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سرانجام طرح هاى تخت جمشیدى اصفهان

رأى دیوان عالى انگلیس علیه دولتتخفیف 35درصدى به تمامى عوارض ساختمانى فرش هاى ایرانى در آمریکا بلوکه شده اندلغو روادید ایران با 37 کشور شهرداري تهران چه ساختمان هاي مهمی را پلمب کرده است؟! بین المللاستاناقتصاداجتماعجهان نما

زمزمه هاى رفتن 
«مهدى جمالى نژاد» از اصفهان! 
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استاندار اصفهان تشریح کرد

     

در صفحه حوادث  بخوانیددر صفحه اقتصاد بخوانید

دختر جوان در اسارتگاه مرد بیمارورود دولت به خرده فروشى شکر و کره
معاون شرکت بازرگانى دولتى ایران گفت: دولت در بازار کره ورود پیدا 
مى کند تا انحصارهاى موجود را بشکند، دولت «دست بسته» نیست 
و اجازه نمى دهد که کره 20هزار تومانى را بــه مردم 30هزار تومان 
بفروشند.عباس معروفان درباره دالیل «ورود دولت به خرده فروشى 
شکر» و «واردات کره» اظهار داشت: درحالى  شکر بسته بندى شده در 

بازار بیش از سه هزار تومان به فروش مى رسد...

مردى که با انگیزه انتقام جویى، زنى را ربوده و چهار روز در خانه اش 
مورد آزار و اذیت قرار داده بود، با حکم دادگاه کیفرى استان تهران به 
حبس، شالق و تبعید محکوم شــد.راز این جنایت از چندى پیش در 
تماس کوتاه شاکى از داخل اسارتگاه، با پلیس 110 برمال شد.زن 37 
ساله با لحنى مضطرب به مأموران گفت مردى او را ربوده و در خانه اى 

در خیابان شیراز جنوبى زندانى کرده است. 

2017 ؛سال سندروم استرس شبکه هاى اجتماعى

 دولت قیمت کاالهاى اساسى سبد شب عید را اعالم کرد
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بهار تئاتر اصفهان 
در بهمن ماه ضیافت برندهاى 

اتومبیل در اصفهان
مشاور وزیر و سرپرســت مرکز روابط عمومى و 
اطالع رســانى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز به عنوان میهمان ویژه سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللى صنعت خودروى اصفهان در پاســخ 
به ســئواالت خبرنگاران گفت: با تولید، ثروت 
خلق شده و با ارائه خدمات نیز رفاه مردم تأمین 

4مى شود...

تماشاى سپاهان- ذوب آهن 
در نقش جهان 
لذت دیگرى 
دارد

رضا رشیدپور
 از هوش
 رفت

 شما که
 به میزتان

 چسبیده اید،
 قهرمان ما

 نیستید
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطابق جدول 
زیر از فروشنده ذیصالح انجام دهد.  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 95/11/7 

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجه موضوع مناقصهشماره مناقصه

95-4-201 PAC خرید پلى آلومینیوم کلراید
1/200/000/000جارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومىآگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1395/11/16
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/11/17

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتى www.abfaesfahan.ir، تلفن: 36680030- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
شماره تلفن: 36680030- 031

این روزها نمایش هاى مختلفى 
روى صحنه سالن هاى اصفهان در حال اجراست

گلر ایرانى سوژه رسانه هاى پرتغالى
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رئیس  جمهورى با تســلیت مجدد رحلت آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى، ایشان را جزو فضالى پیشرو در تحول  علمى 
و آموزشى در حوزه علمیه قم، نقش آفرین در متن نهضت 
و انقالب، شخصیتى مورد اعتماد امام(ره) و  رهبرى و مایه 

امیدوارى ملت دانست. 
به گزارش ایرنا، حسن روحانى شامگاه سه شنبه و در جلسه 
شورایعالى انقالب فرهنگى،  افزود: مرحوم آیت ا... هاشمى 
همگام با چهره هاى برجسته اى چون شهیدان مطهرى و 
بهشتى، شخصیتى  پیشرو در نهضت فکرى و جزو پایه گذاران 
تحول در حوزه هاى علمیه بود.  رئیس شــورایعالى انقالب 
فرهنگى ادامه داد: ایشان از ابتداى فرآیند نهضت اسالمى 

نیز از یاران نزدیک  امام(ره) بودند که در متن مبارزات بارها 
دستگیر و تا مرز شهادت شکنجه شدند. دکتر روحانى سپس 
به نقش آفرینى آیت ا... هاشمى رفسنجانى در سال هاى اولیه 
پیروزى انقالب و  مسئولیت هاى مهمى چون عضویت در 
شوراى انقالب و اداره سلیقه هاى متفاوت سیاسى در مجلس 
اول اشاره کرد  و افزود: در دوران دفاع مقدس نیز که رهبرى 
در مسئولیت ریاست جمهورى و رئیس شورایعالى دفاع  بودند، 
ایشان با تصمیم حضرت امام(ره)، فرماندهى جنگ را بر عهده 
گرفتند و با توکل، شهامت، خوش فکرى  و صبورى،  نقش 
ممتازى در ایجاد وحدت فرماندهى و یکپارچگى عملیاتى 

نیروهاى مختلف از جمله، ارتش،  سپاه و بسیج ایفا کرد. 

معاون وزیر امور خارجه گفت: برجام شرایط بین المللى ایران 
را کامًال متحول کرد.

به گزارش ایسنا، سیدعباس عراقچى گفت: ایران به کشورى 
سازنده و بازیگر فعال در عرصه بین الملل بعد از برجام تبدیل 
شد و مى تواند نقش مؤ ثرى در عرصه بین الملل ایفا کند. وى 
اضافه کرد: شوراى امنیت نقش ایران در سوریه را به عنوان 
ضامن صلح و امنیت به رسمیت مى شناسد و به آن احترام 
مى گذارد، این درحالى است که قبل از برجام ایران را تهدید 

منطقه در قطعنامه هسته اى عنوان کرده بودند.
معاون حقوقى و امور بین الملل وزارت امور خارجه تصریح 
کرد: فعالیت هاى هســته اى ایران به عنوان تهدید قلمداد 

شده بود و همان قطعنامه هاى شوراى امنیت که ایران را و 
برنامه هاى هسته اى ایران را تهدید شناسایى مى کرد و از همه 
کشورها مى خواست با ایران همکارى نکنند و به دانشجویان 
ایرانى اجازه تحصیل در دیگر کشورها را نمى داد و از ایران 
مى خواست فردو، اراك و غنى سازى را ببندد، همه با برجام 
یکجا لغو شد. وى افزود: اما شوراى امنیت با قطعنامه جدید 
2231 صادر شده برنامه هسته اى ایران را به رسمیت شناخت.
عراقچى با اشاره به نشست اخیر آستانه براى بررسى موضوع 
صلح در ســوریه گفت: خود آمریکایى ها گفتند ننگى براى 
آمریکا بدتر از این نیست که ایران و روسیه کنار هم بنشینند و 

تصمیم بگیرند آیا آمریکا به نشست دعوت شود یا نه.

آیت ا... هاشمى 
جزو فضالى پیشرو بود

برجام شرایط بین المللى ایران 
را کامالً متحول کرد

تشکر ویژه ترامپ 
«دونالد ترامپ» رئیس جمهورى جدید    ایلنا|
آمریکا از عکاس ایرانى بخاطر گرفتن عکس مراسم 
تحلیف، تشکر ویژه کرد. این عکس نشان مى دهد 
که جمعیت زیادى براى این مراسم حضور داشته اند. 
ترامپ در پیامى در توئیتر خود با تشکر از این عکاس 
ایرانى، اعالم کرد عکس گرفته شده توسط وى را به 

دیوار خواهد آویخت.

آرزوى بزرگ آیت ا... هاشمى 
  تابناك | غالمعلى رجایى مشاور هاشمى (ره) 
در گفتگویى از خاطراتش با هاشمى رفسنجانى گفته 
است. ســال 92 که براى خداحافظى تعطیالت عید 
خدمتشان رسیدم گفتم خبر خوشى دارید؟ عیدى ما 
باشد، گفتند پس از عید خبر خوشى به شما مى دهم. 
بعد از تعطیالت پرسیدم نفرمودید خبر خوش چیست؟ 
گفت بنا بود راجع به رفع حصــر اتفاقاتى بیافتد... از 

آرزوهاى ایشان این بود که حصر برداشته شود.

تیتر عجیب
   خبر آنالین | روزنامه «هنرمند» در تیتر خبر 
نامزد شدن «فروشنده»  براى اسکار نوشت: «تالش 
براى هیچ!» اصغر فرهــادى کارگردان برنده جایزه 
اسکار سه شنبه پنجم بهمن بار دیگر نامزد این جایزه 
سینمایى در بخش بهترین فیلم هاى غیرانگلیسى زبان 
شد. این خبر در بسیارى از رسانه هاى ایران و جهان 
بازتاب داشــت. براى نمونه خبرگزارى رویترز خبر 
نامزد شدن «فروشنده» را با این تیتر کار کرد: «ایران 

با فروشنده به رقابت اسکار بازگشت.»

به ایرانى ها ویزا ندهید
 انتخاب| دســتیاران نماینــدگان کنگــره 
و کارشناســان مهاجرت مى گوینــد انتظار مى رود 
«دونالــد ترامپ» چندین «فرمــان اجرایى» صادر 
کند که بر اســاس آن صدور ویزا براى شــهروندان 
سوریه و شش کشور دیگر خاورمیانه و آفریقا از جمله 
ایران به طور موقت محدود شود. به نوشته واشنگتن 
پســت نیز، نام ایران در میان کشــورهایى است که 
شهروندان آنها براى مهاجرت و دریافت ویزاى ورود 
به آمریکا با محدودیت مواجه خواهند شد. به نوشته 
این خبرگزارى، انتظار مى رود بــراى چند ماه اجازه 
ورود پناهجویان به ایاالت متحده و همچنین صدور 
ویزا براى شهروندان کشورهاى سوریه، عراق، ایران، 

لیبى،  سومالى، سودان و یمن متوقف شود.

الریجانى درباره « فریدون» 
با روحانى صحبت مى کند

  تسنیم| رنجبــرزاده گفت: قطعــًا رئیس 
مجلس در چارچوب جلسات سران قوا با رئیس جمهور 
دربــاره حســین فریــدون بحث هایــى خواهــد

 داشت. 
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیســه مجلس با بیان 
اینکه جمعى از نمایندگان اخیراً با ارســال نامه اى به 
رئیس جمهور خواهان معرفى حسین فریدون به قوه 
قضائیه براى رســیدگى به تخلفات وى شده بودند، 
گفت: قوه قضائیه باید بدون اغماض با متخلفان در 

هر جایگاهى برخورد کند.

قلب آتش نشان شهید، اهدا شد
  ایرنا | قلــب آتــش نشــان شــهید بهنام 
میرزاخانى (شــهید حادثه آتش ســوزى ساختمان 
تجارى پالســکو) با اهدا به بیمار نیازمند، بار دیگر 
به تپش افتاد. بهنام میرزاخانى یکى از آتش نشانان 
شجاعى که در حادثه آتش سوزى ساختمان تجارى 
پالسکو دچار ســوختگى شدید شــد، روز جمعه به 
دلیل مــرگ مغزى به درجــه رفیع شــهادت نائل 

آمد.
به گفته یکى از بستگان شهید میرزاخانى، با رضایت 
خانواده شهید، قلب وى به یک بیمار نیازمند اهدا شد 
تا بار دیگر قلب این آتش نشان شجاع در حیاتى دوباره 

به تپش بیافتد.

توئیتر

,,
شش سال است که 
به این لحظه فکر و 
خودم را براى آن 
آماده مى کنم. بارها 
با خود تصور کرده ام 
که در این لحظه 
چه خواهم گفت و 
احساسم را چگونه 
بیان خواهم کرد

گلف نیوز نوشت: کمپانى ها و آژانس هاى دولتى سعودى 
هدف حمله سایبرى قرار گرفتند. تلویزیون دولتى عربستان 
مقصر این حمالت سایبرى را اعالم نکرده اما ایران مظنون 

است.
به گزارش انتخاب، وزیر کار عربستان سعودى گفته صندوق 
توسعه منابع انسانى هدف آخرین قربانى حمله هکرهایى 
بوده که به آژانس ها و کمپانى هاى دولتى این کشور حمله 
کرده اند. این وزیر عربستان گفته داده هاى این وزارتخانه و 

اطالعات مشترى ها مورد حمله قرار نگرفته است.
به گفته سخنگوى وزارتخانه «خالد ابالخیل» با استناد به 
ارزیابى هاى «خانى الزید» کارشناس امنیتى که بیش از 
15 نهاد دولتى و شرکت هایى که مورد هدف قرار گرفته اند 
را بررسى کرده، ویروس «شمعون 2» آژانس هاى متعدد 

دولتى و بخش خصوصى را مورد حمله قرار داده است.

به گزارش «االخباریه»، پیدا کــردن محل این ویروس 
و از کار انداختن آن کمى زمــان مى برد. تلویزیون دولتى 
عربستان مقصر ارســال این ویروس را معرفى نکرده اما 
رقیب منطقه اى عربستان یعنى ایران که در سوریه ویمن 
در مقابل نیروهاى سعودى با نیروهاى نیابتى اش در حال 
جنگ است مظنون است که پشت پرده این حمله سایبرى 

قرار دارد.
بنابر  ادعاى گلف نیوز، مقامات آمریکایى گفته اند پشت پرده 
هک شدن آرامکو (شرکت نفت عربستان سعودى) در سال 
2012 ایران بوده و بازرسان نیز تهران را در خرابکارى هاى 
ماه نوامبر علیه نهادهاى دولتى سعودى مقصر مى دانند و 

به ایران مظنون هستند.
مقامات بخش هوانوردى عربستان سعودى نیز در گذشته 

هدف حمالت سایبرى قرار گرفته اند.

حمله سایبرى به کمپانى ها و آژانس هاى دولتى عربستان
 گلف نیوز: ایران مظنون است!

نماینده مردم خمینى شــهر در مجلــس تصریح کرد 
ماالمیر  به او گفته است به ایران برنمى گردد زیرا اگر بیاید 

همچون مهدى هاشمى دستگیرش مى کنند.
شبدوست ماالمیرى و رسول دانیال زاده دو مفسد کالن 
اقتصادى هســتند که رســانه هاى اصولگرا معتقدند 
اسنادى نیز از همکارى مالى این دو فرد با حسین فریدون 
برادر رئیس جمهور وجود دارد.  اخیراً نیز حجت االسالم 
والمسلمین محســنى اژه اى معاون اول قوه قضائیه در 
نشست خبرى خود با رسانه ها گفت: رسول دانیال زاده 
دستگیر شــده و تحقیقات از وى در مرحله انجام است 
ضمن اینکه ارتباط وى با حســین فریــدون هم کامًال 
مشهود است ولى هم اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات 

آنها مشخص نیست.
در همین حال سیدجواد ابطحى نماینده مردم خمینى شهر 
در مجلس شوراى اســالمى در گفتگو با فارس با اعالم 
اینکه پیامکى از طرف شبدوســت ماالمیرى(ماالمیر) 
خطاب بــه ابوالفضل ابوترابى نماینــده مردم نجف آباد 
ارسال شده است، گفت: در آن پیامک توهینى به بنده نیز 

صورت گرفته بود. 
وى خاطرنشان کرد: پس از چندى با همان شماره پیامک 
به خود من زنگ زد و از من پرسید شما چه شناختى از من 

داشتید که به من تهمت زدید؟ من یک ریال هم از دولت 
روحانى حقوق نگرفتم و تنها جرمم این است که از جریان 

اصالحات دفاع کردم. 
ابطحى با اشــاره به اینکه ماالمیر روز چهارم بهمن در 
پیامکش نوشته بود که ده سال است ساکن امارات است 
اما در تماس تلفنى اظهار داشــت که این مدت 13 سال 
است، گفت: به ایشان پاسخ دادم مگر شما مدعى نیستید 
که بى گناهید پس چرا به ایران نمى آیید؟ بیایید و چند روز 

مهمان خود من باشید. 

وى ادامه داد: ماالمیر در جواب گفــت که من به ایران 
نمى آیــم چراکه اگــر بیایم همچون مهدى هاشــمى 

دستگیرم مى کنند.
وى اضافه کرد: آقاى ماالمیــر در تماس گفت جزوه اى 
را برایت ارســال مى کنم آن را مطالعه کن که نام همه 
شرکت هاى تحت فعالیت من در آنها آمده است و پس 
از مطالعه به بانک مرکزى بگویید که نتیجه اســتعالم 

را اعالم کند.
ابطحى با تصریح بر اینکه ماالمیر در این تماس تلفنى 
تأکید کرد که ارتباط مالى با حسین فریدون ندارد، گفت: 
آقاى ماالمیر عنوان داشــت که پیش از روى کار آمدن 
دولت آقاى روحانى 300 میلیارد تومان وام گرفته که صد 

میلیارد آن را تاکنون پس داده است. 
وى اظهار داشــت: من خطاب به ایشان گفتم من همه 
اسناد و مدارك تخلفات شما را دیده ام اما ایشان پاسخ داد 

این اسناد را ندیده اى و دروغ مى گویى.
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى در 
ادامه گفت: پس از تماس آقاى ماالمیر پیامکى از طرف 
«فاطمه ماالمیر» براى من ارسال شد که مضمون آن این 
بود که به پدر من تهمت زده اى و من روز قیامت جلوى 

تو را مى گیرم.

دیوان اشعار مهدى اخوان ثالث براى نخستین بار پس از 
27 سال در دو مجلد نفیس منتشر شد و در آیینى ویژه و 
باحضور چهره هایى مانند شفیعى کدکنى،امیرى اسفندقه 

و فرزند مهدى اخوان ثالث رونمایى شد.
به گزارش مهر، در ابتداى این مراسم محمود دولت آبادى 
نویسنده پیشکسوت اظهار داشت:در آستانه مشروطیت 
نویسندگان ما عهدى را گذاشتند که تا این لحظه همه 
نویسندگان و شعراى ما به آن پایبند بوده اند و آن عهد، 
سرزمین، اجتماعیت سرزمین و استقالل سرزمین بود که 
البته آنها آزادى را هم به آن اضافه کردند. وى  با اشاره به 
تأثیر مهدى اخوان ثالث در شعر دوران معاصر ایران تأکید 
کرد: اخوان ثالث یکى از همان هایى بوده که به این عهد 

که خوشبختانه تاکنون رعایت شده است، پایبند بود.
در مراسم بزرگداشت مهدى اخوان ثالث، پسر او زردشت 
اخوان ثالث که مدیریت انتشــارات زمســتان،  ناشــر 
کتاب هاى این شــاعر فقید را بر عهده دارد در سخنانى 
گفت: مهدى اخــوان ثالث در 4 شــهریور 1369 از دنیا 
رفت از آن زمان تاکنون حدود 27 سال مى گذرد ولى در 
این مدت خوانندگان و مخاطبان شعر او هر روز بیشتر و 

بیشتر شده اند.
وى همچنین اضافه کرد: جوانانى که بعد از درگذشــت 
اخوان، تازه به دنیا آمده اند، بیشــتر از همه به شــعر او 

عالقه مند شده اند و این یعنى نفوذ اندیشه و شعر در میان 
مخاطبان. نشر «زمســتان» در برابر اظهار عالقه ها، در 
همه این سال ها کوشــیده تا آثار اخوان ثالث را به دست 
اهلش و دوستدارانش برساند؛ مقاالت اخوان ثالث در دو 
جلد (که البته جلد سوم هم آماده نشــر شده و به زودى 
چاپ مى شــود)، نقیضه هایش، نامه هایش، یک قصه، 
چهار داستان کوتاه در یک کتاب، یک کتاب شعر به جاى 
مانده از او و سرانجام اشعارش که در زمان سکونتش در 
آبادان و دیگر شــهرهاى خوزستان سروده بود، در قالب 

کتاب هایى مجزا همگى منتشر شدند.

