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چالش مجرمان سایبرى کم سن در اصفهان

رسوایى فرهنگى در کره جنوبىاصفهان عید متفاوتى خواهد داشتطالى سرخ، ارزان شد نسلى که با «ریزعلى خواجوى» غریبه است2 رئیس جمهور ایران چه ماشینى سوار مى شوند؟ بین المللاستاناقتصاداجتماعجهان نما

کاش زاینده رود نمى آمد...
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در صفحه فناورى بخوانیددر صفحه جهان نما بخوانید

ترفندهاى اَپ هاى محبوب را بیشتر بشناسیمپاسخ هاى علمى به سئ واالت درباره ریزش پالسکو
 ساختمان 15 طبقه پالسکو، در ضلع شرقى چهارراه استانبول تهران، 
به  عنوان اولین سازه مرتفع و مدرن ایران با اسکلتى فلزى کار ساختش 
در سال 1341 به پایان رسید. هر چند نبودن امکانات ایمنى و شرایط 
الزم براى اطفاى حریق در این ساختمان را نمى توان نادیده گرفت 
اما قدیمى بودن ســاختمان علت اصلى تخریب آن در حرارت باالى 

آتش نبوده است. 

اگر تازه شروع به استفاده از واتس اپ کرده اید یا اینکه مدت هاست با آن 
کار مى کنید؛ احتماًال از برخى قابلیت ها و امکانات جالب این اپلیکیشن 
پیام رسان غافل بوده اید. در ادامه مى توانید با برخى از این ویژگى هاى 
پنهان واتس اپ آشنا شــوید.واتس اپ به کاربر اجازه مى دهد تا پیام را 
به سرعت بولد یا ایتالیک کند. براى این  کار الزم است تا از کاراکترهاى 

خاص در دو طرف متنى که قرار است تغییر کند؛ قرار داد... از بیل میراب تا عقد زنان به اسم قنات

جزئیات عیدى و پاداش مستمرى بگیران و بازنشستگان
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اصفهان با توسعه نامتوازن وداع مى کنداصفهان با توسعه نامتوازن وداع مى کند

توقف وام دهى بانک ها
 در آستانه شب عید

کمتر از دو ماه به پایان سال باقى مانده و تقاضا براى 
دریافت وام از بانک ها به اوج مى رســد اما جواِب 
منفى است که بر روى هر درخواستى مى نشیند؛ گویا 
بانک ها، خزانه اعتباردهى خود را سه قفله کردند. 
درخواست براى دریافت وام از بانک ها به اوج رسیده 
است. مردم هر روز، مراجعات زیادى به شعب بانکى 

6دارند تا بلکه در این آخر سالى ...

تهدید زلزله
 باالى سر 
ساختمان هاى 
درمانى

 بعید است احمدى نژاد یا 
حداد رئیس 
مجمع  تشخیص
 شوند                     

 برانکو به
 سرمربیگرى تیم ملى

 فکر مى کند
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رئیس پلیس فتاى اصفهان مى گوید میزان دستگیرى متهمان زیر 20 سال با جرائم اینترنتى رشد چشمگیرى داشته است

رونمایى از نقشه راه توسعه آینده اصفهان در کنگره تاریخ معمارى و شهر سازى ایرانرونمایى از نقشه راه توسعه آینده اصفهان در کنگره تاریخ معمارى و شهر سازى ایران

کلیپ هاى دروغین علیه شرکت آبمیوه سازى 

ورود نارنگى قاچاق پاکستان با قیمت 7000تومان

  افشاگرى نصف جهان از نشستى که 
صحت ادعاى 
کى روش را 
ثابت مى کند

مالکین محترم پالك ثبتى 122/260 نظر به اینکه ملک شما در طرح تعریض و بازگشایى خیابان شهید صدوقى 
قرار گرفته و بدلیل فوریت و ضرورت اجراى طرح، شهردارى قصد آزادسازى مسیر را دارد، لذا براى بار دوم از 
شما دعوت به عمل مى آید تا ظرف مهلت 15 روز از تاریخ انتشار این آگهى با در دست داشتن اسناد و مدارك 
مالکیت نسبت به شرکت در جلسه توافق موضوع الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى 
برنامه هاى عمومى و عمرانى، به این شهردارى واقع در میدان قدس- ساختمان شهردارى مرکزى- واحد امالك 

مراجعه نمائید. بدیهى است در غیر اینصورت برابر مفاد الیحه قانونى مذکور رفتار خواهد شد. 
خانم معصومه اسدالهى نژاد  ورثه ناده على پریشانى     

آقاى کاظم سلطان حاج باقرى خانم فرشته قربانیان     
خانم مریم زمانى  آقاى حبیب رحیمیان     

آقاى مصطفى علیرضایى 

اطالعیه 

شهردارى خمینى شهرشهردارى خمینى شهر

مالکین محترم پالك ثبتى 72/3394 نظر به اینکه ملک شما در طرح تعریض و بازگشایى خیابان شهید صدوقى 
قرار گرفته و بدلیل فوریت و ضرورت اجراى طرح، شهردارى قصد آزادسازى مسیر را دارد، لذا براى بار دوم از 
شما دعوت به عمل مى آید تا ظرف مهلت 15 روز از تاریخ انتشار این آگهى با در دست داشتن اسناد و مدارك 
مالکیت نسبت به شرکت در جلسه توافق موضوع الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى 
برنامه هاى عمومى و عمرانى، به این شهردارى واقع در میدان قدس- ساختمان شهردارى مرکزى- واحد امالك 

مراجعه نمائید. بدیهى است در غیر اینصورت برابر مفاد الیحه قانونى مذکور رفتار خواهد شد. 
خانم اکرم حیدریان  خانم نرگس پیمانى فروشانى    

خانم شهناز حیدریان فروشانى  خانم بتول عمادى اندانى    
آقاى حمید حیدریان فروشانى  خانم زهرا حیدریان فروشانى   

آقاى عبداالمیر حیدریان فروشانى  آقاى سعید حیدریان فروشانى    

اطالعیه 

شهردارى خمینى شهرشهردارى خمینى شهر
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یک فعال سیاسى با بیان اینکه در بروز فجایع شهرى، هم 
مردم هم حکومت مسئول هستند گفت: نباید اجازه داد 
سوء استفاده جناحى و سیاسى مانع از نادیده گرفته شدن 

قانون در مدیریت شهرى شود.
محمدکیانــوش راد در گفتگو با ایســنا، دربــاره علل 
وقوع آتش سوزى و ریزش ســاختمان پالسکو اظهار 
داشــت: در بروز چنین حوادثى، هم مردم مســئولیت 
دارنــد و هم حکومــت و دولــت و در وهلــه اول باید 
فرهنگ شهروندى و مسئولیت پذیرى دولت به عنوان
 یــک زنــگ عمومــى و فراگیــر در جامعــه مطرح

 شود.

وى در ادامه افزود: گرچه در این خصوص بارها ســخن 
گفته شده اســت اما آنچه موجب رشــد و توسعه کشور 
مى شــود، تنظیم قوانین متناســب با شــرایط شهرى 
مدرن و ثبــات و تأکید بــر اجراى آن از ســوى دولت

 و مردم است.
این نماینده پیشین مجلس شوراى اسالمى تصریح کرد: 
بدیهى است اگر الزام شهردارى و ممانعت از ادامه فعالیت 
ساختمان پالسکو از ســوى دولت صورت مى گرفت یا 
تعهد و وظیفه شناســى مالکان و هیئت مدیره پالسکو 
نسبت به رفع نواقص ایمنى انجام مى شد، امروز شاهد 

چنین اتفاقى در تهران نبودیم.

یک عضو فراکســیون زنان مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: اصالح طلبان و اصولگرایان در انتخابات ریاست 
جمهورى آینده، اقــدام به معرفــى کاندیداهاى خانم 

خواهند کرد. 
به گزارش ایســنا، هاجر چنارانى اظهار داشت: یکى از 
شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهورى این است 
که فرد جزو رجل سیاسى باشد اما مفهوم رجل سیاسى 
پیش از این قدرى با ابهام مواجه بود که اکنون شــوراى 
نگهبان گفته این منع وجود ندارد و خانم ها هم مى توانند 

براى انتخابات ریاست جمهورى ثبت نام کنند.
وى افزود: با توجه به اینکه مجلس در دوره دهم توانست 

حضور زنان را به حداکثر برساند و توانمندى آنها را نشان 
دهد، فکر مى کنــم در آینده راه براى حضــور زنان در 

عرصه هاى مختلف سیاسى نیز هموارتر خواهد بود.
نماینده مردم نیشــابور در مجلس یادآور شد: مهم این 
است که زنان خود را باور داشته باشند. چنارانى در پایان 
با بیان اینکه قطعًا در انتخابات ریاســت جمهورى آینده 
کاندیدایى از حوزه زنان خواهیم داشت، گفت: امیدواریم 
این خودباورى هم در جامعه زنان ایجاد شود، به هر حال 
ما به دنبال تعالى زنان هستیم و من فکر مى کنم هرکدام 
از دو  جناح در انتخابات آینده ریاست جمهورى یک خانم 

را به عنوان کاندیدا معرفى خواهند کرد.

وقت آن رسیده هر کسى 
در جاى خود قرار گیرد

معرفى کاندیداى زن از سوى 
اصولگرایان و اصالح طلبان 

ادعایى عجیب علیه 
برادر رئیس جمهور

حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده مردم    فارس|
شاهین شهر در مجلس با اشاره به ارتباط دانیال زاده با 
حسین فریدون برادر رئیس جمهورگفت: دانیال زاده 
چندى پیش یــک واحد مســکونى را به ارزش 16 
میلیارد تومان در میدان تجریش تهران به همســر 

حسین فریدون هدیه داده است.
وى افزود: همچنین این فــرد چکى را به مبلغ 250 
میلیون تومان براى هزینه مراسم ختم مادر یکى از 

مسئولین دولتى پرداخت کرده است.
مجلــس  در  شاهین شــهر  مــردم  نماینــده 
شــوراى اســالمى اظهار داشــت: دانیال زاده از 
بدهکاران بــزرگ بانکــى و از روزنه ها و خألهاى 
قانونى براى سوءاســتفاده هاى خود در این رابطه 

استفاده مى کند.

تحریف ترامپ در سیما!
  انتخاب| نایــب رئیس مجلــس در صفحه 
اینستاگرام خود نســبت به عملکرد صداوسیما در 

ترجمه سخنان «دونالدترامپ» انتقاد کرد. 
على مطهرى براى بیان توصیه خود به صدا و سیما، 
در اینستاگرامش اینگونه نوشــت:  «آقاى ترامپ 
در نطق تحلیف خود از تعبیر "تروریســم اسالمى" 
اســتفاده کرد، تعبیرى که اوباما از آن ابا داشت، اما 
خبرنگار صدا و سیما در نیویورك آن را به "داعش" 
ترجمه کرد، در حالــى که ترجمه دقیقى نیســت 
و رویکــرد ترامپ در خصوص دنیاى اســالم را به 
خوبى نشــان نمى دهد و از طرفى صدا و سیما باید
 امانت را حفظ کند و حق چنیــن دخل و تصرفاتى 

را ندارد.»

اصولگرایان 
چقدر رأى دارند؟

یکــى از اعضاى فراکســیون    نامه نیوز|
مســتقلین مجلس بــا بیــان اینکه تاکنــون در 
میــان اصولگرایان گزینــه اى که بتوانــد مقابل 
روحانى ایســتادگى کند وجود ندارد، خاطرنشــان 
کــرد: هرکدام از گزینــه هــاى اصولگرایان دچار 
مشــکالتى هســتند، ممکن اســت برخى از آنان 
وارد شوند اما بعید اســت بخواهند پیروز این بازى

شوند.
غالمعلى جعفرزاده ایمن آبــادى ادامه داد: هرکدام 
از گزینه هاى مطرح شــده از میان اصولگرایان دو 
الى سه میلیون رأى دارند و حتى بعید است به چهار 

میلیون رأى برسد.

قالیباف و رحمانى فضلى به 
مجلس مى روند

رئیس کمیسیون عمران مجلس از    ایسنا|
حضور عبدالرضا رحمانى فضلى و محمدباقر قالیباف 
وزیر کشور و شهردار تهران در جلسه علنى یک شنبه 

(10 بهمن) خبر داد.
محمدرضا رضایى کوچى گفت: در پى حادثه پالسکو 
هیئت رئیسه مجلس دو عضو ستاد مدیریت بحران را 
براى ارائه گزارش  از دالیل بروز حادثه و روند امداد 
و نجات و آواربردارى هاى انجام شــده به مجلس 

دعوت کرد.

قرار منع تعقیب 
شریعتمدارى صادر شد

  تسنیم| شعبه بازپرسى دادسراى فرهنگ 
و رســانه با صدور قرار منع تعقیب، شکایت فاطمه 
راکعى فعال سیاسى و نماینده اسبق مجلس شوراى 
اسالمى از حسین شریعتمدارى مدیرمسئول روزنامه 

کیهان را رد کرد.
ســید محمود علیــزاده طباطبایى وکیــل مدافع 
فاطمه راکعى بــا اعالم این خبر گفــت که ما فکر 
مى کردیــم بازپرس بــراى آقاى شــریعتمدارى 
قرار مجرمیت صادر کرده زیــرا بازپرس گفته بود 
شــریعتمدارى را احضار و اتهام را به او تفهیم کرده 

است.

توئیتر

اتومبیل شــخصى و حفاظتى رجال سیاسى از گذشته 
موردتوجه بوده و حتى در مناظره هاى انتخاباتى هم یکى 
از حاشیه هاى جذاب این بوده که هرکدام از نامزدها با چه 
اتومبیلى خود را به محل مناظره مى رسانند. این اتومبیل ها 
به ویژه قبل و بعد از تصدیگرى یک منصب بیشتر به چشم 
مى آید. البته ناگفته نماند در بســیارى از موارد مسئولین 
انتخاب هاى زیادى ندارند و بنابر درجه اهمیت پســت 
خود باید خودرویى زرهى و ضدگلوله سوار شوند تا امنیت 
آنها تأمین شود. پایگاه اطالع رسانى جام جم آنالین در 
گزارشى به بررسى اتومبیل سیاستمداران ایرانى پرداخته 
که در این میان بررسى خودروهاى دو رئیس جمهور فعلى 

و سابق جالب توجه تر است. 

اتومبیل حسن روحانى
اتومبیل هاى حفاظتى آقاى روحانى بارها عوض شده و از 
 VR پژو پرشیا تا لندکروز متغیر بوده است. تویوتا لندکروز
یک محصول باکیفیت بوده که جزو بهترین محصوالت 
خودرویى در جهان شناخته مى شود. این خودرو بر اساس 
باالترین سطوح امنیتى تولید شده و کالس هاى مختلف 
آن با نام «وى پام» نیز شــناخته مى شوند. این لند کروز 
ضدگلوله در برابر 301 گلوله کالشنیکف در هفت زاویه، 

دو انفجار نارنجک بر روى سقف و دو عدد در زیر خودرو، 
انفجار یک مین و در نهایت با انفجار 12/5 کیلوگرم مواد 

منفجره در کنار خودرو، توانست مقاومت کند.

اتومبیل محمود احمدى نژاد
رئیس جمهور پیشین کشور قبل از ریاست جمهورى خود 
یک پژوى 504 سن وســال دار معروف داشت که آن را 
در سال 89 پس از نشســتن بر کرسى ریاست جمهورى 
به مزایده گذاشــت. ابتدا قرار بــود هزینه فروش پژوى 
احمدى نژاد براى کمک به اجراى طرح «مسکن مهر» 
اهدا شــود اما بعدها اعالم شــد که این خودرو به نفع 
«ســازمان بهزیســتى» فروخته خواهد شــد و رقابت 
دســتگاه هاى دولتى بــراى خــودروى رئیس جمهور

به آنجا ختم شــد کــه «منطقه آزاد اقتصــادى اروند» 
متولى فروش پژوى احمدى نژاد شــد و فردى با قیمت 
دو میلیارد و 500 میلیون تومان خودروى شخصى وى 
را خرید و سوئیچ این پژوى 34 ســاله به او سپرده شد. 
البته بعدها همین فرد هم به مواردى مثل فساد اقتصادى
 متهم شــد. اتومبیــل احمدى نــژاد پس از ریاســت 
جمهورى تغییر مى کند و پژو  پرشیا خودروى حفاظتى او 

مى شود.

انتشار خبرى درخصوص زخمى شدن بازوى «دونالد ترامپ» در مراسم تحلیف، جنجال 
زیادى در رسانه هاى اجتماعى به پا کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اوایل روز 
شنبه هفته جارى شعبه بى بى سى در شهر «نورث همپتون» انگلیس در حساب توئیتر 

خود خبرى را منتشر کرد که مشخص شد کذب بوده است.
بى بى سى در حساب توئیتر خود نوشت: «خبر فورى، رئیس جمهور ترامپ در مراسم 
تحلیف از ناحیه بازو مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.» خبر جنجالى تیر خوردن دونالد 
ترامپ به سرعت در رسانه هاى اجتماعى منتشر شد و حتى برخى کاربران اعالم کردند از 
شنیدن این خبر به شدت شوکه شده اند. این درحالى است که برخى دیگر گفتند این خبر را 
باور نکرده اند؛ زیرا رئیس جمهور را در حال اداى سوگند سالم و سالمت مشاهده کرده اند.
ساعت حدود 11و51 دقیقه به وقت محلى، گوینده بى بى سى در بخش «میدلند شرقى» 
به سرعت بیانیه اى را صادر کرد و بخاطر هک شدن حساب توئیتر این شبکه از همگان 
عذرخواهى کرد. پس از مدتى هم این خبر از حساب توئیتر بى بى سى حذف شد و پیامى 
براى اصالح آن ارسال شد. در پیام دوم آمده بود: «ما متوجه یک فعالیت غیرعادى در 
حساب توئیتر خود شدیم. این حساب توئیتر به وسیله شخصى هک شده بود و ما در حال 

بررسى این مسئله هستیم.»سخنگوى بى بى سى هم در این خصوص گفت: «حساب 
توئیتر شبکه بى بى سى در نورث همپتون هک شد. پیام توئیترى کذب به سرعت حذف 

شد و ما به این مسئله رسیدگى مى کنیم.» 

عضو شــوراى سیاســتگذارى اصالح طلبان درباره 
گزینه هایى که این روزها بعد از رحلت آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى براى ریاســت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مطرح مى شود با بیان اینکه رهبرى باید براى این 
امر تصمیم گیرى کنند، گفت: از نظر من این شــخص 
رئیس جمهور است که طبق قانون باید ریاست مجمع 

را بر عهده بگیرد.
مرتضى حاجى خاطرنشــان کرد: فعالیــت در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به گونه اى اســت که باید 
فراقوه اى عمل کند، مصوبــات و طرح هایى در مجمع 
مطرح مى شود که مربوط به همه قواست و شخصى جز 
رئیس جمهور که دومین شخص کشور است نمى تواند 
آن را بر عهده بگیرد. حاجى در ادامه با بیان اینکه از دو 
منظر مى توان به این انتخاب نگاه کرد، اظهار داشت: اگر 
بخواهیم از بین رؤساى قوا شخصى را به عنوان رئیس 
مجمع انتخــاب کنیم، رئیس قوه مجریــه بر دیگران 
ارجحیت دارد زیرا مسائل عام جامعه بر عهده این قوه 

است اما اگرمى خواهیم انتخابى خارج از قوا داشته باشیم 
به نظر من آقاى ناطق نورى گزینه مناسبى است.

این عضو شــورایعالى سیاســتگذارى در پاسخ به این 
سئوال که آیا این احتمال وجود دارد که رهبرى تا اسفند 
ماه که موعد قانونى انتخاب رئیس مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام اســت فردى را انتخاب نکنند، گفت: 
رهبرى معموًال مسئله اى را بالتکلیف نمى گذارند، من 
فکر مى کنم ایشان براى این مطلب به زودى تصمیم

 خواهند گرفت.
او در پاســخ به ســئوال دیگرى مبنى بــر اینکه آیا 
احمدى نژاد یا حداد عادل مى تواند رئیس جدید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام باشد،  عنوان کرد: بعید مى دانم 
رهبرى چنین تصمیمى را اتخاذ کننــد، از طرفى هم 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام باید بتواند 
مجموعه سه قوه را پوشش دهد و نظراتى که در مسائل 
عام کشور است برآورده کند که بعید مى دانم احمدى نژاد 

یا حداد بتوانند این کار را انجام دهند.

این روزها به ویژه در صدا و ســیما هــر وقت صحبت 
از فروریختن ســاختمان پالســکو و علل آن مى شود 
بیشتر تأکید بر روى قدیمى بودن و 54 سال قدمت این 
ساختمان به عنوان علت اصلى این حادثه است اما واقعًا 
قدیمى بودن این ساختمان دلیلى اصلى فروریختن آن 

بوده است؟
به گزارش خبرآنالین، ساختمان 15 طبقه پالسکو، در 
ضلع شرقى چهارراه اســتانبول تهران، به  عنوان اولین 
سازه مرتفع و مدرن ایران با اسکلتى فلزى کار ساختش 
در سال 1341 به پایان رســید. هر چند نبودن امکانات 
ایمنى و شرایط الزم براى اطفاى حریق در این ساختمان 
را نمى توان نادیده گرفت اما قدیمى بودن ساختمان علت 

اصلى تخریب آن در حرارت باالى آتش نبوده است. 
ساختمان پالسکو حدود ســاعت حدود 8 صبح روز پنج 
شنبه سى ام دى ماه دچار حریق شد و حدود ساعت 11 و 

30دقیقه ساختمان به طور کامل فروریخت. 
فوالد ساختمانى علیرغم مقاومت و شکل پذیرى مناسب 
در دماى محیــط، در دماهاى باال به شــدت دچار افت 
مقاومت مى شود. در شــرایط آتش سوزى، دماى محیط 
بسته به شــدت مى تواند تا 1000 درجه سانتى گراد باال 
رود، با افزایش دماى سازه، مقاومت آن به سرعت کاهش 
مى یابد. فوالد ساختمانى بیش از 50 درصد مقاومت اولیه 

خود را تا دماى 600 درجه سانتیگراد از دست مى دهد. 
آتش سوزى پالسکو حدود سه ساعت ادامه داشته است. 
به صــورت تخمینى در 90 دقیقه آتش ســوزى، دما در 
چنین ســازه اى به 1000 درجه سلسیوس یا سانتیگراد 
مى رسد. مشخص است که پس از 90 دقیقه دیگر ادامه 
آتش سوزى در پالسکو (مجموع 3 ساعت) حرارت بیشتر 
از 1000 درجه سانتیگراد چه بر سر سازه فوالدى مى آید!

مطابق بســیارى از اســتانداردهاى بین المللى از قبیل 
اســتاندارد ASTME-119 دماى بحرانى ســتون ها 
538 و تیرها 598 درجه ســانتیگراد تعریف شده است. 
این مســئله به معناى این اســت که در این دما تیرها و

 ســتون هاى فلزى حدود نیمى از مقاومــت خود را از 
دســت مى دهند و به همین خاطر فلزات به کار رفته در 
ساختمان ها در مقابل حریق بسیار آسیب پذیر مى شوند. 
طبــق اســتاندارد BS476 در حریق هاى ســلولزى

 (آتش سوزى هاى شهرى و ساختمان ها) ظرف مدت 5 

دقیقه حرارت ناشى از آتش سوزى به حدود 576 درجه 
سانتیگراد خواهد رسید.

به همین دلیل فروریختن سازه فوالدى در آتش سوزى 
طوالنى پالســکو یــک مســئله طبیعى اســت و به 
همین خاطر تیم هــاى امداد با طوالنى شــدن چنین 
آتش سوزى هایى در ســازه هاى فوالدى مسئله زمان 
را براى دستور تخلیه کامل ســاختمان در نظر دارند. از 
سوى دیگر نیروهاى ثانویه زیادى در سازه در اثر انبساط 
حرارتى اجزاى سازه به وجود مى آید که سرعت تخریب 
را بیشتر مى کنند. موسى خاتم یکى از مأموران ایستگاه 
20 آتش نشانى تهران که در محل حادثه پالسکو حضور 
داشته در این رابطه به روزنامه فرهیختگان گفته است: 
«از 40 دقیقه قبل از ریختن کل ســاختمان صداى آوار 

مى آمد و معلوم بود که ساختمان مى ریزد اما تخلیه نیروها 
صورت نگرفت. البته آتش نشانى هم از وضعیت ساختمان 
بى اطالع بود اما وقتى حریق به اصطالح قارچى شد باید 
نیروها را بکشــید بیرون. بعضى بچه ها خودشــان را از 

طبقات بیرون انداختند.»
حالت انفجارى که در تصاویر فروریختن پالسکو دیده 
شد بخاطر فروریختن سقف هر طبقه روى سقف زیرین 
بود که باعث شد دود و غبار به بیرون از پنجره ها زده شود. 
با ریزش پشت هم سقف ها ستون ها هم مهار جانبى خود 
را از دست داده و با همراهى افت مقاومت فوالد، ستون ها 
نیز خراب مى شوند. در واقع نوع سازه ساخته شده پالسکو 
با دانش زمان خودش به شکلى بوده که ساختمان دچار 
خرابى پیش رونده شده است. این نوع تخریب زمانى رخ 

مى دهد که با از بین رفتن یکى از اعضاى اصلى ســازه، 
سایر اعضا نمى توانند بار و فشار اضافى را تحمل کنند و 
در واقع مانند یک دومینو ساختمان پى در پى و پیش رونده 

با خاك یکسان مى شود.
پدیده خرابى پیش رونده ابتدا پس از تخریب ســاختمان 
22 طبقه در «رونان پوینت» لندن در سال 1968 بر اثر 
انفجار گاز در یکى از طبقات باالیى توجه مهندس ها را 
به خود جلب کرد. پس از حمله تروریستى به ساختمان 
«آلفرد پى موراه» در شــهر اوکالهما در سال 1995 و 
همچنین تخریب برج هاى تجارت جهانى در سال 2001 
تحقیقات و پژوهش هاى گسترده اى در این رابطه صورت 

گرفته است. 
این نوع خرابى را بسیارى در تصاویر و فیلم هاى حادثه 

11 سپتامبر و حمله تروریستى به برج هاى تجارت جهانى 
دیده اند. برخى در رســانه ها و حتى بعضى از مقام هاى 
مسئول درباره پالسکو آن را به انفجار تعبیر کردند و حتى 
ناشى از انفجار منبع گازوئیل خواندند. در حالى که به گفته 
آتش نشــان هاى حاضر در صحنه منبع گازوئیل اصًال 

منفجر نمى شود. گازوئیل مى سوزد اما منفجر نمى شود.
ایجاد یک سیســتم محافظت در برابر آتش ســوزى در 
تمام ساختمان هاى فلزى الزم و ضرورى است. آنچه از 
جنبه اقتصادى در این مسئله حائز اهمیت است، استفاده 
از روش صحیح حفاظــت اجزاى فلزى اســت. اغلب 
المان هاى داخلى ساختمان مانند ســقف و دیوارهاى 
داخلى و خارجى آن به عنوان یک سیستم محافظت در 
برابر آتش سوزى در ساختمان قابل استفاده است. تیرها 
و ستون هاى فلزى مى تواند به روش مناسب در بین این 
اجزا مدفون شود. در غیر اینصورت باید با روش مناسب 

اسکلت فوالدى ساختمان محافظت شود.

امکان پیش بینى خرابى پیش رونده سازه در حرارت 1000 درجه سانتیگراد

پاسخ هاى علمى به سئ واالت درباره ریزش پالسکو

,,
فروریختن سازه 
فوالدى در آتش سوزى 
طوالنى پالسکو یک 
مسئله طبیعى است و 
به همین خاطر تیم هاى 
امداد با طوالنى شدن 
چنین آتش سوزى هایى 
در سازه هاى فوالدى 
مسئله زمان را براى 
دستور تخلیه کامل 
ساختمان در نظر دارند

2 رئیس جمهور ایران چه ماشینى سوار مى شوند؟
وزیر دولت اصالحات:

 بعید است احمدى نژاد یا حداد رئیس مجمع  تشخیص شوند

دونالد ترامپ در مراسم تحلیف تیر خورده بود!
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ســخنگوى وزارت بهداشــت گفت: وضعیت تخت هاى 
بیمارستانى فرســوده در تهران در سال 86،هشتادو هفت 
درصد بوده است که با برنامه ریزى ها امیدواریم این آمار در 

سال هاى آینده به 38 درصد برسد. 
به گزارش فــارس، ایــرج حریرچى ســخنگوى وزارت 
بهداشت در نشست خبرى در خصوص بررسى میزان تخت  
بیمارستانى فرسوده و ساختمان هاى فرسوده بیمارستان هاى 
تحت نظر وزارت بهداشت، گفت: از آغاز به کار این دولت، 
آسیب پذیرى 545 بیمارستان تحت پوشش وزارت بهداشت 
که شــامل هزار و810 ســاختمان و حدود 86 هزار تخت 
درمانى بوده، بررسى شده اســت.  وى افزود: متوسط عمر 

ســاختمان هاى درمانى در کشور 27 ســال است که این 
عدد در تهران به 35 سال مى رسد.  وى ادامه داد: 67 درصد 
ســاختمان هاى درمانى در کل کشور فاقد ارزش بهسازى 
لرزه اى هستند که 80 درصد بیمارستان هاى بررسى شده 
در تهران نیز فاقد ارزش بهسازى لرزه اى هستند که هزینه 
مقاوم ســازى 20 درصد باقیمانده نیز بــه هزینه احداث و 
جایگزین کردن ساختمان هاى جدید نزدیک است. وى ادامه 
داد: متأسفانه اکنون در سطح کشور با کمبود صدهزار تخت 
بیمارستانى مواجه هستیم که براى تأمین منابع مالى براى 
ساخت این تخت ها نیازمند به کمک هاى دولتى، کمک هاى 

خیرین و سرمایه گذارى خارجى هستیم.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: حضور داروساز به عنوان 
مسئول فنى در داروخانه الزامى است و نباید هیچ خدمتى 
بدون حضور داروساز به بیماران ارائه شود و از داروخانه ها 
انتظار مى رود که سطح ارائه خدمات دارویى را باال ببرند 
و استاندارد شوند. هرچه در داروخانه انجام مى شود باید 
طبق ضوابطى باشد که به آنها ابالغ شده است در غیر 
اینصورت تخلف محسوب مى شود و درصورت هرگونه 

گزارش با متخلفان برابر قانون برخورد جدى مى کنیم.
رســول دیناروند در گفتگــو با جام جــم آنالین بیان 
کــرد: در مراکــز درمانى و دارویى رســمى کشــور و 
همچنین داروخانه ها، داروى قاچــاق و تقلبى عرضه 

نمى شود، مردم اطمینان داشــته باشند که با مراجعه به 
بیمارســتان ها و مراکز درمانى داروهــاى مورد تأیید 
در اختیار آنها قرار مى گیــرد و در تمامى داروخانه ها و 
بیمارســتان ها هیچ محصول دارویى، قاچاق و تقلبى 

وجود ندارد.
وى افزود: بــا وجودتالش هــاى فراوان متأســفانه 
شبکه هاى قاچاق را در کشور به صورت کامل نتوانسته 
ایم از بین ببریم و الزم به ذکر اســت یکى از راه هاى 
جلوگیرى از این معضل، پزشکان هســتند و آنها نباید 
داروهایى که در فهرست رســمى ایران براى بیماران 

است تجویز کنند.

حضور داروساز در داروخانه 
الزامى است 

تهدید زلزله، باالى سر 
ساختمان هاى درمانى

با سپاه و ارتش مشکلى نداریم
 استاندار لرستان گفت: در ساماندهى قلعه فلک االفالك 

با سپاه و ارتش مشکلى نداریم.
هوشـنگ بازوند اظهار داشـت: در حال حاضر پیرو این 
موضوع تفاهمنامـه اى با فرماندهى سـپاه داشـته ایم و 
پیگیرى هاى خوبى که توسـط سپاه شـده نتایج خوبى 
داشـته اسـت. وى اضافه کـرد: سـپاه و ارتـش اماکن و 
امالکى دارند که باید پول آنها پرداخت شـود تا در جایى 
دیگر ساخت و ساز کنند. در همین راستا حدود 40 میلیارد 
تومان براى سـپاه بـه صورت اسـناد خزانه تعیین شـده 
است. بازوند ادامه داد: همچنین 11 میلیارد تومان براى 
ارتش در نظر گرفته شده که این مبلغ نیز به صورت اسناد 

خزانه است.
وى گفت: متأسفانه تنها اختالفى که داریم با وزارت جهاد 
کشاورزى اسـت چراکه مکان در نظر گرفته شده براى 

سپاه تحت اختیار این وزارت است.

