونى خریدارى نموده است و به هر صورت انچه از نظرات کارشناسان و قسمت 
نامه مالکین استنباط مى گردد این اســت که آقاى محمود نصر اصفهانى میزان مالکیت 
خود از ســند ابتیاعى 729 مورخه 1342/04/26 دفتر 77 به شــرح کروکى کارشناسان 
رسمى و قسمت نامه موجود میزان 3000 مترمربع به مرحوم حسین خدادادیان و میزان 
2000 مترمربع هم به آقاى حسن خدادادیان واگذار نموده است. و هم چنین محرز است 
که واگذارى به نرگس و خدیجه خادم خراسانى نیز منشعب از مالکیت مشارالیه (محمود 
نصر اصفهانى) از قبل مبایعه نامه عادى مع الواســطه فاطمه زارع از قبل مریم چاووشى 
ککنانى بوده که دلیلى بر غیرقانونى بودن واگذارى مشهود نیست. لذا شورا مستنداً به مواد 
10، 219، 221 قانون مدنى و مواد 417، 422، 424، 425، 198، 515، 519 قانون آئین 
دادرسى مدنى اوال دعوى معترض ثالث و دادخواســت الغا النقص دادنامه 1162 مورخه 
1392/09/06 جالبین ثالث و دعوى جلب ثالث جالبین ثالث به خواســته ابطال قولنامه 
مورخه 1386/11/02 را به لحاظ احراز مالکیت محمود نصر اصفهانى موجه ندانســته و 
حکم بر ابطال دعوى معترضین ثالث را صادر مى نماید. آقاى محمود نصر اصفهانى را به 
حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال قطعى میزان 2000 مترمربع از پالك 5  اصلى 
بخش 20 و 3000 مترمربع در حق ورثه حسین خدادادیان از ملک ابتیاعى موضوع سند 
729 مورخه 1342/04/26 دفتر 77 و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق حسن خدادادیان 
و پرداخت 300/000 تومان، هزینه دادرسى بالسویه در حق خواهان صادر و اعالم میدارد. 
و دعوى مطروحه به طرفیت فضل ا... اسفندیارى به دلیل عدم مالکیت قانونى وفق بند 4 
ماده 84 قرار رد دعوى صادر و اعالم میدارد، راي صادره نسبت به خانم خدیجه و نرگس 
خادم خراسانى غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت 
به کلیه اصحاب دیگر دعوى حضورى و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومی اصفهان میباشد. م الف: 36895 شعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/1159
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1509/95 شماره دادنامه: 9509976797901977- 95/11/20 مرجع 
رسیدگى: شعبه شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: منصور احمدى به نشانی: خیابان 
پروین بن بســت قائم پالك 72 با وکالت فرزانه طباطبایى فخار به نشانى: اصفهان سه 
راه ســیمین جنب پمپ بنزین مجتمع آرش طبقه 4 واحد 402، خوانده: حسن رضایى به 
نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 12/500/000تومان وجه 2 فقره چک به 
انضمام مطلق خسارات و هزینه هاى دادرسى، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا، شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. 
راي قاضی شورا: در خصوص دعوي آقاي منصور احمدى با وکالت فرزانه طباطبایى به 
طرفیت آقاي حسن رضایى به خواســته مطالبه مبلغ 12/500/000تومان وجه چک به 
شــماره 894084- 894085 هر دو به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خســارات 
قانونی، با توجــه به محتویات پرونده و بقاي اصول مســتندات در یــد خواهان و صدور 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندي در مقام اعتراض نسبت 
به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515 ،519 ،522 قانون آ.د. 
م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/500/000 تومان بابت اصل خواسته و 
3/390/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (894084- 95/7/15- 60/000/000 
ریال و 894085- 95/7/27- 65/000/000 ریال) تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 36899 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/11/1161
اجراییه