دیوان اشعار اخوان ثالث 
پس از 27 سال رونمایى شد پس از فاجعه تلخ پالســکو و تــالش مجاهدانه آتش 

نشانان، بســیارى از مردم و رســانه ها به دنبال پاسخ 
به این سئوال بودند که «چه کســى مسبب این فاجعه 
اســت». گروه ها و جناح هاى مختلف هر یک با پیش 
دستى یکدیگر را متهم کرده و مقصر معرفی کردند. در 
این میان، رســانه هاى متعلق به شهردارى از نخستین 
ســاعات این حادثه دردناك اقدام به نشر اخبار مختلف 

در این باره کردند.
به گزارش انتخاب؛ در این راستا، بسیارى از رسانه هاى 
محمدباقر قالیباف که بیش از یک دهه اســت سکان 
شهردارى را برعهده دارد، با انتشار فیلم و اخبار گوناگون 
سعى کردند وظیفه و مسئولیت این سازمان را نسبت به 
فاجعه پالسکو از دوش شهردارى بردارند که علی الظاهر 
توفیق چندانی نداشتند. البته ناگفته نماند که برخى از این 
اخبار و فیلم ها از جمله ویدئوى ســخنان آقاى شهردار 
در میان اعضاى شوراى شــهر نتیجه عکس داشت؛ به 

طوري که برخی آن را سند جرم شهرداري در ماجراي 
پالسکو خواندند. 

شهردارى تهران و چهره هاى وابسته به آن طى ساعات 
نخســت ریزش پالســکو، ادعا کردند پلمــب وظیفه 
شهردارى نیســت. اقبال شــاکرى از اعضاى نزدیک 
شوراى شهر به قالیباف، روز دوم بهمن، تنها دو روز پس 
از ریزش پالسکو گفت: پلمب کردن در حیطه وظایف 
شهردارى نیست و دستگاه هاى مربوطه باید براى پلمب 

کردن ساختمان پالسکو اقدام مى کردند.
با این حال، بند 14 قانون شــهردارى مؤید آن است که 

تنها شهردارى مسئول پلمب ساختمان هاست.
در عین حال، بررســى کوتاه اخباِر ماه هاى گذشــته 
نشــان دهنــده آن اســت کــه شــهردارى تهران 
ایــن روزها قدرى دچار نســیان و فراموشــى شــده 

است.
در ذیل به چندیــن مورد گزارش پلمب ســاختمان ها 

از سوى شهردارى اشــاره مى کنیم، بلکه این عارضه 
فراموشى تا حدى درمان شود:

24 مهر 95:  شــهردارى تهران ســاختمان هنرمندان 
پیشکســوت را پلمب کرد، 23 خرداد 95:  ســاختمان 
باشگاه استقالل باز هم توسط شــهردارى پلمب شد و 
18 اردیبهشت 95: شهردارى تهران ساختمان وزارت 

صنعت را نیز پلمب کرد.
موارد مذکور حکایت از آن دارد که شهردارى تهران در 
گذشته وظیفه خود را به خوبى ایفا کرده و همواره در این 
مورد اهتمام به خرج داده است. حتى در موارد متعددى 
دیده شده که شــهردارى تهران براى تخلفات کوچک 
ساختمانى شهروندان عادى، اقدام به تخریب خودسرانه 
کرده اســت، حال جاى تعجب دارد که شهردارى که 
از چندین آجــر تخلف ســاختمان هاي شــهروندان 
نمی گذرد، چگونه از تخلف پالســکو بدون اعتنا عبور 

کرده است.

شهرداري تهران چه ساختمان هاي مهمی را پلمب کرده است؟!

ماجراى تماس تلفنى متهم مالى با نماینده خمینى شهر
به ایران بر نمى گردم

علیرضا عصار با اشاره به حادثه ساختمان پالسکو گفت: 
«ما قهرمانان مان را از میان کســانى که به میزشــان 
چســبیده اند، دروغ مى گویند و دزدى مى کنند انتخاب 

نخواهیم کرد.»
به گزارش خبرآنالین، علیرضا عصار که آخرین کنسرت 
خود را سال 1389 در سالن وزارت کشور در تهران روى 
صحنه برد، پس از شش ســال به عرصه اجراى زنده 

بازگشت.
علیرضا عصار متولد چهارم بهمن 1348 که به تازگى 
وارد چهل و هفتمین ســال زندگى خود شــده است در 
اجراى روز ســه شــنبه اش پس از خواندن قطعه اول 
خطاب به حاضران گفت: «شش سال است که به این 
لحظه فکر و خودم را براى آن آمــاده مى کنم. بارها با 
خود تصور کرده ام که در این لحظه چه خواهم گفت و 
احساسم را چگونه بیان خواهم کرد اما با توجه به حادثه 
تلخ ساختمان پالسکو هیچکدام از تصوراتم را براى این 

لحظه مناسب نمى دانم.»
عصــار ادامه داد: «قطعه "با قدســیان آســمان" را در 
ابتدا براى امیرالمؤمنین(ع) خوانــدم اما اکنون گمان 
مى کنم این قطعه مى تواند پیشکشى به همه قهرمانان 
و پهلوانان ما باشد. من نه عالقه اى به سیاست دارم و نه 
مى خواهم حرف سیاسى بزنم و اینها تنها نظریات یک 
شهروند است. ما قهرمانان مان را از میان کسانى که به 
میزهایشان چسبیده اند، دروغ مى گویند و دزدى مى کنند 
انتخاب نخواهیم کرد. قهرمانان ما کسانى هستند که در 
حادثه ساختمان پالسکو پرپر شدند. مى خواهم به احترام 

این قهرمانان 30 ثانیه سکوت کنیم.»
علیرضا عصار در پایاِن قطعه پنجم در پاســخ یکى از 
تماشاگران که نام فؤاد حجازى را فریاد زد، گفت: «جاى 
فؤاد حجازى خالى اســت. من همانقدر که براى خودم 
آرزوى موفقیت مى کنم براى او نیز چنین آرزویى دارم.»

نهمین قطعه کنسرت شامگاه سه شنبه علیرضا عصار 
اثرى تاکنون شنیده نشــده بود. او در توضیحى کوتاه 
گفت: «این قطعه در آلبوم جدیدم خواهد بود که امیدوارم 
به زودى منتشــر شود. شــعر این قطعه را روزبه بمانى 
سروده است و ترجیح مى دهم توضیح زیادى در موردش 
ندهم چون بعد از شنیدنش متوجه مى شوید که به قدر 

کافى گویا هست.»
او براى اجراى این قطعه تازه، پشــت پیانو نشســت و 
این گونه خواند: «با سختِى بت ها چه باید کرد؟/ با این 
َتَشــُتت ها چه باید کرد؟/ گیرم تفاوت ها نمایان شد/ با 

بى تفاوت ها چه باید کرد؟/ با مردمى که سیل را هر سال/ 
بر گردِن قسمت مى اندازند/ دنیاى شان را مى دهند اما/ 

قبل از دعا یک سد نمى سازند.»
او در میان تشویق ممتد تماشاگران با صدایى رسا ادامه 
داد: «ما مردمانى عاشــق کوروش/ ما قوِم در تاریخ جا 
مانده/ جداً کدام از ما فقط یک بار/ یک خط از آن تاریخ را 
خوانده؟/ ما فخرمان فرهنگ دیروز است/ انکار هر یک 
درد تسکین است/ باید پذیرفت این حقیقت را/ امروز ما 

فرهنگمان این است.»
عصار ادامه داد: «تــا زخم را گــردن نمى گیریم/ این 

زخم هاى کهنه پابرجاست/ ما بیشتر دنبال توجیه ایم/ 
این فرق ما با مردم دنیاست/ جداً اگر ما فخر دنیاییم/ از 
مردم دنیا چه باید گفــت؟/ من مى پذیرم که بدبینم/ تو 

جاى من، از ما چه باید گفت...»
این قطعه با تشویق هاى ادامه دار تماشاگران همراه شد و 
عصار در میان استقبال آنها گفت: «متأسفم که مى توان 
براى بسیارى از این ابیات در جامعه امروز مصداق هایى 
یافت و امیدوارم همه مــا و مخصوصًا خودم به فکر راه 

چاره اى براى آن باشیم.»
او پیش از اجراى قطعه دوازدهم خطاب به تماشاگران 

گفت: «این آهنگ را از طرف خودم و شــما به آندسته 
از هموطنانمان تقدیم مى کنم که بــا وجود زندگى در 
کشورى سرشار از ثروت، در گور مى خوابند، به کسانى 
تقدیم مى کنم که شریف هستند، فامیل وزیر و وکیل، 
آقازاده و رانت خوار نیستند و براى حداقل دستمزد، روزانه 
بسیار بیش از هشت ســاعت کار مى کنند. به جوانانى 
تقدیم مى کنم که تحت فشــار مالى ناچــار به فروش 
کلیه شان مى شوند و امیدوارم روزى فرا برسد که نیازى 
به خواندن این گونه ترانه ها براى توصیف ایران عزیزمان 
نباشــد.»علیرضا عصار پس از ایــن توضیحات قطعه 
«خیابان خواب ها» را اجرا کرد که با استقبال مخاطبان 

همراه شد.

غوغاى علیرضا عصار در اجراى زنده پس از 6 سال

شما که به میزتان چسبیده اید، قهرمان ما نیستید
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رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروى انتظامى شــرایط 
صدور گذرنامه براى دختران مجرد را تشریح کرد و گفت: 
دخترانى که 18 سال سن تمام داشته باشند، به شرط رضایت 
والدین مى توانند به صورت مستقل براى دریافت گذرنامه 

اقدام کنند.
سرهنگ مجید صمدى افزود: البته براى صدور گذرنامه براى 

دختران و پسران زیر 18 سال رضایت والدین شرط است.
وى تصریح کرد: اکنون شرایط صدور گذرنامه به گونه اى 
شده است که همه افراد باید گذرنامه مستقل داشته باشند 
و دیگر اســامى و اطالعات همراه در گذرنامه والدین ذکر 
نمى شود هر چند موضوع رضایت والدین براى فرزندان زیر 

18 سال در این زمینه مورد توجه قرار مى گیرد. براین اساس 
دختران و همچنین پسران مجرد مى توانند گذرنامه مستقل 

داشته باشند.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه گفت از آنجایى که شرایط 
صدور گذرنامه مستقل براى دختران باالى 18 سال رضایت 
والدین است، براى خروج از کشور دیگر نیازى به اخذ رضایت 

والدین نیست.
سرهنگ صمدى در پاسخ به این سئوال که وضعیت گذرنامه 
خانم متأهلى که در زمان تجردى گذرنامه دریافت کرده، بعد 
از ازدواج چه مى شود؟ گفت: خانم هاى متأهل براى صدور 

گذرنامه باید رضایت همسر را ارائه دهند. 

رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى  
گفت: سیاســت جدید دولت لغو روادیــد براى گروه هاى 
گردشگرى است که از سایر کشورها به ایران سفر مى کنند.
به گزارش ایسنا، زهرا احمدى پور درباره برنامه هاى نظارتى 
این سازمان بر روند ورود گردشــگران خارجى با توجه به 
چالشى که اخیراً چینى ها با اقامت غیرمجاز در ایران به وجود 
آورده اند، توضیح داد: براى رفع چالش هایى از نوع آنچه با 
سفر گردشگران چینى به ایران اتفاق افتاده، با وزارت خارجه 
هماهنگى هایى شده و به همین منظور دعوتنامه اى به وزیر 
گردشگرى چین فرستاده شده که فکر مى کنم پس از انجام 
تشریفات، به ایران سفر کند. نحوه سفر چینى ها به ایران و 

اقامتگاه هاى غیرمجازى که استفاده مى کنند حتمًا محور 
مذاکرات ما خواهد بود.

وى با یادآورى اینکه ظرفیت گردشگرى خوبى تحت تأثیر 
فضاى سیاسى کشور و برجام به وجود آمده است، افزود: 
پیش از این با 37 کشــور لغو ویزا صورت گرفت و اعتبار 
ویزاى فرودگاهى نیز از 15 روز به 90 روز افزایش یافت و 
در تالش هستیم تسهیالت لغو روادید و بسته هاى سفر را 

براى گروه هاى گردشگرى نیز اعمال کنیم.
رئ یس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
همچنین فرانســه را به عنوان کشــور پیشــتاز در حوزه 

سرمایه گذارى گردشگرى ایران نام برد .

لغو روادید ایران 
با 37 کشور 

صدور گذرنامه براى دختران 
به شرط رضایت والدین 

رضا رشیدپور از هوش رفت
رضا رشـیدپور مجرى «حاال خورشـید» کـه هر روز 
صبح از شبکه 3 به صورت زنده پخش مى شود دیروز 
در این برنامـه از هوش رفـت. به گـزارش مهر، رضا 
رشیدپور در حال اجراى برنامه و گفتگو بود که ناگهان 
دسـت چپ خود را گرفت و بعد در مقابل دوربین و در 
اجراى زنده بیهوش شد. این مجرى تلویزیون بعد از 

این به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
رشـیدپوردرگفتگو با شـبکه خبـر گفت: «متأسـفانه 
امروز حال مساعدى نداشتم و در هنگام اجراى برنامه 
دچار حملـه عصبى شـدم و از حال رفتـم و در بخش 

مراقبت هاى ویژه بسترى هستم.»
رضا رشـیدپور در تیرماه سـال جارى به دلیل مشکل 

قلبى در بیمارستان بسترى شده بود.

شاخ بز در شوراى شهر
مازیار میرى کارگردان سینما در صفحه اینستاگرامش 
درخصـوص سـخنان اخیـر عبـاس جدیـدى درباره 

هنرمندان واکنش نشان داد.
او دراین باره نوشـت: «آقاى عبـاس جدیدى (عضو 
محترم شوراى شهر تهران) فرمودند: "بازیگران شاخ 
بز را هـم نمى توانند بشـکنند!" این را در مـورد انتقاد 
اهل هنر از عملکرد اعضاى شـوراى شـهر فرمودند. 
البته درسـت فرمودنـد کار اهل فرهنگ و هنر شـاخ 
کندن بز نیست، شاخ کندن مرد دالورى چون ایشان 
را مى خواهد...این بار یادمان باشد در موقع رأى دادن 
به اعضاى محترم شـوراى شهر شـاخ کندن بز را در 
نظر داشـته باشـیم. پهلوان، دالور، قهرمـان. خدا به 
همراهت، بشکن اما من و مردم شهرم نمى شکنیم به 
انتظار آبادى به شـماها رأى دادیم، ممنونم که باز به 
ما یادآورى کردى خطا کردیم در رأى دادن به شما.»

تدوین نقشه بى حجابى 
طى روزهاى گذشـته تصویـرى در فضـاى مجازى 
دست به دست شده است که منتشرکنندگان آن ادعا 
مى کنند معاونت فرهنگى شهردارى مشهد گروهى 
را استخدام کرده و اقدام به تهیه نقشه اى از وضعیت 
بى حجابى در مشهد کرده است. اما واقعیت این است 
که تصویر منتشـر شـده در فضاى مجازى تنها یک 
نقشه از یک طرح پژوهشـى عظیم در حوزه سنجش 
آسیب هاى اجتماعى به تفکیک محالت مشهد است.
میثم ظهوریان ابوترابى رئیس دفتر مطالعات فرهنگى 
و اجتماعى شهردارى مشـهد در همین رابطه افزود: 
برخـالف شـایعات در فضـاى مجـازى در این طرح 
با جامعه آمارى هشـت هـزار نفـر، نزدیک بـه 200 
شاخص از جمله مسائل کالبدى، خانوادگى، فرهنگى، 
اجتماعى و اقتصادى برداشت شده که همه تبدیل به 

نقشه شده است.

رانندگى تحصیلکرده ها
نشـریه آلمانـى «هندزبـالت» در گزارشـى نوشـت 
در حالى کـه اقتصـاد ایـران راکد مانـده، بسـیارى از 
تحصیلکردگان ایرانـى با کمک نرم افزار «اسـنپ» 
که شـبیه نسـخه آلمانى «آبر» اسـت راننده تاکسى 
شده اند. مسئوالن اسنپ نیز گفته اند که بیش از 200 
هزار ایرانى براى رانندگى در این سـامانه تنها ظرف 

چند ماه ثبت نام کرده اند.
«سـامان سـیار» شـهروند تهرانـى در گفتگـو 
بـا «هندزبـالت» مى گویـد: «از اینکـه بسـیارى از 

تحصیلکردگان راننده شده اند، متعجب زده هستم.»
ایـن نشـریه نوشـت: ناامنـى اقتصـادى به نظـر در 
حـال افزایش اسـت. اوایـل این مـاه نیـز ایرانى ها با 
مشـاهده تصاویر بى پناهان سـکنى یافته در یکى از 

قبرستان هاى تهران بهت زده شدند.

مسعود کیمیایى در تلویزیون
در برنامه این هفته «سینما دو» امشب ساعت 23و30 
دقیقه مسـعود کیمیایى به تعریف سینماى اجتماعى 

خواهد پرداخت.
همچنین عالقه مندان به هنر هفتم شاهد گفتگویى 
متفاوت پیرامون آثار سـینمایى این فیلمسـاز جریان 

نوى کشورمان خواهند بود.

چرك نویس

«باورم نمى شود»، «بگذارید از نزدیک ببینم»، «رضاى من هنوز زنده 
است من برایش لباس دامادى خریدم» اینها جمالتى است که هانیه 
دختر جوان و نامزد یکى از آتش نشــانان محبوس در زیر آوار پشــت 
حصارهاى چهارراه استانبول مى گوید و فریاد مى زند «رضا جانم! خانه و 
لباس عروسى را آماده کرده ام من در خانه خودمان منتظرت مى مانم».

به گزارش جام جم آنالین، مادر هانیه که سعى در آرام کردن دخترش 
دارد مى گوید: قراربود دو ماه دیگر مراســم عروسى  شان برگزارشود 
و همه چیز آمــاده بود و ما حتى خانه آنها را چیده بودیم اما متأســفانه 
این حادثه تمام شــادى و جوانــى فرزندمان را ســوزاند. یک هفته 
از جدال آتش نشــانان با آهن و دود گذشــته اما هانیه هنوز پشــت 
میله هاى آهنى خیره به آوار نشســته تا شــاید معجــزه اى رخ دهد و 
خبر زنــده ماندن رضا را برایــش بیاورند. او مى گوید: «رضا عاشــق 
فداکارى، ایثار و از جان گذشــتگى بــود و اوایل آشــنایى به او قول 
داده بــود در حادثه هایى که حضــور پیدا مى کنــد اول جان خودش 
را نجــات دهد اما گویــا این حرف را فقــط براى آرام کــردن هانیه 

گفته بود.»
هانیه مى گوید توکلش به خداست و اگر او بخواهد رضا سالم از زیر آوار 
خارج مى شــود. دختر جوان درعین حال به شدت از مردمى که مسیر 
آتش نشانان را براى گرفتن عکس یا فیلم گرفته بودند دلخور است و 

آنها را هم مقصر مى داند.
او که دیگر گریه امانش را بریده بود ناگهان با فرمانده پایگاه آتش نشانى 
محل خدمت همســرش تماس گرفت و گفت: «شما که مى دانستید 
رضا االن باید رخت دامادى به تن کند چرا اجازه دادید به باالى نردبان 
برود» و فرمانده از پشت خط گفت:«هنوز صداى رضا در گوشم است 
که مى گفت باید بیاید و براى عروسى آماده شود، به خدا عذاب وجدان 

دارم اما حادثه بزرگ بود و همه باید وارد عملیات مى شدند.»
مادر هانیه هم مى گوید: «پسر من هم قرار بود آتش نشان شود اما دیگر 
این اجازه را به او نمى دهم، زیرا هیچ امکاناتى براى آتش نشــانان در 
کشور ما وجود ندارد مثًال اگر به پاى هر یک از اینها یک دستگاه ردیاب 

وصل مى شد االن بسیارى از آنها زنده در کنار مان بودند.»
عالوه بر هانیه، مادران و خواهران تعدادى از کســبه، آتش نشان ها و 

نگهبان ساختمان در محل حادثه حضور پیدا کرده اند اما در این میان 
مادرى آرام نمى گرفت و با در دســت داشتن دسته گلى به دیدار فرزند 
آتش نشانش آمده است. اوگفت که صاحب دو پسر دوقلو است که هر دو 
آتش نشان هستند و فرزندانش در این حادثه حضور داشتند اما یکى از 

آنها نجات پیدا کرده و دیگرى در زیر آوار جا مانده است.