کاغذ هم نمى توانند بخرند
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشـاره به مشکالت 
آموزش و پرورش، گفت: مدارس براى خرید یک کاغذ 

A4 نیز دچار مشکل هستند.
محمدباسـط ُدرازهـى در گفتگو با فـارس، در خصوص 
«عدم توزیع سـرانه مدارس»، اظهار داشت:  مدارس در 
کل کشـور به خصوص در مناطق کمتر توسـعه یافته با 

مشکل سرانه روبه رو هستند.
وى افزود: با وزیر آموزش و پرورش و رئیس کمیسـیون 
آموزش مجلس صحبت کرده ایم و به دلیل شدت کارى 
که براى بررسـى برنامه ششم توسـعه بوده، کمیسیون 
آموزش نتوانسته است جلساتى برگزار کند. ُدرازهى گفت: 
امیدواریم کسانى که از کمیسیون آموزش در کمیسیون 
تلفیق بودجه 96 هسـتند، بتوانند چاره اندیشـى کرده تا 
آموزش و پرورش را از این وضعیت بحرانى بیرون آورند.

دوبلورها بیکار هستند
دوبلور و گوینده فیلم و سریال مى گوید که هر سال در این 
زمان درگیر دوبله فیلم و سـریال و انیمیشن براى نوروز 
بوده ولى امسال هنوز کارى براى نوروز به دوبلورها ارائه 
نشده است. تورج نصر درباره دوبله فیلم و سریال نیز بیان 
کرد: فعًال همانطور که مى دانید فیلم و سریالى براى دوبله 
وجود ندارد. اکنون مى بایست مثل هر سال درگیر دوبله 
فیلم هاى خارجى براى نوروز باشیم ولى هنوز هیچ کارى 
به ما ارائه نشده است. ما هر سال دوبله فیلم هاى نوروزى 
را از دى ماه شروع مى کردیم و سخت مشغول کار بودیم.

نصر تصریح کرد: اکنون 200 گوینده هستند که فعالیت 
چندانى ندارند و سـابقه نداشـته اسـت که دوبلورها این 

چنین بیکار باشند.

بفرمایید اسلحه!
خرید و فروش مجازى آنقدر این روزها عادى شده است 
که گاهـى کاالها و خدماتـى به صـورت آنالین عرضه 
مى شود که باور آن براى ما دشوار است. مثًال خبرگزارى 
مهر نوشـته ایـران جزو کشـورهایى  اسـت کـه نه تنها 
خریدوفـروش کـه حتى حمل کردن اسـلحه شـکارى 
هم خیلى در آن مرسـوم نیسـت اما جالب اسـت بدانید  
در چنین فضایى ما با صفحاتى در شـبکه هاى مجازى 
روبه رو مى شویم که اقدام به تبلیغات براى سالح مى کنند 
و ازسالح هاى شکارى گرفته تا کالشینکف را به فروش 
مى رسانند. با توجه به وجود شکار غیرقانونى در کشور به 
نظر مى رسد باید براى فروش اسلحه و دادن مجوز براى 

آن سختگیرى بیشترى داشت.

آتش نشان ها به «تهران» نیایند
سازمان آتش نشانى تهران طى اطالعیه اى از هموطنان 
و آتش نشانان سایر شهرها خواست تا با توجه به ازدحام 
جمعیـت در محل حادثه سـاختمان پالسـکو که باعث 
کندى امـر امدادرسـانى مى شـود، از حرکت به سـمت 
تهران براى همـکارى امر مذکـور خـوددارى کنند. در 
این اطالعیه آمده اسـت در صورت هرگونه نیاز(نیروى 
انسانى، تخصصى، تجهیزانى و...) اطالع رسانى مناسب 
www. 125. از طریق سایت رسمى این سازمان به آدرس

ir و کانال تلگرامى بـه آدرس TFD125@ و زیرنویس 
شـبکه هـاى تلویزیونى و بخـش هاى خبـرى صورت 

خواهد گرفت.

چرك نویس

در حالى که به روزهاى پایانى ســال نزدیک مى شــویم 
موضــوع عیــدى و پــاداش آخــر ســال بــه دغدغه 
کارمندان،کارگران و بازنشستگان و مستمرى بگیران تبدیل 

شده و جزئیات افزایش آن را با وسواس پیگیرى مى کنند.
 به گــزارش ایســنا، مبلغ عیــدى مســتمرى بگیران و 
بازنشستگان تأمین اجتماعى همه ســاله توسط هیئت 
وزیران مشخص و به طور معمول بهمن ماه اعالم مى شود 
که به محض ابالغ، سازمان تأمین اجتماعى آن را به حساب 

مستمرى بگیران واریز مى کند.
سال گذشته سازمان تأمین اجتماعى با تأمین اعتبار و منابع 
مورد نیاز موفق شد عیدى بازنشستگان و مستمرى بگیران 
تأمین اجتماعى را در نیمه نخست اسفندماه به حساب آنها 

واریز کند که به گفته نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعى بــراى پرداخت آن هــزار و520 میلیارد تومان 
اعتبار اختصاص پیدا کرد؛ بر همین اســاس مبلغ عیدى 
بازنشستگان و مستمرى بگیران تأمین اجتماعى همانند 
کارکنان دولت و بازنشستگان کشورى 688 هزار تومان 

تعیین شد.
درباره رقم عیدى کارکنان دولت نیز هرچند هنوز رقمى 
اعالم نشده ولى بر اساس پیش بینى ها عیدى کارمندان 
امسال 780 هزار تومان است که البته مبلغ قطعى آن باید 
به تصویب هیئت وزیران برسد و احتمال زیاد در روزهاى 
آینده مصوبه هیئت وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدى 
کارکنان دولت،  به سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور 

ابالغ خواهد شد.
آنچه مسلم است تصمیم گیرى درباره رقم عیدى کارکنان 
دولت در مورد بازنشستگان کشورى نیز اعمال خواهد شد.

در مورد عیدى کارگران بیمه شــده تأمین اجتماعى نیز 
فرمولى که از ســال هاى گذشته تاکنون مبناى محاسبه 
قرار گرفته ماده واحده قانون تعیین عیدى و پاداش ساالنه 
کارگران شاغل در کارگاه هاى مشمول قانون کار مصوب 
سال 1370 مجلس شوراى اسالمى است که بر اساس آن، 
کلیه کارفرمایان مکلف هستند به هر یک از کارگران خود 
به نسبت یکسال کار، معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان 

عیدى و پاداش بپردازند.
مبلغ پرداختى از این بابت به هر یــک از کارگران نباید از 

معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونى تجاوز کند.
همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ 
پرداختى به کارگرانى که کمتر از یکســال در کارگاه کار 
کردند باید به مأخذ 60 روز مزد و نسبت به ایام کارکرد در 

سال محاسبه شود.
بر این اساس حداقل عیدى کارگران دو برابر حداقل حقوق 
پایه و حداکثر عیدى به شرطى که از مصوبه قانون کار بیشتر 

نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود.
اسفندماه ســال گذشته شــورایعالى کار حداقل حقوق و 
دستمزد کارگران براى ســال 1395 را 812 هزار تومان 
تعیین کرد و بر این اساس حداقل عیدى کارگران مشمول 
قانون کار با احتساب دو ماه یک میلیون و 600 هزار تومان 

و حداکثر عیدى دو میلیون و 436 هزار تومان خواهد بود.
مقامات کارگرى تأکید دارند با توجه به شرایط سخت زندگى 
و هزینه هاى باالى سبد معیشــت خانوارهاى کارگرى، 
کارفرمایان تا قبل از پایان سال عیدى کارگران را پرداخت و 
ترتیبى اتخاذ کنند که دستکم بهمن ماه به دست آنها برسد 
تا هم قدرت خرید آنها در روزهاى پایانى سال حفظ شود و 
هم ایام عید را با دلگرمى بیشتر در کنار خانواده سپرى کنند.
پیش تر مدیر کل جبــران خدمات وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعى اعالم کرده بود که عیــدى و پاداش پایان 
ســال کارگران باید با حقوق بهمن و اسفند آنها پرداخت 
شود و کارفرمایان حق ندارند آن را به سال آینده موکول 

کنند.

جزئیات عیدى و پاداش 
مستمرى بگیران و بازنشستگان

جدول 15 ساله عیدى کارگران و مشموالن قانون کار

 نسلى که با «ریزعلى خواجوى» غریبه است
  فارس| چند سال اســت در حوادثى که در نقاط 
مختلف کشور رخ مى دهد، مسئله خاصى، توجه انسان را به 

سوى خود جلب مى کند، و آن، تمایل شدید و فراوان مردم 
به ضبط و ثبت تصاویر حوادث و انتقال و نشــر آنهاست. 

اولین نمونه چشــمگیر این اتفاق در مراســم تشییع یک 
خواننده جوان بود.

عالقه به تصویربردارى و اشتراك گذاردن آن در شبکه هاى 
اجتماعى فى نفسه امرى مذموم نیست اما گاهى اوقات یک 
اتفاق معمولى اجتماعى برخى اوقات به دلیل نمایان شدن 
در بعضى شرایط قطعاً به عنوان یک آسیب اجتماعى مطرح 

مى شود.
هریک از شبکه هاى اجتماعى، فرهنگ خاص خود را دارند 
و این فرهنگ را در میان کاربران خــود ترویج مى کنند؛ 
خطر کاهش همبســتگى اجتماعى و فردى شدن زندگى 
و افزایش سرخوردگى را براى پناهندگان این شبکه ها به 

وجود مى آورند.
عالقه به اشتراك گذارى برترین ها و سبقت جویى در افزایش 
الیک و دنبال کننده در کنار گســترش تلفن هاى همراه 
هوشمند موجب به وجود آمدن هنجار خاصى شده است که 
در یک کالم مى توان گفت سالمت روان جامعه را تهدید 
مى کند و نمونــه آن در حادثه دلخراش آتش ســوزى و 
فروریختن مرکز خرید پالسکو به خوبى مشهود بود و تصاویر 
متعددى از مزاحمِت جمعیِت متراکم جستجوگر عکس و خبر 
براى امداد منتشر شد. ریشه این آسیب اجتماعى را در چند 

مسئله مى توان جستجو کرد.
عالوه بــر شــهوت دیده شــدن و خــاص بــودن در 
شبکه هاى اجتماعى، برخى به غلط تصور مى کنند که اقدام 
به تصویربردارى و تهیه خبر در ایــن مواقع نوعى وظیفه 
شهروندى است و آنها باید مستقل از رسانه هاى رسمى و 
بزرگ، این کار را انجام دهند. ترویج گزاره شهروند خبرنگار 
توسط برخى شبکه هاى فارسى زبان خارج از کشور مدتى 
است به این مسئله دامن زده و برخى از افراد آن را وظیفه خود 

در مواردى از این قبیل مى دانند.
اگرچه کاالهاى رســانه اى در تمام ساحات و عرصه هاى 

زندگى ما نفوذ کرده اند و زندگى ما را به شــدت رسانه اى 
کرده اند اما فرهنگ استفاده از رســانه و وسایل ارتباطى، 
طراحى نشده و ما فرا نگرفته ایم که مواجهه منطقى با رسانه، 

چگونه است.
یکى از مصادیق این نقص فرهنگى، جایگزین کردن همه 
چیز با رسانه است؛ به طورى که به جاى کمک به دیگران، 
میل داریم که از درد و رنــج و مصیبت آنها، تصویربردارى 
کنیم. در اینجا، رسانه، مزاحم و مخل است و ما را از انجام 

وظایف انسانى و دینى مان بازمى دارد.
شاید راهکار کاســتن میزان خســارت معنوى در برخى 
موارد برخورد ســلبى و وضع قوانین بازدارنده باشد، حضور 
مزاحمت آمیز در صحنه حادثه به قصد تصویربردارى، باید 
منع قانونى داشته باشد و جرم تلقى شود و در برخى موارد 
دیگر نیز، باید با انتشار تصاویرى که به جامعه، تنش روانى 
وارد مى کند و امنیت آن را مختل مى نماید، برخورد قانونى 
شود. اما فرهنگسازى بنیانى گامى مهمتر است که ریشه آن 
در نظام آموزشى است. کتاب سواد رسانه اى هرچند دیر اما 

امسال وارد پایه دهم متوسطه دوم شد و کتاب تفکر و سبک 
زندگى مدتى است در پایه هشــتم تدریس مى شود و این 
اتفاق بســیار مفید و مؤثر و کارگشاست اما ضعف آموزش 
و کهنگى سیستم و آموزش ندیدن معلمان براى تدریس از 

معضالت پیش روى تدریس این درس مهم است.
مشکل کنونى ما، نوعى مشکل مهارتى و شناختى است، 
و این قبیل مشــکالت هم با آموزش و آگاهى بخشــى و 
معرفت افزایى برطرف مى شود. پس باید در بخشى از نظام 
آموزشى، چه در قالب متون درسى و چه در قالب کارگاه هاى 
آموزشــى، جایى براى ارتقاى شــناخت ها و مهارت هایى 

اینچنینى در نظر گرفته شود.
نسل ما نتوانسته داستان ریزعلى خواجوى را درونى سازى 
کند وگرنه در صحنه هاى تلخى از این دست، همچون او 
عمل مى کرد و به دل حادثه مى رفت و از شکل گیرى فاجعه، 
جلوگیرى مى نمود. او اگرچه از حماسه اش هیچ تصویرى 
ثبت نکرد ولى حماســه اش در همه ذهن ها ثبت شــده و 

فراموش نمى شود.

ستست ب

م

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت هاى مردمى ستاد 
مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهورى گفت: در دو سال 
گذشــته الگوى مصرف مواد مخدر در کشور از شیشه به 

سمت مارى جوآنا و ترکیبات آن تغییر یافته است.
پرویز افشــار در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال ایرنا 
درباره الگوى مصرف مواد مخدر در کشــور، افزود:طى 
دو سال گذشته به دلیل گران شدن ماده محرکه شیشه، 
الگوى مصرف مواد مخدر در کشور بیشتر به سمت مارى 
جوآنا و گل سوق یافته که ما نســبت به این موضوع به 

مردم هشدار مى دهیم.
مارى جوآنا، ُگل، ِگراس، مرجان، علــف و یا مارى، ُگِل 
خشِک گیاه شــاه دانه اســت که از آن به عنوان محرك 
و داروى روان گرداِن طبیعى اســتفاده مى شود و در بین 
مصرف کنندگان در ایران بیشتر با نام گل، مارى یا مرجان 

شناخته شده است.

معاون ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه عده اى 
تحت تأثیر تبلیغات گمراه کننده مبنى بر اینکه مصرف 
ماده محرکه ُگل، وابستگى شدید به همراه ندارد تصریح 
کرد: ماده مؤثره تتراهیدروکانابینول در ُگل، چهار تا شش 

برابر سایر مواد مخدر و محرکه است.
افشار با ذکر اینکه در پنج سال گذشته 450 نوع ماده مخدر 
و محرکه جدید در دنیا شناسایى شده است، گفت: با این 
حال عمده مواد مخدر تجارى در کشور همان مواد سنتى 
یعنى تریاك، هروئین و مشتقات آن و در چند سال اخیر، 

آمفتامین و شیشه بوده است.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه سال گذشته 
مصرف کتامین (داروى تضعیف کننده سلســله اعصاب 
مرکزى و هوشبرى ) در کشور به اوج خود رسید، گفت: 
در مناطقى مانند هرمزگان و سیســتان و بلوچستان نیز 

استفاده از ناس رواج یافته است.

تأکید بر تغییر الگوى مصرف مواد مخدر در ایران

 حرکت از «شیشه» به سمت «مارى جوآنا» ! 

سفال هاى بى نظیر از نظر تنوع شامل سفال هاى منقوش 
تک رنگ و دورنگ «دالما» در تپه نادعلى بیگ شهرستان 

سنقر کشف شد.
حنان بحرانى پور سرپرست هیئت کاوش در تپه نادعلى بیگ 
با اعالم این خبر و اشاره به قرار داشتن تپه نادعلى بیگ در 
جنوب غرب شهر سنقر، تصریح کرد: با توجه به احتمال خطر 
تخریب تپه نادعلى بیگ به دلیل ساخت سد بر روى رودخانه 

جامیشان کاوش هاى باستان شناسى در آن صورت گرفت.
وى یافته هاى کاوش در تپه نادعلى بیگ را شامل شناسایى 
چندین مرحله ساخت و ســاز، بقایاى واحدهاى مسکونى، 
بقایاى مرتبط با فعالیت هاى صنعتى و تعداد بسیار زیادى از 
انواع سفال هاى دوره مس و سنگ میانى دانست که  معمارى 
شناسایى شده از مصالح خشت و مالط گل با پالن راست 

گوشه ساخته شدند.
این باستان شناس، تنوع سفالى محوطه را بى نظیر و شامل 
ســفال هاى منقوش تک رنگ و دورنگ دالما، سفال هاى 
فشارى دالما و سفال هاى با پوشش گلى غلیظ قرمز دانست.

سرپرست هیئت کاوش در تپه نادعلى بیگ گفت: با توجه به 
مطالعه مقدماتى یافته ها به نظر مى رسد که مهمترین دوره 
اســتقرارى تپه نادعلى بیگ مربوط به هزاره پنجم پیش از 

میالد و فرهنگ دالماست.

کشف سفال هاى 
بى نظیر 7000 ساله

سالحداقل مزد (ریال)حداقل عیدى (ریال)حداکثر عیدى (ریال)

5671380 هزار و 900 17037001135800

6981381 هزار و 20953801396920460

8531382 هزار و 25601401706760380

11383 میلیون و 66 هزار 31980002132000

11384 میلیون و 225 هزار و 36776002451840920

11385 میلیون و 500 هزار 45000003000000

11386 میلیون و 830 هزار 54900003660000

21387 میلیون و 196 هزار 65880004392000

21388 میلیون و 635 هزار و 200 79056005270400

31389 میلیون و 30 هزار 90900006060000

31390 میلیون و 330 هزار و 300 99990006666000

31391 میلیون و 897 هزار 116910007794000

41392 میلیون و 871 هزار و 146137509742500250

61393 میلیون و 89 هزار 1826000012170000

71394 میلیون و 124 هزار و 2137290014248600250

عطش تصویرسازى در آتش حادثه 
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آغاز پیش فروش بلیت هاى 
جشنواره فجر در اصفهان

پیش فــروش بلیت هاى جشــنواره فیلــم فجر در 
اصفهان آغاز شد.

سى و پنجمین جشــنواره فیلم فجر از 12 بهمن ماه 
در تهران آغاز مى شــود و همزمان با آن 20 فیلم از 
فیلم هاى این جشنواره در اصفهان نیز در دو سینماى 

فلسطین و ساحل به روى پرده خواهد رفت.
پیش فروش اینترنتى بلیت هاى این فیلم ها نیز در 
اصفهان آغاز شــده و عالقه مندان مى توانند براى 
 cinogram.com خرید آنها بــه  پایگاه اینترنتــى

مراجعه نمایند.

آزادى 80 زندانى در پاییز
رئیس شوراهاى حل اختالف استان اصفهان از آزادى 
80 نفر زندانى در ســه ماهه سوم سال جارى توسط 

شوراهاى حل اختالف خبر داد. 
مهدى رستگارى اظهار داشــت: با تالش و پشتکار 
شعب شوراهاى حل اختالف زندان هاى استان در سه 

ماهه سوم سال جارى 80 زندانى آزاد شدند.
وى افزود: از این تعداد 17 نفر از زندان شهرســتان 
اصفهان، 19 نفر زندان  هاى حوزه قضائى شــهرضا، 
17 نفر از زنــدان نســوان و کانون، 9 نفــر زندان 
داران، هشــت نفر زندان کاشــان، هفت نفر زندان 
خمینــى شــهر و از زندان هاى خوانســار و نایین و 

گلپایگان یک نفر زندانى آزاد شد.

برگزارى نمایشگاه چوب سوز 
در دهاقان

رئیس اداره فرهنگ وارشــاد اســالمى شهرستان 
دهاقان از برگزارى نمایشــگاه چوب ســوز در این 

شهرستان خبرداد.
ولى ا... توکلى در حاشــیه برگزارى این نمایشگاه، 
گفت: نقش نگارى روى چوب و هنر در آوردن شکل 
و تصویر به وسیله سوزاندن چوب، خالقیت ظریفى 

است که با درایت خاصى شکل مى گیرد.
وى با اشاره به اینکه نمایشگاه سوخت نگارى روى 
چوب از آثار میالد سالک در نگارخانه صباى دهاقان 
دایر شده، افزود: این نمایشگاه تا دهم بهمن ماه سال 
جارى و در دو نوبت صبــح و بعدازظهر براى بازدید 

عموم دایر مى باشد.

2 کفتار در اردستان تلف شدند
2 قالده کفتار به سبب برخورد با خودرو در جاده هاى 

شهرستان اردستان تلف شدند.
مأموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان 

اردستان الشه دو کفتارنر وماده را کشف کردند.
مأموران ابتدا الشــه یک کفتار نر را در جاده زواره به 
شهراب و روز بعد الشه کفتار دیگرى باجنسیت ماده 

را درجاده مهاباد به اردستان کشف کردند.
بر اساس بررسى هاى انجام شده مشخص شد مرگ 

این دو حیوان در اثر تصادف جاده اى بوده است.

برپایى مسابقه ملى 
کتابخوانى

سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان 
اصفهان از برگزارى مســابقه سراسرى کتابخوانى 
آنالین داستان نیکوکارى از کتاب «داستان راستان» 
استاد شــهید مرتضى مطهرى با همکارى دبیرخانه 

جشنواره ملى فیلم کوتاه حسنات خبر داد.
امیر هالکویى با بیان اینکه مســابقه در سطح ملى 
برگزار مى شود، افزود: عالقه مندان براى شرکت در 
مسابقه مى توانند با مراجعه به سایت جشنواره حسنات 
به نشانى hasanatfilm.ir و اداره کل کتابخانه هاى 
عمومى اســتان به نشــانى isfahanpl.ir نسبت به 

شرکت در مسابقه اقدام کنند.
هالکویى تصریح کرد: کتاب این مسابقه از یکم تا30 
بهمن ماه جارى از طریق آدرس هاى اینترنتى فوق 
و از طریق پیامــک 100045014براى مخاطبان و 
عالقمندان به شرکت در این مسابقه قابل دسترسى 

است.

مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
یکسال از پرداخت نشدن وجوه درمانى از تأمین اجتماعى 

به بیمارستان ها مى گذرد.
کیانوش جهانپور با اشاره به جلســه استاندار اصفهان با 
مدیران تأمین اجتماعى استان و دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان اظهار داشت: در پى این جلسه مقرر شد تأمین 
اجتماعى استان تکلیف تعهدات یکســاله خود را تا آخر 
بهمن ماه مشــخص کند که در اجراى این تعهدات 10 
درصد مبلغ هزینه هاى خود را پرداخت کرد و 30 درصد 
دیگر را تا 10 بهمن ماه پرداخت مى کند و موظف شــده 
تکلیف بقیــه 282 میلیارد تومان معوقــه را تا پایان ماه 

مشخص کند.
وى در ادامه با بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشکى نیز در 
این جلسه متعهد شد تا یکم اسفندماه روال ارائه خدمات 
به بیمه شدگان تأمین اجتماعى را در 37 بیمارستان تابعه 
خود همچون گذشــته انجام دهد، گفت: تاکنون بارها 
و بارها موضــوع تعلل در پرداخــت هزینه هاى درمان 
از ســوى تأمین اجتماعى و اینکه عمــًال امکان ادامه 
این مسیر براى دانشــگاه علوم پزشکى میسر نیست به 
مدیریت استان و تأمین اجتماعى استان اعالم شده و هر 
دفعه نیز قول داده مى شد اما در عمل اتفاق جدیدى رخ

 نمى دهد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان با اشــاره به حضور میراث فرهنگى در 
شــوراى راهبردى موزه بزرگ اصفهان گفت: هرگونه 
مداخلــه در عرصه هاى ثبت تاریخــى نیازمند مجوز و 

همکارى میراث فرهنگى است.
فریدون اللهیارى در خصوص بحث کارخانه ریسباف و 
تبدیل آن به موزه با توجه به ثبت ملى بودن این اثر اظهار 
داشــت: آنچه تاکنون رخ داده بحث انتقال بوده است و 
این مهم زیر نظر وزارت راه و شهرسازى و اداره کل راه و 

شهرسازى رخ داده است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 

استان اصفهان ادامه داد: در خصوص طراحى و اقداماتى 
که براى این موزه قرار اســت اتفاق بیافتد ما در جریان 

خواهیم بود و قطعاً نظر خواهیم داد.
اللهیارى افزود: قطعاً در خصوص اتفاقاتى که قرار است در 
خصوص تبدیل ریسباف به موزه رخ دهد میراث فرهنگى 

هماهنگ و گام گام در کنار عملیات خواهد بود.
وى خاطرنشان کرد: این واگذارى و تبدیل این کارخانه به 
موزه یک اتفاق بزرگ است چراکه مالکیت آن به دولت 
واگذار شد و امروز طرح ها و سیاست هاى دولت که باید با 
موافقت میراث فرهنگى انجام شود براى این مجموعه 

اجرا خواهد شد.

بدهى تأمین اجتماعى به 
دانشگاه علوم پزشکى 

دخالت در«ریسباف» 
باید با نظر میراث باشد

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: با توجه 
به اتمام مراحل عملیات پروژه تعریض پل فلزى در کف 
رودخانه، بازگشایى زاینده رود هیچ خللى در ادامه اجراى 

پروژه تعریض پل فلزى ایجاد نمى کند.
ایرج مظفر اظهارداشــت: در حال حاضر پیاده روسازى 
و نماســازى روى عرشــه پل در حال انجام اســت و 
زاینــده رود بدون هیچ مشــکلى از زیر ایــن پل عبور 

خواهد کرد.
وى تصریح کرد: قرار بود پــروژه تعریض پل فلزى در 
22 بهمن ماه افتتاح شود اما با توجه به انبوه جابه جایى 
تأسیســات در این پروژه، با تأخیر تا پایان امسال پل و 
زیباسازى و نماسازى آن را تحویل شهروندان مى دهیم.
معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان با اشاره 
به اینکه عملیــات اجرایى طرح تعریــض پل فلزى با 

هزینه هفت میلیارد و500 میلیون تومان و با اعتبارات 
شهرداري منطقه 5 در دست اجراست، افزود: طول پل 
فلزى 133 متر و عرض عرشه 16 متر است که با اجراى 
این طرح از هر دو طرف 10 متر بــه عرض پل اضافه 
مى شود و  وقتى عرض پل فلزى به 36 متر برسد، 28 
متر آن عرض سواره رو و دو پیاده روى 4 مترى خواهد 

داشت.

20 هزار تومان جریمه، براي رانندگانى که حق عابر پیاده 
را رعایت نمی کنند در نظر گرفته شده است .

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداري اصفهان 
گفت: در فاز اول، 40 دوربیــن ثبت تخلف عبور از چراغ 
قرمز و یا توقف روى خطوط عابــر پیاده در تقاطع هاي 
شهر نصب شده و در حال حاضر مراحل آزمایش را سپري 
می کند و تا حدود یک ماه آینده در فاز دوم، 40 دوربین 

دیگر نیز به مرحله نصب می رسد .
یزدان پناه ادامه داد: این ســامانه به دلیل حساســیت 
زیاد،تشــخیص انواع تخلف و کاهش خطا نیازمند این 
است که کلیه مراحل آزمایش را به صورت جزء به جزء 
و با دقت طى نموده تا اطمینان کافى از صحت عملکرد 

کسب شود.
وي با بیان اینکه از چنــد ماه پیش با کمک پلیس راهور 
و شرکت مجري به صورت روزانه عملیات و تست هاي 
مختلفی بر روي این ســامانه ها انجام می شود تصریح 
کرد: این آزمایشات به همراه اصالحات مورد نیاز تا جایى 
ادامه می یابد که خطاي این سامانه ها به کمتر از میزان 

مجاز برسد.
یزدان پناه با اشاره به اینکه این دوربین ها در حال حاضر 
نیز روشن اســت و تخلفات را به ثبت می رساند گفت: 

این دوربین ها تخلفات عبور از چراغ قرمز و توقف روى 
خطوط عابر پیاده را ثبت مــی کنند و در ادامه اطالعات 
تخلف انجام شده به صورت ارشادي براي صاحب خودرو 

ارسال می شود.
وي با بیان اینکــه دو نوع تخلف عبــور از چراغ قرمز با 
جریمه 200 هزار تومان و توقف روى خطوط عابر پیاده 
با جریمه 20 هزار تومان با اســتفاده از این سامانه ثبت

 می شود اذعان داشت: در کنار مباحث مربوط به جریمه 
و اعمال قانون، برخى اقدامات فرهنگی نیز در این راستا 

در نظر گرفته ایم.
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداري اصفهان 
در پایان یادآور شد: رانندگان محترم باید قبل از رسیدن به 
خط ایست عابر پیاده در تقاطع ها احتیاط الزم را به عمل 
آورده و این موضوع را در نظر بگیرند که حتی در صورتی 
که چراغ براي عبور خودرو سبز بود اما به هر دلیلی مانند 
تداخل وســائط نقلیه و یا ترافیک باال در ســطح تقاطع 
امکان عبور روان وجود نداشــت باید احتیاط نموده و در 
پشت خط ایست عابر پیاده تأمل نمایند تا در صورت رفع 
مشکل به حرکت خود ادامه دهد  چرا که در غیر اینصورت 
با عبور از خط ایست و قرمز شدن چراغ قبل از عبور از خط 

ایست دوم مشمول جریمه خواهند شد .

پشت خط توقف نکنید ،جریمه مى شوید

به گزارش روابط عمومى شرکت آب و فاضالب 
روستایى اســتان اصفهان آیین تحلیف و اعطاى 
احکام کارکنان شــرکت آب و فاضالب روستایى 
استان اصفهان با حضور قرائتى مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روستایى استان اصفهان، خرسند 
رئیس اداره توســعه منابع انســانى این شرکت و  
جمعى از مدیران و رؤســاى ادارات شرکت آبفار 
اصفهان در سالن جلسات شرکت آب وفاضالب 

روستایى استان اصفهان  برگزار شد.
در ابتدا خرســند رئیس اداره توسعه منابع انسانى 
شرکت آبفار استان اصفهان مباحثى در خصوص 
تبدیل وضعیــت نیروها اظهار داشــت و تبدیل 
وضعیت نیروها را عامل افزایــش انگیزه خدمت 
رسانى و امنیت شغلى دانســت و با اشاره به اینکه 
فصل جدیدى از زندگى کارى نیروها آغاز مى شود 
گفت: تکریم ارباب رجوع از اهم وظایف قرارگیرد 
که رضایت مردم همواره خشــنودى خدا را در پى 

خواهد داشت. 
وى از دانش به عنوان محوراقتصــاد و تولید یاد 

کرد و افزود: ســازمان موفق و کارمندموفق باید 
دانش محور باشد و باید از فرصت هاى خالقیت و 

نوآورى استفاده کرد.
در ادامه قرائتى رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آبفاراستان اصفهان ضمن عرض تسلیت 
به مناســبت حادثه پالسکو وشــهادت جمعى از 
آتش نشانان فداکار، از تالش همه کارکنان حوزه 
معاونت منابع انسانى به جهت پیگیرى هاى انجام 
شده در راســتاى تبدیل وضعیت نیروها تقدیر و 
تشکر نمود و در ادامه تأکیدکرد کارکنانى که امروز 
سوگند یاد مى کنند متعهد خدمت در مناطق کمتر 

توسعه یافته هستند. 
وى همچنیــن رعایــت اخالق مــدارى، پرهیز 
از کبــر وغــرور، اســتفاده از تمــام ظرفیت ها
و ساختن آینده روشــن براى خود و مجموعه را از 

ضرورت هاى کارى کار کنان دانست.
گفتنى است در پایان مراسم احکام اعضا با حضور 
مسئولین استان اهدا و مراسم متحلفین نیز برگزار 

شد.

جمال نوروز باقرى 

آب زاینده رود باز شــد؛ با وقفه اى که  این بار نه بخاطر 
مســئولین یا مردم که، به دلیل درخواســت کشاورزان 
به علت کامل نشدن سازماندهى بســتر رودخانه و آب 

بندهاى قسمتى از رودخانه در غرب اصفهان بود. 
آب زاینده رود باز شد تا منابع آبى استان کاهش پیدا کند.