شــماره: 148/95 به موجب راي شــماره 424 تاریخ 95/11/28 حــوزه چهارم  دادگاه 
عمومى که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- هوشــنگ خالقى فرزند جهانگیر به 
نشانى ورنامخواســت خ ش رحمانى پ 4 ، 2- کیامرث شیروانى فرزند محمود به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به خوانده ردیف دوم را به انتقال ســند رسمى خودرو به 
شــماره 477هـ 98 ایران 23 بنام خواهان با حضور در یکى از دفاتر رســمى اسناد و نیز 
پرداخت هزینه دادرســى وفق تعرفه با محاسبه دایره اجرا و خواســته خواهان علیرضا 
شریفى سده فرزند محمد به نشانى ســده خ ابن سینا پ سوم نســبت به خوانده ردیف 
اول با توجه به اســتعالم صورت گرفته از راهور و اینکه خــودروى مذکور به نام خوانده 
ردیف اول نمى باشــد قرار رد دعوى نســبت به خوانده ردیف اول دارد و فقط نسبت به 
خوانده ردیف دوم اجرا مى گردد. مــاده 34 قانون اجراي احکام: همیــن که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجراي حکم و 
اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد  و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف: 1083 شــعبه 4 حقوقی شوراي حل اختالف

 لنجان /11/1223

اجراییه
به موجب راي شماره 26 تاریخ 95/8/17 حوزه هشــتم شوراى حل اختالف شهرستان 
لنجان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: محمدعلى برزنونى فرزند ناصر به نشــانی 
مجهول المکان محکوم اســت به الزام خوانده (محمدعلى برزنونى) به حضور در یکى از 
دفاتر رسمى مبنى بر انتقال سند شش دانگ یک دســتگاه خودرو پژو به شماره انتظامى 
36-423 م 11 مقوم به شصت و دو میلیون ریال به نام خواهان عباس حسین پور هرمزى 
فرزند هوشنگ به نشانى فوالدشهر A1 کتابفروشى بهرنگ. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 1103 شعبه هشتم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان  لنجان(مجتمع شماره یک) /11/1225
مزایده