انتظار با قرآن و گل
این مادر که به هیچ عنوان باور ندارد فرزندش را از دســت داده باشد، 
سجاده اش را مقابل ساختمان پالسکو پهن کرده و با چشمان اشکبار 
دعا مى خواند. دستانش را به سمت آســمان بلند کرده و مدام زیر لب 

«خدا» را صدا مى زند.
او یک لحظه هم چشم از آوار برنمى داشــت و مدام به فرزند دیگرش 
مى گفت: «حســام جان، مادر مواظب خودت باش، َقسمت مى دهم 
جلو نرو. مادر، من دیگر طاقت ندارم.» همان موقع حسام، مادرش را 
در آغوش گرفت و گفت: «به جــان داداش، جلو نمى روم و به محض 
اینکه خبرى شد شما را صدا مى زنم فقط خونسرد باشید ودعا کنید.» 
بعد هم دسته گلى که مادرش براى برادرش آورده بود را گرفت و گفت: 
«به محض اینکه داداش آمد ایــن گل را تقدیمش مى کنیم.» زن دل 
شکسته همانطورکه به ویرانه ها خیره مانده بود مدام مى گفت: «وقتى 
اینجا مى نشــینم و ســاختمان را مى بینم آرامش مى گیرم و احساس 
مى کنم هر لحظه از فرزندم خبرى خواهد شد.» با این حال کارشناسان 
اداره سالمت روان دانشگاه هاى علوم پزشکى و مددکاران اجتماعى 
دستش را گرفتند و او را با خود بردند تا شــاید کمى آرام شود. دنیا در 
پشت میله و حصارهاى چهارراه استانبول بسیار فرق داشت؛ در یکسو 
آتش نشــانان با دود و آهن مى جنگیدند تا پیکرهاى دوستانشــان را 
سالم از زیر آوار نجات دهند اما در ســوى دیگر خانواده هاى داغدیده 
چشــم دوخته اند تا نجات فرزندانشــان و بازگشــت آنها را جشــن 

بگیرند.

نگهبانى که هم حافظ مال بود و هم جان
در میان جمعیت، زنى گوشــه خیابان روى جدول هاى میانى نشسته 

بود و زیر لب مدام گریه مى کرد و هر از چند گاهى دستانش را به سوى 
آسمان بلند مى کرد و با گوشه چادر اشــکش را پاك مى کرد اما گریه 
امانش نمى داد. وقتى کمى نزدیکش شــدم و پى برد خبرنگار هستم 
گفت: «چرا تمام رســانه ها فقط مى گویند آتش نشانان و کسبه؟ چرا 
هیچکس از نگهبان بیچاره اى که 12 ســال در این ساختمان خدمت 
مى کرد یادى نمى کند؟» تا این جمله را گفت باز به گریه افتاد و دیگر 
نتوانست جمله اش را تمام کند. در همین حال خواهرش از او خواست 

آرام باشد و حرف هایش را بگوید اما گریه امانش نمى دهد.
خواهرزن مرد نگهبان هم گفت: «قاسم شجاعى داماد خانواده ما بود 
که 12 سال همراه هفت نفر دیگر از اقوام مان در این ساختمان مشغول 
نگهبانى بودند. قاسم تمام اقوام خود را نجات داد اما وقتى مى خواست 
از ساختمان خارج شود متوجه شد تعدادى از دوستانش در موتورخانه 
مانده اند.  همان موقع به اقوام مان مى گوید شــما بروید من با دوستانم 

مى آیم اما همان لحظه ساختمان فرو مى ریزد.

کانون هاى بازنشستگى کشــورى با ارسال نامه اى 
به شــوراى نگهبان به مصوبه اخیر مجلــس درباره 
بازنشستگى زنان با 20 سال سابقه و صرف نظر از سن 

اعتراض کردند.
به گــزارش روابط عمومــى صندوق بازنشســتگى 
کشــورى، در نامه سرگشــاده جمعى از بازنشستگان 
کشورى از جمله 12 کانون بازنشستگى استان تهران 
به شوراى نگهبان آمده است: ما بازنشستگان صندوق 
بازنشستگى کشورى مخالفت صریح خود را با مصوبه 
اخیر مجلس شــوراى اســالمى مبنى بر بازنشستگى 
پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه، صرف نظر از سن، 

اعالم مى کنیم.
در این نامه با اشــاره بــه وضعیــت بحرانى صندوق 
هاى بازنشســتگى در ایران، تأکید شــده است: آنچه 
مشخص است آنکه براساس آمار رسمى منتشر شده، 
صندوق هاى بازنشستگى از جمله صندوق بازنشستگى 
کشورى، به دلیل تصویب قوانین و مقررات در چند دهه 
گذشته در مجلس، دولت یا سایر مراجع تصمیم گیر، با 

شرایط بحرانى کنونى مواجه شده اند.
بازنشســتگان کشــورى متشــکل در کانــون هاى 
بازنشســتگان همچنین ضمن گالیه از بى توجهى به 
نظرات کارشناسى و محاسبات بیمه اى در تصمیمات 
مرتبط به حوزه بازنشستگى، اعالم کردند: محاسبات 
بیمه اى نشــان مى دهد که مصوبات گذشــته بدون 
توجه به نظرات کارشناســى و در نظر گرفتن بار مالى 
آنها تصویب شده اســت. از آنجایى که مقررات حاکم 
بر صندوق هاى بازنشســتگى در تمام دنیا بین نسلى 
است، بنابراین، پیامدهاى هرگونه تصمیم، مى بایست 
در میان مدت و بلندمدت و نه صرفًا براى یک یا دوسال 
محاسبه شــود و به همین دلیل، از شــوراى نگهبان 
تقاضا داریم ضمن بررسى همه جانبه و دریافت نظرات 
کارشناسان که عمومًا بر مخالفت با این مصوبه تأکید 

دارد، توجه نمایند.
در ادامه این نامه سرگشاده تأکید شده است: مخالفت ما 
بازنشستگان کشورى، فراتر از ضرورت تأمین بار مالى 
مصوبات مجلس شوراى اســالمى بر اساس اصل 75 

قانون اساسى است؛ چراکه به تجربه ثابت شده است که 
دولت ها صرفًا بار مالى این گونه مصوبات را در کوتاه 
مدت (سال اول اجرا) تأمین مى کند، بنابراین نمى توان 

به اجراى این تعهدات براى بلندمدت امید بست.
کانون هاى بازنشســتگى امضا کننده نامه، خواهان رد 
مصوبه اخیر مجلس شوراى اســالمى توسط شوراى 
نگهبان شــده و تصریح کرده اند: از آنجایى که منابع 
صندوق هاى بازنشســتگى حاصل یک عمر سرمایه 
گذارى کارکنان دیروز و بازنشســتگان امروز است و 
همچنین منابع صندوق هاى بازنشســتگى از جنس 
حق الناس اســت و هرگونه تعرض به این منابع، فراتر 
از اصل 75 قانون اساســى بوده و خالف شــرع تلقى 
مى شــود، در نتیجه، خواهان آن هســتیم که با این 
مصوبه مجلس موافقت نکنید تا جامعه بازنشستگان، 
با توجه به محدودیت هاى شدید دولت در تأمین منابع 
مالى، از آینده مطمئن تر برخوردار شــده و از آســیب 
بیشــتر به صندوق هاى بازنشســتگى نیز جلوگیرى 

شود.

هانیه، عروس آتش نشان گرفتار چه گفت؟

رضاى من زنده است، برایش لباس دامادى خریدم

«ایران هدف اصلى ترکیه نیست، آنها بیشتر روى گردشگران روس  و آلمانى حساب باز کرده اند. در واقع ایران براى ترك ها 
بازار نامطمئنى به شمار مى آید چراکه تعامالت گردشگرى آنها همیشه تحت تأثیر روابط سیاسى بوده، مثًال نوروز سال 

گذشته شرایط دو کشور باعث شد مجوزهاى پروازى به مقصد ترکیه، دیر و یا کم صادر شود.»
حمید قاسمى که سه سال است در کشور ترکیه فعالیت گردشگرى دارد و درحال حاضر مدیر دپارتمان ایران در یکى از 
شرکت هاى گردشگرى آن کشور است، در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: گردشگران ایرانى آنچنان که تصور مى شود براى 
ترکیه در اولویت نیستند و در جایگاه نخست این کشور قرار ندارند. طبق آمارهاى رسمى ترکیه، بیشترین گردشگرانى که 
هر سال به این کشور سفر مى کنند، به ترتیب از آلمان، روسیه و انگلیس هستند و ایران در رتبه هفتم این فهرست قرار دارد.

وى افزود: درحال حاضر بیشتر ایرانى هایى که به ترکیه مى روند، شهر استانبول را انتخاب مى کنند و معموًال هدفشان 
خرید، کسب و کار و تجارت اســت که اصطالحاً آنها را «مسافر بى کیفیت» مى نامیم، چون با تور ارزان سفر مى کنند و 
دنبال خرید کاال هستند و انگیزه شان گردشگرى نیست و بعضى مواقع دردسرهایى هم درست مى کنند، مثًال براى جابه 
جایى بار و چمدان هایشان خالف قوانین پروازى ترکیه عمل مى کنند و به جاى حمل یک چمدان که در قوانین سفرهاى 
هوایى این کشور وجود دارد، گاهى هفت هشت چمدان توسط سایر مسافران در ازاى پرداخت پول، جابه جا مى کنند و 

بازار سیاهى راه انداخته اند.
این فعال گردشگرى، ترکیه را بازار خوبى براى فعالیت هاى حال حاضر گردشگرى ندانست و گفت: آنهایى که در این 
بازار کار مى کنند، مدام در یکسال گذشته ضرر داده اند، براى همین بیشتر تبلیغ ها براى بازارهاى گرجستان، جمهورى 

آذربایجان و ارمنستان است. 
این فعال گردشــگرى به اختالل در صدور مجوزهاى پروازهاى مقصد ترکیه که تعامالت گردشگرى دو کشور را نیز 
تحت الشعاع قرار داده اشاره کرد و گفت: سال گذشته که روابط ایران و ترکیه چندان مثبت نبود، مجوز پروازهاى نوروزى 
خیلى دیر و کم صادر شد. امسال هم که معلوم نیست چه تصمیمى گرفته مى شود، فعًال که از مجوزهاى پروازى ترکیه 
خبرى نیست. این توراپراتور ادامه داد: در استانبول نیز هتل ها مشتاق  هستند ببینند روابط ایران و ترکیه به کجا مى رسد، 
چون از کشورهاى دیگر کمتر گردشگرى به این شهر ســفر مى کند، بیشتر هتل هاى استانبول به سمت ورشکستگى 

رفته اند. 
قاسمى گفت: زمستاِن هر سال، ایرانى هاى زیادى به آنتالیا مى رفتند، چون ارزان و خلوت بود اما حاال این شهر گردشگر 
زیادى ندارد. بعضى از هتل هاى خیلى خوب این منطقه تمام چراغ هایشان را خاموش کرده اند و تقریباً تعطیل شده اند و 

ظاهراً  قصد دارند در نوروز هم غیرفعال بمانند.

ناگفته هاى روابط گردشگرى ایران و ترکیه

نمایى از غروب در استانبول
بازنشستگان کشورى خواهان رد مصوبه مجلس شدند

دادستان کل کشور با اشاره به مشکالت ناشى از مصرف مواد مخدر در کشور گفت: امروز 
اولین آسیبى که جامعه ما را تهدید مى کند مسئله مواد مخدر است.

به گزارش فارس، حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظرى در همایش تخصصى 
معاونان ستادى و رؤساى پلیس مبارزه با مواد مخدر که دیروز برگزار شد، اظهار داشت: امروز 
مواد مخدر بالى خانمان سوزى شده که اگر ادعا نکنیم از جنگ مسلحانه ضررش بیشتر 

نباشد کمتر نیست. 
وى افزود: من از این موضوع خوشحال نمى شوم که کشفیاتمان رو به افزایش است واین 
امر نشان مى دهد که تولید و ورود و حمل و توزیع ما به این نسبت افزایش مى یابد. حجت 
االسالم و المسلمین منتظرى ادامه داد: اینکه ما از مســئوالن مى شنویم که تنها توسط 
نیروى انتظامى در ده ماه ســال جارى 550 تن مواد مخدر کشف شــده، خبر بسیار ناگوار

کننده اى است.
وى ادامه داد: آیا این 550 تن در طول ده ماه یک دوم محموله هاست یک سوم است یا یک 

دهم که ما آن را نمى دانیم.
وى تأکید کرد: یکى از کوتاهى هاى نیروى انتظامــى در ارتباط با مواد مخدر این بوده که 
نیامده آنگونه که باید و شاید تابلوى واقعى را ترسیم کنید و به مسئوالن کشور نشان دهد. اگر 
این بود ما باید مى دیدیم که دولت محترم سرمایه گذارى بیشترى روى مواد مخدر مى کرد. 
ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر با رئیس جمهور است، چند بار جلسات این ستاد با رئیس 
جمهور تشکیل شده است. اکنون مجلس محترم پیگیر این مسئله شده که اعدام را برداریم.

دادستان کل کشــور افزود: متأســفانه ورودى مواد مخدر و کشــفیات و تعداد معتادان و 

پرونده هاى قضائى افزایش یافته که نشان مى دهد جایى از کار خراب است. چرا ستاد مبارزه 
با مواد مخدر آسیب شناسى نمى کند. باید دید که چه ضعف هایى داریم که آن را بررسى 

کنیم و بدون اغماض و چشم پوشى به اصالح آن بپردازیم.
وى افزود: با گرفتــن خرده فروش ها و به زنــدان انداختن آنها جز اینکــه زندان ها را پر 
کنیم کارى نکرده ایم البته باید با آنها برخورد شــود ولى کار اساسى این است که به سراغ 

ریشه ها برویم.
حجت االسالم و المسلمین منتظرى افزود: چند نفر از عناصر اصلى را به دام انداخته اید چه 
در داخل و چه در خارج. شــما با پلیس بین الملل ارتباط دارید. کارهاى اطالعاتى شما باید 

آنقدر قوى باشد که بتوانید ریشه ها را پیدا کنید. اگر ما تصور کنیم 
که با مواد مخدر مى توانیم مبــارزه کنیم به این ترتیب که در 
خیابان ها بگردیم و خرده فروش هاى جزئ ى را پیدا کنیم موفق 

نمى شویم.

اظهارات مهم دادستان کل کشور درباره وضعیت مواد مخدر در ایران:

افزایش کشفیات مواد مخدر نشان دهنده موفقیت نیست

در قوى باشد که بتوانید ریشه ها را پیدا کنید. اگر ما تصور کنیم 
با مواد مخدر مى توانیم مبــارزه کنیم به این ترتیب که در 
بان ها بگردیم و خرده فروش هاى جزئ ى را پیدا کنیم موفق 

ى شویم.
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راه اندازى خط تاکسى 
مبارکه- مجلسى 

مدیر تاکســیرانى و نظارت بر حمل و نقــل و ترافیک 
شهردارى مبارکه گفت: در راستاى خدمت رسانى بهتر 
به شهروندان، خط تاکســى مبارکه- مجلسى از مسیر 

طالخونچه راه اندازى شد.
مهدى شرافت اظهار داشت: بر اساس درخواست شهردار 
شهر مجلسى مبنى بر مســاعدت شهردارى مبارکه در 
راه انــدازى این خط جهت تســهیل در رفــت و آمد 
شهروندان موضوع با دستور شهردار مبارکه در شوراى 
ترافیک شهرستان مطرح و پس از موافقت آن شوراى 
تاکسیرانى شهردارى مبارکه با هماهنگى پلیس راهور 
و راهدارى جاده اى از محل پارك ســوار شهروند واقع 
در خیابان شــهید نیکبخت اقدام به راه اندازى این خط 
نمود. شرافت گفت: نرخ کرایه این مسیر دو هزار تومان 

دریافت مى گردد.

الیحه بودجه شهردارى 
فوالدشهر در شوراى شهر

شهردار فوالدشــهر گفت: در تهیه الیحه پیشنهادى 
بودجه سال 96 تالش کردیم از رهنمودهاى بزرگان در 
مدیریت شهرى استفاده گردد و سیاست هاى نظام، سند 

چشم انداز20 ساله و برنامه پنج ساله را در نظر بگیریم.
عباس مرادى گفت: الیحه را زودتر به شوراى اسالمى 
شهر  ارائه کردیم تا اعضاى شورا زمان کافى براى بررسى 
آن داشته باشند. وى تصریح کرد: در بودجه سال آینده 
حفظ و اســتمرار اقتصاد مقاومتى در نظر گرفته شده و 
تالش کرده ایم تا هزینه هاى جارى را تا جایى که ممکن 

است، کاهش دهیم.

ظرفیت هاى زرین شهر باید 
بالفعل شوند

رئیس شوراى اسالمى شــهر زرین شهر گفت: شوراى 
اسالمى زرین شهر همواره تالش داشته تا در این مسیر 
حرکت کرده تا رضایتمندى شــهروندان بیش از پیش 

جلب گردد.
 اکبر اریان با اشــاره به مجموعه پتانسیل هاى بالقوه 
و فراوان زرین شــهر عنوان کرد:  باید توجه داشت که 
ظرفیت هاى موجود در زرین شــهر باید با تفکراتى که 
مبناى علمى دارند تقویت و بالفعل شــوند چراکه شهر 
براى پویایى نیاز به مؤلفه هایــى دارد که نوین گرایى و 
بهره گیرى از ایده هاى خالق از جمله این مؤلفه هاست.

ایجاد شهرك هاى گلخانه اى در 
شرق اصفهان 

شهردار محمدآباد گفت: با توجه به وضعیت آب استان 
اصفهان، مى طلبد که شهرك هاى گلخانه اى در منطقه 

شرقى استان اصفهان ایجاد کنیم.
محمد مهدى نصر اصفهانى در خصوص مشــکالت 
مردم شرق استان اصفهان و کمبود آب اظهارداشت: آب 
یک بحث ملى و استانى است که باید مشکالت مربوط 
به آن را بپذیریم. وى ادامه داد: باید سبک کشاورزى از 
غرق آبى به صورت قطره اى در اســتان اصفهان تبدیل 
شود، همچنین باید در فرآیندهاى آبیارى گلخانه اى ورود 
پیدا کنیم، مى طلبد که شهرك هاى گلخانه اى در منطقه 
شرقى استان اصفهان ایجاد کنیم چراکه امروز ما با شیوه 

غرق آبى توجهى به کشاورزى نداریم.