آب زاینده رود باز شــد تا باز در فصل تابســتان مسئول 
محترم بگوید: «به من ربطى ندارد؛ شیر را نبندید، جیره 

بندى مى شوید.» آب زاینده رود آمد تا زود هم برود. 
واما یک سئوال و شــاید بازهم تکرارى؛ کشاورزان چه 

سهمى در خشکسالى زاینده رود دارند؟
آنچه پى در پى به آن اشاره مى شود خشکسالى و کمبود 
منابع آب زیر زمینى اســت. اما یک نکته که در این بین 
فراموش مى شــود و چوب اتهام همیشه به سمت مردم 
بلند است این است که طبق آمارها، میزان تلف شدن آبى 

در بخش کشاورزى 92 در صد است.
براســاس گــزارش  ســازمان جهانــى خواربــار و 
کشاورزى(فائو) بیش از 62 درصد از زمین هاى کشاورزى 
در ایران با منابع آب هاى زیرزمینى آبیارى مى شــود که 
اســتفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینى باعث شده 
بیشتر دشــت هاى ایران به طرز چشــمگیرى نشست 

داشته باشد.
همچنین طبق گزارش فائو راندمان(بازدهى) آب آبیارى 
در کشــور 32 درصد اســت، یعنى حدود 68 درصد آب 
آبیارى هم به استفاده گیاه نمى رسد، در حالى که براساس 
گزارش فائو این رقم در لیبى 60 درصد، هند 54 درصد، 
مصر 53 درصد، سوریه 45 درصد، پاکستان 44 درصد، 
عربستان 43 درصد، ترکیه 40 درصد و چین 36 درصد 

است.
همینطــور ضایعات محصــوالت کشــاورزى از نقطه  
برداشت، حمل و نقل، نگهدارى و مصرف در ایران 30 
تا 35 درصد اســت که به نوعى هدر رفت آب محسوب 
مى شــود. هر ســال بین 13 تا 35 درصد محصوالت 
کشاورزى به صورت ضایعات از بین مى رود که معادل 13 

تا 35 میلیارد مترمکعب از منابع آبى کشور است. 
از ســوى دیگر پرت و هدررفت آب در زمان آبیارى نیز 
باالست. متأسفانه سیســتم آبیارى کشاورزى در ایران 
امروز، با روش دوران مادها تفاوت چندانى نکرده است! 

همانطور که اجداد ما به روش غرقابى آبیارى مى کردند، 
امروز نیز که در هزاره ســوم هستیم، کشاورزى ایرانى و 
بالتبع آن اصفهانى ازروش غرقابى استفاده مى نمایند؛ 
این یعنى مصرف ســه تا پنــج برابــرى آب در بخش 

کشاورزى و البته بازده کمتر در محصول.
هنوز به شیوه باستانى یک نفر به نام «میراب» به نوبت 
آب را میان آبیاران که در محل جمع هســتند تقســیم 
مى کند و عده اى دیگر با اشــاره میرآب، آبیار  بیل خود 
را برداشته با شتاب خود را به محل بستن آب مى رساند 
و آب را از آبیار قبلى تحویل مى گیرد. بخاطر پراکندگى 
زمین هاى زیر کشت (کشتخوان) مقدارى از آب در طول 

راه به هدر مى رود. 
 کارشناسان معتقدند آنچه امروز کشور را با بحران بى آبى 
مواجه کرده، نبود آب و خشکسالى نیست، بلکه در درجه 
اول ســوءمدیریت و نبود مدیریت درست براى استفاده 

صحیح از منابع آبى کشور است. 

اما سهم صنایع استان اصفهان در خشکسالى زاینده رود 
کجاى این دایره تقدیر قرار دارد؟

انتقال هر چه سریع تر صنایع آب بر از مناطق مرکزى و 
کم آب کشور به سواحل جنوب، یکى از مهمترین کارهایى 
است که باید انجام شود. چه نیازى است که صنایعى مانند 
فوالد که آب بسیارى مصرف مى کنند در نقاط کویرى 
و کم آب کشور باشند؟ شــاید گفته شود اشتغالزایى دارد 
ولى واقعیت این است که بیش از اشــتغالزایى، اشتغال 
زدایى دارند زیرا با مصرف بى رویه منابع آب، کشاورزى و 
دامپرورى منطقه را به خطر مى اندازند و مشاغل بسیارى 

را در این حوزه از بین مى برند. 
گزارش هاى متعددى وجود دارد که براى اینکه برخى 
صنایع کار کنند، ده ها چاه عمیق اختصاصى برایشــان 

حفر شده است.
شاید متهم بعدى در این خشکســالى هم برخى عقاید 
قدیمى و به اصطالح خرافه هایى باشد که در میان مردم 

از قدیم رواج داشته است. به برخى از اینها دقت کنید:
براســاس اعتقاد زارعین بعضى از قنات ها ماده و برخى 
از آنها نر مى باشند. قنات ماده مى بایستى شوهر نماید 
و براى قنات نر، زن بایســتى گرفت. در «مرآت البلدان 
اعتمادالسلطنه» به این ازدواج اشارت رفته و در ذیِل واژه 
چهارمحال در بیان «قراى ناحیه الر» مى نویسد: «قناتى 
در ده "سامان" هست مشهور به "لق دمبه"، گویند اگر 
قنات مزبور زن نداشته باشد آبش خشک مى شود به این 
معنى که زنى به اسم قنات باید عقد کرد و آن زن شوهر 
دیگر نباید داشته باشــد. در منطقه "الر"شهرکرد نیز به 
ازدواج قنات اعتقاد دارند زیرا بعضى کشــاورزان عقیده 
دارند که آب هم نر و ماده دارد مثًال گاهى که دو رشــته 
جوى که یکى بر اثر عوامل موجود در طول بستر ایجاد سر 
و صدا نماید و به سرعت حرکت کند، آن را نر مى پندارند 
و دیگرى که آرام حرکت نماید ماده مى پندارند.  نمونه 
دیگر در ده "حسین چه" در شمال فریدن اصفهان همین 

رسم ازدواج انجام مى شود با این تفاوت که سکنه سالى 
یک بار براى قناتشان زن مى گیرند و هر سال که موعد 
زن گرفتن قنات فرا مى رســد پیرزن هاى آبادى جمع 
مى شوند تا یکى از آنها را براى همسرى قنات انتخاب 
نمایند زیرا در ازاى این کار مقدارى محصول برابر مخارج 
ســالیانه یک نفر به زن قنات داده مى شود که گاهى از 
مخارج دو ســال فرد مذکور هم زیادتر است. در بعضى 

مناطق دلیجان هم این رسوم اجرا مى شود.»
کاش زاینده رود نمى آمد تا شاید مسئولین به مانند دیگر 
مشکالت شــهرى به آن نگاه مقطعى و گذرا نداشتند و 
براى حل این مســئله «فکر» مى کردند وراهکارى بر 
اصول ومبناى علمى ارائه مى کردند نه از روى احساسات.

از بیل میراب تا عقد زنان به اسم قنات

کاش زاینده رود نمى آمد...

اعطاى حکم کارکنان جدید
 شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

بازگشایى زاینده رود خللى در اجراى  پل فلزى ایجاد نمى کند

,,
آب زاینده رود باز شد 
تا باز در فصل تابستان 
مسئول محترم بگوید: 
«به من ربطى ندارد؛ 
شیر را نبندید، جیره 
بندى مى شوید.» آب 
زاینده رود آمد تا زود 
هم برود. 
واما یک سئوال و 
شاید بازهم تکرارى؛ 
کشاورزان چه سهمى 
در خشکسالى زاینده 
رود دارند؟

مدیر امور برق شهرســتان تیران و کرون گفت: چهار طرح 
بهینه سازى شبکه برق با اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد و 540 
میلیون ریال در این شهرستان در نیمه دوم سالجارى اجرا 
شده است. محمدرضا معینى افزود: این طرح ها در بخش 
روستایى شهرستان تیران و کرون اجرا شده که شامل بهینه 
سازى شبکه برق رسانى و تبدیل سیم به کابل خودنگهدار، 
توسعه و بهینه سازى شــبکه فشار متوسط و فشار ضعیف، 
بهینه سازى، کاهش تلفات و رفع حریم شبکه برق رسانى 
است. وى اظهار داشت: کاهش تلفات مصرف برق و افزایش 
کیفیت برق رسانى از راهبرد هاى جدى امور برق شهرستان 
تیران و کرون است که بهبود کیفیت شبکه هاى برق رسانى 

در قالب طرح هاى بهینه سازى در طول سال اجرا مى شود.
مدیر امور برق شهرســتان تیران و کرون با اشــاره به اثر 
کابل هاى خودنگهدار، تصریح کرد: این کابل ها در جلوگیرى 
از سرقت و ارائه خدمات با کیفیت برق رسانى بسیار موثر است 
اما بدلیل هزینه باالى این پروژه ساالنه بخشى از کابل هاى 
برق شهرســتان به کابل هاى خودنگهدار تبدیل مى شود.
معینى یادآورى کرد: بسته هاى تشــویقى براى مدیریت 
مصرف بخش کشــاورزى، خانگى و صنعتى شهرســتان 
پیش بینى شده که در صورت همکارى و مدیریت مصرف 
توسط مشترکان از این بســته هاى حمایتى بهره مند مى 
شوند که یکى از این بسته هاى حمایتى پرداخت پاداش در 

هزینه هاى مصرف برق است.

3 طرح بهینه سازى 
شبکه برق در تیران  اجرا شد
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70 درصد تعهد اشتغال تیران 
محقق شد

فرماندار تیران و کرون گفت: 70درصد اشتغال امسال 
شهرستان تیران و کرون محقق شده است.

على رحمانى افزود: تعهد اشتغال امسال شهرستان 
تیران و کــرون بیش از هــزار نفر بوده اســت که 
سازمان هاى عضو کارگروه اشتغال باید در این راستا 

اقدام مى کردند.
وى بیان کرد: 50 درصد از تعهد اشتغال محقق شده 
در سامانه ثبت شده اســت و بقیه نیز پس از مراحل 
قانونى ثبت و وضعیت اشــتغال شهرستان در سال 

جارى مشخص مى شود. 

برگزارى جشن بزرگ اصناف 
به مناسبت دهه فجر 

رئیس اتــاق اصناف اصفهان گفت: بــه همت اتاق 
اصناف اصفهان جشــن بزرگ دهــه فجر با حضور 

خانواده اصناف اصفهان برگزار مى شود.
رســول جهانگیرى درباره برنامه هاى اتاق اصناف 
اصفهان افــزود: برپایى ایســتگاه هاى صلواتى در 
محافلى که جشن هاى عمومى گرفته مى شود دیدار 
با خانواده شهدا به ویژه شهداى مدافع حرم، دیدار از 
آسایشگاه جانبازان و تجلیل از پیشکسوتان و جانبازان 
اصناف در جبهه، حضور در گلستان شهدا، برگزارى 
بیش از ده ها مراسم جشن و جشن بزرگ اصناف از 

برنامه هاى مهم اتاق اصناف اصفهان است.
وى خاطرنشان کرد: بر اساس سنوات گذشته در روز 
راهپیمایى 22 بهمن اعضاى اتاق اصناف به صورت 

متمرکز وارد میدان امام (ره) مى شوند . 

خط اتوبوس ویژه فرودگاه 
اصفهان افتتاح مى شود

خط اتوبوس ویــژه در فرودگاه بین المللی شــهید 
بهشــتی اصفهان از 12 بهمن امسال بهره بردارى 

و افتتاح مى شود.
پیرو جلسه اي که با حضور حسن امجدي مدیر کل 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان و احمدي 
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه تشکیل 
شــد، مقررگردید از 12 بهمن ماه سال جاري خط 
اتوبوس ویژه فرودگاه اصفهان افتتاح شــود و مورد 

بهره برداري قرار گیرد. 

30 درصد کودکان با اختالالت 
اضطراب مواجه هستند

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت:در سال گذشــته 30 درصد کودکانی که مورد 
غربالگري قرار گرفتند دچــار این اختالل اضطراب 

بودند.
مجتبى ناجى افزود: طرح غربالگرى اضطراب ویژه 
کودکان سنین پنج تا شش سال در مهدهاى کودك 
منتخب در حال اجراست و کودکانى که مالك هاى 
تشــخیصى اضطراب را دارند بــراى پیگیرى هاى 

درمانى به مراکز مشاوره ارجاع داده مى شوند.
وى  هدف از اجراى این برنامه را تشــخیص بهنگام 
و درمان مؤثر اختالالت اضطرابى و پیشــگیرى از 

افزایش مشکالت ناشى از آن دانست.

اهداى 2 تن علوفه به پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضى 

یک دوســتدار طبیعت دو تن علوفه بــراى تغذیه 
وحوش پناهگاه حیات وحش کاله قاضى اهدا کرد.

مرتضى جمشــیدیان فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: این مقدار علوفه را مدیر 
یک شرکت خصوصى کشت و صنعت به پارك ملى 
و پناهگاه حیات وحش کاله قاضى اهدا کرده است.

وى افزود: ارزش تقریبــى این مقدارعلوفه در حدود 
دو میلیون و600 هزار تومان اســت که به وســیله 
این دوســتدار طبیعت به حیات وحــش پارك ملى 
و پناهگاه حیات وحش کاله قاضــى اصفهان اهدا

 شد.  

خبر

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: واحدهاى 
صنعتى از نظر آالیندگى به شکل مداوم پایش مى شوند 
و هم اکنون 35 واحد صنعتى تحت پاالیش آنالین اداره 

حفاظت محیط زیست هستند.
حمید ظهرابى اظهار داشت: استفاده از شیوه هاى نوین 
براى پایش آنالین صنایع و نصب در خروجى واحدهاى 
صنعتى از اولویت هاى ما بوده اســت و بر این اســاس 
واحدهاى صنعتى مکلف شــدند بر روى خروجى هاى 
خود تجهیزاتى نصب کنند و بر این اساس همواره تحت 

نظارت سازمان هستند.
وى افــزود: بدین ترتیــب واحدهاى صنعتــى از نظر 

آالیندگى به شــکل مداوم پایش مى شــوند و 35 واحد 
صنعتى تحت پاالیش آنالین محیط زیست هستند.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان تأکید کرد: از میان 
واحدهاى صنعتى آالینده  72 مورد اخطار دریافت کردند 
و مواردى هم که کم توجهــى یا بى توجهى به اخطارها 

نشان دادند به مراجع قضائى معرفى شدند.
وى ادامه داد: تعداد 170 واحد صنعتى آالینده در ســال 
نود دو، 325 مورد در سال نودوســه، 712 واحد در سال 
گذشــته و 515 واحد آالینده صنعتى و خدماتى آالینده 
محیط زیست در ســال جارى به مراجع قضائى ارجاع 

شدند.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه شــهروندان اصفهانى 
براى ایام عید با اصفهانى متفاوت روبه رو خواهند شــد، 
گفت:توســعه اصفهان چه در روى زمیــن و چه در زیر 
آن با حساسیت هاى بســیار باالیى مواجه است اما روند 
اجراى پروژه هاى اصفهان به وضعیت بســیار مطلوبى 

رسیده است.
مهدى جمالى نژاد اظهار داشــت: با وجود رکودى که در 
بخش ساخت و ساز و اجراى پروژه هاى عمرانى در کشور 
حاکم است این مشــکل در اصفهان وجود ندارد چراکه 
پروژه هاى عمرانى مانند قطار شهرى که سرعت اجراى 

آن بسیار باالست به خوبى در حال انجام است.

 شــهردار اصفهان ادامه داد: توسعه اصفهان چه در روى 
زمین و چه در زیر آن با حساسیت هاى بسیار باالیى مواجه 
است اما روند اجراى پروژه هاى اصفهان به وضعیت بسیار 

مطلوبى رسیده است.
جمالى نژاد گفت: هر چه بتوانیم فضاى جنب و جوش و کار 
را در اصفهان بیشتر کنیم حواشى کار طى ماه هاى آینده 
کمتر مى شود.وى تأکید کرد: با قاطعیت اعالم مى کنم در 
صورت استمرار این همدلى میان مسئوالن شهر و استان، 
قطار شهرى اصفهان به طور کامل طى دو سه سال آینده 
با توجه به مدیریت بسیار خوبى که بر قطار شهرى حاکم 

است، تکمیل مى شود.

اصفهان
عید متفاوتى خواهد داشت

35 واحد صنعتى اصفهان 
تحت پاالیش آنالین

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: چشم انداز شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان آن است که در سند چشم انداز 25 
میلیون تن از فوالد کشــور یعنى حدود 45 درصد از 55 

میلیون تن را در این گروه تولید کند.
بهرام سبحانى در رابطه با الزامات تحقق افق چشم انداز 
تولید 55 میلیون تن فوالد خام در کشــور اظهار داشت: 
فوالد، صنعتى پیشران است اما توســعه آن در زنجیره 
اتفاق مى افتد و رشد تولید فوالد و گسترش افقى زنجیره 
تولید آن نیازمند تأمین زیرســاخت هاى اصلى در کشور 

است.

وى افزود: نسبت تولیدات باالدستى به تولید فوالد خام 
در زنجیره این محصول به طور تقریبى عدد 4 است، به 
این معنا که براى تولید یک میلیون تن فوالد خام نیازمند 
جابه جایى چهار میلیون تن سنگ آهن، مواد، قطعات و 

تجهیزات هستیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشــاره به افق تولید 
55 میلیون تن در ســال 1404 گفت: تحقق این هدف 
نیازمند وجود توانایى جابه جایــى بیش از 200 میلیون 
تن مواد اولیه و تجهیزات در کشــور است و این حجم 
جابه جایى بدون توســعه ریلى میسر نیســت و در کنار 
آن، زیرساخت هاى دیگرى نظیر تأمین برق نیز مطرح 
مى شــود که نیازمند توجه بیشتر اســت.وى همچنین 
تصریح کرد: چشم انداز شرکت فوالد مبارکه اصفهان آن 
است که در سند چشم انداز، 25 میلیون تن از فوالد کشور 
یعنى حدود 45 درصد از 55 میلیــون تن را در این گروه 
تولید کند.مدیرعامل فوالد مبارکه در تشــریح راه هاى 
رســیدن به این هدف گفت: براى رسیدن به این هدف، 
طرح هاى توسعه متعددى در شــرکت تعریف شده و در 
کنار آن تالش داریم عدم تناسب موجود در زنجیره تولید 

فوالد را نیز رفع کرده و آن را متوازن سازیم. 

مصالى اصفهان در حالــى از خردادماه تاکنون میزبان 
مردم براى برپایى نماز جمعه است که هنوز بسیارى از 

بخش هاى آن نیمه کاره است.
پس از 20 ســال در حالى خبر از بهره بردارى از فاز اول 
مصــالى اصفهان به گوش رســید و به طور رســمى 
نماز جمعه را از جمعه در این مســجد بنا نهادند که این 

ساختمان نیمه کاره است.
 پس از 20 سال که ساخت این پروژه به طول انجامید، 
تنها سقفى بنانهاده اند و ستون هایى که با نصب پردهایى 
و پهن کــردن فرش، مــردم را دعوت بــه نماز جمعه 

مى کنند.
این پــروژه تنها به دلیــل اتمام حــرف و حدیث هاى 
رسانه اى مبنى براینکه با وجود هزینه هاى گزافى که 
شده هنوز پروژه ناتمام اســت، در قالب فاز اول به بهره 

بردارى رسید.
عملیات اجرایى پروژه ساخت مصالى بزرگ کالنشهر 
اصفهان از سال 1374 با هدف اقامه نماز جمعه و اجراى 
برنامه هاى فرهنگى و مذهبى در جنوب این کالنشهر 

آغاز شد.
عملیات تکمیــل مصالى اصفهــان در دولت یازدهم 
مورد توجه جدى مسئوالن استان قرار گرفت و با تغییر 
و اصالح برخى طرح هاى آن، این عملیات شدت یافت.

رئیس کمیســیون معادن و صنایــع معدنى اتاق 
بازرگانى اصفهان از مراحــل مقدماتى راه اندازى 
بانک اطالعاتى معادن و صنایع معدنى در اســتان 
اصفهان خبر داد و گفت: معضل خام فروشــى در 
بخش معــادن از طریق وحدت تشــکل هاى این 

بخش قابل حل است.
احمد خوروش تصریح  کرد: خام فروشى به عنوان 
یک معضل پیش آمده در بخش معادن اســت که 
تشــکل ها با تمرکز بــر روى آن مى توانند آن را 

برطرف کنند.
وى به مسائل پیش  آمده براى  معادن اشاره کرد و 
گفت: علیرغم برخى از مجوزهاى صادرشده از سوى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت پس از مطرح شدن 
حضور  جانواران در مناطق معدنى از ادامه فعالیت 
معادن جلوگیرى مى شود و بهتر نیست که از محل 
حقوق دولتى دریافت شده از معادن هزینه نگهدارى 

در مناطق طبیعى پرداخت شود.
رئیس کمیســیون معادن و صنایــع معدنى اتاق 
بازرگانى اصفهان افزود: اگر خام فروشى به معناى 
تعطیلى فعالیت امور معدنى، اشتغال، کارآفرینى و 
صادرات اســت قطعًا دولت موفق خواهد شد اما در 
غیر اینصورت مى توان نتیجــه گرفت پروانه هاى 
اکتشاف و بهره بردارى مجوز درستى براى تعریف 

فعالیت مالکان ندارد.
وى از مراحل مقدماتى راه اندازى بانک اطالعاتى 
معادن و صنایع معدنى در استان اصفهان خبر داد و 
افزود: این بانک اطالعاتى مى تواند در توسعه بازار 
معادن اســتان و تأمین مواد موردنیــاز این معادن 

کمک کند.  

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: عملیات اجرایى احداث مجتمع 
تجارى فروش موتورســیکلت و دوچرخه تا پایان سال 

جارى آغاز مى شود.
اصغر کشاورزراد اظهار داشــت: احداث مجتمع تجارى 
فروش موتورســیکلت، دوچرخه و تجهیزات جانبى در 
میدان قدس در محدوده مسجد مصال در نظر گرفته شد.

وى عنوان کرد: فاز اول طراحی فضاي مناســب براي 
ســاماندهی این واحدهاي صنفی رو به پایان است و تا 
پایان ســال کلنگزنی آن انجام و عملیــات اجرایی آن 

آغاز می شود.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شــهردارى اصفهان ادامه داد: 74 هزار متر زیر بنا براي 
ساماندهی این واحد هاي اقتصادي درنظر گرفته شده که 
فروشگاه هاي موتورسیکلت که بیشتر در خیابان سروش 
مشغول فعالیت هستند را پوشش مى دهد تا مشکالت 
ترافیکى و سد معبر که براي مردم به وجود آمده رفع شود.

کشــاورز راد بیان کرد: فروش موتورسیکلت، دوچرخه 
و تجهیزات جانبى در بســیارى از خیابان هاى شهر از 
جمله خیابان هاى سروش، زینبیه، مدرس و ... به دلیل 
محدودیت مکانى باعث بروز ترافیک و سدمعبر شده از 
این رو ساماندهى این فروشگاه ها در دستور کار سازمان 

میادین قرار گرفته است. معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: در ســه ماهــه اخیر بــه بیش از چهــار هزار 

بى بضاعت در اصفهان، خدمات داوطلبانه ارائه شد.
علیرضا سلیمى اظهار داشــت: پروژه هاى داوطلبى 
مجموعه اى از فعالیت هاى به هم مرتبط و ســازمان 
یافته است که به منظور رسیدن به یک هدف زیر نظر 
یک مدیریت اجرایى مشــخص و در چارچوب برنامه 

زمانى پیش بینى شده اجرا مى شود.
وى ادامــه داد: دراین راســتا به همــت داوطلبان و 

خیرین جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در قالب 
پروژه هاى حمایتى، معیشــتى، بهداشتى و درمانى و 
آموزشــى و فرهنگى از مجموع 26 شعبه تعداد چهار 
هزار و 202 نفــر از خدمات داوطلبانــه این پروژه ها 

بهره مند شدند.
ســلیمى تصریح کرد: بر این اســاس رقم ریالى این 
پروژه ها دو میلیارد و 173 میلیــون و 153 هزار ریال 
برآورد مى شود که مبلغ 49 میلیون و 450 هزار ریال 

سهم مشارکت جمعیت استان بوده است.

هدف 25 میلیون تنى فوالدمبارکه
 در تولید فوالد

ارائه خدمات داوطلبانه به 4000  بى بضاعت در اصفهان

مصال 
هنوز نیمه کاره است! 

 راه اندازى بانک اطالعاتى 
صنایع معدنى در اصفهان

احداث مجتمع فروش 
موتورسیکلت و دوچرخه 

تا پایان سال  

ساسان اکبرزاده

چهارمین کنگــره تاریخ معمارى و شهرســازى ایران 
به همــت اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان دیروز در تاالر همایش هاى 
اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
با حضور مســئوالن کشــور و اســتان، فرهیختگان، 
کارشناسان و متخصصان، شــهرداران و... آغاز شد و تا 

امروز ادامه خواهد داشت.
در اولین روز این کنگره ابتدا مدیرکل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان به میهمانان 
خیرمقــدم گفت. فریــدون اللهیارى توســعه فرهنگ 
حفاظت از بناهاى تاریخى و ایجاد زمینه هاى مشارکت 
دســتگاه هاى اجرایى مؤثر در میراث فرهنگى و جلب 
مشارکت دســتگاه ها را از اهداف برگزارى این کنگره 
برشمرد و افزود: این کنگره در استان هاى کشور برگزار 
شده تا جریانى پویا در حوزه میراث فرهنگى به وجود آید 
و استقبال خوبى هم از نظر علمى از این کنگره به عمل 

آمده است.
وى از مشــارکت و ســرمایه گذارى مــردم در اجراى 
پروژه هاى میراثى در اســتان اصفهان خبر داد و گفت: 
امروز در اســتان اصفهان براى احیاى بناهاى تاریخى، 
200 پروژه در حال انجام اســت تا خانــه هاى تاریخى 
به تأسیسات فرهنگى تبدیل شــوند و این روند در حال 
افزایش است و در میراث فرهنگى با همت و عزم مدیران 
و مردم، اتفاقات بزرگى در حال رخ دادن است تا بتوانیم 

این میراث را بیش از پیش حفظ کنیم.
■■■  

در ادامه معــاون میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى کشــور به عنوان میهمان ویژه این کنگره 
با قدردانى از برگزارکنندگان آن گفت: پس از ده ســال 
که کنگره تاریخ معمارى و شهرســازى سه دوره در بم 
کرمان برگزار شد و متوقف بود، براساس تصمیم شوراى 
سیاســتگذارى و مباحثى که صورت گرفت قرار است 
کنگره ملى تاریخ معمارى و شهرسازى سال آینده در بم 
برگزار شود اما قبل از آن این کنگره در استان هاى کشور 
برگزار مى شود و موضوعات جهانى مدنظر قرار مى گیرد. 

محمدحســن طالبیان با تأکید بر اینکه دانستن تاریخ، 
نیازى ضرورى براى ماســت، اظهار داشت: ما نسبت به 
تاریخ معمارى و شهرســازى که میراث و ثروت کشور 
است جفا کردیم چرا که این سنت ها باید استمرار یابد و 

نمى شود میراث فرهنگى، تاریخى و طبیعى را جدا کرد.
وى با بیان اینکه در کشور بیش از 100 هزار قنات وجود 
دارد، گفت: از 100 هزار قنات کشور، امروز 37 هزار قنات 
زنده اســت و 11 قنات ثبت جهانى شده است که از این 
تعداد سه قنات که از شاهکارها به شمار مى رود در استان 

اصفهان در زمره قنوات ثبت جهانى است.
طالبیان افزود: استان اصفهان نگین شهرهاى ایران بوده 
و اگرچه تا امروز ما بسیارى از بناها را در این شهر از دست 
داده ایم اما باید با روش هاى همه جانبه و مدرن، جفاى 

گذشته در اصفهان را جبران کنیم.

■■■  
اســتاندار اصفهان هم گفت: فالت مرکزى ایران یکى 
از اولین مناطقــى در تمام جهان بود کــه در پرتو کار و 
کوشش مستمر خویش و در قالب زندگى اجتماعى جدید 
خود، محیطى مسکون توأم با امنیت را پدید آوردند که از 
نمونه هاى بارز آن مى توان به مناطقى همچون «چهل 
حصاران» و «ویکل» در آران و بیدگل، «اریسمان» در 
نطنز و روستاى «رحمت آباد» در شــمال غرب استان 

اشاره کرد.
رسول زرگرپور اظهار داشــت: پس از آن، با آغاز دوران 
تمدن و شروع عصر شهرنشــینى، فالت مرکزى ایران 
همچنان در جهان ســرآمد اســت به گونه اى که شهر 
باستانى «سیلک» در شــهر دارالمؤمنین کاشان، شهر 
زیرزمینى «نوش آباد» با بیش از سه هزار سال قدمت و 

حتى شهر تاریخى اصفهان با پیشینه اى باستانى همگى 
نشان از توســعه روزافزون تفکر اندیشمندانه معمارى و 

شهرسازى در این دیار دارد.
وى افزود: بدون شک معمارى اصفهان به ویژه در دوران 
اسالمى داراى ویژگى هایى است که در مقایسه با سایر 
کشورها آن را متمایز مى گرداند که از آن جمله مى توان 
به طراحى متناســب با فرهنگ و اقلیــم منطقه، انجام 
محاسبات دقیق، رعایت مسائل علمى و فنى در ساختار 
معمارى بناها همچون: ساخت ایوان هاى رفیع، ایجاد 
ستون هاى بلند، ســاخت گنبدهاى عظیم و در نهایت 
تزئینات منحصر به فرد وابســته به معمارى اشاره کرد 
که همگى در عین ســادگى، معرف شکوه معمارى این 
سرزمین است به گونه اى که این عظمت و شکوه حداقل 
در ســده هاى چهارم، پنجم و ششــم و سپس در سده 

یازدهم هجرى قمرى به بهترین شکل ممکن در دوران 
«زیاریان»، «دیالمه»، «سالجقه» و سپس «صفویه» به 

جهانیان ارائه مى شود.
استاندار گفت: حال امروز مردم خداجو و متمدن این دیار با 
معضالتى همچون خشکسالى و آلودگى هوا و بعضاً توسعه 
نامتوازن شهرى همچون بلندمرتبه سازى و ایجاد نامتوازن 
شهرك هاى اقمارى، رشد ناموزون پدیده آپارتمان نشینى، 
رشد نامتعارف ترافیک شــهرى و مواردى از این دست 
هستند که به نظر مى رسد باتوجه به بروز این نامالیمات 
راهکار اساســى برون رفت از بحران هاى پیش آمده به 
واسطه این مشکالت، بازخوانى مجدد تفکرات نیاکان به 
ویژه در دو حوزه شهرسازى و معمارى است به گونه اى 
که براساس تفکر آنان و بررسى هاى کارشناسان به این 
نتیجه دست یافته ایم که توسعه آینده کالنشهر اصفهان 
دیگر براساس توسعه نامتوازن صنعت نبوده، بلکه توسعه 
این شهر و استان مى بایست براساس مقوالتى همچون 
علم و فناورى، هنر و میراث فرهنگى و مقوله گردشگرى 
استوار گردد تا بر این اســاس بتوانیم، آینده اى روشن را 
براى نســل هاى آینده ایرانى رقم زنیم.وى اضافه کرد: 
براساس تحلیلى که انجام شد و باتوجه به سابقه 12 ساله 
که از اعضاى شورایعالى شهرســازى و معمارى کشور 
بودم هیچکدام از شهرهاى کشور و اصفهان در ارتباط با 
طرح هاى جامع، تفصیلى و منطقه اى شرایط قابل قبولى 
ندارند. این در حالى است که اگر طرح هاى جامع شهرى 
و منطقه اى با تناسب با اقلیم، بومى- فرهنگى طراحى 
شوند هم در نهایت 25 تا 30 درصد به اجرا درآمده و 70 
درصد توسعه شهرها، خارج از طرح هاى جامع، تفصیلى و 
منطقه اى است و این تا بدان حد است که تا سه سال قبل، 
اصفهان طرح جامع، تفصیلى مصوب نداشــت. بنابراین 
وقتى شهر رشد مى کند با آنچه باید باشد فاصله خواهد 
داشت. استاندار سه راه حل براى این مشکالت ارائه داد 
و گفت: یا همین روند انجام شــده و طرح هاى جامع و 
تفصیلى انجام شود یا به اصل و داشته ها بازگردیم و میراث 
ارزشمند آنان را مدنظر داشته باشیم و در نهایت راه سوم که 
جدید است اجراى مدل حیات طیبه است که نتیجه فعالیت 
بیش از سه سال، شش استاد عالیرتبه و شش پایان نامه 

دکترا دانشجویان مى باشد که باید اجرایى شود.