اجراى احکام شوراى حل اختالف لنجان در نظر دارد در پرونده  کالسه 148/95 اجرایى 
شورا، له: محمد احمدى ریزى فرزند رسول و علیه: حسن غفاریان ریزى به منظور وصول 
مبلغ 53/583/534 ریال بابت محکوم به پرونده و مبلغ 2/500/000 ریال بابت نیم عشر 
اجرایى جلسه مزایده اى در تاریخ سه شنبه 95/12/26  از ساعت 10 الى 12 ظهر به منظور 
فروش: 1- تعداد 53 عدد انگشتر اســتیل مردانه هرکدام به مبلغ 30/000 ریال جمعًا به 
مبلغ 1/590/000 ریال 2- تعداد 178 عدد حلقه استیل مردانه هرکدام به مبلغ 30/000 
ریال جمعًا به مبلــغ 5/340/000 ریال 3- تعداد 200 عدد انگشــتر بچه گانه هرکدام به 
مبلغ 5/000 ریال جمعًا به مبلغ 1/000/000 ریال 4- تعداد 50 عدد انگشــتر پرکار زنانه 
هرکدام به مبلغ 15/000 ریــال جمعًا به مبلغ 750/000 ریال 5- تعداد 9 عدد انگشــتر 
اســتیل مردانه هرکدام به مبلغ 80/000 ریال جمعًا به مبلــغ 720/000 ریال 6- تعداد 
11 عدد انگشــتر طالى هندى هرکدام به مبلغ 10/000 ریال جمعًا به مبلغ 110/000 
ریال 7- تعداد 50 عدد انگشــتر حلقه اســتیل آویز هرکدام به مبلغ 20/000 ریال جمعًا 
به مبلغ 1/000/000 ریال 8- تعداد 50 عدد انگشــتر بچه گانه هرکدام به مبلغ 2/000 
ریال جمعًا به مبلغ 100/000 ریال 9- تعداد 54 عدد انگشــتر نگین دار هرکدام به مبلغ 
20/000 ریال جمعًا به مبلغ 1/080/000 ریال 10- تعداد 9 عدد النگوى هندى هرکدام 
به مبلغ 20/000 ریال جمعًا به مبلغ 180/000 ریال 12- تعــداد 9 عدد النگوى هندى 
هرکدام به مبلغ 35/000 ریال جمعًا به مبلغ 315/000 ریال 13- تعداد 19 عدد النگوى 
هندى هرکدام به مبلغ 10/000 ریال جمعًا بــه مبلغ 190/000 ریال 14- تعداد 11 عدد 
النگوى هندى هرکدام به مبلغ 20/000 ریال جمعــًا به مبلغ 220/000 ریال 15- تعداد 
24 عدد النگو تک دســت هرکدام به مبلغ 100/000 ریال جمعًا بــه مبلغ 2/400/000 
ریال 16- تعداد 37 عدد النگو تک دســت هرکدام به مبلغ 80/000 ریال جمعًا به مبلغ 
2/960/000 ریال 17- تعداد 9 عدد دستبند مردانه هرکدام به مبلغ 80/000 ریال جمعًا 
به مبلغ 720/000 ریال 18- تعداد 12 عدد دستبند مردانه هرکدام به مبلغ 60/000 ریال 
جمعًا به مبلغ 720/000 ریال 19- تعداد 14 عدد گردنبند مردانه هرکدام به مبلغ 70/000 
ریال جمعًا به مبلغ 980/000 ریال 20- تعداد یک عدد سرویس زنانه خورشیدى هرکدام 
به مبلغ 600/000 ریال جمعًا به مبلغ 600/000 ریال 21- تعداد یک عدد سرویس زنانه 
خورشیدى هرکدام به مبلغ 600/000 ریال جمعًا به مبلغ 600/000 ریال 22- تعداد یک 
عدد ســرویس زنانه به مبلغ 150/000 ریال 23- یک عدد سرویس زنجیر زنانه به مبلغ 
180/000 ریال 24- تعداد 5 عدد ســرویس رادیم زنانه هرکدام به مبلغ 200/000 ریال 
جمعًا به مبلغ 1/000/000 ریال 25- تعداد 5 عدد یک گردنى تک سنگ هرکدام به مبلغ 
80/000 ریال جمعًا به مبلغ 400/000 ریال 26- تعداد 7 عــدد گردنى هرکدام به مبلغ 
60/000 ریال جمعًا به مبلغ 420/000 ریال 27- تعداد 2 عدد نیم ســت هرکدام به مبلغ 
200/000 ریال جمعًا به مبلغ 400/000 ریال 28- تعداد 6 عدد نیم ست هرکدام به مبلغ 
150/000 ریال جمعًا به مبلغ 900/000 ریال 29- تعداد 4 عدد نیم ست هرکدام به مبلغ 
70/000 ریال جمعًا به مبلغ 280/000 ریال 30- تعداد 9 عدد سرویس زنانه هرکدام به 
مبلغ 150/000 ریال جمعًا به مبلغ 1/350/000 ریال 31- تعداد 3 عدد نیم ســت زنانه 
هرکدام به مبلغ 120/000 ریال جمعًا به مبلغ 360/000 ریال 32- تعداد 17 عدد نیم ست 
زنانه هرکدام به مبلغ 70/000 ریال جمعًا به مبلــغ 1/190/000 ریال 33- تعداد 8 عدد 
نیم ســت زنانه هرکدام به مبلغ 95/000 ریال جمعًا به مبلغ 760/000 ریال 34- تعداد 
30 عدد گوشــواره هرکدام به مبلغ 5/000 ریال جمعًا به مبلغ 150/000 ریال که توسط 
کارشناس رســمى دادگســترى جمعًا به مبلغ 29/835/000 ریال ارزیابى گردیده را در 
محل این اجرا برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند پنج روز قبل از جلسه از اموال مذکور 
دیدن نموده سپس در جلسه شرکت نمایند. مزایده از قیمت تعیین شده توسط کارشناس 
شروع و هر کســى باالترین قیمت را پیشــنهاد و 10٪ آن را فى المجلس پرداخت نماید 
برنده خریدار خواهد بود. م الف: 1100  اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان

 لنجان/11/1226
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 950626- 950556 خواهان حمید خراسانى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت هادى مدادزاده تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 
96/1/19 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه 
وکال مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ 
مـی شـــود.  م الف: 35830 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/846
اجراییه