 آسفالت هاى آران 
استاندارد مى شوند

سخنگوى شوراى اسالمى شــهر آران و بیدگل گفت: 
براى نخستین بار، آسفالت شهر  آران با روکش مسلح 
شده ژئوتکستایل انجام مى شوند. سعیدى اظهار داشت: 
در راستاى تحقق این سیاست، آســفالت خیابان هاى 
ولیعصر(عج) و امام حســین(ع) استاندارد مى شود. وى 
دلیل تأخیر در اتمام این پروژه را وجود شکاف هاى عمیق 
در الیه هاى زیرین آسفالت این خیابان ها عنوان و تأکید 
کرد: این وقفه در پروژه باعث مى شود شکاف ها الیه هاى 
زیرین خود را نشان دهد و پس از آن با پوشش آسفالت نرم 
و الیه روکش ژئوتکستایل، عمر آسفالت جدید تا چندین 

سال افزایش مى یابد.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهــان گفــت: طــرح پیشــنهادى الــزام احداث 
فاضالب هاى دو قلو در منازل در پروانه هاى ساختمانى 
به شوراى شهر اصفهان ارائه شــده و در انتظار تصویب 

است.
احمد ســلیمانى پور گفت: براى استفاده از آب نامتعارف 
و آب هاى جریان هاى سطحى و پســاب، مى توان با 
ایجاد تصفیه خانه هاى آب که پساب را از نظر کیفى قابل 

استفاده براى فضاى سبز کند، اقدام کرد.
وى با تأکید بر اســتفاده از آب هاى خاکسترى، تصریح 
کرد: در منازل بخشــى از آب به راحتى از دست مى رود 

که به آب هاى خاکسترى معروف است، به عنوان مثال 
در فصل زمستان وقتى افراد وارد حمام مى شوند، براى 
گرم کردن آب مقدارى زیادى آب هدر مى رود که با طرح 
پیشنهادى این سازمان مى توان این آب ها را به چرخه 

مصرف بازگرداند.
وى طرح پیشــنهادى ســازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى اصفهان را الزام احداث فاضالب هاى دوقلو 
در منازل در پروانه هاى ساختمانى خواند و گفت: اگر این 
پیشنهاد به تصویب شوراى اسالمى شهر برسد، مى توان 
آب هاى خاکسترى را به منابع ذخیره در منازل منتقل و 

براى آبیارى باغچه هاى حیاط یا درختان استفاده کرد.

مجموعه تجــارى، تفریحى و گردشــگرى اصفهان 
سیتى ســنتر در هجدهمین همایش تقدیر از واحدهاى 
صنعتى و خدماتى ســبز به عنوان اولین و تنها مجموعه 

سبز کشور تقدیر شد.
مدیر بازرگانى شــرکت پرســتیژ لند ایران معتقد است 
چهار موضوع باعث شده است که این مجموعه تجارى، 
تفریحى و گردشــگرى به عنوان مجموعه اى ســبز 

شناخته شود. 
محمدرضا مرتضوى در این رابطه گفت: مدیریت منابع 
آب، کاهش آلودگى هوا، کاهش آلودگى صوتى، استقرار 
نظام ســبز و کاهش میزان مصرف منابع باعث شــده 

اســت که این مجموعه 150 هزار متر مربعى به عنوان 
مجموعه اى سبز شناخته شود.

وى افزود: مجموعه اصفهان سیتى ســنتر بالغ بر یک 
میلیون و 200 هزار مترمربع زیربنا دارد و مسائل زیست 
محیطى در همه مراحل ســاخت و بهره بردارى مراکز 
خرید، هتل 5 ســتاره، بــرج هاى مســکونى و ادارى، 
هتل آپارتمــان و برج هــاى تجارت جهانــى رعایت

 مى شود.
مرتضوى گفت: جانمایى مجموعه اصفهان سیتى سنتر 
در حاشیه شــهر یکى از مهمترین عواملى است که به 

کاهش آلودگى هواى شهر کمک مى کند.

احداث فاضالب هاى دوقلو در 
منازل شهرى

سیتى سنتر اصفهان 
تنها مجموعه سبز کشور 

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى حکم ریاســت 
سرپرستان دو واحد دانشگاه آزاد اسالمى استان 

اصفهان را صادر کرد.
حمیــد میــرزاده در احکامى جداگانه روســاى 
واحدهاى دانشــگاه آزاد اســالمى دولت آباد و 

بادرود در استان اصفهان را منصوب کرد.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى دکتر سیدمحمد 
کاظمى و دکتر مهدى مقرى بیدگلى را به ترتیب 
به سمت رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحدهاى 

دولت آباد و بادرود منصوب کرد.

گروه موســیقى «ســروش» به سرپرســتى 
و ســنتورنوازى مســیح افقــه، امــروز و فردا 
 در هنرســراى خورشــید بــه اجــراى برنامه

 مى پردازد.
به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى- 
تفریحى شهردارى اصفهان، هنرسراى خورشید 
سازمان فرهنگى- تفریحى شهردارى اصفهان 
در هفته اول بهمن ماه میزبان گروه موســیقى 
«سروش» به سرپرســتى و سنتورنوازى مسیح 
افقه است و محمدجعفر قاضى عسکر به عنوان 
نوازنده مهمان در حوزه تنبک نوازى و ســعید 
عابد به عنوان خواننده گروه بــه اجراى برنامه

 مى پردازند.
برنامه گروه موسیقى «ســروش»، 7 و 8 بهمن 
ماه ســاعت 18و 30 دقیقه در محل هنرسراى 
خورشــید واقع در ابتــداى خیابــان کاوه، پل 
چمــران، جنــب منطقــه 7 شــهردارى اجرا

 مى شود.

بخشدار بخش مرکزى شهرستان دهاقان از افتتاح 
شش طرح عمرانى و سرمایه گذارى در روستاهاى 

دهاقان خبرداد.
محمد على دهقانى اظهار داشــت: این طرح ها با 
هزینه اى بیــش از 24 میلیارد ریــال در دهه فجر 

به بهره بردارى مى رسند.

صدورحکم
 سرپرستى 2 دانشگاه

اجراى گروه موسیقى 
«سروش» در آخر هفته

6طرح عمرانى در دهاقان 
افتتاح مى شود

شــهردار نجف آباد گفت: براى اولین بــار با همکارى و 
تصویب شوراى شــهر چهارم و به مناســبت ایام دهه 
فجر، تمامى شــهروندان تا پایان بهمن ماه سال جارى 
مى تواننــد از امتیاز تخفیف 35درصــدى براى تمامى 
عوارض ســاختمانى در کنار تخفیف 50درصدى ویژه 

بافت هاى فرسوده استفاده کنند
مســعود منتظرى در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبرى 
شــهردارى نجف آباد با اشــاره به اعمــال تخفیف 50 
درصدى بافت هاى فرســوده تا دهمین روز اسفند ماه 
بیان داشت:«بر اساس مصوبه شــوراى شهر که طبق 
ماده 46 آیین نامه اجرایى قانون ســاماندهى و حمایت 
از تولید و عرضه مســکن به تصویب رسیده، متقاضیان 
اخذ پروانه تجارى یا مســکونى در بافت هاى فرسوده 
مسکونى در ســرفصل هایى مانند زیربنا، تراکم پایه و 
ارزش افزوده تغییر کاربرى مشمول تخفیف مصوب قرار 

خواهند گرفت.»

مســئول نمایندگى اوقاف و امور خیریه کوهپایه گفت: 
موقوفه آبگرم ورتون به مســاحت 12 هکتار در فاصله 
55 کیلومترى شــرق اصفهان قرار گرفته که این مکان 
گردشــگرى به عنوان یکى از آثار ملى به ثبت رســیده 

است.
حسن رفیعى اظهار داشت: موقوفه آبگرم ورتون در سال 
91 با سرمایه گذارى کوروش عزیزیان از فعاالن بخش 
خصوصى و با اعتبارى بالغ بر 60 میلیارد ریال احیا و در 

حال حاضر به یک منطقه گردشگرى تبدیل شده است.
وى تصریح کرد: این مجموعه شامل چشمه هاى آبگرم 
معدنى، حمام هــا و حوضچه هاى آبگرم و ســاختمان 
ســنگى تاریخى معروف به حوض مراد و بقعه متبرکه 

طبیب آبگرم مى باشد.
وى در ادامه خاطر نشــان شــد: معمارى این بنا در نوع 
خود منحصر به فرد است که تاالر سنگى و حوض مراد 

از نمونه هاى این شاهکار هنرى دوره صفویه مى باشد.

موقوفه آبگرم ورتون به ثبت ملى رسید

تخفیف 35درصدى به تمامى عوارض ساختمانى 

استاندار اصفهان گفت: دولت با مظلومیت کار مى کند و 
زحمت مى کشد و تمام تالش دولت در راستاى کاهش 

این مشکالت است.
 رسول زرگرپور در نشست شــوراى مدیران استاندارى 
اظهار کرد: مدیران باید در اجراى قوانین و آیین نامه ها 
دقت الزم را داشته باشند و در پرداخت ها، ضمن رعایت 
قوانین ادارى، مالحظات رفاهى همکاران را نیز مدنظر 

قرار دهند. 
استانداراصفهان با بیان اینکه پروژه هاى تخت جمشیدى 
استان که سال ها از آغاز عملیات عمرانى آن مى گذشت 
در دولت تدبیر و امید به بهره بردارى رسید، گفت: مترو، 
ورزشگاه نقش جهان، مصالى بزرگ امام خمینى(ره) 
اصفهان و احــداث موزه بزرگ در کارخانه ریســباف و 

کنارگذر شــرق از جمله پروژه هایى بودند که در دولت 
تدبیر و امید به نتیجه رســیدند و مى تــوان گفت تمام 
طرح هاى تخت جمشیدى و طرح هاى جامع در استان 
یا به اتمام رسیده است و یا در حال انجام است. زرگرپور 
افزود: در طول این مدت در استان پنج هزار پروژه با حدود 
پنج هزار میلیارد تومان اعتبــار افتتاح و به بهره بردارى 
رسیده است و اعتبارات خوبى به روستاها تخصیص یافته 
است. استاندار اصفهان افزود: قبول داریم که مشکالت 
خشکســالى و کارگرى کم و بیش در استان وجود دارد 
ولى دولت با مظلومیت کار مى کند و زحمت مى کشــد 
و تمام تالش دولت در راســتاى کاهش این مشکالت 
است گر چه آنچنان که شایسته است خدماتش منعکس 

نمى شود.

سیزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو تا فردا ادامه دارد

ضیافت برندهاى اتومبیل در اصفهان 

سرانجام طرح هاى تخت جمشیدى اصفهان

,,

 گروه خودروسازى 
سایپا در قالب 
نماینده برند 
سیتروئن، عالوه بر 
رونمایى از محصول 
c4این برند، به 
معرفى محصوالت 
جدید کارخانه هاى 
برلیانس و چانگان 
مى پردازد

ساسان اکبرزاده

ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت خــودرو، با 
حضور مشــاور وزیر و سرپرســت مرکز روابط عمومى و 
اطــالع رســانى وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
و جمعــى از مســئوالن اســتان، در محــل دایمــى 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهــان در پل 
شهرستان رســماً افتتاح شــد و تا فردا 8 بهمن ماه سال 
جــارى از ســاعت 16 تــا 22 پذیــراى متخصصان و 
عالقــه منــدان خواهــد بود.مدیرعامــل شــرکت 

نمایشــگاه هاى بیــن المللى 
اســتان اصفهان در مراســم 
افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللى صنعت خودرو گفت: 
این نمایشگاه خودروى  اصفهان 
است که 9 برند داخلى و خارجى 
در 9 هــزار مترمربــع فضاى 
نمایشگاهى، فعالیت هاى خود 

را عرضه مى کنند.
رسول محققیان افزود: در این 
نمایشگاه، ایران خودرو و سایپا 
حضورى بســیار فعال دارند و 
بقیه نیز نمایندگى هاى مجاز 
خودروهاى خارجى هستند. وى 
با اظهار تأسف از اینکه شرکت 
نمایشــگاه هاى بیــن المللى 
استان اصفهان به دلیل کمبود 
فضا نتوانسته پاسخگوى همه 
متقاضیان براى حضور در این 
نمایشگاه باشد ابراز امیدوارى 

کرد صنعت خودروى اصفهان در چهاردهمین ایســتگاه 
خود در سال آینده در محل جدید بتواند به همه متقاضیان 

پاسخ مثبت دهد.
محققیان با بیان اینکه بزرگان خودرو در نصف جهان گرد 
هم آمده و جمع برندها، جمع است گفت: گروه خودروسازى 

سایپا در قالب نماینده برند ســیتروئن، عالوه بر رونمایى 
از محصــول c4 این برند، به معرفــى محصوالت جدید 

کارخانه هاى برلیانس و چانگان مى پردازد.
گروه صنعتى کرمان خودرو نماینده برندهاى جک، لیفان و 
هیونداى با جدیدترین محصول خود هیونداى 110 و 120 
به این نمایشگاه آمده، شرکت خودروسازى کارما نیا نماینده 
 S6 با محصول شاسى بلند هیبرید جدید خود با نام BYD

حضور دارد و صنایع خودروســازى مدیران خودرو، چرى 
TIGGO5 را به عنوان جدیدترین محصول خود عرضه 

 MVM کرده و به عنــوان نماینده برند
نیز محصول ARRIZO5 و X22 را به 
نمایشگاه اصفهان آورد. وى اضافه کرد: 
همچنین رامک خودرو مدل هاى سال 
2017 برنــد ssang yong را در این 
نمایشگاه به نمایش گذاشته و شرکت 
جهان نوین آریا هم به عنوان برند نیسان 
که اولین حضور خــود را در اصفهان 
تجربه مى کند نیز با دو محصول موفق 
Juke و X-Trail بــه این نمایشــگاه 

گام نهاده اســت. مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان 
اصفهان اظهــار داشــت: در کنار این 
محصوالت، گروه صنعتى ایران خودرو 
نماینده مرسدس بنز پژو، شرکت صنایع 
مدیا موتورز کیــش (نماینده MG) و 
شــرکت آرین موتور پویا نماینده برند 
میتسوبیشــى نیز به ارائه جدیدترین 
محصوالت خود مى پردازند.  محققیان 
در ادامه افزود: حضور مســتقیم چهار 
شرکت ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور و مدیران خودرو 
به عنوان تأمین کنندگان بخش عمده نیاز خودروى کشور، 
در کنار دیگر واردکننــدگان و تولیدکنندگان فعال در این 

صنعت، طیف وسیعى از سالیق را پوشش داده اند.
■■■

مشاور وزیر و سرپرست مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان میهمان ویژه 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت خودروى اصفهان 
در پاسخ به سئواالت خبرنگاران گفت: با تولید، ثروت خلق 
شده و با ارائه خدمات نیز رفاه مردم تأمین مى شود بنابراین 
هر میزان چرخ تولید بیشتر بچرخد مردم در جامعه بیشتر 
بهره مند خواهند شد و در این راستا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت همواره در دولت تدبیر و امید، ســعى دارد تا در 

حوزه هاى مختلف، در سطح ملى گام هاى مهمى بردارد.
فرزاد خلفى اظهار داشت: امروز بخش مهمى از دو هزارو 

300 واحد راکد کوچک و متوسط با دریافت حدود 14 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت در بخش صنعت و معدن در سه 
سال گذشته راه اندازى شــدند. این در حالى است که در 
این مدت 8 میلیارد دالر سرمایه خارجى جذب شد که 5/5 

میلیارد دالر بعد از اجراى برجام بود.
وى با بیان اینکه مهمترین شعار ما امروز در کشور، کار، کار 
و کار است، گفت: ســال 93، پنجاه میلیارد دالر صادرات 

غیرنفتى داشتیم که بى سابقه بود. 
مشــاور وزیر صنعت، معدن وتجارت معتقد است: براى 
افزایش کیفیت خودروهاى ایرانى، بایــد از تکنولوژى و 

علم روز جهان به صورت محققانه نه مقلدانه بهره گرفت. 
خلفى یادآور شد: در دولت تدبیر و امید، در راستاى افزایش 
کیفیت خودروها گام هاى خوبى برداشته شده و تا خرداد 
ماه سال 96 نیز خودروهاى استانداردتر و با کیفیت تر که 
محصول مشترك ایران و فرانسه اســت به بازار عرضه 

خواهد شد. 
وى ادامه داد: وزیر صنعــت، معدن و تجارت برجلوگیرى 
از خام فروشى به خصوص در صنایع معدنى تأکید داشته 
و در این راستا باید وابستگى به نفت کاهش یافته و سهم 

صادرات غیرنفتى افزایش یابد.

کاظم افرندنیا دیگر با صداى بلنــد نمى تواند حرف بزند، 
چشمانش بسته است. آرام نفس مى کشد اما هنوز هم در اوج 
بى صدایى  ابهت و قامتش را حفظ کرده است، روى تخت 
بیمارستان خوابیده و بى شک هنوز هم عاشقانه کارش را 

دوست دارد، این را خودش پیش از این گفته بود.
به گزارش ایســنا، طى چند روز اخیر خبر رسید که کاظم 
افرندنیا بازیگر پیشکسوت اصفهانى بخاطر خونریزى مغزى 
راهى بیمارستان شده و در بخش آى سى یو بسترى شده 
است، وقتى 5 بهمن ماه به مالقاتش مى رویم، خانواده اش 
را مى بینیم که در آنجا حضور دارند اما به دلیل اینکه در کما 
به سر مى برد و فعًال تحت نظر مراقبت هاى ویژه است، نباید 
سرش شلوغ باشد و تقریباً امکان مالقات فراهم نمى شود.

على دهکردى نایب رئیس انجمن بازیگران خانه سینما، 
کامران ملکــى عضو هیئــت مدیره خانه ســینما، رضا 
صفایى پور بازیگر پیشکســوت و فرامرز روشنایى نیز به 
نمایندگى از انجمن بازیگران پیشکســوت در بیمارستان 
«فیروزگر» تهران حاضر هستند تا از نزدیک جویاى احوال 
کاظم افرندنیا باشــند. فرزندان این بازیگر با کمى گالیه 
توضیحاتى دربــاره  وضعیت و رونــد درمانى این هنرمند 

ارائه مى کند.
دختر افرندنیا با ابراز ناراحتى از وضعیت نامســاعد پدرش 
مطرح کرد که به دنبال مراحل بازنشستگى است و در این 

راه با دشوارى هایى مواجه شده است.

على دهکردى ابــراز امیدوارى کرد رونــد درمانى کاظم 
افرندنیا به خوبى سپرى شــود و در عین حال تأکید کرد: 
باید به کادر درمانى پزشکى اعتماد کرد و اجازه داد تا روند 

درمانى بیمار انجام شود.
این بازیگر به ویژگى هاى کاظم افرندنیا اشاره کرد و گفت: 
آقاى افرندنیا خیلى اهل شوخى و کنایه بود. دوست داشتم 
سرحال بود تا کمى سربه سر همدیگر بگذاریم. امیدوارم به 
زودى بهبود پیدا کند و به بخش منتقل شود. ایشان به هر 
حال جزو آن نسل هایى هستند که با مجموعه فشارهاى 
روحى فکرى و کارى روبه رو بودند، متأســفانه مشکالت 
بحران اقتصادى موجب شــده بســیارى از هنرمندان در 
تلویزیون و سینما بیکار شوند و این نیاز روحى به کار باعث 

مى شود که اذیت شوند.
به گفته  یکــى از فرزندان کاظــم افرندنیا، ایــن بازیگر 
پیشکسوت باید حدود 15 روز در بخش مراقبت هاى ویژه 
بسترى باشد تا شرایط براى عمل جراحى فراهم شود. کاظم 
افرندنیا در سریال تاریخى «معماى شاه» نقش «تیمسار 

طوفانیان» را بازى کرده است.
کاظم افرندنیا بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون که سابقه 
پنج دهه حضور در سینما و تلویزیون را دارد چندروز پیش 
به دلیل آنچه پزشکان «مشــکوك به خونریزى مغزى» 
اعالم کرده بودند راهى بیمارستان شــد و اکنون در کما 

به سر مى برد.

افرندنیاافرندنیا
 آرام نفس مى کشد... آرام نفس مى کشد...