اصفهان با توسعه نامتوازن وداع مى کند
رونمایى از نقشه راه توسعه آینده اصفهان در کنگره تاریخ معمارى و شهر سازى ایران
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ویترین

طالى سرخ 
ارزان شد

نایب رئیس شـوراى ملى زعفران گفت: نرخ هر کیلو 
طالى سـرخ با کاهـش 300 هـزار تومانـى حداقل 
چهار میلیـون و 350 و حداکثر شـش میلیون تومان 

است.
غالمرضا میرى از کاهش نرخ طالى سـرخ خبر داد 
و گفت: همه ساله در فصل برداشت، عده اى سودجو 
با خرید زعفـران و دپوى این محصـول در خانه هاى 
خود قصد دارند تا با آشفتگى بازار، سودهاى هنگفتى 

به جیب بزنند.

برنج  مازندران 
هیچ مسمومیتى ندارد

مدیرعامـل مرکـز بین المللى توسـعه تجـارت برنج 
ایـران گفـت: بـراى اسـتقرار واحدهـاى تولیـدى 
برنـج در مرکز توسـعه تجـارت برنـج ایـران در آمل 
آزمایـش هـاى متعـددى از برنج هـاى تولید شـده 
مازندران شـد که نشـان مى دهـد این برنـج ها هیچ 

مسمومیتى ندارند.
اسـماعیل یـزدان  پناه اظهـار داشـت: برنج ایـران از 
کیفیت و مرغوبیـت باالیى برخـوردار اسـت و قطعًا 
موضـوع بسـته بندى را مدنظـر قـرار مـى دهیـم و 
بـراى تحقیقـات و پژوهش برنج با انسـتیتو پاسـتور 
همـکارى صـورت مى گیـرد تـا در بخـش آموزش 
کشـاورزى، کیفى سـازى و سـالم سـازى صـورت 

گیرد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طال و جواهر 
از تقلبى بودن برخى سکه هاى طال در بازار خبر داد که 
فاقد هولوگرام در بســته بندى بوده و توســط جاعالن 

توزیع شده اند.
محمد کشتى آراى با اشــاره به اینکه تعدادى از واحدها 
داراى مجوز هستند که بسته بندى سکه ها را انجام دهند، 
خاطر نشان کرد: بسته بندى حتمًا باید با نصب هولوگرام 
اتحادیه همراه باشد و سکه هایى که فاقد هولوگرام در 

بسته بندى هستند مورد تأیید نخواهند بود.
وى همچنین با اشــاره به اینکه تعدادى ســکه جعلى 
بدون هولوگرام در بازار توزیع شده است، اظهار داشت: 

ســکه هاى داراى اعتبار دو نوع هســتند که یا داراى 
بسته بندى و یا بدون بسته بندى هستند، بنابراین اگر با 
بسته بندى همراه باشند حتماً باید هولوگرام داشته باشند. 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طال و جواهر 
با تأکید بر اینکه ســکه باید به صورت باز دادوستد شود 
که بتوان به راحتى از هویت سکه مطلع شد، گفت: اخیراً 
خرید و فروش سکه در قالب بسته بندى رواج پیدا کرده 
که این مسئله با جعل کارت بســته بندى افراد شناخته 
شده توســط جاعالن همراه شده اســت، بنابراین به 
مردم هشدار مى دهیم نســبت به این مسئله دقت الزم 

را داشته باشند.

رئیس اتحادیه میوه و ســبزى با اشاره به ورود نارنگى 
قاچاق پاکســتان بــه بازار کشــور گفت: هر کســى 
که آن ســوى مرز و داخل گمرك یک آشــنا داشــته 
باشــد مى تواند اقدام بــه قاچاق این میوه به کشــور 

کند.
حســین مهاجران با بیان اینکه نارنگى پاکستان چند 
روزى است وارد بازار شده است گفت: البته نمى دانیم از 
کجا آمده است. این میوه که کیلویى هفت هزار تومان 
اســت، خارج از میادین عرضه مى شــود زیرا نظارت 

زیادى در میادین وجود دارد.
وى افزود: نارنگى پاکســتانى در سردخانه هاى باغات 

حاشیه اى دپو مى شود و بعد از اینکه خریدار و فروشنده 
یکدیگر را پیــدا مى کنند، در مغــازه تحویل مغازه دار 

مى شود.
رئیس اتحادیه میوه و سبزى در پاســخ به این سئوال 
که چه گروهى نســبت بــه واردات قاچــاق نارنگى 
پاکستانى اقدام کرده اســت، اظهار داشت: همکاران 
ما امکانات چنیــن کارى را ندارنــد. وارد کننده اصلى 
نیز هیچ وقت اعتبــار خودش را به خطــر نمى اندازد. 
هر کســى کــه آن ســوى مــرز و داخــل گمرك 
یک آشــنا داشــته باشــد مى تواند این کار را انجام 

دهد.

هشدار در مورد توزیع 
سکه طالى تقلبى در بازار

ورود نارنگى قاچاق پاکستان 
با قیمت 7000تومان

اجراییه
شماره: 504/95 ش 9 ح- 95/10/25 به موجب راي غیابى شماره 624 تاریخ 95/8/24 حوزه 9 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیها: 1- على ابراهیمى فرح آبادى فرزند ابراهیم 
2- شهناز فضلى اصل  فرزند محمد هردو به نشانی مجهول المکان محکوم است به انتقال سند خودروى هیوندا 
به شماره انتظامى 834 و 75   ایران 13 و پرداخت مبلغ 67/500 ریال هزینه دادرسى ،هزینه عملیات اجرایى 
نیز به عهده محکوم علیهاست. مشخصات محکوم له: مهیار مومنى فرزند ستار به نشانى شاهین شهر خ حافظ 
شمالى فرعى 1 غربى پالك 15 طبقه سوم. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 1732 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) 10/1437
فقدان سند مالکیت

شماره 1395/12/317638 – 95/10/13  چون عباس موذنى فرزند قاسمعلى به استناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و اضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدندکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 
391/6534 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 10 دفتر 184 فالورجان ذیل ثبت 11034 سند مالکیت 
شماره 399793 که به نام خسرو زمانى قلعه شاهى فرزند یداله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن : به علت سهل انگارى مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایدتا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3206 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/10/1438

مزایده
در پرونده کالسه 586/94 اجرایى و به موجب دادنامه 1093 صادره از شعبه دوم شورا حل اختالف نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى ابراهیم عباسى محکوم است به پرداخت 25065000 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1000000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى سیدابوالقاسم قدرت به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت. 1- تعداد 20640 اوراق بهادار از شرکت ذوب 
آهن اصفهان 2- قیمت هر سهم از سهام خوانده از تاریخ آخرین معامله (93/3/30) مبلغ 2527 ریال 3- قیمت 
سهام فوق از تاریخ 95/7/30 که به شرح ذیل است 2600=25 27*1/029=240/9٪248 که ارزش فعلى کل 
سهام آقاى ابراهیم عباسى در ذوب آهن اصفهان را مى توان به مبلغ 53664000 ریال براى تعداد 20640 سهم 
منظور نمود. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از 
طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/11/30 ساعت 11 صبح و در همان محل اجراى احکام به 
فروش میرسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده به کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد، ضمنا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3205 اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد /10/1440
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 684/95-ش7-95/11/18 خواهان یاسر جعفرى نجف آبادى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به 
طرفیت خواندگان توحید رزمى فر و شرکت فراگستران زنده رود شماره ثبت 53060 به شوراى حل اختالف 
شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 12/7 /95 
ســاعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمیباشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک باردر روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک 
ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نمایدو در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود چناچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف: 3169 شعبه 7 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک) /10/1441
ابالغ وقت رسیدگى

آقاى حسین ممصالح دادخواستى به طرفیت روبخیر بستان زاده به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى 
به این شعبه ارجاع و به کالسه 733/95 ثبت گردیده اســت. نظر به 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 کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد 
که در جلسه رسیدگى روز دوشنبه مورخ 12/09 /95 ساعت 4/15 جهت رسیدگى حاضر شوند و اال نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م 
الف: 3198 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (یزدانشهر) (مجتمع شماره یک)/10/1442

ابالغ وقت رسیدگى 
خواهان مرتضى باقرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طرفیت خوانده 1-ناهید بهارلو هوره 2- سیدعلى 
حسینى 3- داود هاشمى شورابى به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 1250/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/11 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف: 3204 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک) /10/1443 
ابالغ وقت رسیدگى 

خواهان رزاق بیگى دادخواستى به خواسته الزام خوانده انتقال سند به طرفیت خوانده محمد چطوخوشوى به 
شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 702/95 ثبت گردیده و 

وقت دادرسى به تاریخ 95/12/07 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 
شد. م الف: 3195 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /10/1444

ابالغ وقت رسیدگى 
خواهان مرتضى باقرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ سى میلیون ریال به طرفیت خوانده 
خدیجه کاظمى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
1075/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 95/12/16 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف: 3203 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتع 

شماره یک) /10/1445
حصر وراثت

آقاى ابوالفضل اسدى داراى شناسنامه شــماره 115 به شرح دادخواست به کالســه 147/95 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسین اسدى بشناسنامه 9 درتاریخ 
95/03/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1- على اکبر 
اسدى ش ش 4031 ، 2- على اسدى ش ش 2583 ، 3- ابوالفضل اسدى ش ش 115 ، 4- جواد اسدى ش 
ش 5559 ، 5- اشرف اسدى ش ش 2692 ، 6- منیژه اســدى ش ش 2597، 7- خدیجه اسدى ش ش 10 
(فرزندان متوفى) 8- نرگس همتى ش ش 8 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نام بردگان 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 نخســتین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3200  شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/10/1446
حصر وراثت

آقاى محسن جمشیدیان قلعه سفیدى داراى شناسنامه شماره 57 به شرح دادخواست به کالسه 150/95 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود جمشیدیان قلعه 
سفیدى بشناسنامه 57 درتاریخ 94/09/03 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به 1- حسین جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 1309 ، 2- اسماعیل جمشیدیان ش ش 1422 ، 
3- مسلم جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 6486 ، 4- محسن جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 57 ، 5 - شهربانو 
جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 39 (فرزندان متوفى) 6- شریعت خانم جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 11 
(همسر متوفى)، متوفى به غیر از نام بردگان 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 نخستین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3202 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/10/1447
حصر وراثت

آقاى مهدى حیدرى داراى شناسنامه شماره 30260 به شرح دادخواست به کالســه 144/95 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف محمدى نجف آبادى بشناسنامه 
2293 درتاریخ 95/07/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1- 
محمدحسین حیدرى ش ش 1080900081 (فرزند متوفى) 2- مهدى حیدرى ش ش 30260 (همسرمتوفى) 
3- عباسعلى محمدى نجف آبادى ش ش 22557 (پدر متوفى) 4- عصمت سلیمانى درچه ش ش 330 (مادر 
متوفى). متوفى به غیر از نام بردگان 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 نخستین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. م الف: 3199 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1448  
حصر وراثت

عباسعلى رحیمى طالخونچه فرزند حبیب اله و به شماره شناسنامه 928 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1551  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله رحیمى 
طالخونچه فرزند على به شــماره ملى 5419312182 که تاریخ 1395/10/10 بــدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- عباسعلى رحیمى طالخونچه فرزند حبیب اله 
شماره شناسنامه یا کدملى 928 نســبت به متوفى (فرزند) 2- زهرا رحیمى طالخونچه فرزند حبیب اله شماره 
شناسنامه یا کدملى 449 نسبت به متوفى (فرزند) 3- فاطمه رحیمى طالخونچه فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 
یا کدملى 934 نسبت به متوفى (فرزند) 4- ربابه هاشم زاده شورجه فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 4 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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این 
شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/692 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/10/1477
حصر وراثت

احمدرضا ریاحى به وکالت از خانم معصومه جبارى فرزند محمدعلى و به شــماره شناسنامه 1902 و بشرح 
دادخواست مطروحه به کالسه 95/1091  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نیلوفر نصیرى زاده شیخانى فرزند محمود به شماره ملى 1271356066 به تاریخ 1395/04/22 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- خانم معصومه 
جبارى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 1902 نســبت به متوفى (مادر) 2- محمود نصیرى زاده 
شیخانى فرزند احمد شماره شناسنامه یا کدملى 1894 نسبت به متوفى (پدر) 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 شورا تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 95/693 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/10/1478

حصر وراثت
فریبا پورزنگنه فرزند نصراله و به شماره شناسنامه/ملى 461 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1552  
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داریوش زنگنه فرزند اسداله به 
شماره شناسنامه/ملى 1862 که در تاریخ 1395/06/21 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- آناهیتا زنگنه فرزند داریوش شماره شناسنامه یا کدملى 5100106311 
نسبت به متوفى (فرزند) 2- نیما زنگنه فرزند داریوش شــماره شناسنامه یا کدملى 1273265332 نسبت به 
متوفى (فرزند) 3- فریبا پورزنگنه فرزند نصراله شماره شناســنامه یا کدملى 461 نسبت به متوفى (همسر) 
4- صاحب جان کمالى فرزند عبداله شماره شناســنامه یا کدملى 220 نسبت به متوفى (مادر) والغیر. اینک 
با انجام تشــریفات 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: 95/695 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه/10/1479
مزایده

در پرونده کالســه 940621 ح 1 اجرایى و به موجب دادنامه 1689-94/11/29 صادره از شعبه اول حقوقى 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى خدا مراد صالحى فرزند مراد محکوم است به پرداخت49/000/000 ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له به مبلغ 20/950/000ریال نیم عشر دولتى در 
حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پورقیصرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. کامیون کشنده اسکانیا 
تیپ اچ 112 مدل 1984 شماره شاسى 1086176 رنگ نارنجى روغنى شماره موتور 5343792 تعداد محور 3 
تعداد چرخ 10 ظرفیت 38 تن شماره پالك 23-746 ع 25 و وضعیت ظاهرى شیشه جلو شکسته است چراغ 
جلو چپ شکسته جلو پنجره شکسته و ترکیدگى بتونه و رنگ روى درب راست فاقد گلگیر کوچک محور جلو 
راست- شکســتگى چراغ خطر جلو چپ- آثار تصادف روى درب چپ- شکستگى گلگیر چپ- چراغهاى 
عقب خطر شکسته- شاسى سمت راســت مقابل محور دوم ترك دارد- تودوزى پاره است- قاب دور فرمان 
ندارد- موتور سالم است- الستیک ها 10٪ کارائى دارند- گیربکس و دیفرانسیل سالم است- بیمه شخص 
ثالث رویت نشد و ارزیابى بر مبناى داشتن بیمه شخص ثالث به مبلغ هفتصد میلیون ریال برآورد میگردد. با 
توجه به مراتب فوق وعدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناســى ، اموا ل توقیف شده از طریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 95/11/18 ساعت 11 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش مى 
رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید 
مبلغ سپرده با کثر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار میتواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید به عمل آورد. م الف: 3214  اجراى احکام شــعبه اول حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/10/1483
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

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

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000615- 1395/10/27- آقاي یداله عبداللهى دهاقانى فرزند حسینقلى 
تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى پالك 1030 فرعى از 127  اصلى به مساحت 
ششــدانگ 2098/30 مترمربع واقع در اراضى خلف دزجا دهاقان انتقال عادى مع الواسطه از طرف عزیزاله 
دوایى (مالکین رسمى). تاریخ انتشار نوبت اول: سه شــنبه 1395/11/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 

1395/11/20 م الف: 95/251 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/11/105
(( آگهى ابالغ مفاد آراء صادره ازهیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر دراداره ثبت اسناد وامالك 

مهردشت))
دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى وبرحسب ماده 3 
قانون مذکور،آرائى که ازطرف این هیأت مبنى برتأیید انتقال عادى ویا سهم مفروزى متقاضى صادرگردیده 
دردونوبت به فاصله 15 روزمنتشــرمى شودتاشــخص یا اشــخاصى که به آراءمذکوراعتراض دارندازتاریخ 
اولین انتشــارظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســلیم نموده ودرمهلت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض،فرصت دارندنسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه وارائه گواهى مبنى برطرح دعوى اقدام 
نمایندوادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهدبودودرصورت انقضاء مهلت وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادرخواهدشدوصدورســند مالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه 

نخواهدبود.
1-برابر رأى شــماره  139560302177000588 مورخه 1395/08/29 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقدسند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى عباسعلى معصومى دهقى فرزند عبداهللا به 
شماره شناسنامه 5070 نجف آباد وشماره ملى 1090567855 نسبت به ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله 
قسمتى از پالك هاى 533 و534 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 122/07 متر 
مربع انتقالى پالك 533 فرعى ،بصورت رسمى از آقاى عبدالرسول على محمدى وپالك 534 فرعى مع الواسطه 

وبصورت عادى ازخانم حاجیه خانم راعى دهقى وخانم محترم احمدى محرز گردیده است. 
2- برابر رأى شــماره 139560302177000666 مورخه 1395/09/20 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقدسند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى فتح اهللا آهنگرى فرزند عبداهللا  به شماره 
شناسنامه 65  نجف آباد وشماره ملى 1091821984 نسبت به ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 799  
فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 537/65 متر مربع انتقالى بصورت رسمى از 

آقایان عباسعلى محمدى ونادر آهنگرى محرز گردیده است.
 3- برابر رأى شــماره 139560302177000676 مورخه 1395/09/20 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقدسند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى محسن محمد هاشمى فرزند على اصغر 
به شماره شناسنامه 115 نجف آباد وشماره ملى  1092056173 نســبت به ششدانگ یکبابخانه قسمتى از 

پالك2071 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 156/80 متر مربع انتقالى بصورت 
رسمى از آقاى غالمرضا احمدى کیا محرز گردیده است.

4- برابر رأى شــماره139560302177000589  مورخه 1395/08/29 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقدسند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى مهدى صداقت فرزند فتح اهللا به شماره 
شناسنامه 207 نجف آباد وشماره ملى 1092075348 نسبت به ششدانگ یکبابخانه قسمتى از پالك1227 
فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت196/10 مترمربع انتقالى بصورت رسمى از خانم 

میترا توکلى محرز گردیده است.
5- برابــر رأى شــماره 139560302177000573 مورخــه 1395/08/23 هیأت قانــون تعیین تکلیف 
اراضى وساختمانهاى فاقدســند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى اکبر هاشمى فرزند نصراهللا  به 
شماره شناســنامه 107 نجف آباد وشــماره ملى 1092045831 نسبت به ششــدانگ یکبابخانه قسمتى از 
پالك2079فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت185/75 مترمربع انتقالى بصورت 

رسمى از سید عبدالرسول عمادى محرز گردیده است.
م الف: 3222 تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1395/11/05 تاریخ انتشارنوبت دوم:پنج شنبه 1395/11/21 

ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد وامالك  مهردشت10/1287
مزایده

شــماره مزایده: 139504302127000026- 1395/10/27 بر اساس پرونده هاى اجرائى به شماره بایگانى 
9200031 و 9200032 تمامت ششدانگ قطعه زمین شماره 76/1740 واقع در مهیار بخش یک ثبتى شهرضا 
به مساحت 210000 مترمربع مورد ثبت دفتر 136 صفحه 223 با حدود اربعه: شماًال به طول 840 متر با زمین 
1739 شرقًا به طول 235 متر مرزى است به خیابان 10 مترى جنوبًا به طول 990 متر مرزى است به خیابان 
جدیداالحداث غرباً به طول 235 متر به خیابان به نام سید محمد طباطبائى نیا ثبت و سند صادر شده است و به 
موجب اسناد رهنى شماره 16309 مورخ 1385/06/14 و 41406 مورخ 1389/12/11 دفتر اسناد رسمى شماره 
145 شهرضا از طرف نامبرده در رهن بانک کشاورزى شعبه مرکزى شهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت 
بدهى بستانکار تقاضاى صدور اجرائیه نموده و پس از جرى تشریفات قانونى و ابالغ اجرائیه به درخواست بانک 
بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34  اصالحى قانون ثبت و آئین نامه الصالحى مربوطه پالك مذکور مورد 
ارزیابى قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمى توسط مأمور اجرا و برگ ارزیابى کارشناسى رسمى دادگسترى 
بدین شرح توصیف و ارزیابى گردید. مورد بازدید و ارزیابى الف: یک قطعه زمین کشاروزى بشماره پالك ثبتى 
76/1740 داراى 210000 مترمربع زمین میباشد که با توجه به عوامل زراعى موثر از جمله نوع و حاصلخیزى 
خاك و میزان آب قابل دسترسى اعم از آب یک حلقه چاه اشتراکى و ســهم آبه مربوط به کانال انتقال آب از 
رودخانه زاینده رود و موقعیت و راه دسترسى و سایر عوامل تأثیرگذار عرصه زراعى و کرد زراعانه کًال به مبلغ 
25/200/000/000 ریال (بیست و پنج میلیارد و دویست میلیون ریال) ارزیابى گردیده است. ب: درختان مثمر و 
غیرمثمر شامل انار، سنجد، توت، کاج، زبان گنجشک در سنین متفاوت جمعاً 595  اصله به مبلغ 706/600/000 
ریال ارزیابى گردیده است ج: منابع آب مشترك با پالك ثبتى شماره 76/1739 واقع در مهیار مشتمل بر یک 
حلقه با منصوبات و لوله خروجى 6  اینچ داراى پروانه بهره بردارى شماره 3497/آ مورخ 1367/04/22 به مبلغ 
3/400/000/000 ریال و سهم آبه از کانال انتقال آب مهیار به میزان 25 لیتر در ثانیه به مبلغ 1/000/000/000 
ریال ارزیابى گردیده است که جمعاً دو مورد به مبلغ 4/400/000/000 ریال (چهار میلیارد و چهارصد میلیون 
ریال) برآورد گردیده است. د: ساختمان هاى شامل 1- دفتر ادارى مسکونى به مساحت 162/5 مترمربع بمبلغ 
568/750/000 ریال 2- اتاق کارگرى به مساحت 99 مترمربع بمبلغ 316/800/000 ریال 3- گوساله دانى 
دو ردیف به مساحت 108 مترمربع بمبلغ 216/000/000 ریال 4- ســاختمان زایشگاه به مساحت 111/6 
مترمربع بمبلغ 334/800/000 ریال 5- بهاربند زایشگاه به مساحت 111/6 مترمربع بمبلغ 89/280/000 ریال 
6- نگهبانى زایشگاه به مساحت 9 مترمربع بمبلغ 28/800/000 ریال 7- انبار سقف زد ورق گالوانیزه ارتفاع 9 
متر به مساحت 432 مترمربع بمبلغ 432/000/000 ریال 8- موتورخانه برق به مساحت 23/1 مترمربع بمبلغ 
60/060/000 ریال 9- سالن شیردوش به مساحت 103/6 مترمربع بمبلغ 362/600/000 ریال 10- سالن 
ذخیره شیر به مساحت 33/3 مترمربع بمبلغ 99/900/000 ریال 11- ساختمان انتظار شیردوش به مساحت 
99 مترمربع بمبلغ 118/800/000 ریال 12- سیلوى ذرت به عمق حداکثر 4 متر و میانگین 2/2 متر به ظرفیت 
1500 تن و طول 42 متر و عرض 7 متر بمبلغ 117/600/000 ریال 13- دیوارکشى دور گاودارى به ارتفاع 2/5 
متر جمعاً 1175 مترمربع بمبلغ 235/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. بنابراین ارزش کل محدثات واقع 
در پالك 76/1740 معادل 2/980/390/000 ریال (دو میلیارد و نهصد و هشــتاد میلیون و سیصد و نود هزار 
ریال) برآورد گردیده است ه: تأسیسات و امتیازات شامل 1- دستگاه شیردوشى 9 واحدى سالم با کلیه تأسیسات 
مربوطه و متعلقات و آبگرمکن بمبلغ 250/000/000 ریال 2- امتیاز برق گاودارى بمبلغ 300/000/000 ریال 
3- امتیاز پروانه 100 راس دوشا بمبلغ 400/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. بنابراین ارزش کل این سه 
مورد معادل 950/000/000 ریال (نهصد و پنجاه میلیون ریال) برآورد گردیده اســت. و مورد رهن فاقد بیمه 
میباشد. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز یکشنبه مورخ 1395/11/24 در شعبه اجراى ثبت اسناد 
شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى 
مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده 
با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشــکیل میگردد. مزایده از جمع مبالغ 
کارشناسى باال مبلغ 34/236/990/000 ریال (سى و چهار میلیارد و دویست و سى شش میلیون و نهصد و نود 
هزار ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند 
قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 35 جاده شهرضا- اصفهان بعد از روستاى مهیار روستاى 
افتخاریه مزرعه سید محمد طباطبائى نیا بازدید به عمل آورند. الزم به ذکر است که کلیه هزینه هاى قانونى اعم 
از هزینه هاى انتقال سند در دفاتر اسناد رسمى و مالیات دارائى و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق 
انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه برعهده برنده مزایده میباشد. این آگهى یکنوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1395/11/05 درج و منتشر میشود. م الف: 651 یوسفیان مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/11/141
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1077/95 خواهــان علیرضا موحدیان دادخواســتی مبنی بر الــزام به انتقال 
ســند به طرفیت 1- محمود رجائیان 2- اکبر زارعى تقدیم نموده و وقت رســیدگی براي مورخ 96/1/26 
ســاعت 17 تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان، 
مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از رسیدگی به این 
شــعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 
57 کدپســتی 8165756441 شــوراي حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نســخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخــذ نماید. در صورت عــدم حضور در وقت رســیدگی، ابــالغ قانونى تلقی شــده و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: 33250 شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/10/1353

کمتر از دو ماه به پایان ســال باقى مانــده و تقاضا براى 
دریافت وام از بانک ها به اوج مى رسد اما جواِب منفى است 
که بر روى هر درخواستى مى نشیند؛ گویا بانک ها، خزانه 

اعتباردهى خود را سه قفله کردند.
درخواست براى دریافت وام از بانک ها به اوج رسیده است. 
مردم هر روز، مراجعات زیادى به شعب بانکى دارند تا بلکه 
در این آخر سالى هم که شده، منابعى را براى رتق و فتق 
امور خود از دولت قرض بگیرند. هر چه باشــد، بانک ها 
همیشه یکى از تأمین کنندگان اصلى منابع مالى خرد مورد 
نیاز مردم بوده اند و همیشــه، به خصوص دم عید، چشم 
امید بسیارى از مردم، براى نونوار کردن خانه هایشان، به 
بانک ها بوده است. امسال اما گویا، این انتظار از بانک ها، 

تداعى کننده سماق مکیدن است.
این روزها هر مراجعه کننده اى که به شعب بانکى براى 
دریافت تسهیالت سر مى زند، اغلب با این جمله از سوى 
متصدیان و باجه نشــینان مواجه مى شود که منابع مالى 
بانک فعًال به اتمام رســیده و امکان پرداخت وام جدید 

هم وجود ندارد. 
برخى از متصدیان بانکى مى گویند که این روزها هزینه 
تأمین مالى از بازار بین بانکى باال رفته و بنابراین، بانک ها 
ترجیح مى دهند در حد منابع خود، اقدام به ارائه تسهیالت 
کنند؛ البته این به مفهوم آن نیســت که تأمین مالى به 
صورت کامل صورت نمى گیرد اما بانک ها منابع محدودى 
دارند کــه آن را در اختیار موارد خــاص و ضرورى قرار 

مى دهند.
آنها مى گویند: هر ســاله از دهــه اول اســفند به بعد، 
بانک ها روند تســهیالت دهى را متوقف مى کنند یا به 
سختى و کندى انجام مى دهند اما امسال اوضاع متفاوت 
است و برخى وام گیرندگان، به دلیل اوضاع بد کسب و کار 
و منابع مالى شان، از بازپرداخت وام ها خوددارى مى کنند؛ 
البته بانک پیامک هایى را به آنها ارســال کرده و حتى با 
ضامن هایشان هم تماس مى گیرد اما گاهى واقعاً شرایط 

دریافت اقساط از مردم، بسیار سخت است.

این گفته ها در حالى اســت که بانک ها بر این باورند که 
تســهیالت تکلیفى، دیگر توانى براى ادامه راه آنها باقى 
نگذاشته است و بنابراین، فشار بیش از حد تحمل، آنها را 
به روزى درآورده است که به راحتى به مردم «نه» بگویند 

و شاید هم مشتریان خود را از دست بدهند اما به هرحال، 
زیر بار این تسهیالت دهى هم نروند. البته برخى هم بر 
این باورند که خود بانک هــا مقصر به وجود آمدن چنین 
اوضاعى هستند و اگر آنها در وصول مطالبات معوق و یا 

حتى کارشناسى وام دهى دقت کافى به کار برده بودند، این 
حجم از مطالبات معوق که امروز باعث فلج شدن بانک ها 

شده، حاصل نمى شد.
به هر حال، حرف و حدیث ها در خصوص تسهیالت بانکى 

و نوع مدیریت بانک ها بر این شیوه وام دهى، بسیار است. 
اما نکته حائز اهمیت در توقف وام دهى بانک ها به دلیل 
کمبود منابع اعتبارى، افرادى هســتند که پول خود را به 
عنوان سپرده نزد برخى شعب بانکى به امانت گذاشته اند 
تا اینکه در موعد مقرر خود که بعضًا سه ماهه هم هست، 

بتوانند بر روى سپرده خود، وام دریافت کنند.
آنها این روزها به در بسته مى خورند و بانک ها با این عنوان 
که توانایى اعطاى وام ندارند، از وعده خود سر باز مى زنند و 
این امر البته در شعب بانکى شهرستان ها، بیش از هر زمان 

دیگرى به چشم مى خورد. 
متصدیان بانکى مى گویند: پرداخت تسهیالت به صورت 
کامل متوقف نشــده اما شــعب منتخبى از بانک ها این 
تسهیالت را پرداخت مى کنند و بنابراین تشکیل پرونده و 
تکمیل مدارك مالك اصلى براى واجدین شرایط دریافت 
وام است. به نظر نمى رســد که منابع زیادى در بانک ها 

براى تسهیالت دهى وجود داشته باشد.
در این میــان البته، کــوروش پرویزیان رئیــس کانون 
بانک هاى خصوصى نیز نسبت به کاهش میزان وام دهى 
بانک ها واکنش نشان داده و مى گوید: مسئله این است که 
در ماه هاى پایانى سال نقدخواهى به شدت افزایش مى یابد 
و همین مسئله نیاز بانک ها به نقدینگى را افزایش داده است.

وى مى افزاید: با سپرى شــدن این دوره زمانى و اجرایى 
شدن برنامه دولت براى افزایش سرمایه بانک هاى دولتى، 

کمبود نقدینگى بانک ها کاهش خواهد یافت.
در این میان کارشناسان بانکى بر این باورند که در ماه هاى 
پایانى سال مصارف بانک ها به شــدت رشد مى کند، در 
حالى که در برابر این رشــد مصارف، منابع متناسب با آن 
رشــد نمى کند؛ زیرا بانک ها پرداخت هاى زیادى دارند و 
مشترى ها تقاضاى بیشترى براى وصول بخشى از سپرده 
مى کنند؛ به همین دلیل اضافه برداشت بانک ها در نیمه 
دوم سال افزایش مى یابد و بانک مرکزى براى مواجهه با 
این پدیده محدودیت هاى جدى ترى براى کنترل مصارف 

بانک ها مى گذارد.

توقف وام دهى بانک ها 
در آستانه شب عید
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 با انگیزه تر شده ایم
سرمربى تیم فوتسال بانوان سپاهان گفت: برد مقابل 
کاراى شیراز جایگاهمان را در جدول رده بندى تغییر 
نداد اما انگیزه مـان را براى ارتقـاى رده در بازى هاى 

بعد بیشتر کرد. 
زینب شریفى در گفتگو با فارس اظهار داشت: در هفته 
پانزدهم لیگ برتر، مقابل کاراى شیراز در اصفهان 3 

بر یک به پیروزى رسیدیم.
سـرمربى تیم فوتسـال بانوان سـپاهان با بیان اینکه 
پنجمین بردشـان را در طول رقابت ها تجربه کردند، 
تصریح کرد: این نتیجه در جایگاهمان تغییرى ایجاد 
نکرد اما انگیزه اى شد تا در هفته هاى آتى بهتر بازى 

کنیم و در جدول ارتقاى رده داشته باشیم.
 وى خاطرنشـان کرد: جمعه هفته جارى با سـایپا در 
تهران دیدار خواهیم کرد، این تیم بسیار باتجربه است 
و در جـدول رده بندى وضعیتى مشـابه مـا دارد یعنى 
مى خواهد با امتیاز گرفتن در این بازى موقعیتش را در 

جدول بهبود بخشد.