شــماره: 1172/95 به موجب راي شــماره 1612 تاریخ 95/9/14 حوزه 45 شــوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهــم: 1- مجید 
خسروى فرزند حسین 2- محمد درین ى فرزند حمداله هردو شــغل آزاد هردو به نشانی 
مجهول المــکان محکوم اند به حکم بــر محکومیت خواندگان به صــورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ 31/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و 179/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (95/4/30) تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان حمیدرضا اعتزازیان فرزند حسن شغل آزاد به نشانى خیابان 
نظر غربى سه راه نظر بن بســت میثم مجتمع مســکونى پیام واحد 3. صادر میگردد به 
انضمام نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و 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 کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 35872 شعبه 45 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک) /11/854
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى شهرام زارعى کالسه پرونده: 475/95 وقت 
رسیدگى: 96/6/30 ساعت 6 عصر خواهان: محمد قاسمى خوانده: شهرام زارعى خواسته: 
انتقال سند. خواهان دادخواستى تسلیم شــوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به 
شعبه اول حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در روزنامه هاى کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهى ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم 
رساند. ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده 
روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى شورا غیابًا رسیدگى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 1092  شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

بخش باغبادران (مجتمع شماره یک)/11/1114
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100351511690 شــماره پرونده: 9509980351500822 
شماره بایگانی شعبه: 950987 خواهان طاهره شــریفى ولدانى دادخواستی به طرفیت 
خواندگان شــهرام موســوى و محمدرضا بردیا به خواســته الزام به تنظیم سند رسمى 
ملک و مطالبه خسارت دادرســى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتري کل اســتان 
اصفهان- طبقه 3  اتاق شــماره 348  ارجــاع و به کالســه 9509980351500822 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/01/20 و ســاعت 9:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهی 
و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائــم را دریافت و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.  

م الف: 36920 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/11/1240



سالمت ٢٨٨١شنبه  ٣٠  بهمن  ماه ١٥

كارشناســان اعالم كرده اند كه بيش از چهار هزار ماده سمى شيميايى 
در يك نخ ســيگار وجود دارد كه مى تواند اثر بسيار مضر و مرگبار بر مغز 

انسان بگذارد.
از سال ها پيش نقش منفى سيگار بر سالمت بدن از جمله بروز مشكالت 
قلبى عروقى، انواع سرطان ها، پوسيدگى دندان ها، آب مرواريد، نابارورى، 
سقط جنينى و بسيارى ديگر از بيمارى ها شناخته شده است اما تحقيقات 
جديد نشــان داده است كه ســيگار عالوه بر مشــكالت جسمى باعث 

مشكالت اعصاب و روان نيز مى شود.
كارشناسان در تحقيقات خود دريافتند در سيگار مواد سمى مثل دى اكسيد 
كربن، نيكوتين، آرسنيك، آمونياك و اتانول وجود دارد كه هر يك موادى 
سمى و بسيار خطرناك براى بدن انسان هستند و مى توانند باعث مرگ 

سلول هاى مغزى و آسيب به بخش هاى يادگيرى و حافظه مغز شوند.
سازمان بهداشــت جهانى استعمال ســيگار را اولين دليل مرگ و مير در 

جهان حتى در رتبه باالتر از ابتال به ايدز نام برده است.
كارشناسان دانشگاه Northumbria با بررسى ٢ گروه افراد سيگارى 
و غير ســيگارى دريافتند كه گروه اول توانايى اندكى در به خاطر سپردن 

كلمات و پردازش اطالعات دارند.
كارشناسان همچنين با تصويربردارى از مغز افراد سيگارى متوجه نازك 
شدن غير معمول غشاى مغزى شده اند كه باعث افت توان ذهنى در آنها 

حتى در سنين جوانى مى شود.
پزشكان بر همين اساس به افراد توصيه مى كنند براى حفظ سالمت جسم 
و روح خود از استعمال سيگار خوددارى كنند و حتى افراد غير سيگارى در 

معرض دود اين ماده دخانى قرار نگيرند.
جوانان سيگارى ٨ ب رابر ديگران سكته مى كنند.

افراد بين ٢٠ تا ٤٥ ساله سيگارى، هشت برابر بيشتر از بقيه همساالن خود 
در معرض سكته قلبى قرار دارند.