بازیگر اصفهانى همچنان در کماست 
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نمایشگاهى براى بررسى 
سیرآثارنقاشى اصفهان

بیست و سـومین نمایشگاه از سلسـله نمایشگاه هاى 
تحلیل و بررسى سیرآثار نقاشى اصفهان به نمایش آثار 

شهریار صمصام مى پردازد.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان اصفهان، 
نمایشـگاه تحلیل و بررسى سیرآثار شـهریارصمصام 
در سـاعت 16امروز پنج شـنبه 7 بهمـن 95 در گالرى 
نقش خانه اصفهان افتتاح مى شود. اختتامیه نمایشگاه 
فوق همراه با نشست تحلیل و بررسى آثار این نمایشگاه 
در سـاعت17روز پنج شـنبه 14 بهمن 95 در مجتمع 
فرهنگى- هنرى سوره برگزارخواهدشد.  گفتنى است، 
شهریار صمصام متولد 1325 اسـت، وى تحصیالت 
خـود را در رشـته کشـاورزى گذرانـده و از کودکى به 
نقاشى عالقه مند بوده است. این هنرمند بیشتر اوقات 
در خلوت خود به خلق آثار هنرى  پرداخته و تاکنون در 
نمایشگاه هاى گروهى و انفرادى متفاوتى در اصفهان 
و تهران شرکت نموده و موفقیت هاى زیادى در نقاشى 

کسب کرده است.

مهران غفوریان در اصفهان
ویژه برنامـه «پایـه خنـده» کارى از کمیتـه فرهنگ 
شـهروندى سـازمان فرهنگى- تفریحى شـهردارى 
اصفهان از 23 دى مـاه به مدت چهار هفتـه با حضور 
ستاره هاى استندآپ کمدى کشـور و اصفهان درحال 

برگزارى است.
برنامه هفته سوم «پایه خنده» امروز وفردا 7 و 8 بهمن 
ماه با حضور مهران غفوریان و هومن حاجى عبداللهى 
برگزار مى شـود که عالقه مندان بـراى دریافت بلیت 
 navayemehr.ir مى تواننـد به سـایت نـواى مهـر

مراجعه کنند.

فیلم «مانکن هاى قلعه حسن 
خان» فردا اکران مى شود

سـومین پاتوق فیلم مسـتند بـا نمایش فیلم مسـتند 
«مانکن هاى قلعه حسن خان» روز جمعه 8 بهمن ماه 

در کتابخانه مرکزى برگزار مى شود.
رئیس دفتر تخصصى سینما با بیان این مطلب گفت: 

ایـن برنامه از سـوى دفتر تخصصى سـینما سـازمان 
فرهنگى- تفریحى شـهردارى اصفهان و با همکارى 
انجمن مستندسازان سینماى ایران برنامه ریزى شده 
است. مصطفى حیدرى اظهار داشت: حضور در پاتوق 
مستند ویژه عموم شهروندان و عالقه مندان به سینما 
آزاد و رایگان بـوده و  افراد مى توانند براى شـرکت در 
برنامه سـاعت 16 به محل کتابخانه مرکـزى واقع در 

خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

صدور 841 شناسنامه براى 
نوزادان تیرانى

مدیر اداره ثبت احوال شهرستان تیران و کرون گفت: 
در هشت ماهه سال جارى 841 شناسنامه نوزاد در تیران 
و کرون صادر شده است. اصغر رضازاده اظهار داشت: 
طرح تعویض شناسنامه ها به علت قدیمى  و فرسوده، 
قدیمى شدن عکس و پر شدن صفحه مهر انتخابات در 
حال انجام است و مردم براى شرکت در انتخابات سال 
آینده باید با شناسنامه هاى جدید پاى صندوق هاى رأى 
حاضر شوند. وى افزود: امسـال هزار و 672 شناسنامه 
مجدد،157 شناسنامه المثنى و 841 شناسنامه نوزاد در 

شهرستان تیران و کرون صادر شده است.

رمان «افعى ُکشى» 
امروز بررسى مى شود

چهارمیـن نشسـت «نقدکتـاب» بـا محوریـت نقـد 
داستان هاى اجتماعى و خانوادگى، امروز هفتم بهمن 

ماه در کتابخانه مرکزى برگزار مى شود. 
چهارمین جلسه نقد کتاب ماه به کتاب «افعى ُکشى» 

نوشته مهدى کردفیروزجایى اختصاص دارد.
این برنامه بـا حضور مهدى کردفیروزجایى نویسـنده 
کتاب و دکتر احمد مهرشاد و سعید محسنى به عنوان 
کارشـناس و منتقد از سـاعت 15 و 30  دقیقـه برگزار 

مى شود.

خبر

معــاون فرهنگى و امــور اجتماعى بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان گفت: روز جمعه 15 بهمن ماه 
در مصالى امام خمینى (ره) گردهمایى رزمندگان مدافع 
حرم و ایثارگرانى که در امنیت کشورهاى همسایه نقش 
داشتند برگزار مى شود و میزبان یکى از سرداران نظامى 

کشور خواهیم بود.
على قریشــى در رابطه با برنامه هاى بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان در دهه مبارك فجر اظهار داشت: 
در این ایام ضمن قدردانى و تجلیل از فجر آفرینان و تکریم 
از مقام شهداى بزرگوار، فرهنگســازى و گفتمان ایثار و 
شهادت در سطوح جامعه با توجه به تبلیغات منفى دشمن 

و کمرنگ کردن اعتقادات و ارزش هاى دینى و انقالبى، 
یک وظیفه همگانى است.

وى افزود: در 12 بهمن  ماه ســاعت 9 صبح در گلستان 
شــهداى اصفهان برنامه تجدید میثاق و عهد بستن با 

آرمان هاى واالى امام خمینى (ره) و شهدا را داریم.
قریشى خاطرنشان کرد: 14 بهمن تجدید دیدار با جانبازان 
در مراکز توان بخشى و فرهنگى شــهید مطهرى، امام 
حسین(ع) در خمینى شهر و خاتم االنبیا(ص) در نجف آباد 
از ســاعت 9و 30  دقیقه تا 11و 30  دقیقه انجام خواهد 
شد.وى افزود: 14 بهمن آیین مهمانى الله ها و گل باران و 

عطرافشانى مزار شهداى بزرگوار استان برگزار مى شود.

سرپرســت معاونت صنایع دستى اســتان اصفهان از 
دریافت نشان جغرافیایى براى هفت رشته صنایع دستى 

اصفهان خبر داد.
جعفر جعفرصالحى با اشاره به اینکه در رویداد فرهنگى 
نوروزگاه، صنایع دستى و آداب و رسوم مرتبط با میراث 
ناملموس نیز با قدرت وارد خواهد شد، اظهار داشت: بعد 
از نوروزگاه وارد بحث نوروز مى شــویم که نمایشگاه 
خاص صنایع دســتى و ســوغات را خواهیم داشت و 
سعى مى کنیم که رشته هاى شــاخص صنایع دستى 
را در چهلســتون به صورت نمایشگاه در معرض عموم 

قرار دهیم.

وى افزود: به غیر از اصفهان در 23 شهر نیز هر ساله در 
ایام نوروز برنامه هاى ویژه اى در ارتباط با صنایع دستى 
برگزار خواهیم کرد و معموًال شهرستان هایى که بیش 
از 80 درصد استان را شامل مى شوند نمایشگاه نوروز را 
دارند که صنایع دستى با کیفیت و بومى، مربوط به همان 

منطقه را عرضه مى کنند.
وى تصریح کرد: در بحث نشان جغرافیایى، براى هفت 
رشته در استان اصفهان درخواست داده ایم و خوشبختانه 
هر هفت رشته شــامل قلمزنى، خاتمکارى، میناکارى، 
قلمــکار، فیروزه کوبــى، منبت و کاشــى کارى تأیید

شدند.

دریافت نشان جغرافیایى 
براى 7 رشته صنایع دستى

برگزارى گردهمایى رزمندگان 
مدافع حرم در اصفهان

رئیس و مدیران ســازمان ســینمایى حــوزه هنرى از 
ســینماهاى اصفهان به ویژه روند بازســازى و تجهیز 
نخستین پردیس ســینمایى اصفهان با نام «چهارباغ» 
بازدید کردند و از نزدیک سیر عملیات بازسازى و توسعه 

این پردیس بزرگ سینمایى را مورد بررسى قرار دادند.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان اصفهان ، 
محمد حمزه زاده پس از بازدید از ســالن هاى سینمایى 
سپاهان، فلسطین، سینما ســاحل و پردیس سینمایى 
چهارباغ ضمن بررســى مراحل آماده سازى و بازسازى 
پردیس ســینمایى «چهار باغ» با چهار سالن سینمایى 
در جمع مدیران و همکاران حوزه هنــرى عنوان کرد: 
در اصفهان توجه به پیگیرى هاى اســتاندار، شــهردار، 
مجموعه شوراى شهر و مسئوالن فرهنگى استان به امر 
توسعه زیرساخت هاى ســینمایى، سبب سرعت گرفتن 
روند بازسازى و احیاى سالن هاى سینمایى مخروبه این 
شهر شده است اما نکته  مهم این است که این سالن ها 
در اختیار چه کسانى است؟ و حوزه هنرى سالن «سینما 
ایران» و «فلسطین» را از زیر تیشه و کلنگ مالک قبلى 
آن خارج کرده و با همت مســئوالن امروز به سالن هاى 

مجهز سینمایى تبدیل شده است.
مدیرعامل مؤسسه توسعه سینمایى سوره با اشاره به ابالغ 
مقام معظم رهبرى مبنى بر واگذارى مالکیت فضاهاى 
سینماهاى کل کشور به حوزه هنرى تصریح کرد: حوزه 
هنرى تاکنون ثابت کرده است که سالن هاى سینمایى 
که در اختیارش قرار مى گیرد را به نفع توســعه فضاى 

فرهنگى کشور و شهرها آباد مى کند.
وى درباره وضعیت حقوقى سینما «ایران»  شهر اصفهان 
نیز خاطرنشان ساخت: روند حقوقى سینما ایران به طور 
کامل انجام شده و اکنون در آستانه تعیین تکلیف نهایى 
اســت و به زودى مالکیت آن به حوزه هنــرى واگذار 
مى شــود و همانند سینما فلســطین اصفهان بازسازى 

مى شود و در اختیار مردم این شهر قرار مى گیرد.
محمود کاظمى مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز نیز در این 
نشست درباره بازسازى ســینما ساحل بیان کرد: اکنون 
درحال برنامه ریزى براى بازسازى و تجهیز سالن سینما 

ساحل اصفهان هســتیم که با توجه به فضاى متفاوتى 
که با دیگر سینماهاى اصفهان دارد بیش از پنج میلیارد 
تومان اعتبار براى بازسازى و تجهیز نیاز دارد و در صورت 

تأمین اعتبار اواخر اردیبهشت 96 آغاز مى شود.
وى درباره عملیات بازسازى پردیس سینمایى چهارباغ 
اصفهان گفت: بیشــترین هزینه انجام شــده مراحل 
بازسازى پردیس ســینمایى چهارباغ، صرف استحکام 

بخشى و مقاوم سازى سازه شده است.
مدیرعامل مؤسســه بهمن ســبز در خصوص پردیس 
ســینمایى اصفهان خاطرنشــان ســاخت: این فضاى 
سینمایى محصول بازسازى و استحکام بخشى و توسعه 
بر روى پیکره سینما خانواده است که پردیس سینمایى 
چهارباغ نام گرفته و داراى چهار ســالن ســینمایى با 
ظرفیت 780 صندلى است که در طبقه نخست آن یک 
سالن ســینمایى با 430 صندلى و در طبقه دوم دو سالن 
سینمایى با ظرفیت 130 صندلى و یک سالن با ظرفیت 
80 صندلــى و فضاى کتابخانــه و نمازخانه و مجهز به 

سیستم اطفاى حریق و سایر امکانات جانبى است.
رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان نیز با تقدیر از دفتر 
سینمایى حوزه هنرى در پیشــبرد بازسازى سینماهاى 
اصفهان ابراز داشت: اصفهان بیش از این به سینما نیاز 

دارد، اگر ما حداقل استاندارد کشورمان را به ازاى هر 80 
هزار نفر یک سینما در نظر بگیریم، تنها شهر اصفهان 30 
سینما نیاز دارد، این در حالى است که در این شهر فقط 

ده سینما وجود دارد.
سید مصطفى حسینى مدیر سینمایى حوزه هنرى استان 
اصفهان درباره پردیس سینمایى چهارباغ اصفهان گفت: 
با همت حوزه هنرى، سازمان سینمایى سوره، مؤسسه 
سینمایى بهمن سبز و مشارکت شــهردارى اصفهان، 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان و همراه اول، نخستین 
پردیس سینمایى اصفهان با نام پردیس چهارباغ بازسازى 
شــده که اکنون این پروژه در مراحل نهایى قرار دارد و 
قرار اســت 25 بهمن ماه با حضور مسئوالن کشورى و 
هنرمندان به بهره بردارى برســد. وى با بیان اینکه این 
سینما بر اســاس آخرین فناورى هاى نوین سینمایى در 
زمینه صوت و تصویر ســاخته شده است، گفت: تاکنون 
در این پروژه حدود 3/5میلیارد تومان هزینه شده است 
که 500 میلیون تومان آن توسط شــهردارى اصفهان 
و مابقى توســط حوزه هنرى و مؤسسه سینمایى بهمن 
سبز تأمین شده است و تجهیزات نمایش آن نیز توسط 
سازمان سینمایى و مؤسسه سینماشهر تأمین اعتبار شده 

است.

عشورى عموى کودك دو ساله که پزشــک دست او را به 
اشتباه عمل کرده بودگفت: تا ظهر روز دوشنبه و عمل دوم 
رفتار بیمارستان و پرستاران با خانواده کودك خوب بوده اما 
پس از اینکه موضوع رسانه اى شد، حدود ساعت 16 دوشنبه 
یک دفعه ورق برگشــت و رفتار مســئوالن بیمارستان و 

پزشکان عوض شد.
غالمحسین عشورى در گفتگو با فارس درباره مشکلى که 
براى نوزاد پسر برادر وى پیش آماده است، اظهار داشت: دو 
سال پیش در هنگام تولد این نوزاد پزشک این کودك خانم 
«م.ه» به اصرار با وجود نامســاعد بودن شرایط مادر براى 
زایمان طبیعى، کودك را با زایمان طبیعى به دنیا آورد و موجب 

شد تا تاندوم دست راست بچه آسیب ببیند.
وى با اشاره به اینکه خانواده کودك از بضاعت کمى برخوردار 
هستند، افزود: این اشتباه باعث شد تا خانواده نوزاد هزینه هاى 
گزافى را در دو سال متحمل شود و بیش از 400 جلسه فرزند 
خود را فیزیوتراپى ببرند؛ در نهایت نیز پزشــکان گفتند که 
دست راست این کودك باید در دو سالگى عمل جراحى شود.
عموى کودك دو ساله با بیان اینکه نهایتاً کودك پس از دو 
سال براى جراحى در بیمارستان کاشانى اصفهان بسترى 
مى شود، تصریح کرد: هنگامى که کودك پس از سه ساعت از 

اتاق عمل بیرون آمد مادر پس از دیدن او متوجه شد که دست 
چپ فرزند به  جاى دست راست او عمل شده است و در همان 

لحظه تا مرز سکته پیش رفت.
عشورى اذعان کرد: از آنجایى که خطاى رخ  داده واضح بود 
هیچکسى نمى توانست آن را قبول نکند و به همین منظور 
پزشک با عذرخواهى و رئیس بیمارستان با نظارت بر عمل 
جراحى دوم درصدد جبران برآمدند و تضمین کردند در عمل 
دوم دست چپ را سرجاى اول برگردانند و دست راست را نیز 

جراحى کنند.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر هر دو دست کودك در گچ 
قرار دارد، اذعان کرد: کسى از خانواده کودك از دست پزشک 
راضى نیست و اگر رضایتى هم بوده براى انجام عمل دوم 
و حل مشکل کودك بوده اســت که آن هم به ناچار و براى 

درمان پسر برادرم صورت گرفت.
عموى کودك دو ساله درباره عنوان رضایت کامل خانواده 
کودك در جوابیه دانشگاه علوم پزشکى نیز خاطرنشان کرد: 
قطعاً این موضوع را از مراجع قضائى و نظام پزشکى تا احقاق 
حق مادى و معنوى به جد پیگیرى خواهیم کرد و به هیچ وجه 
کوتاه نخواهیم آمد، اگر هم رضایتى از خانواده کودك عنوان 

شده، منوط به عمل دوم است.

پردیس چهار باغ تا پایان بهمن 
افتتاح مى شود

کوتاه نمى آییم؛ پیگیرى خواهیم کرد

جمال نوروز باقرى
 تا به حال دروغ شــنیده اید؟ بدون شک هیچکدام از 
ما تا به حال دروغ نشنیده است، زیرا این روزها کسى 

دروغ نمى گوید...!
دروغگویــى دیگرمثــل قدیــم آن نیســت کــه 
دیــده را ندیــده بگویید یا شــنیده را نشــنیده، این 
دروغگویــى دیگر یک بــازى بچه گانه اســت که 
کــودکان امــروز بــراى پــرورش و تربیتشــان  و 
آمادگى بــراى دوره هــاى بعدى زندگــى، آموزش 

مى بینند.
دروغگویى امروز دیگر خــودش داراى بُرد تخصصى 
اســت و هرکس به مناعت طبع، میز مدیریت، پست 
رسیده و چه چه بر حَســب نقش اجتماعى شاید دروغ 

بگوید، شاید...
مردم شهر خوب مى دانند که اگر دروغ نگویند سرشان 
تا کجا کاله مى رود و به دلیل عائله مندى و شــرایط 
ناگوار اقتصادى، دروغ به این عده حالل است، بگویید 

نوش جانتان.
دراین استان پهناور و در این شــهر اصفهان، هستند 
مدیران ورئیســانى انــدك (باز تکرار مــى کنیم که 
شــائبه اى ایجاد نکند؛ هســتند تعداد اندك وقلیلى) 
که شــاید، شــاید دروغ بگویند. مطمئن هستیم شما 
تا به حال نشــنیده اید و از این دروغگویى، گوشى را 

پرنکرده باشید!
اما به نظرشــما چه دروغ هایى مى تواند بزرگ ترین 
دروغ در شــهر اصفهان باشــد؟ تا حاال بــه آن فکر 

کرده اید؟
شــاید اولیــن دروغى کــه با حــال وهــواى این 
روزهاى شــهر اصفهان به فکر هر شــهروند برسد 
این باشــد کــه: جریــان آب زاینــده رود «دائمى»

شد.
دروغ دوم: بازگشایى و افتتاح خط هاى مترو در تمام 

مسیرهاى اصفهان.
دروغ ســوم: روبان دومین تصفیه خانه اصفهان چیده 

شد.
دروغ چهــارم: پرداخت حقوق کارگــران اصفهان و 

بازنشستگان به روز شد و معوقات آنها همراه با دیرکرد 
پرداخت شد.

دروغ پنجم: امضــاى تفاهمنامه بین ســازمان هاى 
پیمانکارى و مرتبط با شــهردارى اصفهان و رعایت 

این بند که در کندن،بیل وکلنگ زدن در خیابان هاى 
شــهر با یکدیگر صحبت کنند که چند بار یک چاله را 

پر وخالى نکنند.
دروغ ششم: «توالت هاى عمومى استاندارد اصفهان»  

افتتاح شد.
دروغ هفتــم: امشــب و هرشــب در تئاتــر شــهر 
اصفهان؛ بشتابید، بشــتابید. غفلت موجب پشیمانى 

است.