انصارى فرد به میدان مى رود
مهاجم ملى پوش کشورمان اولین بازى رسمى خود را 
براى المپیاکوس در جام حذفى یونان انجام مى دهد.

به گـزارش تسـنیم و به نقـل از سـایت sdna یونان 
انتظـار مـى رود کریم انصـارى فـرد مهاجـم ایرانى 
چهارشـنبه در جـام حذفى یونـان بـراى المپیاکوس 

مقابل آریس سالونیک به میدان برود.
«پائولو بنتو» سـرمربى المپیاکوس در دو دیدار اخیر 
تیمش در سـوپر لیگ یونان انصارى فرد را در لیست 
18 نفره قرار نداده است. در نتیجه انتظار مى رود بنتو 
او را در بازى چهارشـنبه مقابل «آریس سـالونیک» 
در مرحلـه یک شـانزدهم نهایـى جام حذفـى یونان 

بازى دهد.

لئون سرمربى موقت 
تیم خونه بـه خونه بابـل در هفته هاى گذشـته لیگ 
دسته اول نتایج خوبى کسب نکرده و در هفته بیستم 
نیز با نتیجـه 3 بر صفر مقابل بادران تهران شکسـت 
خورد. نتایج اخیـر خونه به خونه باعث شـده این تیم 
از جمع تیم هاى باالنشـین لیگ دسته اول هم دور و 

کارش براى رسیدن به دسته باال سخت شود.
از این رو مسئوالن خونه به خونه جلسه اى را با حضور 
علیرضا مرزبان برگزار کردند کـه در نهایت دو طرف 
به این نتیجه رسـیدند که قطع همکارى کنند. بر این 
اساس مرزبان از هدایت تیم خونه به خونه کنار رفت.

مسـئوالن خونـه بـه خونـه موقتـاً هدایت تیـم را به 
لئون اسـتپانیان کاپیتان سـابق سـپاهان اصفهان و 
علیرضا امامى فر، دو دستیار مرزبان سـپرده اند. آنها 
امیدوارند در دو بازى مهم آینده خود مقابل پارس جم 
و سپیدرود رشت نتایج الزم را کسـب کنند تا بتوانند 
در فرصـت مناسـب درباره سـرمربى جدیـد تصمیم

 بگیرند.

ناراحتى برانکو از طاهرى
تغییرات زیاد در فهرسـت خرید باشـگاه پرسپولیس 
باعث نارضایتـى برانکـو ایوانکوویچ، سـرمربى این 

تیم شده است.
برانکو بارها مجبور به تغییر در فهرست بازیکنان خود 
شده است. وى در ابتداى نقل و انتقاالت نیم فصل به 
دنبال یک مهاجم، یـک مدافع میانـى، یک هافبک 
وسـط و یک مدافع چپ بود اما مجبور شـد فهرست 

خود را تغییر دهد.
دلیل این ناراحتى هم تعلل مدیران باشگاه پرسپولیس 
در جهـت جـذب فـورى بازیکنـان مـد نظـر برانکو 
بوده اسـت. سـرمربى سرخ پوشـان بازیکنانـى مانند 
شـایان مصلـح، سـیامک کوروشـى، گادوین منشـا 
و دو مهاجـم اروپایـى بـه همراه شـجاع خلیـل زاده 
را بـراى تیمـش انتخـاب کـرده بـود امـا مدیـران 
باشـگاه موفق به جـذب هیچ یـک از ایـن بازیکنان

 نشدند.
به همین علت گفته مى شود میانه کادر فنى و مدیریت 
باشـگاه پرسـپولیس تـا حـدودى تیـره و تار شـده و 
زمزمه هاى اعتراضى برانکو از سـوى نزدیکانش هم 
شنیده مى شود. البته برانکو سعى مى کند این اخبار به 

دست رسانه ها نرسد.

تایم اوت

مجیــد جاللى از افــت مهاجم نیجریــه اى تیمش به 
شدت ناراحت اســت. «گادوین منشــا» بعد از اعالم 
پیشنهاد تقریبًا رسمى پرســپولیس، دیگر براى پیکان 
گل نزده و در چند بازى اخیر اصــًال خوب بازى نکرده

 است.
جاللى بعد از بــازى برابر تراکتورســازى و ثبت اولین 
شکست خانگى، بدون نام بردن از پرسپولیس انتقاداتش 
را درباره ارائه پیشــنهادات نجومى به منشا بیان کرد: 
«چرا نباید بگذارند منشــا براى ما بــازى کند؟ ما هم 
دوست داریم در این فوتبال از زحماتمان نتیجه بگیریم 
اما چه دلیلــى دارد تمام گروه ها فعال بشــوند تا ذهن 

این بازیکــن را از تیم منفک کنند. ایــن بازیکن براى 
یکســال از ما صدهزار دالر گرفته و حــاال مى گویند 
براى همین چند بــازى باقیمانده ما به تــو 300 هزار 
دالر مــى دهیم. او دیگــر کارى براى مــا نمى کند و 
من هم قــدرت دفاعى ندارم. باالخــره بضاعت تیم ما 
مشــخص اســت یک مربى یک بازیکن را ساعت ها 
وقت گذاشته و پیدا کرده و با یک قیمت مناسب آورده، 
حاال چرا باید او را به بقیه بدهم. یکــى من را قانع کند 
که چرا من باید این بازیکن را بدهم بــه بقیه. بازیکن 
را که نمى دهیم هزاران فحش در اینســتاگرام به من

 داده اند.

رئیس فدراســیون تیراندازى با کمان گفــت: با وجود 
ظرفیت ها و نیروهاى انســانى در اصفهــان، باید نگاه 
بین المللى به این استان شود و با تالش هیئت تیراندازى 
با کمان اســتان اصفهــان، اداره کل ورزش و جوانان و 

فدراسیون، اصفهان قطب ایران و آسیا شود.
محمدعلــى شــجاعى در مجمــع انتخاباتــى هیئت 
تیرانــدازى بــا کمــان اســتان اصفهــان، اظهــار 
داشــت: در چهار ســالى که در قدراســیون تیراندازى 
با کمان عهده دار مســئولیت شــدم و از همان ابتداى 
ورودم نگاهم به نیروهاى اســتان ها ویژه بوده اســت 
و فدراســیون در کنار اســتان ها مى تواند به موفقیت

 برسد.
وى گفت: در فاصله 20 روز پس از ورودم به فدراسیون 
چندین اعزام به مســابقات مختلف برون مرزى صورت 
گرفت که متأسفانه ایران نتوانست در آن مسابقات توفیقى 

به دست آورد و نتایج خوبى حاصل نشد.
رئیس فدراسیون تیراندازى با کمان اضافه کرد: معموًال 
در ورزش نباید از رشــته اى که نتیجه نگرفته به راحتى 
بگذرند اما متأسفانه هیچ روزنامه و خبرگزارى از ما سراغى 
نگرفت و ما را بخاطر نتیجه نگرفتن بازخواست نکرد و 
ایراد نگرفت و این خیلى بد بود که فدراسیون تیراندازى با 

کمان حتى براى انتقاد کردن هم دیده نشد.

اصفهان باید 
قطب تیراندازى آسیا شود

چرا باید 
«منشا» را بدهم؟

با هت تریک برابر تیم سرشناس آیندهوون در ورزشگاه فیلیپس آرنا توانست به صدر 
جدول گلزنان برتر هلند برسد گرچه درخشش او تحت الشعاع باخت تلخ دقایق پایانى 

قرار گرفت. 

درخشــش فوق العاده رضا قوچان نژاد در آخرین بازى هفته هلند به شــدت او را در 
تیررس رســانه هاى این کشــور قرار داد تا جایى که تمامى رسانه هاى نوشتارى و 
سایت هاى معتبر از تعریف و تمجید نســبت به مهاجم ایرانى هیرنفین بعد  از هت 

تریک برابر آیندهوون دست برنداشتند.
سایت «ووت بال» به عنوان یکى از پرمخاطب ترین رسانه هاى هلندى از رضا قوچان 
نژاد به عنوان بهترین بازیکن هفته نوزدهم لیــگ هلند نام برد و باالترین نمره را به 
گوچى داد. این سایت در گزارشى پیرامون ستاره ایرانى هیرنفین نوشت:  موتور گلزنى 
هیرنفین ورزشگاه فیلیپس آرنا را براى دقایقى مات و مبهوت و در سکوت فرو برد اما 
هم تیمى هایش قدر درخشش او را ندانستند تا هت تریک این بازیکن بسوزد. با این 
حال او بهترین بازیکن هفته نوزدهم بود و با گل ها و بازى خوبش نمره 8 را گرفت و 

باالتر از همه ستاره ها عنوان بازیکن برتر هفته را به خود اختصاص داد.
در ادامه این گزارش مصاحبه اى کوتاه از گوچى روى ســایت ووت بال رفت. او در 
ارتباط با این درخشش گفت:  من تنها وظیفه ام را انجام دادم و خوشحالم که در کنار 
سایر مهاجمان خواسته هاى سرمربى تیم را مو به مو اجرا کردیم. «استریپل» از ما 
مى خواهد مثل قطعات هماهنگ بازى کنیم و ما مقابل آیندهوون این خواســته را 
به خوبى اجرا کردیم. از اینکه کنار «سام الرســن» و «زنلى» توانستیم انتظارات را 

برآورده کنیم خوشحالم.
گوچى در پایان به ایستادن در صدر جدول گلزنان آردیویسه هم اشاره کرد و گفت: 
من االن اینجا هستم، صدر جدول گلزنان. جایگاهى که کسى تصورش را نمى کرد 
به همین خاطر حس عجیبى دارم و قطعاً نمى ایستم و به همین روند ادامه مى دهم تا 

باز هم شادى را به کانون هواداران هیرنفین بازگردانم .
گفتنى است اولین هت تریک لژیونرهاى ایرانى در اروپا به نام مهاجم ایرانى هیرنفین 

به ثبت رسید تا گوچى طعم آقاى گلى در لیگى معتبر را نیز بچشد. 
درخشــش فوق العاده رضا قوچان نژاد مقابل آیندهوون نه تنها او را به عنوان اولین 
لژیونر ایران در اروپا مطرح کرد که در یک بازى هت تریک کرده است؛ بلکه باعث شد 
به صدر جدول گلزنان رسیده تا در جدول مؤثرترین بازیکنان نیز جایگاه او ارتقا یابد.

گوچى با ســه گلى که وارد دروازه آیندهوون کرد، ضمن قرار گرفتن در صدر جدول 
گلزنان رقابت هاى لیگ برتر هلند در کنار «یورگنسن» مهاجم دانمارکى فاینورد در 

جدول مؤثرترین بازیکنان رقابت ها هم در رده سوم «آردیویسه» جاى گرفت. 
جالب اینکه هر دو بازیکن ایرانى حاضر در لیگ برتر هلند در بین صدها بازیکن حاضر 
در این رقابت ها در بین ده بازیکن برتر جاى دارنــد؛ همینطور علیرضا جهانبخش 

بازیکن ایرانى آلکمار هم با 6 گل و 5 پاس گل و 11 امتیاز دهم است. 

کم بازى کــردن کریمى بــراى دینامــو زاگرب طى 
هفته هاى اخیر بــه احتمال بازگشــت زودهنگام او به 
فوتبال ایران دامــن زد اما اکنون یــک راه حل به نظر 
منطقى تر پیــش پاى ایــن لژیونر جوان قــرار گرفته

 است.
به گزارش ایمنا، بازگشــت به ایران در آستانه گشایش 
پنجره نقل و انتقاالت زمســتانى فوتبــال ایران باعث 
شد تا چند تیم بزرگ لیگ برتر به على کریمى پیشنهاد 
همکارى بدهنــد آن هــم در حالى که ایــن هافبک 
22 ســاله تا ســال 2021 بــا دینامو زاگــرب قرارداد

 دارد.
با وجود این و با استناد به سکونشینى هاى کریمى در اکثر 
دیدارهاى رسمى دینامو بازگشــت او به ایران محتمل 
ارزیابى مى شــد. این در حالى بود کــه کم بازى کردن 
هافبک پیشــین ســپاهان اتفاق خیلى عجیبى به نظر 
نمى آمد زیرا رسیدن به ترکیب تیمى مثل دینامو زاگرب 
که از تیم هاى مطرح فوتبال اروپاســت آسان نیست و 
احتماًال براى یک بازیکن جوان ایرانى به زمانى بیش از 

یک نیم فصل نیاز دارد.
پس از بسته شــدن پرونده بازگشت کریمى به سپاهان 
اکنون برخى رسانه ها مدعى شده اند که احتمال دارد این 
بازیکن به صورت قرضى به تیم لوکوموتیو منتقل شود. 
این تیم هم که مثل دینامو نماینده زاگرب در سطح اول 
فوتبال کرواسى است در حال حاضر در رده هفتم جدول 

ده تیمى لیگ این کشور جاى دارد.
به نظر مى رسد که انتقال قرضى به یک تیم کوچک تر 
اروپایى براى ملى پوش جــوان ایرانى گزینه به مراتب 
مناسب ترى نسبت به بازگشت زودهنگام به لیگ برتر 
باشد زیرا از این طریق کریمى، هم احتماًال فرصت بازى 
پیدا مى کند و هم ماجراجویى اش در فوتبال اروپا زودتر 

از موعد به پایان نمى رسد.

باشگاه قطرى امیدوار بود که با حضور مربى کروات بتواند 
از بحران هاى اخیر نجات پیدا کرده و شانس بقاى خود را 

بیشتر کند اما این اتفاق رخ نداد. 
ایگور استیماچ در پنجمین بازى که روى نیمکت الشحانیه 
نشست سومین شکست سنگین خود را متحمل شد تا با 
قرار گرفتن در جمع تیم هــاى انتهاى جدولى کاندیداى 
اصلى سقوط لقب بگیرد. اتفاقى که اصًال به مذاق مدیران 
باشگاه و طرفداران الشــحانیه خوش نیامد و فشارها و 

انتقادات از مربى کروات را افزایش داد.
روزنامه اســتاد الدوحه امروز در مصاحبــه اى مفصل با 
استیماچ در خصوص اتفاقات و نتایج اخیر در لیگ ستارگان 
قطر نظرات او را جویا شد که استیماچ در اظهار نظرى جالب 
گفت:  من از همان روز اول که روى نیمکت الشــحانیه 
نشستم ،مى دانستم کار دشوارى براى نجات این تیم دارم 
و االن هم اصًال ناامید نیســتم. اما واقعیت این است که 
براى نجات باشگاه و رساندن آنها به سطحى باال همچون 
مدعیان قطر نیاز به قراردادى بلند مدت دارم تا افکار و ایده 

هایم را اجرایى کنم .
مربى کروات در این مصاحبه فالش بکى به گذشــته و 
تجربیاتش در فوتبال ایران زد و افزود:  من قبل از آمدن به 
قطر در ایران هدایت سپاهان را براى شش ماه در اختیار 
داشتم اما وقتى دیدم نمى توانم با مدیران این باشگاه کنار 
بیایم ترجیح دادم جدا شده و به کشورم بازگردم. در سپاهان 
مدیران وقت باشــگاه نیازهاى من را برآورده نکردند تا 

بتوانم این باشگاه را به جایگاه واقعى اش برسانم .
استیماچ در این مصاحبه مفصل از تمام سال هاى گذشته 
و درگیرى هایش با ستاره هاى کرواسى در زمان هدایت 
تیم ملى این کشور و همچنین حضورش در باشگاه ها و 
آکادمى هاى مختلف صحبت کرد که حرف هاى او بازتاب 

گسترده اى در سطح رسانه هاى قطر داشت.

نصف جهان سخنان کارلوس کى روش در مورد اینکه برانکو به دنبال کسب جایگاه او در تیم ملى فوتبال است با 
واکنش سرمربى پرسپولیس و رسانه هاى حامى این باشگاه مواجه شد.

برانکو  چندین بار ضمن تکذیب ادعاى کى روش، خود را نسبت به جایگاه سرمربى تیم ملى بى تفاوت نشان داد 
و اعالم کرد که قبًال در این جایگاه بوده وفقط به پرسپولیس فکر مى کند.

شاید دوستان بسیار نزدیک به برانکو اگر جرأت گفتن حقایق را داشته باشند که بعید است این جسارت  و شجاعت 
در نزد آنها باشد، مى توانند تصدیق کنند که میل و اشتیاق فراوانى در وجود سرمربى پرسپولیس براى کسب پست 

سرمربیگرى تیم ملى وجود دارد و در برخى جلسات خصوصى این میل شدید را از خود بروز داده است.
قطعاً جلساتى که برانکو از عزم خود براى بازگشت دوباره به تیم ملى سخن گفته  کم نبوده اما آنچه طبق وعده دیروزمان 
در نصف جهان امروز به آن پرداخته مى شود، گزارشى از نشســت چند ماه پیش یکى از مدیران سابق سپاهان با برانکو 

است که اتفاقًا از سال ها قبل هم دوستى دیرینه اى بین آنها جارى بوده است.
در این نشست صحبت هاى زیادى رد و بدل مى شود. گپ هاى دوســتانه، صحبت در مورد مباحث مختلفى فوتبالى و بازار 
خاطره گویى هم البته حسابى داغ است. پس از همه گپ و خنده ها بحث تا حدودى جدى تر مى شود.  مدیر ارشد سابق سپاهان 
از برانکو در مورد حضور آینده اش در سپاهان و فوتبال اصفهان  سئوال مى کند. به ویژه اینکه چند سال قبل نیز سپاهان مشترى 

برانکو بود اما باشگاه در نهایت خیلى جدى و مشتاقانه پیگیر پیشنهادش نشد...
 اما این بار بحث جدى تر مطرح مى شــود. آقاى مدیر ســابق مى خواهد که ایوانکوویچ در این مورد دیدگاه مثبتى داشــته باشد تا 
بتوانند در مورد جزئیات با یکدیگر صحبت کنند. اما پاســخ برانکو در آن جلســه مى تواند صحت ادعاى این روزهاى کى روش را تأیید 

کند:
 در حال حاضر شرایط به گونه اى نیست که من از پرسپولیس جدا شوم.  شرایط حضورم در پرسپولیس به سمت و سویى رفته است که باید همچنان 
در این باشگاه بمانم و حضورم در یک باشگاه دیگر االن به صالح نیســت. به ویژه اینکه بعد از پرسپولیس هم  برنامه و هدفم حضور در تیم ملى 

فوتبال ایران است  تا اینکه  به حضور در یک باشگاه دیگر فکر کنم!
صحبت برانکو کامًال براى مدیر اسبق سپاهان قانع کننده است که دیگر بحث خیلى مفصل ادامه پیدا نکند و در این زمینه اصرارى پیش نیاید، اما 
از او مى خواهد که در صورت حضور در تیم ملى بیش از پیش عملکرد بازیکنان فوتبال اصفهان را براى دعوت به تیم ملى زیر ذره بین داشته باشد 

و برانکو هم تصدیق مى کند که قطعًا بازیکنان بیشترى از این شهر الیق حضور در تیم ملى هستند.
این یکى از جلساتى بود که تأیید مى کند که برانکو برخالف همه تکذیب هایى که در مورد سخنان سرمربى تیم ملى داشته ، به شدت به دنبال 
تیم ملى و کسب جایگاه کارلوس کى روش است. نسل طالیى که البته با تالش و خون دل خوردن کارلوس در تیم ملى ایران ساخته و پرداخته 

شده هر مربى اى را قلقلک مى دهد که با حضور در تیم ملى، هدایت این نسل را بر عهده گیرد.
دیروز برخى رسانه ها خبر چند ماه پیش سایت روزنامه نووتنى  زاگرب را منتشر کردند که از وجود بندى خاص در قرارداد برانکو با پرسپولیس 
خبر داده بود. طبق گزارش این روزنامه، بندى در این قرارداد وجود دارد که هر وقت کى روش از تیم ملى ایران رفت، وى بتواند قرارداد 

خود با پرسپولیس را به جهت هدایت تیم ملى فوتبال ایران فسخ کند!
برانکو در نشست خبرى اخیرش این بند از قرارداد و خبر روزنامه کشورش را تکذیب کرد اما جلسه اى که به آن اشاره کردیم بار دیگر  

نشان داد که کى روش بر اساس اطالعاتى موثق ادعاى خود در مورد  این مربى کروات را مطرح کرده است.
میل به پیشرفت و حرکت رو به جلو در وجود هر فردى طبیعى است. افشین قطبى روزى که به پرسپولیس آمد تمام فکر و ذکرش 
رسیدن به جایگاه هدایت تیم ملى بود و به آن هم دســت یافت. کرانچار در زمان حضور در سپاهان هم به فکر این بود که روزى 
سرمربى تیم  ملى ایران شود. این میل در نزد استیماچ بى رزومه هم وجود داشت و قطعاً وجود این اشتیاق در نزد برانکو هم طبیعى  
و قابل احترام است. به ویژه که ایوانکویچ قبًال لذت هدایت تیم ملى ایران را حس کرده و خیلى دوست دارد دوباره این لذت را با 

نسل طالیى و ستارگان جوان این روزهاى فوتبال ایران تجربه کند.
قطعًا مى توانیم به این اشــتیاق احترام بگذاریم. اما این احترام تا جایى ادامه دارد که صرفًا اشتیاق باشد که به برنامه هاى تیم ملى و 

سرمربى آن خدشه اى وارد نکند.
وقتى برانکو موفقیت پرسپولیس را به یک اردوى تیم ملى گره مى زند و خیلى از سخنان دیگر را مطرح مى کند، قطعاً براى عملیاتى نمودن 
میل و اشتیاقى که از آن سخن گفتیم قصد دارد تا روى اعصاب سرمربى تیم ملى رژه برود تا  کى روش را به خداحافظى زود هنگام از تیم 

ملى ایران ترغیب نماید.
در شماره هاى آینده  مطالب و دیدگاه هایى دیگر در مورد این موضوع را منتشر خواهیم کرد.  

فکر مى کند
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  افشاگرى نصف جـهان از نشستىکهصحتاد   افشاگرى نصف جـهان از نشستى که صحت ادعاى کى روش را ثابت مى کند

نصف
واکنش
برانکو
اعالم و
شاید دوس
در نزد آنها
رمربیگرى
جلساتى عًا
صف جهان
از س اتفاقًا ه
شستصحب
ى هم البته
آ ورد حضور
شگاه در نهای
جدى تر مطر
ت با یکدیگر

ه اى نیست ک
 در یک باشگ
 حضور در یک
یر اسبق سپاه
تیم حضور در
 که قطعًا بازیک
تأیید مى کند
ارلوسکى رو
کمى دهد ک

خبرچند ماهپیش
زارشاین روز
را به جهت هد
 خبرى اخیرش
ىروش بر اساس
ب ت و حرکت رو
گاه هدایت تیم
ملى ایران شود
ک است. به ویژه
 ستارگان جوان
ا ه این اشــتیاق

ى وارد نکند.
پرسپولیس را بهی
ن سخن گفتیم ق

.
طالب و دیدگاه های

د
سر
قطع
در نص
است که
در این نش
خاطره گویى
از برانکو در مو
برانکو بود اما باش
 اما این بار بحث جد
بتوانند در مورد جزئیات

کند:
 در حال حاضر شرایط به گونه
در این باشگاه بمانم و حضورم
ح فوتبال ایران است  تا اینکه  به
صحبت برانکو کامًال براى مدی
از او مى خواهد که در صورتح
و برانکو هم تصدیق مى کند
این یکى از جلساتى بود که
تیم ملى و کسب جایگاه کا

شده هر مربى اى را قلقلک
دیروز برخى رسانه ها خ
خبر داده بود. طبق گز
خود با پرسپولیس ر
برانکو در نشست
نشان داد که کى
میل به پیشرفت
رسیدن به جایگ
سسرمربى تیم م
و قابل احترام
نسل طالیى و
قطعًا مى توانیم به
سرمربى آن خدشه اى
وقتى برانکو موفقیت پر
میل و اشتیاقى که از آن
ملى ایرانترغیب نماید.
در شماره هاى آینده  مطا

فکررر مىىىىىىى کند
 برانکو به سرررمربیگرىتیم ملىى

دند نشستى که صحت ادعاى کى روش را ثابت مى ک هان از ج



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

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

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

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

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

شهردارى گلدشت در نظر دارد اجاره سالن ورزشى خود را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 95/11/19 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شهردارى گلدشت 

مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 95/11/20 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن: 7- 03142232006  

 آگهى مزایده 

مهدى غالمى- شهردار گلدشت  مهدى غالمى- شهردار گلدشت  

شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهاى 
پیمانکارى که داراى شرایط ذکر شده در ذیل صفحه مى باشند دعوت مى شود تا از تاریخ 1395/11/05 الى 1395/11/10 با واریز مبلغ 
400/000 ریال براى هر پروژه به شماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک ملى) و دریافت اسناد و مشخصات  فنى پروژه و اسناد 
پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه یا براى کسب اطالعات بیشتر به 
سایت شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان www.isfahaniec.ir  مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت 
شهرکهاى صنعتى استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1395/11/17 مى باشد و هزینه درج آگهى روزنامه 

به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى میکروداکت هاى زمینى شبکه فیبر نورى شهرك صنعتى رنگسازان 

مبلغ برآورد اولیه: 7/900/741/000 ریال از محل بودجه جارى 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 395/100/000 ریال 

رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته ارتباطات  

«آگهى مناقصه عمومى»

امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهانامور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اول

شهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 95/100/887 مورخ 
95/7/18 شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى یک قطعه محصور مشتمل بر چند 
غرفه ادارى با کاربرى ترمینال مسافربرى با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در 

مزایده تا پایان وقت ادارى 95/11/20 به شهردارى تیران مراجعه نمایند.

آگهى مزایده مرحله سوم

محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران 

نوبت دوم

گروه  ارتباطى شبکیــه
 ( (ITIT) اولین ارائه دهنده خدمات جامع فناورى اطالعات) اولین ارائه دهنده خدمات جامع فناورى اطالعات

  پهناى باند اختصاصى و ارتباط بى سیم دفاتر
اینترنت پرسرعت رادیویى (WIFI شهرى)

ADSL اینترنت پرسرعت هوشمند 
خدمات دیتا سنتر

(VAS) توسعه نرم افزار و ارائه  سرویس هاى ارزش افزوده

BETTER   EYES  FOR  A  BETTER  LIFE

ه دنیاى 
یچه اى ب

شبکیه در

مجازى

دارنده پروانه توزیع اینترنت 
 ISDP به شماره 105-13-12 صادره از

تلفن دفتر مرکزى :  36204520-031 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى

www.shabakieh.com 
 @shabakieh
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انتشــار تصاویر کودکى کــه در چین به کودك    فارس|
ماسکدار معروف شــده قلب میلیون ها چینى را تحت تأثیر قرار 
داده است. این کودك که در استان «هونان» چین به دنیا آمده بر 
اثر یک نقص مادرزادى نادر داراى دو شکاف بزرگ در دو طرف 

دهانش است که به سمت گوش هایش منتهى مى شود. 
دکتر «وانــگ دوکــوآن» در این خصــوص گفت: نــه تنها 
بافت هاى صورت وى دچار آسیب، شکستگى و جابه جایى شده 
بلکه اســتخوان گونه و فک باالیى این کودك نیز دچار آسیب 

شده است.
گفتنى است؛ با انتشــار تصاویر این کودك در فضاى مجازى، 
مردم نوع دوســت چین حدود 40 هزار یورو براى هزینه جراحى 

وى کمک کرده اند.

  باشگاه خبرنگاران جوان | دزدى کــه قربانى خود را 
اشتباه انتخاب کرده بود، با گلوله پلیس جان باخت.

یک سارق مســلح بعد از اینکه یک پلیس خارج از ساعات وظیفه 
را به عنوان قربانى خودش انتخاب کرده بود، با گلوله پلیس جان 

خود را از دست داد.
 بر اساس گزارش پلیس، این سارق که در محله پولمن غربى قصد 
دزدیدن ماشین این مأمور پلیس را داشــت با اسلحه مأمور پلیس 
خارج از ســاعت وظیفه را تهدید کرد تا کلید خودروى او را بگیرد 
اما افسر پلیس با دیدن اسلحه ســارق، تفنگ خود را بیرون کشید 

و به وى شلیک کرد.
 گفتنى است؛ مأموران تشــخیص هویت اداره پلیس شیکاگو این 

سارق را با نام «جاشوا جونز» شناسایى کرده اند.

  افکار نیوز | یک قالده سگ خانگى یک کودك را در فرانسه 
کشت.

یک قالده ســگ از نژاد «روتویلر» با گاز گرفتن سر یک کودك 14 
ماهه موجب مرگ آن شد.

این حادثه در شمال فرانسه روى داده و پلیس مى گوید که سگ، در 
حالى به کودك حمله کرده است که مادر و دختر خانواده نتوانسته اند 

کارى براى نوزاد انجام بدهند.
ســخنگوى پلیس گفت که سگ مهاجم توســط یک شکارچى در 

صحنه و به ضرب گلوله کشته شد.
بر اساس قوانین کشور فرانسه هر کسى سگى داشته باشد که باعث 
مرگ فرد دیگر شود به پنج ســال زندان و جریمه 75 هزار یورویى 

محکوم مى شود.

طعمه اشتباهى بالىپسر بچه عجیب 
جان دزد بدشانس شد

سگ خانگى 
جان کودك 14 ماهه را گرفت 030201

چهل تکه

رئیس پلیس فضاى تولیــد و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان از افزایش چشمگیر  دستگیرى 
مجرمان با سن زیر 20 سال در جرائم اینترنتى طى 9 ماهه 

امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
سرهنگ سید مصطفى مرتضوى در گفتگو با پایگاه خبرى 
پلیس اظهار داشت: با رشد و گسترش فناورى هاى جدید 
ارتباطات و اطالعات و رواج ابزارهاى فضاى مجازى در 
دست افراد کم سن و سال با چالشى جدید در حوزه جرایم 
اینترنتى روبه رو هســتیم به طورى که روز به روز روند 

جرائم فضاى مجازى در سنین پایین در حال رشد است.
این مقام انتظامى پایین آمدن سن مجرمان سایبرى  را در 
نتیجه افزایش ضریب نفوذ اینترنت، توسعه ابزارها و دانش 
اســتفاده از فضاى مجازى و همه گیر شدن گوشى ها و 
تبلت هاى هوشمند و گسترش این ابزار در بین کودکان 

و نوجوانان عنوان کرد.
وى افزود: بررســى هاى صورت گرفته در رنج ســنى 
متهمان دســتگیر شــده در حوزه جرائم فضاى مجازى 
نشان مى دهد که میزان دستگیرى متهمان زیر 20 سال 
در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه با رشدچشمگیرى 

مواجه بوده  است.