با وجود چاپ هشدارهاى مربوط به ســالمتى بر روى بسته هاى سيگار 
همچنان بعضى نكات مهم در رابطه با خطرات مصرف سيگار مورد غفلت 

واقع مى شوند.
 CDC براســاس پژوهش هاى مركز مبارزه و كنترل بيمــارى آمريكا
نزديك به ١٦ ميليون نفر در آمريكا با بيمارى هاى ناشى از مصرف سيگار 
دست به گريبان هستند و در اين بين سرطان و سكته هاى قلبى و مغزى 

بيشــترين ميزان مرگ ومير را به خود اختصاص داده انــد و در رده هاى 
بعدى، ديابت، انسداد عروق و تنگى نفس بيشترين آمار را در بين بيماران 

سيگارى داشته اند. 
در مطالعات انجام شده توسط مركز CDC مشخص شده كه بيشترين 
ميزان خطر بروز سكته هاى قلبى براى اشخاصى است كه در جوانى سيگار 
كشيدن را آغاز كرده اند و اين خطر بيش از هشت برابر افراد غيرسيگارى 

است.
نكته جالب توجه اينجاســت كه با افزايش ســن، اين خطر كاهش پيدا 

مى كند.
براى مثال اين خطر در بين افراد ٥٠ تا ٦٥ سال تقريبا پنج برابر و در افراد 

باالى ٦٥ سال در حدود سه برابر افراد غيرسيگارى است.
نتايــج اين پژوهــش از آنجــا قابل تامل اســت كــه افراد جــوان  تر 
فاكتورهــاى كمترى نســبت به ســالمندان بــراى بروز ســكته دارند 
و براى مثال ميزان كلسترول و فشــار خون آنها پايين تر از افراد مسن تر 
است، اما آمار ســكته قلبى در بين مصرف كنندگان ســيگار در اين سن 

باالتر بوده است.

خطر حمله قلبى در افرادى كه به تازگى عزيزى از دست داده اند، در ٣٠ روز پس از مرگ همسر و يا كسى كه خيلى 
دوستش مى داشته اند و وابستگى عاطفى زيادى به وى داشته اند، دوچندان مى شود.

پس از از دست دادن عزيزان و فوت اطرافيان و كسانى كه دوستشان داريد، آسيب هاى روحى زيادى را تحمل خواهيد 
كرد.

مى خواهيم به برخى از آسيب هاى اين واقعه روى قلب و عروق اشاره كنيم. برهيچ كس پوشيده نيست كه، تجربه از 
دست دادن اعضاى خانواده و نزديكان، سخت و غيرقابل توصيف است و شوكى كه از مشاهده چنين حادثه اى به وجود 
مى آيد، تا مدت ها فرد را دچار مشكل مى كند، اين موضوع خطر ابتال به بسيارى از بيمارى ها از جمله افسردگى، تنش، 

اضطراب و اختالالت قلبى عروقى را به شدت افزايش مى دهد.
اگر فرد فوت شده همسر و شريك زندگى و فردى نزديك باشد، به مراتب صدمات اين فاجعه بيشتر مى شود. تحقيقات 
نشان داده است كه، بر اثر بوجود آمدن فشارهاى روانى شديد پس از تجربه تلخ مرگ يكى از نزديكان، تا يك سال 

خطر ابتال به ضربان هاى غيرعادى قلب و حمله قلبى به شدت افزايش مى يابد. 
اگــر ســابقه بيمــارى قلبى وجــود داشــته باشــد، نامنظــم شــدن ضربان قلــب، ســبب نارســايى هاى 
قلبــى و ايســت و حملــه قلبــى مى شــود كــه مى توانــد بــه راحتــى جــان افــراد را بگيــرد. عــالوه بر 
ايــن، نتايــج تحقيقــات متعددى نشــان داده اســت كــه، خطــر حملــه قلبــى در اين دســته از افــراد در

 ٣٠ روز پس از مرگ همسر و يا كسى كه خيلى دوستش مى داشــته و وابستگى عاطفى زيادى به وى داشته است، 
دوچندان مى شود.

مسئول انجمن گلوكوم ايران، از خشكى چشم به عنوان شايع ترين علت مراجعه به چشم پزشك نام برد و گفت: اين 
عارضه عالمت ندارد و با افزايش سن و مصرف دارو هم ممكن است ايجاد شود.