دروغ هــاى بســیارى زیــادى وجــود دارد کــه 
هرفردى بســته بــا ذائقــه خود مــى توانــد آن را 
بگویــد. شــنیدن برخى از دروغ ها شــیرین اســت 
و هر شــهروند اصفهانــى ترجیح مى دهــد به جاى 
روبــه رو شــدن بــا حقیقت موضــوع بــا دروغ آن

 روبه رو شود.
با گســترده شــدن فضاى مجازى این دروغ ها گاه 
گاهى رنگ واقعیــت به خود مى گیرنــد تا جایى که 
مردم به اطمینان راست بودن آن عکس العمل نشان

 مى دهند.
اما چرا دروغ گفته مى شود؟

گاهى دروغگویى به علت ضعف است، گاهى بخاطر 
جلب حمایت به این شــکل کــه آنچه مــردم آرزو 
مى کنند را بــه دروغ وعده حقیقت مــى دهیم بدین 
ترتیب است که دروغ در منظر این افراد هیچگاه دروغ 
جلوه نمى کنــد. زیرا در تابلوى نــگاه این افراد دروغ 
پلى است براى رســیدن به آرزوها، پس هیچ فردى 
پل آرزوهاى خود را خراب نمى کنــد حتى اگر دروغ 

باشد.
شــایدها و فرداها در انتظار یک دروغ مــى مانند، نه 
فردایى مى آید و نه حتى شایدها، واقعى مى شوند. فقط 
انتظار است که باید در پى یک دروغ، آن را تحمل کرد 

تا معلوم شود.
این روزها همه ســعى مى کنندنســبت بــه حادثه 
پالسکو بى تفاوت نباشــند و به قولى در جریان نحوه 
امدادرسانى قرار بگیرند از ُخرد وکالن گرفته تا شهردار
 اصفهان! حاال این وســط آقاى شــهردار وسط آن 
ســاختمان خرابه چه مى خواهند بکنند معلوم نیست 
اما شاید مى خواهند براى ترافیک تهران یک راهکار 
ارائه کنند مثًال دوشــنبه هاى بدون خــودرو چطور 

است؟!
یــا اصــًال یــک دروغ مــى گوییــم نســبت بــه 
شــهردار اصفهان خــدا کند از مــا راضى باشــند: 
با حضور شــهردار اصفهان در ســاختمان پالســکو 
زمزمه هاى رفتن مهدى جمالى نژاد از اصفهان قطعى 

شد!

لطفاً باور کنید... 

زمزمه هاى رفتن 
«مهدى جمالى نژاد» از اصفهان! 

بهمن ماه امســال یکى از ماه هاى پر کار گروه هاى تئاتر در 
اصفهان است و این گروه ها با تعدد برنامه در اصفهان به دنبال 
هستند تا شاید تعداد برنامه هاى تفریحى در سطح شهر کمى 
افزایش یابد و مردم اصفهان در این روزهاى سرد به جمع گرم 

هنرمندان تئاتر اصفهان بیایند.
تا 17 بهمن ماه اجراى عمومى تئاتر خیابانى و بیرونى هر روز 
ساعت 15 در نقاط مختلف شهر از جمله خیابان آمادگاه، خیابان 
نظر شرقى میدان جلفا، سى و سه پل، خیابان زینبیه مقابل حرم 

مطهر در حال انجام است.
«رستم در کافه مکبث» اســم تئاترى است که سالن اصلى 
مجتمع استاد فرشچیان تا 16 بهمن هر روز ساعت 18و 20 

دقیقه به روى صحنه مى برد؛ نویسنده و کارگردان این نمایش 
پیمان کریمى است که 12 جایزه برگزیده اول را در بیست و 

سومین جشنواره تئاتر مناطق و استانى برنده شده است.
اجراى مجدد گروه تئاتر «شهرزاد» با نام «همه دزد ها که دزد 
نیستند» تا 15 بهمن ســاعت 20 در سالن شماره 2 مجتمع 

فرهنگى- هنرى استاد فرشچیان برگزار مى شود.
در حوزه تئاتــر کمدى نیز حمیدرضا رنجکش نویســنده و 
کارگردان نمایش «کابوس همراه» تا 10 بهمن در ســالن 
اصلى تاالر هنر هر شــب ســاعت 19و 15 دقیقه میزبان 
عالقه مندان به تئاتر کمدى است تا با این نمایش که منتخب 
جشنواره بین المللى تئاتر کودك و نوجوان همدان بوده است 
عضوى از اجرا کنندگان تئاتر کمدى در سال 95 اصفهان باشد.

«دنگ و فنگ» دیگر تئاتر طنز بهمن ماه است که امیر شیخ 
جبلى کارگردانى آن را بر عهده دارد و از 9 بهمن تا20 بهمن 

ساعت 19و 15 دقیقه هر روز در سالن سوره برگزار مى شود.
«نام من ریچل کرى است» به کارگردانى محمد رضا رهبرى 
از 7(امروز) تا 21 بهمن در حوزه هنرى اســتان اصفهان هر 

روز ساعت 18و 30 دقیقه در عمارت سعدى برگزار مى شود.
نشست تخصصى تئاتر نیز یک شنبه 17 بهمن ماه در خانه 

هنرمندان برگزار خواهد شد.

بهار تئاتر اصفهان در بهمن ماه

نمایش «سوگلى و آب» براى اولین بار از سوى کودکان گروه هنرهاى نمایشى خانه کودك از 8 تا 15 بهمن ماه اجرا مى شود.
رییس خانه کودك با بیان این مطلب گفت: نمایش«سوگلى و آب» به کارگردانى زهرا طباطبایى با محوریت آب و محیط زیست تهیه 

شده که در تاالر هنر سازمان فرهنگى- تفریحى به اجرا در مى آید.
نفیسه حبیب اللهى اظهار داشــت: این نمایش به نویسندگى محمدرضا آریان فر از ســوى خانه کودك سازمان فرهنگى- تفریحى 

شهردارى اصفهان و با همکارى گروه هنرى «هیوا» از 8 تا 15 بهمن ماه ساعت 17 در تاالر هنر اصفهان به روى صحنه مى رود.

کودکان
 اصفهانى نمایش 
اجرا مى کنند
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ویترین

 دولت، قیمت کاالهاى اساسى 
سبد شب عید را اعالم کرد

کارگروه تنظیم بــازار قیمت هــاى مصرف کننده 
کاالهاى اساسى شامل برنج، شکر و کره، جهت توزیع 
در سبد کاالى شب عید و عرضه از طریق شبکه هاى 

منتخب را تصویب ابالغ کرد.
بر اساس کارگروه تنظیم بازار کشور، نرخ هر کیلوگرم 
برنج هندى مرغوب ســه هزار و 800 تومان، برنج 
اروگوئه دو هزار و 600تومان و سایر برنج هاى وارداتى 

دو هزار تومان است.
کارگروه تنظیــم بازار همچنیــن نرخ هاى مصوب 
مصرف کننده در کاالى شــکر جهت توزیع در سبد 
کاالیى شب عید و عرضه در شبکه هاى توزیع منتخب  
را نیز به شرح ذیل تصویب و ابالغ کرده است؛ قیمت 
مصرف کننده هر کیلوگرم شــکر بسته بندى جهت 
عرضه در شبکه هاى توزیع و فروشگاه هاى زنجیره اى 
و کارمندى و کارگرى  سه هزار و 200تومان؛ قیمت 
فروش بســته بندى 900 گرمى شکر در شبکه هاى 
توزیع و فروشــگاه هاى زنجیــره اى و کارمندى و 

کارگرى دو هزار و 950تومان.
همچنین طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار در خصوص 
کاالى کره، هر بســته کره 100 گرمى به قیمت دو 
هزار و 900تومان و بسته هاى 50 گرمى نیز با قیمت 

هزار و 500 تومان در سبد کاال توزیع خواهد شد.

تا پایان سال برنامه اى براى 
حذف یارانه نداریم

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با بیان اینکه 
تا پایان سال 1395 برنامه اى براى حذف یارانه نداریم، 
گفت: در صورتى که بناى حذف یارانه کسى باشد قبل 

از آن پیامک اطالع رسانى به فرد ارسال مى شود.
ابوالحســن فیروزآبادى اظهار داشت: پس از ارسال 
پیامک به افراد فرصت داده مى شــود در موعد مقرر 
نسبت به ارائه مدارك خود اقدام کنند و چنانچه اثبات 
شود که فرد نیازمند و مســتحق گرفتن یارانه است، 

یارانه وى همچنان برقرار خواهد بود.
به گفته قائم مقام وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى، 
در بحث حذف یارانه افراد پردرآمد وزارت کار در حال 
شناسایى و بررسى است و مواردى همچون توانایى و 

تمکن مالى یا آسیب پذیرى افراد را مدنظر دارد. 

ادامه گرانفروشى 
گوشت قرمز در بازار

 بازار گوشــت قرمز همچنان پرنوسان است. قیمت 
گوشت قرمز از تابستان امسال تاکنون در چند نوبت 
با افزایش و تغییر همراه شده است که آخرین افزایش 
قیمت آن در حــدود یک ماه پیش بــود که آخرین 
بررسى ها از قیمت انواع گوشت قرمز نشان مى دهد 
که گرانفروشى گوشت قرمز ادامه دارد و حتى برخى 
اقالم با شــیبى آرام مجدداً در جهت افزایش قیمت 

حرکت کرده اند.
براى گرانى گوشــت قرمز دالیــل مختلفى عنوان 
مى شود. وزارت جهاد کشــاورزى صادرات بیش از 
حد دام زنده را عامل کمبود دام زنده ســبک و گرانى 
گوشت گوسفند مى داند و از طرف دیگر برخى کمبود 
دام زنده را قبول ندارد و گرانــى را متوجه دالالن و 
متقاضیان مى دانند که در سیســتم توزیع گوشــت 

گوسفند اختالل ایجاد کرده اند.
آخرین مشاهدات از وضعیت قیمت ها در بازار گوشت 
قرمز نشــان مى دهد به طور متوســط هر کیلوگرم 
گوشت مخلوط گوساله 32 هزار و 200 تومان، گوشت 
گوساله کیلویى 37 هزار و 200 تومان، ران گوساله 
کیلویى 38 هــزار و 400 تومان، ماهیچه گوســاله 
کیلویى 44 هزار تومان و گوشت استیکى کیلویى 51 

هزار تومان فروخته مى شود.  

ممنوعیت صدور مجوز براى 
نانوایى هاى جدید لغو شد

هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى با ابطال بخشنامه 
معاون توسعه بازرگانى وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
ممنوعیت صدور مجوز براى نانوایى هاى جدید بخاطر 

نبود سهمیه آرد یارانه اى را لغو کرد. 

رئیس سازمان امور مالیاتى کشور از برآورد فرار مالیاتى تا 
30 هزار میلیارد تومان در کشور خبر داد.

تقوى نژاد با بیان اینکه در حال حاضر نسبت مالیات به 
تولید ناخالص داخلى در کشــور در حدود 7 درصد است 
که در مقایسه با کشورهاى توسعه یافته و پیشرفته رقم 
پایینى به شمار مى رود، گفت: پیش بینى این نسبت در 
پایان برنامه ششم توســعه 11 درصد است که با اجراى 
برنامه هایى همچون گسترش و منطقى سازى پایه هاى 
مالیاتى ومبارزه با فرارهــاى مالیاتى مى باید این رقم را 

محقق ساخت. 
وى معضل فرار مالیاتى را پدیده اى رایج در تمام کشورها 

عنوان کرد و گفت: عمومًا به علت عدم اشراف به میزان 
درآمد افراد و همچنین سوء استفاده از خألهاى قانونى، 
فرار مالیاتى شکل مى گیرد که براى مقابله با آن، باید به 
سمت شفاف سازى اقتصاد و تقویت نظام جامع اطالعات 

مالیاتى حرکت کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى در خصوص آمار فرار 
مالیاتى در کشور نیز گفت: برآورد ما نشان مى دهد بخشى 
از اقتصاد کشــور قانونًا معاف از پرداخت مالیات است و 
بخشى نیز خارج از تور مالیاتى و شناسایى نشده و برآورد 
مى شود میزان فرار مالیاتى در کشور بین 13 هزار میلیارد 

تومان تا 30 هزار میلیارد تومان است.

مجموعه عوامل اقتصادى، حکایت از رشــد اقتصادى 
7/2درصدى امسال دارد اما این رشد، ابعاد پنهانى دارد که 
سهم نفت در آن، 5/2 درصدبوده و بنابراین، رشد غیرنفتى 

اقتصاد ایران در سال جارى تنها 2 درصد است.
شــواهد آمارى از قبیل مرکز آمار ایران، رشد اقتصادى 
شــش ماهه 1395 را 6/4درصد و بانک مرکزى رشــد 
اقتصادى شــش ماهه اول را 7/4درصد(به قیمت پایه) 
اعالم کرده اند؛ بر همین اساس بازوى پژوهشى مجلس 
شــوراى اســالمى در جدیدترین گزارش خود، عالوه 
بر اینکه این رشــد را تحلیل کرده، به پیش بینى رشــد 

اقتصادى کل سال 95 هم پرداخته است.

مرکز پژوهش ها مى گوید با توجه به ارقام رشد بخشى، 
رشد اقتصادى سال 1395 نیز برابر با 7/2 درصد برآورد 
مى شود. در مورد ارقام رشد برآوردى مذکور، مهمترین 
نکته مربوط به رشــد 51/9درصدى بخش نفت است 
که ناشــى از افزایش محســوس صادرات نفت کشور 
ناشى از اجراى برجام مى باشــد؛ به گونه اى که سهمى 
که بخش نفت از رشــد 7/2 درصــدى اقتصاد ایران در 
ســال 1395 دارد، معاد5/2 درصد است که حاکى از آن 
است که چنانچه ســهم بخش نفت را در نظر نگیریم، 
رشــد اقتصاد ایران در ســال جارى 2 درصــد خواهد

 بود.

برآورد 30 هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتى در کشور

پیش بینى رشد
 7/2 درصدى اقتصاد امسال

شــبکه خبرى دولتى «راى نیوز24» ایتالیا در گزارشى 
اعالم کرد: زعفران گرانبهــاى ایرانى در بانک و تحت 

مراقبت شدید قرار مى گیرد.
در ایران زعفران به قیمت کیلویى دو هزار دالر، همانند 
نفت آن کشور ارزشــمند اســت و در یک بانک تحت 

حفاظت شدید قرار خواهد گرفت. 
این شبکه افزود:غالمرضا کریمى مسئول این بانک گفت 
که براى نخستین بار در ایران یک بانک زعفران مجهز به 
سیستم هاى پیشرفته حفاظتى تأسیس شده که در حال 
حاضر قادر به نگهدارى 10 تن زعفران است و ظرفیت 

آن در آینده قابل افزایش مى باشد. 
کریمى همچنین بااشــاره به مزیت ســپردن زعفران 
به این بانک، اظهار داشــت: تاکنــون و به خصوص در 
فصل برداشت شــاهد ســرقت زعفران چه در زمین و 
چه در انبار بوده ایم و از ســوى دیگر برخى کشاورزان 

نیز تمایل داشــتند محصول خود را در منزل و به شیوه 
سنتى نگهدارى کنند که در آن روش به تدریج از کیفیت 
محصول کاسته مى شد،در حالى که در این بانک زعفران 
در فضایى تاریک و بین درجه حــرارت بین 7 تا 9 درجه 

سانتیگراد نگهدارى مى شود. 
تربت حیدریه یکى از بزرگ تریــن مراکز تولید زعفران 
ایران و آدرس بانک زعفران آن به دلیل امنیتى به عموم 

اعالم نشده است. 
بانک زعفــران ایران با هدف حفــظ و نگهدارى کیفى 
محصول و نیز معرفى برند «زعفــران ایرانى» و مجهز 
به سیستم هاى حفاظتى روز دنیا و حراست شبانه روزى 
توسط نیروهاى مسلح، فعالیت خود را در تربت حیدریه 

آغاز کرده است.
ازمجموع 70 هزار هکتار کشتزارهاى زعفران در استان 
خراسان رضوى، هشــت هزار و 400 هکتار، معادل 12 

درصد آن مربوط به شهرستان تربت حیدریه است. 
دراســتان خراســان رضوى 117 هزارخانوار به کشت 
زعفران مشغول هستند که از این میزان 14 تا 15 هزار 

خانوار در تربت حیدریه به این کار اشتغال دارند. 

دبیر انجمن شرکت هاى راهسازى با بیان اینکه ارزش 
راه هاى ایران هزاران میلیارد تومان تخمین زده مى شود، 
اظهار داشت: در صورتى که محدودیت هاى منابع مالى 
ادامه داشته باشد و امکان حفظ این جاده ها فراهم نشود، 
سرنوشت تلخ ساختمان پالسکو در انتظار راه هاى ایران 

خواهد بود.
على آزاد تصریح کرد: ما در حوزه مدیریت راه هاى کشور 
باید دو برنامه را به شکل مجزا پیگیرى کنیم. یکى از آنها 
ساخت راه هاى جدید و بهره بردارى از آنهاست. موضوعى 
که حتى در طول سال هاى گذشته پیگیرى شده، اما هنوز 

فاصله زیادى با استانداردهاى مدنظر در این حوزه دارد.
وى اضافه کرد: محور دوم که اهمیت بسیار زیادى باید 
براى آن قائل شد، بحث حفظ جاده هاى فعلى کشور است. 
این جاده ها از نظر ریالى ارزش هزاران میلیارد تومان را 
دارند و از دســت رفتن هر یک از آنها مى تواند خسارات 

زیادى براى کشور به بار آورد.
دبیر انجمن شرکت هاى راهســازى گفت: دولت براى 
حفظ جاده هــاى فعلى محدودیت مالى بســیار زیادى

 دارد. 

عضو هیئت مدیره صادرکنندگان فرش دستباف با اشاره 
به اینکه آمریکا هم واردات و هم صادرات فرش دستباف 
در این کشور را ممنوع کرده اســت، گفت: حجم قابل 
توجهى از فرش دســتباف تجار ایرانى در آمریکا باقى 

مانده است.
رضى میرى با اشاره به اموال تجار فرش ایرانى که بیش 
از ده سال است در خاك آمریکا باقى مانده است، گفت: 
آمریکا بر اساس قانون اوپک نه تنها اجازه واردات بلکه 
اجازه صادرات فرش ایرانى از خاك آن کشور را نمى دهد 
و عمًال هر تاجرى که فرش هاى خود را براى نمایشگاه به 
آنجا برده یا فرش هایى را در بازار آن کشور داشته است، 
نه تنها نمى تواند آن را به دیگر کشــورها بفروشد، بلکه 
توان برگرداندن آن به ایران را نیــز ندارد و این موضوع 

مهمى است.
وى با بیان اینکه بسته بودن کانال هاى بانکى بر روى 
تجار ایرانى، موضوع صادرات را دشوار کرده است، عنوان 
کرد: نه تنها فرش بلکه اکثر محصوالت صادراتى ایران 
هنوز هم با مشکل بســته بودن کانال هاى بانکى رنج 
مى برد اما مى توان گفت کــه در حال حاضر تا حدودى 
کشورهاى اروپایى گشایش هایى را در حوزه بانکى خود 
به وجود آورده اند اما آمریکا همچنان تمام راه هاى مالى 
خود را به روى ایران بسته است و این امر باعث شده تا 25 
تا 30 درصد بازار فرش دستى ایران که مستقیم به آمریکا 

مى رفت، از دست برود.
وى با بیان اینکه افت صادرات فرش دستباف مربوط به 

پنج  شش سال اخیر نیســت، گفت: افتى که ما در حوزه 
صادرات فرش دستباف ایرانى تجربه مى  کنیم به بیش 
از سه دهه گذشــته بر مى گردد که از آن زمان به شکل 

مستمر شاهد کاهش ارقام صادراتى بودیم. 
میرى افزود: زمانى بین سال هاى 1362 تا 1367 رقمى 
معادل یک میلیارد و 700 میلیون تومان صادرات فرش 
دستباف را تجربه کردیم در حالى که بر اساس آخرین آمار 
در ده ماهه امسال رقم صادرات فرش دستباف ایرانى به 
زیر 300 میلیون تومان رسیده است که به نظر نمى رسد 

تا پایان سال از مرز 300 میلیون تومان عبور کند.
 وى در تشــریح دالیل این افت شــدید صادرات فرش 
دســتباف تصریح کرد: بخشى از مشــکالتى که براى 
صادرات فرش دستباف وجود دارد به مشکالت داخلى 
و بحران هاى سیاسى پس از انقالب و البته بى توجهى 
سیاستگذاران اقتصادى و مسئولین کشورى به موضوع 
فرش دســتباف به عنــوان یک صنعت ســنتى ارزآور
بر مى گردد که باعث شــده با یک افت دنباله دار مواجه 
باشیم و بخشى دیگر نیز مولود تنش هاى سیاسى خارجى 
و مسائلى همچون تحریم هاى اقتصادى بود که حدود 

هشت سال به طول انجامید.
میرى در ادامه کشــور چین را چندان رقیب جدى براى 
فرش دستباف ایرانى ندانســت و در مقابل کشورهایى 
چون پاکســتان، هند، ترکیه و نپال رقباى جدى در بازار 
هستند که آنها هم عمًال درســت از زمانى که ایران در 

بازار جهان افول کرد توانستند جاى پاى خود را باز کنند.