سرهنگ مرتضوى در خصوص میزان تحصیالت متهمان 
فضاى مجازى نیز گفت: عمــده متهمان جرائم فضاى 
مجازى داراى تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم هســتند و 
روند افزایشى مجرمان سایبرى با سطح سواد پایین در 9 
ماهه امسال استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل حاکى از این است که جرائم سایبرى روبه روز در حال 

عمومى تر شدن و ساده تر شدن هستند.
این مقام مسئول گفت: بیشتر جرائم صورت گرفته توسط 
مجرمان داراى سن و تحصیالت پایین با انگیزه تفریح 
و ســرگرمى رخ داده  و نیت آنان مجرمانــه نبوده اما به 
دلیل اینکه فعل و عمل ارتکابى آنها مجرمانه بوده است 

دستگیر و تحویل مراجع قضائى شدند. 
وى بیان داشت:بررسى ها نشان مى دهد اگر چه متهمان 
با تحصیالت باالتر از دیپلــم نیز درصد کمترى از جرائم 
فضاى مجازى اســتان اصفهان را به خــود اختصاص 
مى دهند اما ایــن نکته را نیز باید توجه داشــت که رقم 
دســتگیرى مجرمان داراى مدرك تحصیلى فوق دیپلم 
و  کارشناسى  و باالتر نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 

روند صعودى داشته است.
وى در خصوص جنســیت مجرمان فضاى مجازى نیز 

گفت: آمارها نشــان مى دهد کــه 80 درصد مجرمان 
اینترنتى دستگیر شده در 9 ماهه امسال مرد و 20 درصد 

زن هستند.
ســرهنگ مرتضوى با بیان اینکه روند رو به رشــد بزه 
دیدگى افراد با تحصیــالت باالتر در فضاى مجازى نیز 
قابل توجه است گفت: در بررسى مالباختگان و قربانیان 
جرائم سایبرى مشاهده مى کنیم که بزه دیدگان داراى 
تحصیالت فوق دیپلم 90 درصد، کارشناسى 77 درصد، 
کارشناسى ارشد و باالتر از 3 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل افزایش داشته است.
وى خاطر نشــان کرد: این موضوع هم نشان مى دهد 
که مهارت در دانش استفاده از فضاى مجازى با مهارت 
تحصیالت کالسیک بسیار متفاوت است و  هر کسى در 
هر سنى و تحصیالتى که هســت نیازمند ارتقاى سواد 
رسانه اى خود به صورت مســتقل مى باشد و نمى توان 
گفت هرکس تحصیالت باالیى داشت از سواد رسانه اى 

باالیى هم  برخوردار است.
جنســیت خصــوص  در  مســئول  مقــام  ایــن 

بزه دیدگان در فضاى مجازى نیز اظهار داشــت: درکل 
پرونده هاى  فضاى مجازى 9ماهه امسال 36 درصد بزه 

دیدگان، زنان و 57 درصد آنها مردان بوده اند. 
ســرهنگ مرتضوى با بیان اینکه بــزه دیدگى زنان در 
فضاى مجازى در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 60 درصد افزایش داشته، بیشترین بزه دیدگى 
آنان را مربوط به ســوء اســتفاده، هتک حیثیت، انتشار 
تصاویر خصوصى و خانوادگى و اخاذى اعالم کرد و افزود: 
متأســفانه قربانیان اینگونه جرائم به دلیل عدم رعایت 
مسائل شــرعى و عرفى در فضاى مجازى و همچنین 
عدم رعایت مسائل ایمنى و امنیتى و به اشتراك گذاشتن 
تصاویر خود در شبکه هاى اجتماعى و سهل انگارى هاى 
پیش و پا افتاده، زمینه و بستر جرم و بزه دیدگى را براى 

خود فراهم مى کنند. 

چالش مجرمان سایبرى 
کم سن در اصفهان

دادســتان عمومى و انقالب قزوین گفت: هفت مجموعــه فعال در زمینه 
مدلینگ در قزوین پلمب و ده ها نفر دستگیر شدند.

به گزارش فرارو، اســماعیل صادقى نیارکى در خصوص دســتگیرى افراد 
فعال در زمینه مدلینگ اظهار داشت: در گذشته اقدامات پیشگیرانه و حتى 
هشدارهاى الزم از طریق رسانه ها در مورد این افراد صورت گرفته و تذکرات 
الزم نیز ارائه شــد اما نه تنها توجهى نشد بلکه مرتکبین به اعمال مجرمانه 

خویش ادامه دادند.
وى افزود: در این راستا با انجام اقدمات فنى و اطالعاتى، آتلیه و استودیوها 
شناسایى و از آنجایى که اقدامات ایشان مخل امنیت اخالقى و نظم عمومى 
مى باشد لذا به اســتناد ماده 114 قانون آیین دادرسى از ادامه فعالیت آنان تا 

اطالع ثانوى جلوگیرى به عمل آمده و  پلمب شدند.
مدعى العموم قزوین ادامه داد: همچنین عالوه بر آتلیه و استودیوها، عکاسانى 
که به صورت ســیار در قزوین، اقدام به جذب دختــران در زمینه مدلینگ 
مى کردند و بیشترین تعداد مدل ها را در صفحات اجتماعى خویش به ویژه 
در اینستاگرام معرفى و تصاویر آنان را به نمایش گذاشته بودند نیز شناسایى 

و دستگیر شدند.
وى با اشاره به بازبینى و بازیابى هارد دیسک کیس هاى مکشوفه از متهمین 
عنوان کرد: پیرو تذکرات متعدد و با دستور اینجانب با انجام اقدامات گسترده 
اطالعاتى و رصد فضاى مجازى خصوصاً اینستاگرام موفق شدیم تعدادى از 
افراد فعال در زمینه جذب و به کارگیرى و پخش تصاویر در بحث مدلینگ را 
شناسایى کرده و مستندسازى الزم در این خصوص را انجام داده و دخترانى 
که در این زمینه فعال بودند و با اهداف مختلف اقدام به انتشار تصاویر خود در 

شبکه هاى اجتماعى مى کردند را شناسایى کنیم.
دادستان عمومى و انقالب قزوین گفت: عالوه بر افراد دستگیر شده، تعداد 
زیادى را نیز احضار کردیم و هفت مکان شامل آتلیه و استودیوى عکاسى و 
فیلمبردارى نیز پلمب  و تجهیزات رایانه اى، دوربین هاى عکاسى، لپ تاپ، 
فلش ممورى، ادوات نورپردازى و ســایر ادله الکترونیکى دیگر نیز کشف و 

ضبط شده است.
صادقى نیارکى با اشــاره بــه اینکه با هرگونــه تبلیغات غیــر قانونى در 
شبکه هاى اجتماعى برخورد مى شود،افزود: کار رسیدگى و شناسایى به پرونده 
مدلینگ ها از ماه ها قبل در دستور کار دادســتانى قزوین قرار داشت که با 
مشخص شدن نحوه فعالیت آنها و شناسایى تمام افراد دخیل، هم اکنون با 

قرار  قانونى در حال تکمیل مراحل و تحقیقات قضائى هستیم. 

کارشــناس روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: واژگونى یک    فردا|
خودروى وانت نیسان موجب کشته شدن یک دانش آموز و زخمى شدن چهار نفر دیگر شد.

علــى نظرى افــزود: ایــن نیســان وانــت در اجــاره کمیتــه امــداد بــوده و در حــال انتقال 
19 دانش آمــوز روســتاى بــرکاه بــه خوابــگاه شــبانه روزى کمیته امــداد در خمینى شــهر 

بود.
وى با بیان اینکه نام دانش آموز جانباخته «فاطمه ابراهیم زاده» دانش آموز پایه هفتم گزارش شــده 
است، یادآور شــد: دو دانش آموز به صورت سرپایى درمان و مرخص شــده اند و دو دانش آموز نیز در 

مراکز درمانى بسترى هستند.

کشته شدن دانش آموز براثر واژگونى نیسان 
  جام جم آنالین| فرمانده انتظامى شهرستان مشکین شهر اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارش هاى 
مردمى مبنى بر اینکه زن و شوهرى با استفاده از شگرد هاى مختلف اقدام به بدل اندازى طالجات مى کنند، تیمى 
از کارآگاهان مجرب و متخصص پلیس آگاهى بررسى موضوع را آغاز کردند. سرهنگ کیوان زرین کاله گفت: 
کارآگاهان با انجام تحقیقات جامع از صحت گزارش هاى دریافتى، اطمینان یافته و موفق شدند با هماهنگى 
مقام قضائى این زن و شوهر که داراى سوابق کیفرى هستند را جلوى یک مغازه طالفروشى دستگیر کنند. وى 
با اشاره به اعترافات متهمان به چهار فقره بدل اندازى طالجات، افزود: این زن و شوهر با شگرد خاصى شکل و 
وزن طالجات اصل را با مراجعه به طالفروشى ها شناسایى و عکسبردارى کرده و پس از ساخت جعلى، طالها را 
با فاکتور هاى غیر واقعى به فروش مى رساندند.سرهنگ زرین کاله تصریح کرد: در بازرسى از منزل متهمان صد 

برگ فاکتور جعلى، یک دستگاه ترازوى دیجیتال و 150گرم انواع طالجات بدلى کشف شد.

زوج بدل انداز دستگیر شدند

دستگیرى ده ها نفر در حوزه مدلینگ 
در قزوین

رئیس پلیس فتاى اصفهان مى گوید میزان دستگیرى متهمان 
زیر 20 سال با جرائم اینترنتى رشد چشمگیرى داشته است

,,

 همچنین عالوه 
بر آتلیه و 
استودیوها، 
عکاسانى که به 
صورت سیار در 
قزوین، اقدام به 
جذب دختران در 
زمینه مدلینگ 
مى کردند و 
بیشترین تعداد 
مدل ها را در 
صفحات اجتماعى 
خویش به ویژه 
در اینستاگرام 
معرفى و تصاویر 
آنان را به نمایش 
گذاشته بودند 
نیز شناسایى و 
دستگیر شدند

کشف عتیقه هاى 2000 ساله قبل از 
خروج از کشور

خودکشى زن قزوینى  
پس از زایمان

فرمانده انتظامى غرب استان تهران از کشف یکهزار و 698عدد عتیقه در شهرستان 
رباط کریم خبر داد.

به گزارش  میزان، سردارمحسن خانچرلى گفت: مأموران کالنترى15 «منجیل 
آباد» حین گشتزنى در محورهاى اصلى، اتوبان تهران-ساوه به یک دستگاه خودرو 
سوارى پارك شده کنار یک رستوران مشکوك شده و موفق شدند صاحب خودرو را 

در داخل رستوران شناسایى کنند.
وى افزود: مأموران انتظامى در این عملیات متهم را دستگیر کرده و در بازرسى از 
خودروى وى، یکهزار و 698 قطعه عتیقه شامل سکه هاى قدیمى و سنگ هاى 
زغالى خارجى و قاچاق که در یک کیف در زیر صندلى جاســاز شده بود را کشف 

کردند. 
این مقام ارشد انتظامى با اشاره به اینکه مأموران متهم را براى بررسى و بازجویى 
به پلیس آگاهى انتقــال دادند، گفت: وى در بازجویى هاى پلیســى به جرم خود 
اعتراف کرد و در ادامه اذعان داشت: عتیقه هاى کشف شده را از استان هاى غربى 
کشور بارگیرى کرده و قصد انتقال آنها به خارج از کشور را داشت که با هوشیارى 

مأموران ناکام ماند.
فرمانده انتظامى ویژه غرب اســتان تهران در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان 
میراث فرهنگى و آثار باستانى قدمت عتیقه هاى کشف شده را بیش از دو هزار سال 
برآورد کردند، خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، جهت 

سیر مراحل قانونى به مرجع قضائى تحویل داده شد.

  ایرنا| زن 32 ساله پس از زایمان در بیمارستان کوثر قزوین با خوردن مایع 
جرمگیر دست به خودکشى زد.

همســر این زن جــوان در تشــریح جزئیــات ایــن حادثه گفت : همســرش 
از طریق ســزارین زایمــان کرده بــود و به دلیل افســردگى پــس از زایمان، 
دوبــار به خواهــرش گفته بــود که مى خواهــد خــود را خفه کند  و بــه دلیل 
حساســیت وضعیــت وى همراه بیمــار این موضــوع را به پرســتاران اطالع 

داد.
وى گفت: پزشکان و پرستاران با تشخیص افسردگى پس از زایمان به وى قول 

مشاوره داده اند.
شوهر این زن مى گوید : به دلیل فشار خون باال همسرش را به بخش مراقبت هاى 

ویژه این بیمارستان ( اى سى یو ) منتقل مى کنند.
وى در تماس تلفنى از شوهرش خواست که وسایل شخصى اش را برایش بیاورد.

همســر این زن اضافــه کرد: در زمــان مالقات، متوجه شــده اســت که وى 
خون باال مــى آورد و وقتى علت را جویا مى شــود همســرش ( زن) مى گوید: 
با خوردن مایع جرم گیر در دستشــویى بیمارســتان دســت به خودکشى زده 

است.
به گفته وى، براثر خوردن مایع جرم گیر، مرى همســرش سوخته است و هنوز 
خون باال مى آورد و براى ادامه درمان در اى ســى یو این بیمارســتان بسترى

 است.

  مهر| رئیــس پلیس فتــا تهــران بزرگ گفــت: فــردى که بــا انتشــار فیلم هــاى جعلــى در جهت 
تخریــب اعتبــار شــرکتى، موجــب ضــرر و زیــان آن شــرکت شــده 
و اعتبــار آن را خدشــه دار کــرده بــود در چنــگال قانــون قــرار 
گرفت.سرهنگ محمدمهدى کاکوان گفت: این فرد به تهیه و انتشار ویدئو، علیه 

یکى از شرکت هاى آبمیوه سازى اقدام کرده بود.
وى افزود: شکایتى از یک شرکت آبمیوه ســازى معتبر به این پلیس واصل 
شد که در آن، نماینده حقوقى شرکت گفت باتوجه به سابقه فعالیت 
چندین ساله شرکت آبمیوه ســازى، اخیراً شخص یا اشخاص 
ناشناســى اقدام به تهیه و ضبط ویدئو با موضوع فاسد بودن 
آبمیوه خریدارى شده از شرکت و انتشار ویدئو داراى محتواى 
اعالمى در شبکه هاى اجتماعى کرده اند و این موضوع باعث 

ضرر و زیان مادى و اعتبارى به شرکت شده است.
این مقام انتظامى افزود: در این خصوص بدواً اقدام به بررسى 
و مستندسازى ویدئو اعالمى کرد و اقدامات، براى شناسایى 
شخص اصلى انتشــار دهنده ویدئو اعالمى، آغاز که منجر به 
شناسایى متهم شد و با هماهنگى و دستور قضائى متهم به پلیس، 
احضار شد. وى ادامه داد: این شخص، ابتدا اقدام به انکار اتهام خود کرد 
اماهنگامى که با مستندات پلیسى رو به رو شد به ناچار لب به اعتراف 
گشود و گفت: براى انجام اخاذى از شــرکت ها اقدام به تهیه این 
کلیپ ها مى کردم. با اعتراف متهم پرونده به همراه متهم به دادسرا 

ارسال شد و از سوى مرجع قضائى مورد رسیدگى قرار گرفت.

کلیپ هاى دروغین علیه شرکت آبمیوه سازى 
مهر| رئیــس پلیس فتــا تهــران بزرگگفــت: ف
تخریــب اعتبــار شــرکتى
و اعتبــار آن را خدشــ
گرفت.سرهنگ محمدمه
یکى از شرکت هاى آبمیو
وى افزود: شکایتىاز
شد که در آن
چندینس
ناشناس
آبمیوه
اعالم
ضرر
این م
و مستن
شخص ا
شناسایى مته
احضار شد. وى
اماهنگامى که
گشود و گفت
کلیپ ها مى
ارسال شد

  آفتاب| چندى قبل مأمــوران از فعالیت مردى 
در زمینه قاچــاق موادمخدر با خبر شــدند و بالفاصله 
براى تحقیق پیرامون این موضوع رســیدگى به آن را 
در دســتور کار خود قرار دادند. مأمــوران با جمع آورى 
دالیل و مدارکى به منزل وى رفتند و پس از بازرســی 
از آنجا و کشف سه گرم و 20 سانت شیشه، نوجوانى را 
بازداشت کردند. این نوجوان در تمامی مراحل بازجویی 
مدعى شد که مواد مربوط به خودش است و خانواده اش 
از این موضوع بى اطالع است. در ادامه تحقیقات براي 
بررسی صحت و ســقم ادعاهاي متهم، خانواده وي به 
دادگاه احضار شدند و از این موضوع اظهار بی اطالعی 
کردند. با پیگیري و بررســی هاي قضائی پیرامون این 
پرونده، این نوجوان ســرانجام راز مواد مخدر جاسازي 
شده را برمالکرد و ضمن تشریح ماجرا گفت: این موادها 
مربوط به خودم است و خانواده ام از نگهدارى آنها کامًال 
بى اطالع هستند . من به تنهایى این موادها را تهیه کرده 
و قصد فروشش را داشتم. در جریان بررسی این پرونده 
نوجوان به بزه ارتکابی اعتراف کرده و نگهدارى موادها 
را گردن گرفت. بدین ترتیب با توجه به ســن کم وى، 
قاضى پرونده نامبرده را به دو سال نگهدارى در کانون 

اصالح و تربیت و یادگیرى احکام دینى محکوم کرد.

حکم متفاوت یک قاضى
 براى نوجوان قاچاقچى
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

روتر MU-MIMO میان رده 
جدید نت  گیر

نصف جهان  شرکت نت گیر در ارایه محصوالت متنوع 
 AC پیشتاز است و دوست دارد در هر رده اى از استاندارد
یک مدل معرفى کرده باشد. اخیرا این شرکت یک روتر 
جدید از ســرى Nighthawk به نام R7000P در رده 
AC2300 معرفى کرد. مهم ترین ویژگى این روتر، مجهز 
بودن به فناورى MU-MIMO است که سرعت و کارایى 
دستگاه را تا حدود 80 درصد افزایش مى دهد. این روتر از 
پردازنده دو هسته اى با سرعت یک گیگاهرتزى برودکام، 
256 مگابایت حافظه رم، 128 مگابایت حافظه فلش و 
MIMO 3×3 استفاده مى کند و مجهز به 5 درگاه شبکه 
اترنت یک گیگابیتى (یک درگاه براى اتصال به مودم)، 
یک درگاه USB 2,0 و یک درگاه USB 3.0 است و سه 
آنتن خارجى دارد. عالوه بــر MU-MIMO، به فناورى 
Beamforming نیز مجهز اســت که امکان ارســال 
امواج رادیویى را در یک جهت خاص براى یک دستگاه 
خاص میسر مى کند. تعریف شبکه مهمان، دو فایروال 
 DDoS، IPv6، ابزار شناســایى حمالت ،NAT و SPI
OpenVPN، ReadyCloud و ReadyShare برخى 
از فناورى ها و قابلیت هاى نرم افزارى روتر جدید نت گیر 
هستند. این روتر روى فرکانس 2.4 گیگاهرتز سرعتى 
600 مگابیتى و روى فرکانس 5 گیگاهرتز سرعتى 1625 
مگابیتى به نمایش مى گذارد. قیمت اعالم شده براى روتر 
R7000P حدود 200 دالر است که گران به نظر مى رسد. 
نت گیر مى گوید این روتر براى بازى آنالین، استریم ویدیو 

و قابلیت هاى موبیلیتى مناسب است.

مرورگر وب سبک، ساده و 
روان اندروید !

نصف جهان   APUS Browser مرورگر وب ســاده، 
APUS- سبک، آسان، شیک و کوچک از گروه مطرح

Group براى اندروید است که با بیش از 5 میلیون بار 

دانلود از مارکت اندروید توانسته لقب یکى از بهترین و 
محبوب ترین مرورگرهاى اینترنت را به خودش بگیرد! 
با این وب بروزر مى توانید تمامى صفحات اینترنتى را با 
سرعتى باال و در محیطى بسیار زیبا مشاهده کنید و از 
داشتن یک مرورگر وب بى نظیر لذت ببرید! مرورگر وب 
اپوس بر خالف مرورگرهاى فایرفاکس و کروم که هر 
کدام از حجم تقریبى بــاالى 30 مگابایت برخوردارند، 
تنها یک مگابایت حجم دارد که امکان دانلود آن را براى 
تمامى کاربران ممکن مى سازد و همین موضوع مى تواند 
یکى از برگ برنده هاى این مرورگــر براى جلب نظر 
کاربران باشد چرا که با وجود آن که حجم این نرم افزار 
صدها بار از مرورگرهاى ذکر شده پایین تر است، با این 
حال کارایى  اصلى مانند پشتیبانى از تب هاى چندگانه، 
مصرف کمتر دیتا نسبت به مرورگر هاى دیگر و محیط 
روان و چشم نواز، همچنان در این اپلیکیشن وجود دارند! 
ضمن آن که امکانات فوق العاده اى مانند دانلود منیجر 
داخلى و حالت ”No Image“ نیز براى بارگزارى سریع 
صفحات در آن در نظر گرفته شده است باعث شده که 

نظر کاربران را جلب نماید!

تجهیز گوشى LGG6 به 
دستیار هوشمند گوگل

 LGG6 نصف جهان   به احتمال زیاد گوشــى جدید
نخستین گوشى غیر پیکسلى خواهد بود که دستیار 

هوشمند گوگل روى آن نصب شده است. 
گوگل وقتى در ماه اکتبر گذشته گوشى هاى پیکسل 
را معرفى کرد دستیار هوشمند را جزیى اساسى از آن 
اعالم کرد. ساندرا پیچاى در آن زمان گفته بود که این 

دستیار هوشمند گوگل شخصى شماست. 
قراردادن این دستیار هوشــمند روى دستگاه هاى 
دیگر باعث رشد سریع آن خواهد شد این استراتژى 
اســت که آمازون هم در مورد دستیار هوشمند خود 
در پیش گرفته و این اجازه را مى دهد که هر سازنده 
ســخت افزارى بتواند آن را روى دستگاه خود نصب 
کند. امسال در نمایشگاه CES 2017 شاهد انبوهى 
از محصوالتى بودیم که با دستیارهوشــمند آمازون 

کار مى کردند. 

مرکز ملى پاسخ گویى به سؤاالت دینى ، بزرگترین مرکز پاسخگویى شیعه ( از لحاظ وسعت موضوعات تخصصى و گستره 
مخاطبان) در جهان اسالم است که با هدف پاسخگویى تخصصى به سواالت و شبهات، توسط دفتر تبلیغات اسالمى حوزه 
علمیه قم تاسیس گردیده و با همکارى اساتید و فضالى حوزه علمیه قم در چهار حوزه پاسخگویى به پرسش هاى مراجعان 
پاسخ  مى گوید. این مرکز با توجه به گستردگى قلمرو معارف اسالمى و گوناگونى سؤاالت و شبهات ارسالی در زمینه هاى 
مختلف (کالم و اعتقادى، فلسفى، تاریخى، ســیره اهل بیت،  قرآن، فقه، حدیث، اخالق، تربیتى و...) با تشکیل گروه هاى 

پژوهشى به پاسخ دهی اهتمام ورزیده است . از این رو با توجه به امکانات موجود در واحد، شش گروه زیر شکل گرفت:
1ـ فلسفه و کالم،2ـ فقه و احکام ،3ـ اخالق ،4ـ تاریخ و سیاســت ، 5ـ قرآن و حدیث، 6- مشاوره ، هر یک از گروه هاى 
شش گانه، از مدیر گروه و چند محقق تشکیل شده است. در عین حال، سؤاالت وارده، فراتر و متنوع تر از گروه هاى تشکیلى 
است. این گونه پرسش ها به تناسب ارتباط با گروه هاى مذکور، به هر یک از گروه هاى تخصصى داده شده و پس از پاسخگویى 

فرستاده مى شود. پاسخ هاى آماده شده محققان، توسط مدیر گروه ها و مدیر پژوهش،  ارزیابى مى شود.
www.09640.ir :وب آدرس

 Looney Tunes Dash بازى زیبا و دوست داشتنى باگز بانى براى دستگاه هاى اندرویدى است که با طراحى واقعا 
زیبا و جذاب خودش شما را ساعت ها به گوشــى میخکوب خواهد نمود! سبک این بازى Run مى باشد و در آن باگز 
بانى، توئیتى، رودرانر و کایوت همگى با قابلیت هاى ویژه شان حضور دارند و با رد کردن هر مرحله، تعداد بیشترى از 

کاراکترهاى دنیاى لونى تونز را مالقات خواهید کرد! 
مثل تمام بازى هاى رانر در این بازى هم باید ســکه ها را جمــع آورى کنید، در مقابل موانــع جاخالى بدهید و  به 
مراحل باالتر برسید و ساعت ها خود را سرگرم ســازید! هر شــخصیت داراى خصوصیت ویژه اى است که تنها با 
صرف سکه هاى جمع آورى شده مى توانید از آن ها بهره ببرید، بنابراین بیشــتر از رد کردن مراحل باید تمرکزتان 
روى جمع کردن سکه ها باشد اگرچه در نســخه مود بازى امکان خرید رایگان شــخصیت ها وجود دارد!! هر چند 
ممکن اســت به علت وفور بازى هاى ســبک دوندگى، لونى تونز جدید از لحاظ گیم پلى تکرارى به نظر برســد، 
اما گرافیــک اچ دى و زیباى کارتونى آن از دالیلى اســت که موجب شــده کــه از بودن در محیط بازى دلســرد

نشوید.

راهنماى خرید

محصولى که در پیش رو دارید اسکنرى کوچک و قابل حمل 
است که توسط شــرکت کانن طراحى و تولیدشده است. 
این اسکنر کوچک با وزن یک کیلوگرمى خود به راحتى 
قابل حمل بوده و مى توانیــد از آن در منزل، اداره و یا حتى 
در حال حرکت و در محیط بیرون از آن استفاده نمایید. این 
دستگاه را مى توان یکى از سریع ترین اسکنرهاى قابل حمل 
محسوب نمود که مى تواند با سرعت 30 صفحه در دقیقه 
به صورت 2 رو اسناد را اسکن نماید. سیستم تغذیه  خودکار 
«ADF» این دســتگاه قادر اســت تا 20 برگ را در خود 
جاى داده و اسکن نماید. قابلیت اسکن کارت شناسایى و 
کارت هاى اعتبارى با کیفیتى خارق العاده در این دستگاه 
تعبیه شده اســت و مى توانید فایل هاى اسکن شده را در 
Google Docs و Evernote ذخیــره نمایید. پردازش 

تصویر پیشرفته  کانن در این مدل اسکن باکیفیت تا وضوح   
600DPI را ممکن ساخته اســت. قابلیت هاى پردازش 

تصویر مانند تشخیص خودکار رنگ و تشخیص خودکار 

جهت متن کیفیتى عالى را براى ایجاد فایل هاى pdf قابل 
جستجو فراهم مى کند.

نکته  بســیار مهم دیگر در مورد این اسکنر این است که 
در صورت انتخاب فرمت فایل pdf قابل جستجو سرعت 
اسکن کاهش نمى یابد. تنها چند اسکنر دیگر که همگى 
ساخت شــرکت کانن هســتند مى توانند از عهده  چنین 
کارى برآیند. حتى اســکنرهاى بسیار قدرتمند هم وقتى 
پاى تشخیص متن به میان مى آید دچار کاهش سرعت 
مى شوند. براى مثال اســکنر DR-C125 به هیچ عنوان 
دچار کاهش سرعت نمى شود و اسکنر P-150 تنها چند 
 Fujitsu ثانیه به آن افزوده مى شود. پرینترهاى دیگر، مانند
ScanSnap S1300 زمان بســیار زیــادى را صرف 

تشخیص متن مى کند.
عالوه بر سرعت باالى اســکن، P-215 عملکرد خوبى 
در دیگر تســت ها دارد. اسکن اســناد و تشخیص متن و 
ذخیره  آن ها به صورت فایل Word، دســتگاه مى تواند با 

 Times اسنادى با فونت PaperPort استفاده از نرم افزار
New Roman را در سایز فونتى به کوچکى 5 بدون هیچ 

اشتباهى اسکن کند. اسکنرهاى بسیار گران تر دیگر حداقل 
فونت هاى 9 را قادر هستند بدون اشتباه اسکن کنند.

  نتیجه گیرى
على رغم عملکرد ضعیف در اســکن کارت هاى ویزیت، 
دستگاه imageFormula P-215 بسیار تحسین برانگیز 
است. این اســکنر سرعت بســیار خوبى در ذخیره  اسناد 
به صورت فایل هاى قابل جستجو دارد. قابلیت هاى سیستم 
تغذیه  خودکار ADF و اسکن دو رو Duplex در آن تعبیه 
شده اند و تشخیص متن این اسکنر به صورت عجیبى دقیق 
است. ترکیب موارد فوق این اسکنر را هم به عنوان اسکنرى 
رومیزى و هم قابل حمل برنده  بى چون وچراى کالس خود 
مى کند و بدون شک انتخاب اول بسیارى از منتقدان است.

قیمت این اسکنر در حدود 900000 تومان است.
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سامانه 
پاسخگویى آنالین 
به سئواالت دینى

بازى دوندگى 
هیجان انگیز 
لونى تونز اندروید 

 
خانه هاى هوشمند روزبه روز 

پیشرفته تر مى شوند
نصف جهان  نمایشــگاه CES 2017 نشان داد که 
امسال؛ سال آینه هوشــمند نبود اما واقعا نمى توان 
از حاشیه هاى این نمایشگاه و اتفاقاتى که در آن رخ 
مى دهد، چشم پوشى کرد. پدیده آینه هوشمند مدتى 
است که معرفى شده و بیشتر از همه در پروژه هاى 
مفهومى DIY مورد استفاده قرار گرفته است. اما با 
رشد خانه هاى هوشمند؛ حاال شرکت هاى سازنده به 
این فکر افتاده اند که از فرصت هاى پیش آمده نهایت 
اســتفاده را ببرند و این مفهوم جالب را به مقبولیت 
عمومى برسانند. یکى از محصوالتى که چند هفته 
پیش در رویداد الس وگاس معرفى شــد "آینه هاى 
متصل گریفین" است  که از فضاى موجود به بهترین 
شکل استفاده مى کند: اما سه نکته را مى توان براى 
این محصول جدید بیان کرد: جالب؛ غیرضرورى و 

بیش از اندازه گران.
ولى وقتــى این شــرکت کــه در زمینه ســاخت 
اکسسورى هاى گوشى تخصص دارد؛ تصمیم گرفت 
تا تمرکز خود را روى فضاى خانه هاى هوشــمند قرار 
دهد و به همین منظور از ُتستر و قهوه ساز متصل استفاده 
کرد؛ آن گاه از یــک آینه هــزار دالرى به عنوان هاب 

استفاده کرد.
خانه هاى هوشمند به هاب نیاز دارند پس چه بهتر که این 
هاب وسیله اى باشد که هر روز هنگام برخاستن از خواب؛ 
نخستین کارى است که انجام مى دهید. اگر خانه شما 
به آینه هوشمند مجهز باشد؛ نوتیفیکیشن هاى دریافت 

شده را نشان تان مى دهد.

تلفیق کسب و کار با 
هوش مصنوعى

For-)نصف جهان  یک استارتاپ جدید به نام فوروارد
ward)، اولین کلینیک پزشکى علمى-تخیلى خود 

را اخیرا در سان فرانسیســکو افتتاح کرد. دفتر کار 
پزشــکان در این کلینیک جدید بر پایه گجت هاى 

جدید و فناورى هوش مصنوعى است.
بیماران به محض ورود به کلینیک با استفاده از یک 
iPad ثبت نام کرده و وارد یک اسکنر مى شوند که 

به طور سفارشى طراحى شده اســت. این دستگاه 
بالفاصله انواع داده هاى بیومتریک بیمار را پردازش 
کــرده و اطالعات به دســت آمــده از طریق یک 
اپلیکیشن روى گوشــى هوشمند کاربر در دسترس 
خواهد بود. بیمار در زمان ورود به اتاق معاینه با یک 
صفحه نمایش لمسى غول پیکر بر روى دیوار مواجه 
خواهد شد که تاریخچه پزشــکى بیمار و داده هاى 

بیومتریک اخیر بر روى آن قرار دارد.
در حیــن اینکه دکتر در مورد مســائل پزشــکى و 
ســالمت صحبت مى کند و تصمیم مى گیرد، یک 
سیستم هوش مصنوعى بر گفتگوى پزشک و بیمار 
نظارت کرده و یادداشــت ها را نمایش مى دهد و در 

نهایت درمان پیشنهادى را ارائه مى کند. 

کلیک

فناورانه

ترفندهاى اَپ هاى محبوب را بیشتر بشناسیم
اگر تازه شروع به اســتفاده از واتس اپ کرده اید یا این که 
مدت ها است با آن کار مى کنید؛ احتماال از برخى قابلیت ها 
و امکانات جالب این اپلیکیشن پیام رسان غافل بوده اید. در 
زیر مى توانید با برخى از این ویژگى هاى پنهان واتس اپ 

آشنا شوید.

1 - پیام ها را فرمت کنید
واتس اپ به کاربر اجازه مى دهد تا پیام را به ســرعت بولد 
یا ایتالیک کند. براى این  کار الزم است تا از کاراکترهاى 

خاص در دو طرف متنى که قرار است تغییر کند؛ قرار داد.
براى بولد کردن متن در واتس اپ از عبارت (*bold*)؛ 
Strike- و براى (_italicize_) براى ایتالیک کــردن از
through از عبارت (~strikethrough~) استفاده کنید.