دكتر حيدر امينى با عنوان اين مطلب كه خشكى چشم شايع ترين علت مراجعه به چشم پزشك است، افزود: چون اين 
عارضه عالمت ندارد و با افزايش سن و مصرف دارو هم ممكن است ايجاد شود. گاه خود به خود ايجاد مى شود و البته 

با آلودگى هوا هم تشديد مى شود. 
مسئول كارگروه گلوكوم در كنگره ساليانه چشم پزشكى ايران در پاسخ به اين پرسش كه آب سياه همان آب مرواريد 
است، خاطرنشان كرد: خير؛ آب مرواريد در اثر كدر شدن عدسى چشم اتفاق مى افتد و درمان آن شامل برداشتن عدسى 

و قرار دادن لنز مصنوعى است، ولى در بيمارى آب سياه تخريب پيش رونده عصب بينايى ايجاد مى شود. 
وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا آب مرواريد با بيمارى «مگس پران» ارتباط دارد، گفت: مگس پران ارتباطى با عمل 

جراحى آب مراوريد ندارد. احتماال كدورتى در زجاجيه چشم داشته است. 
امينى ادامه داد: يعنى تغييراتى كه در زجاجيه چشم اتفاق مى افتد و به ندرت همراه با پارگى يا سوراخ در شبكيه چشم 

است، نگران كننده نيست و بيمار مبتال به مگس پران با ليزر – كرايو درمان مى شود.   
وى تأكيد كرد: مگــس پران با آب مرواريد ارتباط ندارد. اگر هم از قبل وجود داشــته باشــد بــه علت آب مرواريد

 آن را نمى توان ديد و عمل آب مرواريد كه انجام مى شود چشم بيش تر مگس پران را مى بيند.
امينى در ارتباط با علت خارش صبحگاهى چشــم، گفت: اين قبيل افراد ممكن اســت به خشــكى چشــم مبتال 

باشند.

اگر در كودكى به آبله مبتال شده ايد، تصور نكنيد كه ديگر خطرى تهديدتان نمى كند چون در اين شرايط در معرض 
ابتال به زونا هستيد. 

 بيمارى زونا از عامل بيمارى زا مشابه با آبله ناشى مى شود كه ويروس آن مى تواند براى سال ها در سلول هاى عصبى 
بدن پنهان بماند و بعدها به داليلى از جمله ضعيف شدن سيستم ايمنى عالئم خود را در فرد ظاهر سازد. 

آگاهى داشتن از عالئم اوليه بيمارى زونا بخصوص در فصل زمستان حائز اهميت است. زونا بيمارى همراه با دردى 
است كه مى تواند مشــكالت جدى را متوجه فرد كند.  تقريبا نيمى از موارد ابتال به زونا در افراد ٦٠ ساله و باالتر رخ 

مى دهد. 
مبتاليان به HIV، افرادى كه تحت درمان بيمارى سرطان قرار گرفته اند، دريافت كننده هاى پيوند اعضا و همه افرادى 

كه تحت فشار و استرس فراوان هستند بيشتر مستعد ابتال به زونا خواهند بود. 
درد در ناحيه شكم به طور معمول اولين عالئم زوناست. برخى افراد اين بيمارى را بدون ظاهر شدن جوش روى بدن 
تجربه مى كنند. ويروس زونا مى تواند موجب احساس بى حسى، خارش، گزگز شدن و درد سوزشى در اين ناحيه شود 

و با پيشرفت بيمارى تشديد گردد. 
به طور معمول جوش هاى ناشى از ويروس زونا به شكل رشــته هايى از تاول ظاهر مى شود كه سمت راست يا چپ 
بدن را مى پوشانند. اين وضعيت حدود يك تا پنج روز پس از شروع بيمارى اتفاق مى افتد. همچنين جوش ها ممكن 
است در اطراف چشم يا يك طرف گردن يا صورت ظاهر شود. اين تاول ها به تدريج كوچك شده و طى هفت تا ١٠ 

روز ناپديد مى شوند. 