دبیر شوراى مشترك بازرگانى ایران و ترکیه اعالم 
کرد که بســیارى از کارخانه هاى تولیدى ترکیه اى 
به دلیل شرایط نا امنى که در این کشور وجود دارد، 
عالقه مند هســتند که تولیدات خــود را در ایران 

انجام دهند.
جالل ابراهیمى گفت: روابط ایران با ترکیه در دوره 
تحریم ها به گونه اى بود که ایران کاالهاى زیادى از 
طریق ترکیه از کشورهاى اروپایى وارد کرد و ترکیه 
هم در این زمینه سود برده است و مى توان گفت که 
یکى ازعلت هاى اصلى شکوفایى اقتصاد ترکیه در 
دوره تحریم و حتى در دوره هاى دیگر ایران بوده که 

بیشترین خریدها را از ترکیه انجام داده است.
وى ادامــه داد: درحال حاضر نیــز ترك ها به دلیل 
اینکه اقتصــاد ترکیه را براى خود امــن نمى دانند  
عالقه مند هســتند کارخانه هاى خــود را به ایران 

بیاورند و تولیداتشان را در کشور ما انجام دهند.   

دبیر شوراى مشترك بازرگانى ایران و ترکیه اضافه 
کرد: اکنون پیشنهاداتى از طرف کارخانه هاى ترکیه 
در زمینه هاى چون مواد شــیمیایى، لباس، صنایع 
تبدیلى و تولیدات تورى هاى صنعتى وجود دارد که 

محصوالت خود را در ایران تولید کنند.  
ابراهیمى افــزود: به همین منظــور کارخانه هاى 
ترکیه اى دو اســتان ایران یعنى خراسان رضوى و 
آذربایجان شرقى و همچنین حوزه مناطق آزاد شمال 

کشور را براى تولیداتشان مد نظر دارند. 

شبکه خبرى ایتالیا اعالم کردفرش هاى ایرانى در آمریکا بلوکه شده اند

زعفران گرانبهاى ایران  تحت مراقبت شدید قرار مى گیرد

ترك ها به دنبال انتقال کارخانه هایشان
 به ایران هستند

معاون شرکت بازرگانى دولتى ایران گفت: دولت در بازار 
کره ورود پیدا مى کند تا انحصارهاى موجود را بشــکند، 
دولت «دست بسته» نیســت و اجازه نمى دهد که کره 

20هزار تومانى را به مردم 30هزار تومان بفروشند.
عباس معروفان در گفتگو با تسنیم درباره دالیل «ورود 
دولت به خرده فروشى شــکر» و «واردات کره» اظهار 
داشــت: درحالى  شکر بسته بندى شــده در بازار بیش از 
ســه هزار تومان به فروش مى رســد که این محصول 
به قیمت دو هزار و 520 تومان در اختیار آنها قرار مى گیرد 
و براى بسته بندى شــکر نباید این مقدار تفاوت ایجاد 
شود به طورى که در بسته هاى 900گرمى، هزار تومان 

افزایش قیمت ایجاد شود.
وى افزود: بر این اساس شــرکت بازرگانى دولتى خود 
بسته بندى شکر انجام مى دهد که قیمت این محصول در 

خرده فروشى گران فروخته نشود.
معاون شــرکت بازرگانــى دولتى ایران بــا بیان اینکه 
مســئولیت ما توزیع عمده کاالســت اما براى اینکه در 
بازار شــکر تأثیر روانى بگذاریم در بحــث توزیع خرده 
این محصول نیز وارد شده ایم، ادامه داد: از کارخانجاتى 
خواسته شده است که شکر ما را بسته بندى کنند تا خود 

در بازار توزیع کنیم.
وى یادآورشد که شرکت بازرگانى دولتى ایران حداکثر 

5 درصد از بازار شکر کشور را در اختیار خواهد داشت.
معروفان همچنین درباره واردات 5000 تن کره توسط 
این شرکت با بیان اینکه کره را به صورت عمده فروشى در 
بازار آورده و توزیع مى کنیم، گفت:  قصد نداریم وارد بازار 
کره شــویم، بلکه به صورت موردى در این بازار آمده ایم 
تا انحصارى را که شــکل گرفته بود بشــکنیم اما بعد از 

شکستن این انحصار در بازار نخواهیم ماند.
معروفان در پاسخ به شــائبه هاى دخالت دولت در بازار 
گفت: 100 در صد تولیــد و واردات کره در اختیار بخش 
خصوصى اســت و دولت تنها در حد ذخایر استراتژیک 

وارد بازار مى شود.

وى اظهار داشت: تا زمانى که بخواهند کار انحصارى در 
بازار انجام دهند، دولت ورود پیدا مى کند تا انحصارهاى 
موجود را بشکند زیرا دولت که دست بسته نیست و اجازه 
نمى دهد که کره 20 هزار تومانى را بــه مردم 30 هزار 

تومان به فروش رسانند.
معاون شــرکت بازرگانى دولتى ایــران گفت: دولت به 
هرکسى که بخواهد کره را گران بفروشد، مى گوید «تو 
اشتباه مى کنى» و دولت خود کره را وارد مى کند تا بدانند 
قیمت این محصول آن نرخ هایى نیســت که در بازار به 

فروش مى رسد.
وى اظهار داشــت: این مسئله درســت است که دولت 
نباید به این بخش ها وارد شــود بلکه باید فعالیت بخش 
خصوصى را تقویت کند اما تنها بخاطر شکستن شرایط 

انحصار وارد بازار شده ایم.
معاون شــرکت بازرگانى دولتى ایران در پاســخ به این 
سئوال که آیا نمى شد به جاى ورود به بازار براى شکستن 
انحصار، نظارت خود را قوى تر کنید تا چنین اتفاقاتى روى 
ندهد؟گفت: در راستاى توسعه نظارت خود این اتفاقات 

صورت گرفته است، زیرا بخش خصوصى مى گوید که 
«براى من نمى صرفد و هزینه دستمزدها و سایر هزینه ها 

گران شده است.»
معروفان گفت: وقتى در  بازار کمیابى یا گرانى مى شود 
برخى نیز توزیع خود را با تأخیر انجام مى دهند تا محصول 
گران تر شود در این راستا دولت وارد مى شود تا مشکلى 

درست نشود.
 وى در پایان تأکید کرد:  ورود ما به بازار مقطعى اســت 

وگرنه دولت قصد حضور در بازار را ندارد.

به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار؛ 
تأمین مقدار 5000 تن کره از محل واردات و همچنین 
بسته بندى شکرســفید و کره به عهده شرکت بازرگانى 
دولتى ایران نهاده شــده و این شرکت مکلف است این 
کاالها را بسته بندى کند ودر شبکه هاى توزیع منتخب، 
که اسامى آنها در زمان مقتضى اعالم خواهد شد، با قیمت 

مصوب عرضه نماید.

به منظور مقابله با انحصارگرى اقتصادى صورت گرفت

ورود دولت به خرده فروشى شکر و کره

سرنوشت ساختمان پالسکو در 
انتظار جاده هاى ایران

,,

دولت به هرکسى 
که بخواهد کره 
را گران بفروشد، 
مى گوید «تو اشتباه 
مى کنى» و دولت 
خود کره را وارد 
مى کند تا بدانند 
قیمت این محصول 
آن نرخ هایى نیست 
که در بازار به 
فروش مى رسد
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بارانا آمد!
  علیرضا بیرانوند صاحب یک دختر زیبا شد  که اسمش 
باراناسـت. بیرانوند در این باره خیلى کوتاه گفت:  خدا 
را شکر مى کنم که فرزندم و همسرم سالم و سالمت 
هسـتند و از این جهت خیلى خوشـحالم. اسـم طاها 
پسرم را دو تایى انتخاب کردیم ولى اسم بارانا انتخاب 
همسرم بود که به نظرم نام قشنگى است. پدر شدن آن 
هم براى دومین بار حس فوق العاده اى است که تجربه 
کردم و باز هم تکرار مى کنم شکرگزار خداوند هستم. 

اعتراض سپاهان
 به عملکرد داورى 

  دیدار پرسـپولیس و گسـترش فوالد به شدت تحت 
تأثیـر عملکرد داور مسـابقه قـرار گرفت و حـاال تیم 
سـپاهان نیز نسـبت به عملکرد داورى معترض شده 

است. 
  در حالى که دیدار دو تیم سپاهان و استقالل خوزستان 
با نتیجه 1 بر 1 دنبال مى شد داور مسابقه در یک صحنه 
مشکوك به سود استقالل خوزستان اعالم پنالتى کرد؛ 
صحنه اى که بـه زعم برخـى از کارشناسـان داورى 

درست نبود.
  در همین خصوص مسـعود تابش قائم مقام باشـگاه 
سـپاهان در گفتگویى به اعتراض به عملکرد داورى 
در هفته هاى اخیر پرداخت و عنوان کرد: در هفته هاى 
اخیر واقعاً داوران براى سـپاهان مشکل ساز شده اند. 
همین بازى با استقالل خوزستان یک پنالتى را براى ما 
نگرفتند. در کل فکر مى کنم در لیگ برتر یک مقدار 
داورى ها مشکل ساز شده است و امیدوارم فدراسیون 

فوتبال به موضوع هر چه سریع تر ورود کند. 

  مواظب حرف زدنش باشد
مدیرعامل پیشـین باشـگاه اسـتقالل مى گوید دلیل 
مشـکلش با وزارت ورزش قبلى این بود که تیم بسیار 

خوبى را براى منصوریان بسته بود. 
بهـرام افشـارزاده، در واکنـش بـه اظهـارات علیرضا 
منصوریان، گفت : تعجب مى کنم و نمى دانم چرا این 
مطالب را مطرح کرده اسـت. به گواه همه اسـتقالل 
بهتریـن بازیکنـان را در ابتـداى فصـل جـذب کرد. 
منصوریان بهتر است به تیم خودش برسد تا استقالل 
نتایج بهترى را بگیرد. مشکل ما با وزیر قبلى ورزش هم 
همین بود که چرا بهترین ها را براى استقالل گرفتیم. 
خوب است که منصوریان در حرف هایش دقت کند و 
مواظب باشـد که چه چیزى مى گوید. او به جاى نگاه 

کردن به عقب، جلو را نگاه کند موفق تر مى شود.

مکانى در راه بازگشت
سوشا مکانى دروازه بان تیم میوندالن نروژ مورد توجه 
على دایى سرمربى نفت تهران قرار گرفته است و این 
احتمال وجـود دارد که بـه این تیم منتقل شـود. البته 
مکانى به دلیل قراردادى که با باشـگاه میوندالن دارد 
باید ابتدا بتواند رضایتنامه خود را از این باشگاه بگیرد تا 

بتواند به تیم بعدى اش برود.
در صورتى کـه ایـن دروازه بـان بتواند از تیـم نروژى 
جدا شـود به احتمال فراوان به تیم نفت تهران خواهد 
پیوسـت. مکانى فصل گذشـته در پرسپولیس حضور 
داشت و سپس به تیم میوندالن نروژ در لیگ دسته دوم 

این کشور پیوست.

خرید ناموفق ویسى 
در خاور دور

مهاجم نیم فصل نخسـت سـپاهان به یک تیم دسته 
اولى در کره جنوبى پیوست.

  «پدرو هنریکـه» مهاجم دو ملیتى کـه در نیم فصل 
اول لیگ برتر عملکرد درخشـانى در سپاهان نداشت 
در تعطیـالت نیـم فصـل در لیسـت مـازاد سـپاهان 
قـرار گرفـت و قـراردادش را بـا ایـن تیم فسـخ کرد.
او که خرید ناموفق عبدا... ویسـى در ابتداى فصل به 
شمار مى رفت در شرق آسیا تیم پیدا کرده و به «دائجون 
سیتیزن» کره جنوبى، تیم دسته اول لیگ این کشور 

پیوسته است. 
سـایت ترانسـفر مارکـت ایـن انتقـال را تأییـد 

کرده است.

تایم اوت

بعد از داورى بســیار ضعیف احمد صالحــى در بازى 
پرسپولیس-گســترش، انتقادات به وضع قضاوت هاى 
لیگ برتر دوبــاره باال گرفته اســت. اشــتباه فاحش 
اخراج نشــدن بازیکن دو کارته گســترش راه را براى 
هر دفاعیه اى بسته و حتى صداى اعتراض کارشناسان 

داورى را هم درآورده است.
پرســپولیس این بار براى اعتراض به داورى رسمًا به 
سازمان لیگ نامه مى نویسد. اما گویا این اعتراض بیشتر 
از آنکه حول اخراج نشدن بازیکن گسترش باشد، نگرانى 
آنها را از بابــت خطاهایى که بــه روى مهدى طارمى 
گرفته نمى شود بیان مى کند. پرسپولیسى ها اعتقاد دارند 

سهل انگارى داورها باعث شده مدافعان حریف بى ترس 
و واهمه روى طارمى انواع و اقسام خطاها را انجام دهند؛ 
بدون  تــرس از اینکه داور هیچ جریمــه اى براى خود 

بازیکن یا تیمشان در نظر بگیرد. 
خمارلو مدیرروابط  عمومى پرسپولیس در این باره گفت: 
بعد از بازى با ســایپا و فوالد، در بازى با گسترش شاهد 
شدیدتر شدن خطاها بودیم؛ تا جایى که نگران سالمتى 
طارمى شده ایم؛ چون مدافعان هیچ ابایى از ارتکاب خطا 
روى او ندارند؛ در حالى که قوانین بین المللى به حفاظت 
از ســالمت بازیکنان و جلوگیرى از به خطر افتادن آنها 

تأکید مى کند.

انتقال پسر دروازه بان مطرح سال هاى گذشته فوتبال 
ایران و آسیا به تیم ماریتیمو بازتاب گسترده اى در بین 

روزنامه هاى پرتغالى داشت. 
یک روز پس از امضاى قرارداد امیر عابدزاده با باشگاه 
ماریتیمو، روزنامه مطرح کشور پرتغال پسر عقاب آسیا 
را ســوژه اصلى خود در نقل و انتقاالت ژانویه قرار داده 
و گزارش هاى مفصلى در ارتباط با این بازیکن منتشر 
کرده و به سابقه درخشــان پدر این بازیکن در فوتبال 

ایران و آسیا پرداخته است.
روزنامه «رکورد» در خبر مربوط به عابدزاده نوشــت:  
امیر عابدزاده جدیدترین بازیکن ماریتیمو جهت تقویت 

این تیم از باریرنسه به خدمت گرفته شد. این دروازه بان 
سابقه بازى در تیم هاى ایرانى پرسپولیس، راه آهن و تیم 
اورنج کانترى آمریکا را دارد. امیــر عابدزاده جایگزین 
«گوتاردى» دروازه بان برزیلى در تیم ماریتیمو شد که 
به دلیل مصدومیت ادامه رقابت هاى لیگ برتر پرتغال 

را از دست داد. 
تیم ماریتیمو تا پایان هفتــه هجدهم لیگ برتر پرتغال، 
جایگاه هفتم جدول رده بندى بــا 27 امتیاز را در اختیار 
دارد. ایــن تیم در نیم فصــل دوم فصل گذشــته این 
رقابت ها علیرضا حقیقى، دروازه بان ایرانى را در اختیار 

داشت.

گلر ایرانى 
سوژه رسانه هاى پرتغالى

سالمتى طارمى 
در خطر است!

 
ظــم  کا
افرندنیا را که 
معــرف حضورتان 
هست! چندى پیش گروه 
ورزشى روزنامه نصف جهان به 
سراغ او رفته و با توجه به اینکه وى یکى 
از هواداران پر و پاقرص سپاهان بود با او گفتگویى 
را انجام داد. شاید بهتر باشــد براى نسل جدید و مخاطبان جوان 
این روزنامه، بار دیگر معرفى کوتاهى از این بازیگر سینما که متأسفانه این روزها روى تخت 
بیمارستان در کما به سر مى برد، داشــته باشــیم؛ کاظم افرندنیا هنرمند اصفهانى سینما و 
تلویزیون است  و در دهه هاى 60 و 70 حضورى پررنگ در این عرصه داشت. البته در سال هاى 
اخیر کمتر او را در آثار سینمایى دیده ایم. بازى در سریال «معماى شاه» ، چند فیلم سینمایى 
و چند تله فیلم که در ایام اخیر پخش شد ما را امیدوار کرد که این هنرمند نامدار شهرمان که 
با بازى در فیلم هایى همچون کانى مانگا، سفیر، سگ کشى،زهر عسل،شمارش معکوس، 
عملیات کرکوك، میرزا کوچک خان و ... آثارى به یادماندنى را از خود بر جاى گذاشته و خاطره 

ساز شده است، از روى تخت بیمارستان برخاسته و باز هم در این عرصه، فعال و پویا باشد.
 با توجه به عالیق باالى فوتبالى افرندنیا، در روزهایى که او سالم بود و توانایى حرف زدن داشت 
براى دومین بار به سراغش رفتیم تا سئواالتى را در مورد سپاهان و فوتبال اصفهان از او بپرسیم 

و نظراتش را جویا شویم.
آقاى افرندنیا!  ســالم، ممنون از فرصتى که دوبــاره در اختیار ما 
گذاشتید. شما همچنان سپاهانى هســتید ؟! در این چند هفته که 
شما را ندیده ایم نظرتان راجع به تیم مورد عالقه تان تغییر نکرده 

است؟!
سالم بر شما و خوانندگان روزنامه نصف جهان و سپاس از محبتى که همیشه به بنده دارید.