2 - به پیام خود نشان ستاره بدهید
ستاره دار کردن یک پیام مناسب ترین روش براى رجوع به 
یک شماره تلفن؛ آدرس یا لینک موضوعى است که کسى 
براى شما ارسال کرده است. براى این کار انگشت تان را 
 Star براى چند لحظه روى پیام نگه دارید؛ سپس آیکون

را انتخاب کنید.
براى دیدن پیام هاى ستاره دار بر روى دستگاه iOS تب 
Star را که در پایین صفحه قــرار دارد انتخاب کنید. اما 

کاربران اندروید مى بایســت ابتدا روى دکمه Menu و 
سپس Starred Messeges ضربه بزنند.

3 - با چه کســانى بیشــتر از بقیه صحبت 
مى کنید؟

دوســت دارید بدانید بهترین دوســت تان در واتس اپ 
کیست؟ اگر آیفون دارید که پاســخ به این سئوال خیلى 

ساده است.

 Settings -> Data and Storage Use -> مســیر
Storage Use را دنبال کنید. یک لیست از مخاطبانى 

نمایش داده مى شود که بیشترین حافظه را روى گوشى 
شــما به خودشــان اختصاص داده اند. براى مشــاهده 
اطالعات و توضیحات بیشتر مى توانید روى هر کدام از 
مخاطبان این لیست ضربه بزنید. از جمله اطالعاتى که 
به شما نمایش داده مى شود تعداد پیام هاى ردوبدل شده؛ 

عکس ها؛  GIF ها و سایر موارد است.
 Settings -> Chat -> Chat کاربران اندروید مى توانند به
History -> Email Chat مراجعه کنند تا همین اطالعات 

را مشاهده کنند.

4 - توضیحات پیام ها را ببینید
تا به حال به این فکر کرده اید که چه زمانى پیام دریافت یا 
خوانده شده است؟ کافى اســت روى گوشى آیفون؛ پیام 
ارسال شده خودتان را به سمت چپ ســوایپ کنید تا به 
اطالعاتى که مى خواهید برسید. اما کاربران اندروید کافى 
است چند ثانیه انگشت شان را روى پیام نگه دارند و سپس 

روى آیکون "info" در باالى صفحه ضربه بزنند.

5 - صداى هر مکالمه اى کــه مى خواهید را 
قطع کنید

وقتى وارد یک جلسه یا سالن سینما مى شوید؛ از قابلیت 
Mute واتس اپ براى خاموش کردن صداى یک گروه یا 

مکالمه اى که با دوست تان داشته اید استفاده کنید.
اندرویدى ها براى این منظور مى توانند انگشت شان را روى 
چت موردنظر به مدت چند ثانیه نگه دارند و سپس روى 
آیکون اسپیکر باالى صفحه که یک خط روى آن کشیده 
شده ضربه بزنند. اما کاربران آیفون باید ابتدا مکالمه را باز 
کنند؛ سپس روى نام مخاطب یا گروه که باالى صفحه 
دیده مى شــود ضربه بزنند و ســپس Mute را انتخاب 

کنند.
واتس اپ این امکان را فراهم کرده تا صداى چت را براى 

مدت 8 ساعت تا یک سال قطع کنید.

6 - وضعیت « آخرین بــار آنالین» را پنهان
 کنید

دوست ندارید دوســتان یا مخاطبان رندوم(تصادفى) از 
Set- آخرین بارى که آنالین بوده اید باخبر شوند؟ به مسیر
tings -> Account -> Privacy -> Last Seen بروید.

واتس اپ براى این موضوع سه حالت را درنظر گرفته است: 
.Nobody ؛My Contacts ؛Everyone

7 - دیده شدن پیام را غیرفعال کنید
براى این که دیگران متوجه نشوند شما پیام ارسالى آن ها 
را مشــاهده کرده اید مى توانید قابلیت دیده شــدن پیام 
 Settings -> را غیرفعال کنید. براى این کار به مســیر
 Read بروید و تیک کنار گزینه Account -> Privacy

Receipts را بردارید.

ولى به این نکته توجه داشته باشید که غیرفعال کردن این 
گزینه باعث مى شود تا شــما هم متقابال از فهمیدن این 
مسئله که پیام شما خوانده شــده یا نه؛ محروم شوید. اما 
این قابلیت هم چنان در چت هاى گروهى فعال خواهد بود.

8 - از ذخیره کــردن پیش فرض عکس ها و 
ویدیوها جلوگیرى کنید

اگر به فضاى خالى روى گوشى اهمیت مى دهید مى توانید 
از واتــس اپ بخواهید تا عکــس یا ویدیوهــا را ذخیره

 نکند.
روى آیفون به مسیر Settings -> Chats بروید و گزینه 

Save Incoming Media را خاموش کنید.

متأســفانه چنین گزینه اى براى کاربران اندروید درنظر 

گرفته نشده است.
9 - واتس اپ را روى کامپیوتر اجرا کنید

برخالف تصور خیلى از کاربران؛ اجرا و استفاده واتس اپ 
روى کامپیوتر بسیار راحت است. انجام این فرآیند شامل 
انتخاب Whatsapp Within روى اپ موبایل؛ مراجعه به 
سایت web.whatsapp.com روى کامپیوتر و اسکن کد 

QR روى گوشى است.

10 - نوتیفیکیشن هاى انتخابى
به جاى این که از یک زنگ براى همه پیام هاى دریافتى 
اســتفاده کنید؛ مى توانید براى هــر مخاطب یک زنگ 
مخصوص تنظیم کنید. با ایــن  کار با دریافت پیام؛ بدون 
این که گوشى را نگاه کنید؛ متوجه مى شوید که آن را از چه 

کسى دریافت کرده اید.
کاربران اندروید باید روى آیکون منو ضربه بزنند و پس 
 View Contact -> Custom Notifications از آن به

بروند.
اما کاربران آیفون که از واتس اپ استفاده مى کنند کافى 
است روى چت مخاطب موردنظرشان ضربه بزنند و سپس 

به Custom Notifications بروند.

11 - مکالمه را اکسپورت کنید
اگر نیاز به ذخیره یکى از مکالمات خود دارید مى توانید آن 
را اکسپورت کنید. زمانى که به مکالمه خود نگاه مى کنید 
 More -> ضربه بزنید و ســپس به Menu روى دکمــه

Email Chat بروید.

روى آیفون؛ وارد چت شوید؛ روى نام مخاطب که در باالى 
صفحه دیده مى شود ضربه بزنید؛ سپس به پایین پنجره 

Contact Info بروید و Export Chat را انتخاب کنید.

هر دو پلتفرم به شما این امکان را مى دهند که با یا بدون 
مدیا مکالمه را اکسپورت کنید.

P-215 اسکنر قابل حمل کانن

رامین مشکاه



آگهىآگهى 2860سه شنبه  5  بهمن ماه 1111

مزایده
اجراى احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده اجرایى 46/95 ج خ/5 
جلسه مزایده اى مورخ 95/11/23 روز شنبه ساعت 8 الى 9 صبح برگزار نماید. پرونده لها خانم الهام الهى و  
علیه اقاى مسعود شمیالوى به نشانى اصفهان- خیابان صفه- بیمارستان الزهرا- اتاق عمل الکتیو با وکالت 
خانم آزیتا جعفرى به نشانى اصفهان- خیابان شهید نیکبخت غربى- مقابل دادگسترى- مجتمع وکالى 
ماکان 5- طبقه 5- واحد 56. محکوم به عبارتست از تعداد 400 عدد بهار آزادى و تعین مبلغ 6/000/000 
ریال بابت هزینه کارشناسى و مبلغ 2/128/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 2/550/000 ریال بابت 
حق االجراى دولت که با توجه به اینکه خودرویى از محوم علیه به مبلــغ 170/000/000 ریال در مزایده 
1395/7/15 فروخته شده و همچنین پرداخت 4 عدد سکه بهار آزادى و مبالغى که از حقوق و مزایاى نامبرده 
کسر گردیده مى بایست از کل مهریه کسر گردد. موضوع مزایده عبارتست از فروش سه دانگ امتیاز پروژه 
گل نرگس مربوط به شرکت تعاونى مرکز آموزش توپخانه که نزد آن شرکت مالکیت محکوم علیه توقیف 
گردیده است که هنوز اجرایى نگردیده اســت و صرفًا در حد امتیاز مى باشد که محکوم علیه طى قرارداد به 
شماره 206 به مورخ 1393/7/9  از آقاى ولى ا... اســدى خریدارى نموده است که طبق نظریه کارشناسى 
مشخصات امتیاز بدین شرح مى باشد. مجموعه آپارتمانى پروژه گل نرگس مربوط به شرکت تعاونى مرکز 
توپخانه بوده که در زمان مراجعه به آن تعاونى محترم پروژه ساختمان مذکور در مرحله صدور پروانه بوده و 
تاکنون به مرحله اجرایى نرسیده است و در حال حاضر نقشه جانمایى و وضعیت قرارگیرى آپارتمان ها و نیز 
تعداد بلوك آنها و وضعیت بررسى مى باشد. اینجانب پس از مطالعه پرونده و مراجعه به شرکت تعاونى مسکن 
آموزش توپخانه طى نامه شماره 95/233 مورخ 1395/6/8 از آن شــعبه محترم اجرا درخواست استعالم 
نموده که شرکت تعاونى محترم مرکز آموزش توپخانه طى جوابیه شماره 711278/3 مورخ 95/6/13 موارد 
مورد استعالم را به آن شعبه محترم اعالم نموده که با توجه به بند 1 مربوط به استعالم مذکور آقاى مسعود 
شمیالوى طى پرونده شماره 711278 مقدار 3 دانگ آپارتمان پروژه گل نرگس را دار بوده که مورد تایید 
آن تعاونى محترم مى باشد و مطابق با بند 2 جوابیه مذکور مبلغ واریزى جهت آن تعاونى محترم مسکن که 
توســط عضو اولیه پرداخت گردیده مبلغ 137/000/000 ریال بوده که طبق تبصره ماده 3 قرارداد منعقده 
شرکت تعاونى محترم مســکن این مبلغ جزو واریزى خریدار مورد محاسبه قرار مى گیرد و با توجه به بند 3 
جوابیه مذکور قیمت امتیاز متعلقه بابت سه دانگ امتیاز مذکور مبلغ 1/250/000/000 ریال اعالم گردیده 
است. لذا با توجه به موارد فوق الذکر و طى استعالم انجام شده از شرکت تعاونى محترم مسکن مرکز آموزش 
توپخانه مجموع ارزش 3 دانگ امتیاز پروژه گل نرگس با احتساب واریزى هاى انجام شده جهت تسهیالت 
آن به حساب آن تعاونى محترم مســکن مربوط به آقاى مسعود شــمیالوى تا این تاریخ مجموعًا به مبلغ 
1/387/000/000 ریال معادل یکصد و سى و هشت میلیون و هفتصد هزار تومان برآورد مى گردد. مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 
ده درصد قیمت کارشناسى را نقداً همراه داشته باشــند. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده 
از مورد مزایده با مراجعه به این اجرا از کم و کیف امتیاز مطلع گردیده، مزایده در ســاختمان اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى اصفهان واقع در خیابان نیکبخت- 200 متر باالتر از ساختمان کل دادگسترى اصفهان- 
ساختمان اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان- طبقه اول- واحد یک برگزار مى گردد. م الف: 33330  

اجراى احکام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/10/1318
حصر وراثت

حسین بیدرام گرگابى بشناسنامه شماره 1068 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 632/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان محسن بیدرام 
گرگابى بشناسنامه شماره 64 در تاریخ 95/3/4 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- حسین 
بیدرام گرگابى فرزند قدیرعلى شماره شناسنامه 1068 نسبت با متوفى (پدر).اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1726 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1406
حصر وراثت

ماریا صفارى بشناسنامه شماره 13 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 627/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان شمسى گلى بشناسنامه شماره 
676 در تاریخ 1395/5/1 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- حبیب کمال ایسنى فرزند 
محمد شماره شناسنامه 618 نســبت با متوفى (فرزند) 2- حسن کمال فرزند محمد شماره شناسنامه 181 
نسبت با متوفى (فرزند) 3- ماریا صفارى فرزند فضل ا... شماره شناسنامه 13 نسبت با متوفى (فرزند). اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 1724 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/10/1407
حصر وراثت

شماره: 51/95-95/10/27 معصومه سجود داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 65/95 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین فریدونى  بشناسنامه 
1909 در تاریخ 94/12/24  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- معصومه سجود (همسر) به ش.ش 3،  2- فاطمه صغرى مشرفى به ش.ش 52 (مادر) 3- محمد 
فریدونى به ش.ش 15 (پدر) 4- نســترن فریدونى به ش.ش 6220060148 (فرزند) 5- نرگس فریدونى 
به ش.ش 0312781415 (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1722 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1408
حصر وراثت

زهره دامادزاده بشناسنامه شماره 1240 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 612/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان توران اقبال 
اصفهانى بشناسنامه شــماره 681 در تاریخ 95/6/5 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- زهره دامادزاده فرزند بهاء شماره شناســنامه 1240 نسبت با متوفى (فرزند) 2- رضوان دامادزاده فرزند 
بهاء شماره شناسنامه 1261 نسبت با متوفى (فرزند) 3- سیاره دامادزاده فرزند بهاء شماره شناسنامه 163 
نسبت با متوفى (فرزند) 4- ثریا دامادزاده فرزند بهاء شماره شناسنامه 1224 نسبت با متوفى (فرزند) 5- سرور 
دامادزاده فرزند بهاء شماره شناسنامه 49133 نسبت با متوفى (فرزند) 6- هما دامادزاده فرزند بهاء شماره 
شناسنامه 55490 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1715 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1409
حصر وراثت

طیبه دهقانى بشناسنامه شــماره 1105 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 625/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان آمنه جواهرى 
بشناسنامه شماره 1874 در تاریخ 1394/7/13 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- طیبه 
دهقانى فرزند قربانعلى شماره شناسنامه 1105 نسبت با متوفى (مادر) 2- شکیال مقصودى شماره شناسنامه 
1271553899 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1721 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1410
مزایده

در پرونده 950149 و به موجب نیابت واصله مورخ 95/5/16 صادره از اجراى احکام دادگســترى خمینى 
شهر محکوم علهى رحیم نوربخش به پرداخت 117/759/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 
احمدرضا چوبداران و مبلغ 5/889/000 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، 
نموده است. صورت اموال مورد مزایده: یک دستگاه قله بر (ســنگبرى) به ابعاد 6*6*4 متر تک دیسک 
به قطر 160 سانتیمتر ، 4 پایه منصوب در سالن ، موتور 100 اسب بخار( البته پالك نامشخص) دور متغیر 
و اینورتور دار، داراى انبن ورتر مارك enc 1000 انکارســرى 1000 قلعه بر مستعمل ، فاقد شماره سریال، 
سازنده و تاریخ ساخت نامشخص ، اقد دیسک برش، داراى تابلو فرمان با کلید تغذیه 250 آمپر ، داراى قالبیت 
حرکت در 3 محور طول عرض ارتفاع، داراى کورس حرکت ارتفاعى حدود 2/5 متر، داراى اسکلت و شاسى 
سالم مجز به پله هاى دسترسى کلیه الکتروموتورها منصوب، با توجه به مشخصات فنى اشاره شده ارزش 
دستگاه به میزان 850/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه 
ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. 
زمان برگزارى مزایده: 95/11/20 ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: شعبه دوم حقوقى شاهین شهر 
محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی 
المجلس به همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز 
قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت 

داده شوند. م الف: 1727  اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر و میمه /10/1411
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759207043 شــماره پرونده: 9509983759201099 شماره بایگانی شعبه: 
951118 خواهان عبدالصمد کیانى خوزانى دادخواســتی به طرفیت خواندگان فریبا عمادى و سیدمهدى 
سجادى نایینى و شرکت تولیدى ریسندگى و بافندگى قدس اصفهان و فرحناز کیانى و على اصغر رضایى 
و فروغ عمادى با والیت على عمادى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک و تنفیذ قرارداد (غیرمالى)
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759201099 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/11 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1700 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1412
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه : 9510103759304478 شــماره پرونده: 9509983759301375 شماره بایگانى شعبه: 
951409 خواهان احمد معینى ناغانى دادخواســتى به طرفیت خوانده چراغعلى سلیمانى و کاوه عباسى و 
ابراهیم رفیعى به خواسته تخلیه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شهرستان شاهین شهر و میمه 
ارجاع و به کالسه 9509983759301375 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1395/12/9 و ساعت 9 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى ع مومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف: 1696 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1413
مزایده

در پرونده کالســه 950257 ح 1 اجرا و به موجب اجرابیه هاى صادره از شــعبه اول حقوقى دادگســترى 
شاهین شهر محکوم علیه کارفرماى فراورده  هاى گوشتى صنوبر به پرداخت 900/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له شهرام ذوفن و غیره و کارگران شرکت و مبلغ 20/000/000 ریال بابت حق االجراء 
در حق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال طلب خود اقدام به توقیف اموال نموده که به شرح 
ذیل توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى شده و مصون از اعتراض باقیمانده است. صورت اموال مورد 
مزایده: ردیف: 1- شرح: مبدل حرارتى به ظرفیت 180 فوت مکعب به شماره سریال 5489935 یکدستگاه 
(اســقاط)- مبلغ (ریال): 2/000/000 ،  2- کلکتور موتورخانه گرمائى و متعلقات (صافى 3  اینچ- والو 3  
 11 KW (ژن) اینچ- والو 2  اینچ- یکطرفه 4  اینچ- از هر کدام دو عدد)- 3/000/000 ،  3- الکتروموتور
کوپله با پمپ 4  اینچ یکدستگاه- پمپ و شاسى 4  اینچ یکدستگاه (1500 دور در دقیقه)- 12/000/000،  
4- جت واتر (الکتروموتور ژن KW 5 ســه فاز و انژکتــور)- 6/000/000 ،  5- ترانســفورماتور (ایران 
ترانســفو KVA – KV 1000 20/04) سال ساخت 1388 شماره ســریال 279308- 200/000/000،  
6- کابل کراسلینک (KV 20- 50×1 میلیمتر مربع) (بیست متر)- 1/800/000،  7- تابلوى اصلى توزیع 
برق: ایستاده شــامل دو ورودى و ســى و دو خروجى از زیر (کلیدها کمپاکت اتوماتیک قابل قطع زیر بار) 

یکدستگاه- 28/000/000،  8- بانک خازن به ظرفیت 330 کیلووار (رگوالتور 11 پله اى- کلید کمپاکت 
مرلن- ساخت پارس تابلو- سال 1387)- 23/000/000،  9- باالبر هیدرولیکى تکفاز باالن صنعت چهار 
چرخ سریال 860050 مدل EHL800 ارتفاع 8 متر- بار مجاز 130 کیلوگرم- 33/000/000،  10- باالبر 
هیدرولیک بظرفیت 2 تن منصوب به ســالن شــامل (اتاقک 2×3 بارتفاع 3 متر- الکتروموتور 10 اســب 
چین- تابلو برق)- 35/000/000،  11- مخزن روغن بظرفیت 1500 لیتر (جنس استیل با شیرگازى 2/5  
اینچ مرتبط)- 10/000/000،  12- شیر سردکن 1500 لیتر (استیل) (فاقد موتور و کمپرسور) داراى همزن 
(موتور گیربکس) و کندانسور تک فن و اواپراتور- 20/000/000،  13- چرخ گوشت مدل 4210 (استیل) 
با الکتروموتور 5  اســب- 10/000/000،  14- چرخ استخوان گیر با بدنه اســتیل و الکتروموتور 15  اسب 
داراى موتور گیربکس 2 کیلووات و گیربکس و دیفرانسیل- 18/000/000  ارزش کل اقالم مطروحه در 
14 ردیف فوق به مبلغ 401/800/000 ریال برآورد و اعالم مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناســى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا حسب تقاضاى محکوم لهم 
قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان: 17/11/95 ســاعت 9 صبح لغایت 10 صبح مکان: شعبه 
اول اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید: آدرس فوق الذکر با هماهنگى این اجرا. مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 2171290277002 واریز نماید و در صورت موافقت این اجرا حداکثر تا یک ماه فرصت دارد مابقى 
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر 5 
روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در 
روز مزایده درخواست کتبى خود را جهت شرکت در مزایده ارائه دهند. م الف: 1695  اجراي احکام شعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر/10/1414
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه : 9510103759304479 شــماره پرونده: 9509983759301374 شماره بایگانى شعبه: 
951408  خواهان احمد معینى ناغانى دادخواســتى به طرفیت خوانده سعید شریعت پور و سهراب امینى و 
محمود ملکیان نژاد به خواسته  تخلیه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر و میمه نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شهرستان شاهین 
شهر و میمه ارجاع و به کالسه 9509983759301374 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/9 و 
ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. م الف: 1698 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1415
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- منیژه ضرغام 2- ســحر نصیرى دادخواستى به خواسته مطالبه 
به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 689/95 ش 8 ح ثبت و براى 
مورخ 95/12/14 ســاعت 5 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1710 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1416
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- توران ضرغامى 2- افشین ساعدى دادخواستى به خواسته مطالبه 
به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 688/95 ش 8 ح ثبت و براى 
مورخ 95/12/14 ساعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1707 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1417
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به توران ضرغامى دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 690/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 95/12/14 ساعت 
6 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1709 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/10/1418
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به على انصارى پور دادخواســتى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم که به کالســه 691/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 95/12/14 
ساعت 6/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه 
هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر 
شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1708 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1419
حصر وراثت

نیلوفر محبى خدابنده لو بشناسنامه شماره 3860209353 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره 323/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
سیده گل افشار موسوى بشناسنامه شماره 2 در تاریخ 95/5/8 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- نیلوفر محبى خدابنده لو فرزند حسن شماره شناسنامه 3860209353 نسبت با متوفى (فرزند) 
2- سیدعلى موســوى فرزند سید نورعلى شماره شناسنامه 484 نســبت با متوفى (پدر) 3- گل زاده نشان 
سلیمانى فرزند وى سن شماره شناسنامه 29257 نسبت با متوفى (مادر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1706 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1420
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510103759207956 شــماره پرونده: 9509983759201263 شماره بایگانى شعبه: 
951287  خواهان ایرج حق شــناس نصرآبادى دادخواســتى به طرفیت خوانده عیســى ذورقى و رحمن 
صفارخوزانى به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرســى و تامین خواست ه مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
شاهین شهر واقع در استان اصفهان شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759201263 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى آن 1396/2/31 و ساعت 8 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 1704 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/10/1421
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103759105083 شماره پرونده: 9509983759101286 شماره بایگانى شعبه: 
951296  آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده آقاى خداداد نصیرى جونقانى فرزند 
ابراهیم :  خانم رخساره مهرپور فرزند مهرعلى دادخواستى به خواســته صدور حکم طالق به طرفیت شما 
به این شعبه تقدیم که به کالســه 951296 ح 1 ثبت، و براى روز یکشنبه مورخ 95/12/8 ساعت 11:30 
صبح تعیین وقت دادرسى گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه 
عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1703 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /10/1422

اجراییه
شماره: 344/95 ش 9 ح- 95/10/8 به موجب راي غیابى شماره 508 تاریخ 95/7/17 حوزه 9 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: شهروز مهاجر ایروانى فرزند جالل به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به انتقال سند قطعى موتور سیکلت به شماره انتظامى 619- 99639 به 
نام خواهان رحمت اله مهدوى فرزند حجت اله به نشانى شاهین شهر گلدیس خ سلمان آپارتمان هاى آمور 
پالك 3 واحد 7 و پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرسى هزینه عملیات اجرایى به عهده محکوم 
علیه است.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.

 م الف: 1719 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) 
10/ 1423

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغیه : 9510103759208034 شــماره پرونده: 9509983759201268 شماره بایگانى شعبه: 
951292  خواهان محمود اسحاقیان درچهء دادخواستى به طرفیت خوانده شرکت مخابرات شاهین شهر و 
اداره برق شاهین شهر و سروش اکبرى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى امتیاز تلفن تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین 
شهر واقع در استان شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759201268 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1396/3/6 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. م الف: 1714 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/1424 /10

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغیه : 9510103759207995 شــماره پرونده: 9509983759200938 شماره بایگانى شعبه: 
950954   خواهان حیدر شــهپر دادخواســتى به طرفیت خوانده اسمعیل عســگریان دهاقانى به خواسته  
اعســار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى 
به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر واقع در استان شــاهین شهر ارجاع و به کالسه 
9509983759200938 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/3/1 و ساعت 8 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 1705 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1425
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به معصومه تاج آبادى فراهانى خواهان عباس احمدى دادخواستى 
به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که 
به کالسه 618/95 ثبت و براى روز شنبه مورخ 95/12/14 ساعت 3/00 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است 
که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1711 

شعبه 6 حقوقی شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (گز)/10/1426
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به فرشاد خیاط پور خواهان عباس احمدى دادخواستى به خواسته 

تقاضاى مطالبه مبلغ شش میلیون تومان در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 
616/95 ثبت و براى روز شنبه مورخ 95/12/14 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است که با توجه 
به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1712 شعبه 

6 حقوقی شوراى حل اختالف شاهین شهر و میمه (گز) (مجتمع شماره یک)/10/1427
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759206432 شــماره پرونده: 9509983759200500 شماره بایگانی شعبه: 
950513 خواهان محمدرضا حیدرى و جمشید حاج حیدرى دادخواستی به طرفیت خوانده شهرام جمالزاده 
به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759200500 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/02/02 و ساعت 11:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1311 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1428
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى حسن خســروى خواهان خانم خدیجه هادیزاده دادخواستى با 
موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 784/95 
ش 9 ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 ســاعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1728 شعبه نهم حقوقی شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1429
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه : 9510103759206556 شماره پرونده: 9509983759201076 شماره بایگانى شعبه: 
951093  خواهان رمضانعلى یزدانى دادخواســتى به طرفیت خوانده ســولماز واحدیان وسونیا واحدیان و 
محمدعلى واحدیان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین 
شهر نموده که جهت رســیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شــاهین شهر واقع در استان 
شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759201076 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/2/4 و 
ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. م الف: 1422 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/1431 /10
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه: 9510103759207800 شــماره پرونده: 9509983759200669 شماره بایگانى شعبه: 
950685  خواهان قاسم دهقان کلیشادى دادخواستى به طرفیت خوانده غالمحسین ذاکرى و سامان ذاکرى 
و محمد ذاکرى به  خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شــاهین شهر واقع در استان اصفهان شاهین 
شهر ارجاع و به کالسه 9509983759200669 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/2/17 و ساعت 
8 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف: 1717 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/10/1432
حصر وراثت

پوریا بختیارى نژاد بشناسنامه شماره 3365 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 618/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان بهمن بختیارى نژاد 
به شناسنامه شــماره 1691 در تاریخ 1395/10/02 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- فاطمه امام بخش فرزند حیدرقلى شماره شناسنامه 761 نسبت با متوفى (همسر) 2- پیمان بختیارى نژاد 
فرزند بهمن شماره شناســنامه 11 نســبت با متوفى (فرزند) 3- پژمان بختیارى نژاد فرزند بهمن شماره 
شناسنامه 193 نسبت با متوفى (فرزند) 4- پوریا بختیارى نژاد فرزند بهمن شماره شناسنامه 3365 نسبت با 
متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1713 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/10/1433
حصر وراثت

فریبا محبوبى بشناسنامه شماره 841 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 609/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان کتان خواجه مالى بشناسنامه 
شــماره 84 در تاریخ 1379/6/15 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- سردار دریس 
فرزند سردار شماره شناسنامه 681 نسبت با متوفى (فرزند) 2- فرشته محبوبى فرزند رضا شماره شناسنامه 
300 نسبت با متوفى (فرزند) 3- فرزانه محبوبى فرزند رضا شماره شناسنامه 376 نسبت با متوفى (فرزند) 
4- فریدون محبوبى فرزند رضا شماره شناسنامه 955 نسبت با متوفى (فرزند) 5- فریبا محبوبى فرزند رضا 
شماره شناسنامه 841 نسبت با متوفى (فرزند).اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1720 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/10/1434
حصر وراثت

مصطفى شاه رجبیان بشناسنامه شماره 70 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 637/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباسعلى شا رجبیان 
بشناسنامه شماره 8 در تاریخ 1395/9/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مرتضى 
شاه رجبیان گرگابى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 1763 نسبت با متوفى (فرزند) 2- مصطفى شاه رجبیان 
گرگابى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 70 نســبت با متوفى (فرزند) 3- احمد شاه رجبیان گرگابى فرزند 
عباسعلى شماره شناسنامه 38 نسبت با متوفى (فرزند) 4- محمود شاه رجبیان گرگابى فرزند عباسعلى شماره 
شناسنامه 0 صفر نسبت با متوفى (فرزند) 5- زهرا شاه رجبیان گرگابى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 37 
نسبت با متوفى (فرزند) 6- معصومه حق شناس گرگابى فرزند محمد شماره شناسنامه 25 نسبت با متوفى 
(همســر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1731 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/10/1435
اجراییه

شماره: 167/95 ش 5 ح - 95/5/13 به موجب راي شماره 561 تاریخ 95/7/13 حوزه پنجم شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه حمید ایگدر به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت چک شماره 9413/730800 و اصل خواسته و مبلغ 
1/325/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/5 لغایت اجراى حکم در حق 
محکوم له محمدعلى هارونى به نشانى خمینى شهر جوى آباد خ شمس خ ولى عصر کوچه بن بست 27  و 
پرداخت هزینه هاى اجرا به عهده محکوم علیه مى باشــد. ماده 34 قانون شوراهاى حل اختالف: چنانچه 
محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالى از وى به دست نیاید با تقاضاى ذینفع و دستور قاضى مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجرا محکومیت هاى مالى به اجرا احکام دادگسترى اعالم مى شود. م الف: 1699 

شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه(مجتمع شماره یک)/1436 /10
مزایده