خيلى از افراد مى پندارند علت جوش هاى صورت شان به خونشان مرتبط است 
و به اصطالح افرادى كه خونشان كثيف است دچار جوشهاى چركى مى شوند، 

حقيقت يا دروغ؟
در اين خصوص نيز بايد گفت در علم پزشــكى اگر خون فردى كثيف باشــد 
بالفاصله مى ميرد و اين مسئله منبع علمى ندارد و از ديد ما متخصصان پوست 

اين مطلب بسيار نادرست و غير علمى است.

آيا جوش صورت با تغذيه فرد ارتباط دارد؟
تئورى هاى مختلفى در مورد ارتباط رژيم هاى غذايى مانند شكالت، غذاهاى 
سرخ شده، غذاهاى چرب و كيك با بدتر شدن جوش ها وجود دارد، اما متاسفانه 
هنوزهيچ تحقيق علمى نتوانســته اثبات كند آيا واقعاً بين اين ٢ عامل ارتباطى 
وجود دارد يا خير البته طى تحقيقات علمى افرادى كه بيشــتر از ميوه، ماهى، 
سبزى ها استفاده مى كنند و اصًال سراغ كربوهيدرات ها و قند و شكر نمى روند 
كمتر دچار جوش مى شوند. به نظر مى رسد بايد بپذيريم كه رژيم غذايى چرب و 

شيرين بر پوست تأثير گذار است.

ماسك ها و پوست ميوه ها در درمان جوش و آكنه مؤثرند؟
به گفته اين متخصص پوســت، ميوه ها و انواع ماســك ها به دليل اســيدى 
بــودن آن ها گزينه مناســبى براى بهبود جوش و آكنه پوســت نيســت چرا 
كه پوســت ميوه هــا خاصيــت اســيدى و محــرك دارند و شــخصى كه 
خــود ســرانه از اين ماســك ها اســتفاده مــى كند نمــى داند ايــن ميوه 
يا گياه مــواد محرك دارد و ممكن اســت پوســت خود را عالوه بر تشــديد 
جوش ها، دچار ســوختگى و التهاب كند. توصيه مى شــود قبــل از هرگونه 

اقدام در اين رابطه حتما با يك متخصص مشــورت نماييــد چراكه جوش ها 
ضايعات كوچكى هســتند و به راحتى قابــل درمان اند اما متأســفانه افراد با 

خوددرمانى هاى غير پزشكى فقط درمان را سخت تر مى كنند.

آيا سيگار و قليان در پيدايش جوش ها نقشى دارند؟
تحقيقات علمى هنوز به نتيجه مشــخصى در اين خصوص نرســيده است اما 
مى توان گفت سيگار و قليان كه امروز شاهد اســتفاده زياد آن دربين جوانان 
هستيم، باعث انسداد منافذ پوست، كه يكى از داليل عمده پديد آمدن جوش 
و آكنه است مى شود. مصرف سيگار و قليان در دراز مدت باعث چين و چروك 
شديد، پيرى زودرس، زردشدن پوست، نازك شدن پوست و در نهايت سرطان 

پوست مى شود.
چند نكته مهم:

- از دست زدن به جوش هاى صورت خود بپرهيزيد. لمس جوش باعث افزايش 
چربى، تحريك پوست و همچنين باعث افزايش رشد باكترى مى شود.

- با پوست خود به ماليمت رفتار كنيد و با نوك انگشتان خود و با استفاده از پاك 
كننده غير ساينده پوست خود را بشوييد و همواره از محصوالت مراقبتى ماليم 

براى پوست استفاده كنيد.
- و نكتــه حائز اهميت اين اســت كــه در درمــان قطعى جوش ابتــدا بايد 
منشــأ اين عارضه در فرد كشف شــود و ســپس دارويى براى او تجويز شود 
بنابراين افراد خودسرانه كرم يا محصولى را استفاده نكنند چرا كه نه تنها كمكى 

به رفع جوش ها نمى كنند بلكه ممكن است وضعيت را بدتر هم بكنند.

مهمترين علت جوش و آكنه چيست؟

شايد شما هم در معرض«زونا» باشيد!علت خارش صبحگاهى چشم خطر حمله قلبى در كمين چه كسانى است؟ 

با خواندن اين مطلب، ديگر سيگار نمى كشيد



١٦دريچه ٢٨٨١شنبه  ٣٠  بهمن  ماه 
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