کالسه 950235- 95/10/28 در پرونده هاى مربوطه بر مطالبات جمعى از پرسنل شرکت کاشى نیلو و به 
موجب دادنامه هاى صادره از شعب حقوقى دادگســترى نجف آباد محکوم علیه شرکت صنایع کاشى نیلو 
محکوم است به پرداخت على الحســاب 67/200/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى 
و غیره در حق محکوم لهم و مبلغ ریال نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب 
آقاى على صابرى بشرح ذیل ارزیابى گردیده اســت.1-  موجودى اموال قطعات شرکت کاشى نیلو 1-1 
شامل مجموعه قطعات و تجهیزات مکانیکال و الکتریکال متعلق به واحد هاى تولید شرکت ائمه از 9 خط 
تولید (پرس، گردگیر، کوره خشک کن، خط لعاب، واگن، کوره پخت) مستقر در سالن هاى 1 و 2 و 3، واحد 
بسته بندى، واحد پولیش (ســاب )، واحدتهیه بدنه، واحد لعاب، واحد اسپرى، واحد تاسیسات، واحد سنگ 
شکن، واحد تعمیرات، پست برق، ایستگاه گاز، و سایر موارد در مجموعه محیطى شرکت مى باشد. 2-1 با 
عنایت موجودى انبار که در قالب یک فایل PDF که توسط سیداصغر حسینى مسئول امورمالى در اختیار 
اینجانب کارشناس منتخب قراردادند، بررســى و ارزیابى کیفى و کمى بر روى آن انجام گرفت، که شامل 
8317 ردیف قلم کاال و تجهیزات موجودى در انبار میباشد. 3-1بنابراین از این مقدار موجودى حدود ٪10 
به لحاظ جنس که قالبا از پالستیک و الســتیک، کائوچو بدلیل ماندگارى طوالنى و عدم مصرف بموقع، 
مستهلک شــده. 4-1 ح دود 15 درصد از موجودى انبار: قطعاتى است که متعلق به دستگاه هاى و ماشین 
آالتى بود که فروخته شــده، زمینه مصرف و کارایى الزم را ندارند، از رده خارج بر مبناى اســقاطى قیمت 
تعیین شده. 5- 1 حدود 20 درصد از موجودى اموال قطعات به دلیل استفاده و به کارگیرى بر روى دستگاه 
و سایر تجهیزات موجود در شرکت قابلیت اســتفاده مجدد ندارند، بر مبناى مستعمل قیمت گذارى شده. 
6-1 بنابراین 55 درصد قطعات مکانیکال و الکتریکال و عمومى موجودى انبار قابل اســتفاده و مورد نیاز 
دستگاه و سایر تجهیزات موجود در شرکت دارا میباشــند. لذا ارزش کل موجودى انبار بر حسب میانگین 
قیمت تبصره هاى بند 1 گــزارش برابر 29/700/000/000 ریال تعییــن و اعالم مى گردد. 2- موجودى 
 PDF انبار مواد، سیلوها واقع در ضلع شمالى شــرکت 1-2 مجموع موجودى انبار که در قالب یک فایل
که توسط مسئول انبار جناب کریمى ثابت در اختیار این جانب کارشــناس منتخب قراردادند. شامل 419 
ردیف قلم کاال موجود در انبار میباشد. 2-2 شامل مواد تشکیل دهنده بدنه (بیسکوییت) کانى هاى رسى، 
کائولن ها، سیلیس، کربنات کلسیم، انواع اکســیدها، کربنات ها، فیریت ها، مواد لعاب، ابزار لقمه پولیش، 
انواع رنگ ها و رزین هاى مایع، پودرى اســتفاده در بنده و لعاب، گلوله سرامیکى و... 3-2  طى بررسى که 
انجام شد، 25 درصد مواد موجود به دلیل از دست دادن خواص ترکیبى (شیمیایى) و تاریخ انقضاء مصرف 
غیرقابل اســتفاده. 4-2 معادل 15 درصد مواد موجود در انبار مواد اولیه با توجــه به کاهش تولید به تاریخ 
انقضاى مصرف رسیده، باعث کاهش خواص ترکیبى (شیمیایى) آنها شده 5-2 بنابراین معادل 60 درصد 
مواد در انبار داراى قابلیت اســتفاده در تولید کاشى و سرامیک هســتند که ارزش آن ها برحسب میانگین 
قیمت تبصرهاى بند 2 گزارش برابر 27/000/000/000 ریال تعییــن و اعالم میگردد 3- موجودى انبار 
ضایعات فلزى و غیر فلزى 1-3 شامل ماشــین آالت و تجهیزات کارگاهى اسقاطى باسکول کش به ازاى 
یک کیلوگرم 6000 ریال تعیین گردد.  2-3 تعدادى جعبه که در آن قالب هاى مربوط به پرس ها و ســایر 
قطعات مرتبط با ماشین آالت خطوط تولید مانند پرس ها، کوره ها، بســته بندى و ... نگهدارى مى شود، 
باســکول کش به ازاى یک کیلوگرم 50000 ریال تعیین گردد. 3-3 مواد اولیه فلزى جهت مصرف واحد 
تعمیرات، شامل تسمه، میلگرد، چهارگوش، قوطى و پروفیل، لوله در اندازه و ابعاد مختلف، باسکول کش به 
ازاى هر یک کیلوگرم 14000 ریال تعیین مى گردد. 4-3 برآورد تقریبى موجودى انبار ضایعات حدود برابر 
4/600/000/000 ریال تعیین و اعالم مى گردد. دو عدد مخزن ذخیره گاز LPG مایع: به طول 10 متر و 
قطر حدود 3/5 متر از جنس فوالد مقاوم به خوردگى، جمعاً به ارزش 500/000/000 ریال تعیین و اعالم مى 
گردد. یک دستگاه جراثقال سقفى به ظرفیت 3 تن نصب شده در کنار انبار محصول به همراه کلیه متعلقات 
و بانضمام ســازه فلزى در ابعاد 5*18*35 متر، مســقف، جمعًا به ارزش 400/000/000 ریال مى گردد. 
لوازم و تجهیزات ادارى در قالب یک فایل PDF: که توسط سیداصغر حسینى مسئول امورمالى در اختیار 
گذاشته به لحاظ کمى برابر 5008 ردیف در شــرکت موجود مى باشد. 1-6- به طور مختصر به مواردى از 
آنها در چهار ردیف ذیل اشاره شده (مبناى کمى آنچه در فایل PDF آمده است) 2-6- صندلى فلزى ثابت 
و چرخ دار ادارى، میزهاى ادارى فلزى و چوبى، مبلمــان ادارى، پذیرایى، صندلى و میزهاى ادارى چوبى، 
MDF میز کنفرانس، درایو، انواع فایل، میز رایانه و ... 3-6- انواع بخارى گاز ســوز، آبگرم کن مخزنى و 
دیوارى، یخچال در ظرفیت و اندازه هاى مختلف، کولر گازى و آبــى در اندازه و ظرفیت هاى مختلف و ... 
4-6- لوازم و تجهیزات، دستگاه هاى کپى، چاپگر لیزرى، حدود 100 سیستم رایانه (کیس، مانیتور، کیبورد) 
، تلویزیون قدیمى و جدید LCD  و LED در ســایز و مدل هاى مختلف، دوربین فیلم بردارى، عکاسى، 
دستگاه ساعت زن حضور و غیاب، انواع گوشى تلفن ثابت با سیم و بى سیم در مدل هاى مختلف و دوربین 

حفاظتى مداربسته، فایل سه کشو چوبى MDF سایز کوچک و بزرگ، جا لباسى فلزى با پایه سنگ، کازیو 3 
طبقه چوبى و پالستیکى، کمد ادارى MDF، دستگاه منگنه زن بزرگ و کوچک، ماشین حساب رومیزى، 
دستگاه فاکس (تلفکس)، پرینتر تک کاره، پرینتر و دستگاه کپى 3 و 4 کاره، دستگاه ساعت زن انگشتى و 
کارت خوان، همراه با سیستم، آبسرد کن، تخته وایت برد در سایز بزرگ و کوچک و.... 5-6- ارزش آنها بر 
حسب میانگین قیمت تبصرهاى بند 5 برابر 5/000/000/000 ریال تعیین و اعالم میگردد. توضیحًا: کلیه 
اموال منقول صنعتى که در 6 بند کلى و جزئى بصورت تفکیک شده در گزارش آمده به لحاظ کیفى ارزش 
و قیمت آن ها مشخص شده، بنابراین به لحاظ کمى اطالعات در اختیار این جانب کارشناس منتتخب مى 
باشد، در صورت فروش از طریق تشــریفات قانونى مزایده، بنابر درخواست در اختیار برنده مزایده قرارداده 
خواهد شد. سرجمع کل بند 1 الى 6 برابر 67/200/000/000 ریال (شش میلیارد و هفتصد و بیست میلیون 
تومان) مشخص و اعالم مى گردد. مستدعیست جهت پرداخت حق الزحمه طبق تعرفه کانون کارشناسان 
رســمى ماده 11 و تبصره 5 و لحاظ هزینه ایاب و ذهاب حداقل به مدت یکماه مبلغ 100/000/000 ریال 
تعیین و اعالم میگردد، دستور پرداخت و واریز به حساب سپرده دادگسترى مقرون فرمایید. باتوجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد و در تاریخ 95/11/18 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که در قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به حساب 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده به 
کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد، ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3201  اجراى احکام حقوقى دادگسترى

 نجف آباد/10/1439

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9510463624700021 درخواســت:  شــماره 
9509983624700273 شــماره بایگانى شــعبه: 950295 در پرونده کالسه 
950295 شعبه اول بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اردستان در خصوص 
قسمتى از شکایت خانم زهرا جمشیدیها علیه متهم مجهول المکان آقاى هادى 
کاویانپور فرزند محمد دایر بر اذیت و آزار مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسى 
کیفرى قرار منع تعقیب صادر شده است. م الف: 391 شعبه اول بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اردستان/10/1469

احضار
پرونــده:  شــماره   9510463761500037 درخواســت:  شــماره 
9409983761501136 شماره بایگانی شعبه: 941223 نظر به اینکه آقاى صفر 
خدادادى و خانم ها 1- سارا اسدى 2- ویدا خداینده به اتهام آلودگى محیط زیست 
از طرف این دادسرا به شکایت شهردارى شاهین شــهر تحت تعقیب مى باشد و 
ابالغ و احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او (مجهول المکان بودن وى) 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد 
شد. م الف: 1725 شــعبه چهارم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/10/1430

احضار
شماره درخواست: 95104637600003 شماره پرونده: 9509983761300033 
شماره بایگانى شعبه: 951394 به شــرح محتویات پرونده  کالسه 951394 ك 
102 دادگسترى شــاهین شــهر آقاى غالمرضا لوئى مکانى فرزند عبداله فعال 
مجهول المکان متهم اســت به توهین و تهدید ک ه تحت پیگرد قانونى میباشد 
و براى روز سه شــنبه مورخ 1395/12/10 ســاعت 9:30 وقت رسیدگى تعیین 
گردیده، فلذا به استناد ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصا یا همراه 
یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر 
اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1718 شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/11/124

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9510103624100190 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983624000464 شماره بایگانى شــعبه: 950165 در خصوص شکایت 
مهدى بهفر علیه متهم محمد کشمیرى فرزند محمدعلى به اتهام اهانت و نشر 
اکاذیب با توجه به مجهول المکان بودن متهم، بدینوســیله در اجراى ماده 174 
قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب به ایشــان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر 
آگهى جهت پاسخگوئى به اتهام خود در این شعبه حاضر گردد. در غیر اینصورت 
اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 388 شعبه دوم دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان اردستان/10/1470

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9510463624700019 درخواســت:  شــماره 
9509983624700256 شــماره بایگانى شــعبه: 950275 نظر بــه اینکه در 
پرونده کالسه 950275 بازپرسى متهم آقاى سیدمرتضى حسینى سمنانى فرزند 
سیدحسین به اتهام افترا نســبت به آقاى جالل میرحیدرى از طرف این دادسرا 
تحت تعقیب میباشــد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین وســیله در 
اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار آگهى در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اردستان 
جهت پاسخگوئى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد 
مقرر اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 389 دادســتان عمومى و انقالب 

اردستان/10/1471

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9510463624700018 درخواســت:  شــماره 
9509983624700150 شماره بایگانى شعبه: 950161 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 950161 بازپرســى متهم سیدعلى حســینى فرزند سیدحسن به اتهام 
سرقت خودروى سوارى پراید از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد با توجه به 
مجهول المکان بودن نامبرده بدین وسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى 
کیفرى مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه اول 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اردستان جهت پاسخگوئى به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونى معمول خواهد 

شد. م الف: 390 دادستان عمومى و انقالب اردستان/10/1472

ابالغ 
پرونــده:  شــماره   9510103624001741 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983624800064 شماره بایگانى شــعبه: 940599 در خصوص شکایت 
پلیس اطالعات اردستان علیه متهم محمدرضا نوع پرســت اسفروشانى فرزند 
رحیم به اتهام استفاده از ســند مجعول رسمى و کارت پایان خدمت جعلى و ارائه 
اسناد و مدارك خالف واقع در جهت دریافت گذرنامه و ارائه هویت دروغ موضوع 
ماده 9 قانون تخلفات جرایم و مجازات ها و معاونت در جعل سند رسمى با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم، بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى 
کیفرى مراتب به ایشــان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه 
حاضر گردد. م الف: 392 شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اردستان/10/1473
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اعضاي کابینه دولت بولیوي استعفاي    فارس|
جمعی خود را به «اوو مورالس» رئیس جمهور این کشور 

ارائه می کنند.
«کارلوس رومرو» وزیر کشوربولیوي اعالم کرد: همه ما 
درجلسه کابینه نامه استعفاي خود را امضا و ارائه می کنیم 
تا به رئیس جمهورآزادي عمــل کامل بدهیم که بتواند 

همکاران خود را انتخاب کند.
مورالس روز جمعه از ایجاد تغییراتــی درکابینه خبر داد 
واعالم کرد: ازیک قانونگذاربراي وزارت کشوراستفاده 
نخواهد کرد زیرا ازاین فرمول تجربه هاي بدي به دست 

آورده است.
وي همچنین تأکید کرد: برکناري یک یا دو وزیربه دلیل 
ســوء مدیریت ومابقی تغییرات با هدف میدان دادن به 
نســل هاي جدید و یا به درخواست برخی مقامات براي 

استراحت انجام می شوند.
دربولیوي این اقدام به نوعی به یک رســم تبدیل شده 
است که وزراي دولت پیش از 22 ژانویه، سالگرد تأسیس 
دولت چند ملیتی بولیوي، استعفا می دهند تا رئیس جمهور 
بتواند همکاران جدیدي براي خودش انتخاب کرده و یا 

برخی از آنان را دردولت خود همچنان باقی نگه دارد.

  ایرنا | «پاپ فرانسیس» رهبرکاتولیک هاى جهان 
در مصاحبه اختصاصى با روزنامه «ال پائیس» خاطرنشان 
کرد که وى پیش از آنکه بخواهد در مورد «دونالد ترامپ» 
اظهارنظر کند، منتظر خواهد ماند تا ببیند وى چه اقداماتى 

انجام خواهد داد.
پاپ گفت: نمى خواهم در مورد افراد زود قضاوت کنم. منتظر 

خواهم بود تا شاهد اقدامات ترامپ باشم.
پاپ درادامه گفت که در دهه 30 «آدولف هیتلر» توسط مردم 

در آلمان انتخاب شد و سپس وى مردم را نابود کرد.
رهبر کاتولیک هاى جهان همچنین این انتقاد را نیز مطرح 
کرد: در دوران بحران ها ما به دنبال «ناجى» براى بازگرداندن 
هویتمان هستیم و با دیوارها و سیم خاردارها در برابر دیگر 

مردم از خودمان دفاع مى کنیم.

پاپ افزود: آلمان در دهه 30 به دنبال یک رهبر بود؛ کسى که 
هویت را به این کشور بازگرداند. مرد کوچکى به نام آدولف 
هیتلر اعالم موجودیت کرد که مــى گفت«من مى توانم 
انجامش دهم.» البته هیتلر قدرت را ندزدید. وى توسط مردم 

انتخاب شد اما پس از آن مردم را نابود کرد.
پاپ درپاســخ به ســئوالى در مورد نگرانى هــا از افزایش 
پوپولیسم در اروپا و آمریکا گفت: بحران ها موجب ترس و 
هشدار مى شود. به نظر من آشکارترین نمونه پوپولیسم اروپا، 
آلمان سال 1933 بود. آلمان در آن زمان در حال فروپاشى 
بود. نیاز به بیدار شدن داشــت. به دنبال هویت و یک رهبر 
بود که بتواند شخصیت این کشور را احیا کند. هیتلر اعالم 
موجودیت کرد و گفت که مى تواند ایــن کار را انجام دهد.
همه آلمانى ها به هیتلر رأى دادند. اما هیتلر مردم را نابود کرد.

دادستانان کره  جنوبى وزیر فرهنگ و یکى از 
مشــاوران عالى رئیس جمهور این کشور را به 
اتهام قرار دادن اسامى هنرمندان برجسته کشور 
و از منتقدان دولت در لیســت سیاه بازداشت 

کردند.
به گزارش تســنیم، «چو یون ســان» وزیر 
فرهنگ و «کیــم کى چون»، رئیس ســابق 
دفتر رئیس جمهور کره  جنوبــى به دلیل قرار 
دادن نام هزار تن از هنرمندان و شخصیت هاى 
فرهنگى در لیست ســیاه و خارج کردن آنها از 
برنامه بودجه دولتى مورد پیگرد قانونى گرفته 

و بازداشت شدند.
عالوه بر این، ســه تن دیگر از مقامات سابق 
دولت «پارك گئــون هائــه» رئیس جمهور 
استیضاح شده کره  جنوبى نیز به علت ادعاهایى 

مشابه بازداشت شده اند.
بازداشت این مقامات برجسته در حالى صورت 
گرفته که دادگاه مرکزى ســئول درخواست 
دادستانى براى بازداشــت این افراد را به علت 
سوءاســتفاده از قدرت و ســایر اتهامات تأیید 

کرده است.
این اتهامــات در حالى علیــه مقامات دولت 
پارك مطرح مى شــود که پیش از آن انفجار 
رسوایى سیاسى علیه رئیس جمهور این کشور 

به استیضاح وى منجر شده بود.
در حال حاضر دادگاه قانون اساســى در حال 
بررسى این مسئله است که آیا به طور رسمى 
به ریاست جمهورى پارك خاتمه دهد و دستور 
برگزارى یــک انتخابات زودهنــگام را صادر 

کند یا نه.
دادستان ها، رئیس جمهور استیضاح شده کره  
جنوبى را به سوءاستفاده از قدرت به نفع دوست 
قدیمى اش که از تجار این کشــور محسوب 

مى شود، متهم کرده اند.
با این حال پیش از این و در روزهاى گذشــته  
دادســتانان کــره  جنوبى با ناکافــى خواندن 
شواهد علیه رئیس شــرکت سامسونگ براى 
وى حکمى صادر نکردنــد. برخى گزارش ها 
حاکى از آن بود که رئیس این شرکت تجارى 
بزرگ مبالغ هنگفتى را به شرکت هاى متعلق 

به دوست نزدیک پارك پرداخت کرده است.

  مهر | حزب حاکم سوسیالیست فرانسه خود را 
مهیاى نخســتین دور از انتخابات درون حزبى مى کند، 
حال آنکه نظرسنجى ها احتمال پیروزى نامزد منتخب 
جناح چپ را در انتخابات ریاست جمهورى 2017، بعید 

مى دانند.
ســوت آغاز نبرد بــراى انتخاب نامــزد منتخب حزب 
سوسیالیســت فرانســه براى ورود به رقابت مقدماتى 
ریاست جمهورى 2017 که در ماه میالدى آوریل برگزار 

مى شود، روز یک شنبه به صدا در آمد.
در حالى که «مانوئل والس» نخســت وزیر سابق دولت 
«فرانســوا اوالند» رئیس جمهورى فعلى و اصلى ترین 
نامزد جناح چپ به ســختى براى حفظ دســتاوردهاى 
کارنامه سیاسى خود تالش مى کند؛ تا اینجاى امر، دیگر 
نامزدهاى این جبهه نظیر «بنوا آمون» وزیر سابق آموزش 
و «آرنو مونتبورگ» وزیر پیشین اقتصاد، شانه به شانه وى 

در نظرسنجى ها پیش رفته اند.
رقابت هاى درون حزبى سوسیالیست ها و دیگر متحدین 
چپگرا، در دو مرحله انجام مى شود که در مرحله نخست 
آن که برگزار شد، شاهد زورآزمایى هفت نامزد انتخاباتى 

بودیم.
مرحله دوم، در 29 ژانویه (10 بهمن) برگزار مى شود تا از 
میان دو نامزد باقیمانده در گود، تنها یکى به رقابت برون 

حزبى 23 آوریل راه یابد.
در این میان، صــرف نظر از آنکه چه کســى پیروز دور 
دوم رقابت درون حزبى سوسیالیســت هــا خواهد بود، 

پیش بینى ها حاکى از آن است که هیچیک از نامزدهاى 
جناح چپ، به دور دوم انتخابات برون حزبى که در هفت 
ماه میالدى ِمى برگزار مى شود، راه نخواهد یافت و در 
آن تاریخ باتوجه به گردش تمایالت اروپا به احزاب دست 
راستى، احتماًال شاهد زورآزمایى «فرانسوا فیون» از حزب 
راست میانه «جمهوریخواهان» و «مارین لوپن» از حزب 

راست افراطى «جبهه ملى» خواهیم بود.
گفتنى اســت حزب سوسیالیســت که براى دهه هاى 
متوالى به تناوب قــدرت را میان خود و راســت میانه، 
تقسیم کرده است؛ براى نخستین بار به دالیلى از جمله 
ســرخوردگى مردم از اتحادیه اروپا، عدم توفیق در مهار 
بحران مهاجرت و البته ناتوانى اوالند به ســامان دادن 
اوضاع اقتصادى و کاهش چشمگیر نرخ بیکارى، میدان 

را براى حزب راست افراطى خالى مى کند.
در این میان، اقدام «امانوئل ماکرون» وزیر سابق اقتصاد 
که با جدایى از سوسیالیست ها تصمیم گرفت تا در مقام 
نامزد مستقل در انتخابات شــرکت کند، در ربودن آراء 
والس در دور مقدماتى انتخابات بــرون حزبى (آوریل) 
بى تأثیر نخواهد بود به ویژه که هر دوى آنها باید شانس 
خود را در جلب حمایت رأى دهندگان میانه رو تر بیازمایند 
و در این میان حتى پیش بینى مى شود که ماکرون برترى 
فیون را نیز به چالش بکشــد. با این حال، نظرسنجى ها 
حاکى از آن است که والس در هر دو دور انتخابات درون 
حزبى سوسیالیســت ها که به ترتیب در 22 و 29 ژانویه 

برگزار مى شود، پیروز میدان خواهد بود.

 تارنماى مؤسســه «پاســپورت ایندکــس» در آخرین 
رتبه ســنجى خود در خصوص «قدرت سفر» گذرنامه 
کشورهاى مختلف که شــهروندان آن مى توانند بدون 
نیاز به روادید به بیشــترین مقصدها سفر کنند، گذرنامه 

ایتالیایى را در رتبه چهارم جدول جهانى قرار داد. 
به گزارش مشــرق، در رتبه بندى سال 2017 میالدى 
مؤسسه «پاســپورت ایندکس»، گذرنامه آلمان همانند 
ســال قبل، در صدر جدول قرار گرفته اســت، چرا که 
شهروندان آلمانى مى توانند بدون نیاز به روادید به 158 

کشور جهان سفر کنند. 
همچنیــن در مکان دوم این رتبه ســنجى، کشــورهاى 
سوئد و ســنگاپور قرار گرفته اند و شهروندان این دو کشور 
مى توانند به 157 کشور جهان بدون نیاز به روادید سفر کنند. 
در رده سوم جدول، کشورهاى دانمارك، فنالند، فرانسه، 
اسپانیا، سوئیس، نروژ، انگلیس و آمریکا جاى گرفته اند 

و شهروندان این کشور ها مى توانند به 156 کشور بدون 
روادید سفر کنند. 

گذرنامه ایتالیایى نیــز به همراه گذرنامــه هاى هلند، 
اتریش، بلژیک، لوکزامبــورگ، پرتغال و ژاپن در مکان 
چهارم جدول رتبه بندى جهانى قرار گرفته و شهروندان 
این کشــورهاى مى توانند به 155 مقصد بدون نیاز به 

روادید سفر کنند. 
این در حالى است که گذرنامه کشور افغانستان در رده 98 
و در آخرین رتبه جدول جاى گرفته است و شهروندان این 
کشور تنها امکان سفر به 23 کشور را بدون روادید دارند. 
گذرنامه کشورهاى پاکستان و عراق نیز قبل از افغانستان 

قرار گرفته اند. 
گفتنى است که گذرنامه ایرانى در رتبه 91 این جدول قرار 
دارد و شهروندان ایرانى مى توانند به 36 کشور بدون نیاز 

به روادید سفر کنند.

  آریا |  اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا درباره 
خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت)، نگرانی اکثر 

مطبوعات آمریکایی و انگلیسی را به دنبال داشت.
روزنامه هاي انگلیسی و آمریکایی پس از اظهارات «ترزا 
می» نخســت وزیر بریتانیا در خصوص برگزیت ضمن 
اســتقبال از پایان گرفتن ابهامات در این باره، از آینده 

اقتصادي و سیاسی انگلیس ابراز نگرانی کردند.
روزنامه گاردین اظهارات ترزا مــی را به دو دلیل نگران 
کننده خواند؛ اول به دلیل مأیوس کردن تمامی کسانی 

که به ماندن در بازار اروپایی و اتحادیه اروپا امیدوار بودند 
و دوم به دلیل به مخاطره افتادن ارزش ها و ائتالف هایی 

که اتحادیه اروپا به وجود آورده بود.
نیویورك تایمز نیز ضمن ابراز خرسندي از پایان ابهامات 
در خصــوص برگزیت، خروج بریتانیا از بازار مشــترك 
اتحادیه اروپــا را «خروج فاجعه بــار» از کانون تالش 
هاي تاریخی براي از میان بــردن تمامی مرزهاي بین 
کشورهاي اروپایی در تجارت، انتقال آزادانه دارایی ها، 

خدمات و اشخاص دانست.

ایندیپندنت نیز درســرمقاله اي وعده خروج ســخت از 
اتحادیه اروپا از سوي نخست وزیر بریتانیا را «مضر و ضد 
دموکراتیک» توصیف کرد. این نشریه، تصویري تاریک 

از تبعات خروج بریتانیا  از اتحادیه اروپا ترسیم کرد.
روزنامه تایمز نوشت: دســت نیافتن به توافقی با اروپا از 

عقد یک توافقنامه بد، بهتر است. 
دیلی میل نیز ترزا می را «زن آهنین جدید» نامید.

روزنامه اسپتکتاتور نوشت: باید دید که آیا مزایاي برگزیت 
می تواند زیان هاي ناشی از این خروج را جبران کند.

همزمان با آغاز کار «دونالد ترامپ»، حاشیه هاى خبرى 
پیرامون اظهارات جنجالى او نیز گســترده تر شده است. 
دولت آلمان خویشتندارى و حفظ آرامش را در این لحظه 

توصیه مى کند.
به گزارش خبرآنالین به نقل از «دویچه وله» روز جمعه، 
20 ژانویه، «دونالد ترامپ» رســمًا کار خود را به عنوان 
رئیس جمهور جدید ایاالت متحــده آغاز کرد. ترامپ از 
زمان کارزار انتخاباتى خود تا نخستین نشست خبرى اش، 

کم سخنان جنجالى بیان نکرده است.

اما تا کنون او بیشترین توجه را معطوف به مسائل داخلى 
آمریکا، مهاجران غیرقانونى، احداث دیوار مرزى، بیمه 
درمانى و همچنین ایجاد اشتغال در خود کشور کرده بود، 
و کمتر به مسائل مربوط به سیاست خارجى پرداخته بود. 
با آغاز رسمى کارش، بدیهى است که سیاست خارجى 
دولت ترامپ در کانون توجه رسانه هاى بین الملل قرار 

گیرد.
دو مصاحبه اى که ترامپ اخیــراً با روزنامه هاى اروپایى 
انجام داده سر و صدا و حاشیه هاى بسیارى در پى داشته 
اســت. مصاحبه اى که روزنامه بیلد آلمان با 

ترامپ داشته و مصاحبه تایمز با او.
ترامپ در این دو مصاحبه به مسائل 
مختلفــى پرداختــه بــود. خروج 
بریتانیا از اتحادیــه اروپا را اقدامى 
منطقى و هوشــمندانه خوانده بود. او 
پیش بینى کرده بود که اتحادیه اروپا 
در آینده اى نه چندان دور فرو بپاشد و از 

سیاست هاى پناهندگى صدراعظم آلمان«آنگال مرکل» 
به مثابه یک اشتباه فاجعه بار یاد کرده بود.

ترامپ در این دو مصاحبه، از جمله بار دیگر دست به انتقاد 
از عملکرد ناتو زد.

آنگال مرکل از اعالم موضع صریــح در برابر اظهارات 
ترامپ خوددارى کرده اســت. تنها گفته شد که مرکل 
با دقت تمام مصاحبه او را با نشــریات اروپایى مطالعه 

کرده است.
از سوى دیگر، «اشتفان زایبرت» سخنگوى دولت آلمان 
نیز عنوان کرده که سیاست آلمان و صدراعظم این کشور 
در قبال مسائلى چون سیاست پناهندگى، اتحادیه اروپا 
و پیمان دفاعى آتالنتیک شمالى، ناتو، سیاستى روشن 
اســت و همگان با مواضع مرکل درباره این موارد آشنا 

هستند.
صدراعظم آلمان گفته بود که ما نمى بایســت آرامش 
خود را از دســت دهیم و باید توجه خود را بیش از پیش 
معطوف به همکارى با کشورهاى عضو اتحادیه 

اروپا بکنیم.
سخنگوى دولت آلمان در عین حال 
افزود که در حــال حاضر باید منتظر 
ماند تا بر اساس مواضع دولت جدید 
آمریکا، زمینه هــاى همکارى 
تنگاتنگ بــا دولت ترامپ 

شکل گیرد. 
یکى از سخنگویان وزارت 
امورخارجه آلمــان نیز گفته 
اســت که این منطقى نیست 
که «براى هر بند این مصاحبه 
یا هــر جمله اى کــه ترامپ در 
توئیتر منتشر مى کند ما اهمیت 
فوق العاده اى قائل شویم و مرتب 
این جمالت و اظهارات را دنبال کنیم 
و نسبت به تک تک آنها واکنش نشان 

دهیم».
ترامپ تا کنون اظهارات جنجالى بسیارى داشته است که 
خیلى از آنها با یکدیگر در تناقض هستند. مثًال ترامپ در 
مصاحبه خود با روزنامه بیلد مدعى شده بود که باید براى 

واردات خودروهاى آلمانى عوارض گمرکى تعیین شود.
ترامپ در مصاحبه خــود با روزنامه بیلــد گفته بود، که 
آلمانى هــا مى توانند خودرو براى بازار آمریکا بســازند، 
ولى باید بــراى هر خودروى آلمانــى 35 درصد مالیات 

پیش بینى شود.
این در حالى است که مختصات بازرگانى خارجى آمریکا 
چیزى نیست که توسط یک نفر تعریف و تعیین شده باشد. 
بسیارى از موازین مربوط به سیاست بازرگانى کشورهاى 
جهان توسط سازمان تجارت جهانى تعیین شده است. 
بنابراین ممکن نیست که یک کشور به طور یکجانبه این 

موازین را از اعتبار ساقط کند.
در همین رابطه، وزیر امورخارجــه آلمان«فرانک والتر 
اشتاین مایر» گفته اســت که ما از شــریک اقتصادى 
خود، آمریکا، انتظار داریم به موازین تصریح شده حقوق 
بین الملل که از ســوى ســازمان تجارت جهانى تعیین 

شده اند، پایبند بماند.
آیا اصوًال مى توان به همین ســادگى عوارض گمرکى 
جدید وضع کرد؟ رئیس اتاق صنایــع و بازرگانى آلمان، 
«اریک شوایتزر» پاسخ این پرسش را اینچنین داده است: 
«به نظر نمى رسد که چنین چیزهایى با موازین سازمان 

تجارت جهانى همخوان باشد.»
روشن است که اظهارات دونالد ترامپ نه تنها موازین ناظر 
بر بازرگانى خارجى که از سوى سازمان تجارت جهانى 
تعیین شده را به زیر سئوال مى برد، بلکه به همکارى هاى 
اقتصادى آمریکا با کشورهاى دیگر نیز آسیب مى رساند.

رئیــس اتــاق صنایــع و بازرگانــى آلمــان معتقــد 
اســت که این سیاســت مى توانــد به شــرکت هاى 
آمریکایــى نیــز لطمــات اقتصــادى جــدى وارد 

کند. 

واکنش مرکل و مقامات دیگر آلمان به سخنان جنجالى رئیس جمهور جدید آمریکا

منطقى  نیست به هر چه ترامپ مى گوید جواب دهیم
سوت نبرد سوسیالیست ها  در 

فرانسه به صدا درآمد
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رئیس جمهور جدید ایاالت متحــده آغاز کرد. ترامپ از 
زمان کارزار انتخاباتى خود تا نخستین نشست خبرى اش، 

کمسخنان جنجالى بیان نکردهاست.
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دو مصاحبه اى که ترامپ اخیــراً با روزنامه هاى اروپایى 
انجام داده سر و صدا و حاشیه هاى بسیارىدر پى داشته 
اســت. مصاحبه اى که روزنامه بیلد آلمان با 

ترامپ داشته و مصاحبه تایمز با او.
ترامپ در این دو مصاحبه به مسائل

مختلفــى پرداختــه بــود. خروج 
بریتانیا از اتحادیــه اروپا را اقدامى 
منطقى و هوشــمندانه خوانده بود. او 
پیش بینى کرده بود که اتحادیه اروپا

در آینده اى نه چندان دور فرو بپاشد و از 
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با دقت تمام مصاحبه او را با نشــری

کرده است.
ازسوىدیگر، «اشتفان زایبرت» سخ
نیز عنوان کرده که سیاست آلمان و ص
در قبال مسائلى چون سیاست پناهن
و پیمان دفاعى آتالنتیک شمالى، نا
اســت و همگان با مواضع مرکل در

هستند.
صدراعظم آلمان گفته بود که ما نمى
باید توجهخ از دســت دهیم و خود را
معطوف به همکارى با کشور

اروپا بکنیم.
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رهبر کاتولیک هاى جهان : 

فعالً در مورد اقدامات ترامپ قضاوتى نمى کنم

نگرانی مطبوعات  از اظهارات نخست وزیر بریتانیا در باره برگزیت

قدرت سفر در گذرنامه کشورهاى جهان

استعفاي دسته جمعی  کابینه بولیوي
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