ممنون از فرصتى که مهیا کردید تا با همشهریان عزیزم و با سپاهانى ها صحبت کنم. در جواب 
ســئوالتان باید عرض کنم که خیر قربان! مگر ما به راحتى سپاهانى شدیم که در عرض چند 
هفته نظرمان عوض شود! من یک اصفهانى و سپاهانى هســتم و به این موضوع هر جا که 
بوده ام افتخار کرده ام. سالیان سال است که طرفدار این تیم هستم و با هر نتیجه اى هم که به 

دست آمده است، بر سر قول و قرارمان با سپاهان هستیم. بارها تأکید کرده ام که آدم نباید خیلى 
چیزها را فراموش کند. االن فرقى نمى کند که ما کجا زندگى مى کنیم. من اهل نایینم و بزرگ 
شده اصفهان و هر کجا که باشم خودم را یک اصفهانى مى دانم. وقتى استانمان تیم قدرتمندى 
مثل سپاهان و یا تیمى خوب مثل ذوب آهن را دارد چرا باید طرفدار تیم دیگرى باشیم؟ وقتى 
خیلى ها در اصفهان سال ها زحمت کشیدند تا تیمى مثل سپاهان اینگونه رشد کند و به یک 
قدرت بزرگ تبدیل شود و به این شکل نام اصفهان را در ایران و حتى فراى مرزها پر آوازه کند، 

پس ما هم در این بین باید سهمى داشته باشیم.
استاد! بعضى ها هستند که البته تعدادشان خیلى اندك است که مثًال 
مى گویند سپاهان و ذوب آهن تیم شهرمان است و دوستش داریم  
و در قلبمان جاى دارد، اما پرسپولیسى یا استقاللى هستند. نظرتان 

در مورد این دسته از افراد چیست؟

( مى خندد) واال به نظرم دیدگاه خنده دارى دارند و بهتر است هر چه سریع تر دیدگاهشان را 
اصالح کنند که مایه خنده نشــود! مگر قلب آدم چقدر جا دارد؟ که بگوییم هم سپاهان و هم 
ذوب آهن و هم استقالل و یا پرسپولیس. خیر آقا! ما تیم قدرتمندى به نام سپاهان داریم که 
بارها در همین تهران، استقالل و پرسپولیس را با نتایج قاطع شکست داده است. پس منهاى 
اینکه سپاهان تیم شهرمان است، به درجه اى از اقتدار رسیده که فراى ِعرق ناسیونالیستى و 
استانى مان به آن ببالیم و سرمان را باال بگیریم و بگوییم سپاهانى هستیم. خود شما اگر اشتباه 
نکنم در مصاحبه قبلى چند مثال خارجى زدید. مثًال در  انگلیس کسى نمى گوید که من چون 
اهل لندن هستم آرسنال را دوست دارم ولى تیم محبوبم منچستر یونایتد است! بنابراین اگر 
این تعداد هوادار که بنا به گفته شما قطعاً هم تعدادشان اندك است هنوز وجود دارند، بهتر است 

هرچه سریع تر در دیدگاه خود تجدید نظر کنند.
 کاظم خان!نظرتان در مورد نتایج هفته هاى اخیر سپاهان چیست؟ 

حتماً پیگیر نتایج این تیم بوده اید.
 بله، تا آنجا که امکان داشته باشد بازى ها را مى بینم و اگر هم موفق نشوم بازى هاى سپاهان 
را ببینم از اخبار رادیو و تلویزیون نتایج این تیم را پیگیرى مى کنم. به هر حال نتایج امسال نه 
خیلى خوب بوده و نه خیلى بد و به نوعى مى توان گفت که نتایج متوسطى رقم خورده که البته 

برخى از این نتایج در حد نام بزرگ سپاهان نبوده است.
در جام حذفى هم متأسفانه فرصت رسیدن به فینال را از دست دادیم. وقتى در تلویزیون دیدم 
که نقش جهان مملو از تماشاگرانى بود که آمده بودند تا جشن صعود به فینال بگیرند و آنگونه 
از صعود به دیدار نهایى باز ماندیم و بیش از 40 هزار هوادار سپاهانى ناراحت به خانه بازگشتند 
حسابى غصه دار بودم و احساس بدى داشتم. پیش تر هم خدمت تان گفته ام، سپاهان امسال 
تغییرات عمده اى داشته و باید به کادر فنى و بازیکنان جدید فرصت داد. البته بازیکنانى هم 

که به تازگى به سپاهان آمده اند باید بدانند که در چه تیم بزرگى حضور دارند و الزم است 
که حسابى تالش کنند. در مورد تحوالت سپاهان هم این ایراد به کادر فنى، به نظر مِن 

هوادار وارد است که  تغییرات براى یکسال خیلى زیاد بوده است. به عقیده من وقتى 
آقاى ویسى مى گوید که تیم حدود 90 درصد تغییرات داشته ، تغییرات 90 درصدى 

در عرض یک فصل براى یک تیم همیشه مدعى مثل سپاهان زیاد بوده و  شاید بهتر 
بود، هم جوانگرایى انجام مى شد هم اینکه بازیکنان با تجربه بیشترى در تیم مى ماندند.

البته ما خارج از گود هستیم و  این نظرات را داریم. شاید کادر فنى صالح سپاهان را جور دیگرى 
مى دیده. من اگر صحبتى مى کنم به عنوان یک هوادار مى گویم که تقریبًا در هیچ جاى دنیا 

سابقه نداشته باشد که مثًال پرافتخارترین تیم لیگ اصلى یک کشورى به یک باره در عرض 
یک سال، 90 درصد ترکیب خود را تغییر دهد. حاال باید با کادر فنى صحبت کرد و دالیل آنها 
را براى این تحوالت زیاد پرسید. شاید دالیل آنها درست و قانع کننده باشد و به نحوى پاسخ 

دهند که ما هواداران قانع شویم و به استراتژى و خط مشى آنها احترام بگذاریم.
 آقا کاظم! وقتى سپاهان مى بازد عصبانى مى شوید یا نه خیلى زود با 

باخت کنار مى آیید و به دیدارهاى آینده فکر مى کنید؟
  ُخب بستگى دارد که چه دیدارهایى باشد. دوســت عزیز! در گپ قبلى که با هم داشتیم من 
از یکسرى دیدارها به عنوان مســابقات حیثیتى براى سپاهان نام بردم. مثًال دیدار سپاهان- 
پرسپولیس یا سپاهان- استقالل و  حتى سپاهان- تراکتور و سپاهان- ذوب آهن . این دیدارها 
براى ما هواداران  بســیار حیثیتى اســت که اگر ببازیم خیلى عصبانى مى شویم  و  حسابى 
اعصابمان به هم مى ریزد. به ویژه دیدار با دو تیم تهرانى! یکسرى دیدارهاى دیگر اگر بحث 

صدرنشینى و قهرمانى نباشد و در آنها بازنده باشیم شاید راحت تر با آن کنار بیاییم.
  ُخب دو تا از این دیدارها که به عقیده شما حیثیتى است  چند هفته 
دیگر برگزار مى شود؛سپاهان- پرسپولیس و سپاهان- ذوب آهن. 
سپاهان- ذوب آهن که دربى اصفهان است و اگر اشــتباه نکنم در این دیدار سپاهان میزبان 
است و قاعدتاً بازى در نقش جهان برگزار مى شود و به نظرم اتفاق خیلى خوبى است که پس از 
سال ها دربى اصفهان در ورزشگاه نقش جهان برگزار مى شود. باید هواداران حسابى ورزشگاه 
را پر کنند. سپاهان- ذوب آهن دو نگین افتخار و مباهات اصفهان هستند و تماشاى دیدار این 
دو تیم در ورزشگاه نقش جهان لذت دیگرى دارد. در مورد دیدار سپاهان- پرسپولیس هم باید 
عرض کنم که این دیدار وقت انتقام و تالفى کردن است. سپاهان در دیدار رفت اصًال در حد و 
اندازه هاى یک تیم لیگ برترى نبود و نمایش ضعیفى داشت. نباید در آن دیدار سه گل دریافت 
مى کردیم و با وجود اینکه امسال زور آنها بیشتر است و خیلى ستاره و مهره دارند ولى سپاهان 

باید هر طور شده تالفى کند.
کاظم خان! درست است که سپاهان در دیدار رفت سه گل دریافت 
کرد، ولى به هر حــال این برد و باخت ها طبیعت فوتبال اســت. 
خود سپاهان در ورزشگاه آزادى دو بار و در فوالدشهر هم یک بار 

پرسپولیس را چهار تایى کرده است.
بله. این را مى دانم. ولى قبول کنید که براى سپاهان به عنوان پر افتخارترین تیم لیگ برتر، 
شکست با نتایجى مثل 3بر1 آن هم به تیمى مثل پرسپولیس اصًال خوب نیست. در این دیدارها 
به نظرم دلیل آن مسئله که گفتم نباید اینقدر در بحث تغییر و تحوالت تیم افراط مى کردیم، 
خودش را نشان مى دهد. در بازى رفت با پرسپولیس و یا حتى ذوب آهن واقعًا مشخص بود 
که تیم دچار خأل تجربه است و بیش از حد جوان شده اســت. در همان دیدار با استقالل که 
مساوى شد، سپاهان این بى تجربگى خود را نشان داد و باعث شد تا برد را در ثانیه هاى پایانى با 
مساوى عوض کنیم.به هر حال سالم مرا به بازیکنان و کادر فنى سپاهان برسانید و بگویید در 
دیدار با پرسپولیس باید انتقام بگیرند و با وجود اینکه آنها حسابى ولخرجى کرده اند و تا دندان 
مســلح اند ولى ما با باخت کنار نمى آییم. ذوب آهن در این فصل در اصفهان حســابى حال 
پرسپولیس را گرفت.سپاهان هم باید در ورزشگاه آزادى این کار را بکند.دیدار با پرسپولیس 

خط قرمز ما هواداران است و سپاهانى ها در این دیدارهاى حیثیتى باید حسابى مبارزه کنند.
 ان شاء ا... که سپاهان برنده باشد تا شما هم عصبانى نشوید!

باور کنید من وقتى هواداران سپاهانى و اصفهانى را مى بینم که از نتایج خوب تیمشان خوشحال 
هستند، احساس بسیار خوبى پیدا مى کنم و بر عکس وقتى مى بینم که بابت شکست یا نتیجه 
بدى غصه دار هستند من هم ناراحت مى شوم. اگر دیدارهاى مهم را ببازیم که دیگر  حسابى 
اعصابمان به هم مى ریزد. ولى همانطور که گفتید این طبیعت فوتبال است و ما به دلیل احساس 
هوادارى مان اینطور مى شویم و گرنه برد و باخت براى همه تیم هاى بزرگ دنیا وجود داشته 
ودارد. همه تیم هایى که ابَرقدرت فوتبال هم بوده اند در مقطعى افت و خیز داشته اند و در حد 

نام خود نبوده اند. امیدوارم این دوران افت براى سپاهان کوتاه باشد.
 آقا کاظم! سپاس از شما، اگر صحبتى باقى مانده است در خدمتتان 

هستیم.
  بهترین آرزوها را در ورزش و فوتبال در ابتدا براى سپاهان و سپس براى ذوب آهن دارم. به 

دوست دارم به ورزشگاه زیباى نقش هواداران سپاهان بگویید که اگر عمرى باقى باشد 
در کنار آنها تماشا کنم. شاید جهان بیایم و یکى از دیدارهاى سپاهان را 
خدا در فصــل آینده در این امسال این فرصت پیش نیاید ولى به امید 

استادیوم بزرگ جشن قهرمانى بگیریم.
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فوتبال در ابتدا براى سپاهانو سپس براى ذوب آهن دارم. به  آرزوها را در ورزش و   بهترین
دوست دارم به ورزشگاه زیباى نقش هواداران سپاهان بگویید که اگر عمرى باقى باشد 

در کنار آنها تماشا کنم. شاید جهان بیایم و یکى از دیدارهاى سپاهان را 
خدا در فصــل آینده در این امسال این فرصت پیش نیاید ولى به امید 

استادیوم بزرگ جشن قهرمانى بگیریم.

ذوب آهن در 9 بــازى اخیر خود 
در مســابقات فوتبال لیگ برتر 
صاحب هفت برد و دو مســاوى 
شــده و23 امتیاز به دست آورده 

است. 
 اگر تیم فوتبــال ذوب آهن را به 
دو بخش تقســیم کنیم، متوجه 
خواهیم شــد که ایــن تیم در 
9 بازى اول خــود 9 امتیاز و در 
9 بازى بعــدى، 23 امتیاز گرفته

 است.
عملکرد تیم پرســپولیس توازن 
بهترى داشته است و این تیم در 
9 بازى اول خود 19 امتیاز و در 9 

بازى اخیر 22 امتیاز گرفته است.
تراکتــور ســازى بــا 20 امتیاز 
در 9 بــازى اخیــر و17 امتیــاز 
9 بــازى اول خــود در  در 
موقعیــت بعــدى قــرار گرفته

 است.
عملکرد 16 تیم لیگ برتر را در 
موقعیت 9 بــازى اول و9 بازى 

دوم با هم مرور  مى کنیم:
  

■ 9 بازى اول :
1-پرسپولیس: 19 تا 22

2-تراکتورسازى: 17 تا 20

3-ذوب آهن:  9 تا 23
4-استقالل تهران: 13 تا 15

5-سپاهان: 13 تا14
6-پیکان: 12 تا14

7-گسترش: 9 تا 15
8-نفت تهران: 15 به 9

9-فوالد: 11 تا 12
خوزســتان: 10-اســتقالل 

 11 به 11
11-نفت آبادان: 13 به 7

12-پدیده: 8 تا 11
13-سایپا: 8 تا 9

14-سیاه جامگان: 9 به 6
15-صبا: 9 به 4 

16-ماشین سازى: 6 به 3
  

■ تیم هایى که  در 9 بازى 
اخیر بهتر شده اند:

1-پرسپولیس 3+
2-ذوب آهن 14+

3-تراکتور سازى 3+
4-استقالل تهران 2+

5-سپاهان 1+
6-پیکان 2+

7-گسترش 6+
8-فوالد 1+
9-پدیده 3+
10-سایپا1+

 ■ تیــم هایى کــه افت
 کرده اند:

1-نفت تهران 6-
2-نفت آبادان 6-

3-سیاه جامگان 3-
4-صبا5-

5-ماشین سازى 3-

■ تنهــا تیمى کــه در 9 بازى
 اول و 9 بــازى آخــر امتیازاتى
 برابــر داشــته، اســتقالل 
خوزســتان اســت کــه در هر 
شــرایط 11 امتیــاز گرفتــه

 است.

10 تیم بهتر از قبل شدند! 

رشد قابل توجه ذوب آهن از 9 تا 23
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بود که ممکن اســت بــر او غلبه یابــد، و نه بــراى پرهیز از 
دشــمنى بود که به او هجوم آورد، و نه براى طوالنى شــدن 
دوران حکومت، و نه براى پیروز شدن بر شریک و همتائى 

موال على (ع)مخالف، و نه براى رفع تنهایى.

ساسان اکبرزاده

پانزدهمیــن دوره  والیبــال قهرمانــى  بانوان کارگر کشــور 
گرامیداشــت دهه مبارك فجر با قهرمانى تیــم والیبال بانوان 

تهران به کار خود پایان داد.
در این دوره از مسابقات تیم هاى اصفهان و فارس به ترتیب در 
مکان هاى دوم و سوم ایستادند. تیم والیبال بانوان کارگر استان 
اصفهان با پشت ســر گذاردن تمامى رقیبان و بدون شکست 
دردور مقدماتى به مقــام نایب قهرمانى مســابقات قهرمانى 

کارگران کشور دست یافت.
دور نهایــى مســابقات والیبــال بانــوان کارگــر کشــور از 
صبح روز چهارشــنبه ششــم بهمن مــاه آغاز شــد. در این 
دور نماینــدگان اســتانهاى فــارس و کرمــان بــه منظور 
کســب مقام ســوم ایــن مســابقات بایکدیگر بــه رقابت 
پرداختنــد کــه در پایــان تیم فــارس توانســت بــا نتیجه
 2 بر 0 تیم کرمان را شکســت دهد تیم فارس در ســت اول با 
نتیجه 25 بر 20 و در ســت دوم 25 بر19 تیم کرمان را مغلوب 

کرد.
در مسابقه فینال تیمهاى تهران و اصفهان با یکدیگر به رقابت 

پرداختند  در این مسابقه جذاب ،نفس گیر و پایاپاى  تیم تهران 
توانست با نتیجه 2 بر1 تیم اصفهان را شکست دهد.

تیم تهران در ست هاى اول و سوم به ترتیب با نتایج 27 بر25 و 
15 بر 9 و شکست در ست دوم با نتیجه 25 بر19 مقام اول این 

دوره از مسابقات را کسب کرد
بــه گفتــه نایــب رئیــس فدراســیون والیبــال بانــوان 
کشــور در پانزدهمیــن دوره مســابقات والیبــال بانــوان 
کارگران کشــور که بــه میزبانــى هیئــت ورزش کارگرى 
اســتان اصفهــان در صفائیــه برگــزار شــد 11 تیــم از 
هیئت هاى کارگرى اســتان هاى اصفهان، تهران، بوشــهر، 
چهارمحال وبختیارى، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، همدان، 
خوزســتان، قزوین، و رامک فارس به گل گهر سیرجان استان 
کرمان شرکت داشــتند که به صورت دوره اى با هم به رقابت 
پرداختنــد. که در دیــدار رده بندى، والیبالیســت هاى فارس 
با شکســت کرمان ســوم شــدند و در دیدار نهایى نیز تهران 
توانست اصفهان را مغلوب کند و قهرمان این مسابقات شناخته

 شوند.
نژاد نائبى مى گوید: از ســال 90 و حتى قبل از آن، مســابقات 
والیبال بانوان کارگرى هر سال به صورت مداوم برگزار شده و 

هیچ وقت کمتر از 10 تیم در این مسابقات شرکت نکرده است. 
این در حالى است که امسال کیفیت مسابقات از همه سال هاى 

گذشته باالتر بوده است.
نــژاد نائبــى نایــب رئیــس بانــوان فدراســیون ورزش 
کارگــرى گفــت: تیــم والیبــال بانــوان کارگران کشــور 
بــراى اولین بــار در مســابقات بــرون مرزى در ســال 94 
اعزام شــد و همین امر سبب شده اســت تا بانوان والیبالیست 
در اســتان هــا در ایــن دوره بیــش از پیش تــالش کرده، 
تا در تیم ملى جایگاه داشــته باشــند که برایم بســیار جذاب 

بود.
نژاد نائبى مى گوید: ما پس از برگزارى پنجمین دوره مسابقات 
والیبال بانوان کارگران کشور در اصفهان، از بین بازیکنان 25 
نفر را انتخاب خواهیم کرد تا در مسابقات جهانى والیبال بانوان 
کارگران که در خرداد ماه ســال آینده در کشور لیتوانى برگزار 

خواهد شد حضور داشته باشند
نایب رئیس فدراســیون والیبال بانوان کارگران کشــور این را 
هم گفت: که تیم والیبال بانوان کارگران کشــور سال گذشته 
براى اولین بار در مســابقات جهانى در ایتالیا موفق به کســب 

مقام سوم شد.
نژاد نائبى به ورزش بانوان کشور در آینده امیدوار بوده و امید دارد 
با حمایت همه دست اندرکاران، ورزش بانوان در کشور بیش از 

پیش رشد داشته باشد.
وى از حمایــت و پشــتیبانى جواد شــیرانى رئیــس هیئت 
ورزش کارگــران اســتان اصفهــان و همــه همکارانشــان 
کــه در برگــزارى و حمایــت از ورزش بانوان بــا برگزارى 
این دوره از مســابقات تــالش کردند تشــکر و قدردانى کرد 
و گفت: مــا اصوًال مســابقات کارگرى بانوان در رشــته هاى 
مختلــف را بــا کمــک و پشــتیبانى و حمایــت هیئت هاى 
کارگــرى در اســتان هــا برگــزار مــى کنیــم چــرا کــه

 بودجه اى نداریم.

نژاد نائبى مى گوید: ورزش کارگران در بخش بانوان در 15 رشته 
فعال است اما متأسفانه به بخش ورزش کارگران در بخش بانوان 

کمک نمى شود. 
***

رئیــس هیئــت ورزش کارگــران اســتان اصفهــان نیــز 
در پایــان مســابقات والیبــال بانــوان کارگران کشــور به 
نصف جهان گفت: ما همواره در حد توان نســبت به برگزارى 
مسابقات رشته هاى ورزشى بانوان اقدام مى کنیم و برگزارى 
مسابقات والیبال بانوان کارگرا ن کشور در اصفهان از آن جمله 

است.
جواد شــیرانى افزود: تیم قهرمان این دوره از مســابقات براى 
شرکت در مسابقات کارگران جهان به لیتوانى اعزام مى شود، 
این در حالى است که تاکنون در کل کشور، این دومین بار خواهد 

بود که والیبال بانوان به مسابقات جهانى اعزام مى گردد. 
وى کیفیت این دوره از مســابقات را بســیار مطلوب دانست و 
گفت: دو تیم اصفهان و تهران کــه دیدار فینال را برگزار کردند 
در این مسابقات بســیار قوى ظاهر شدند.شیرانى بابیان اینکه 
ما ســعى داریم تفاوتى بین ورزش بانوان و آقایان قایل نشویم 
گفت: باتوجه به محدودیت در ورزش بانــوان و رعایت برخى 

موازین شرعى ما بیشــتر ســعى داریم ورزش همگانى را که 
مى تواند سالمت بانوان را تضمین کند براى آنها در نظر داشته 
باشیم و مجموعه ورزش هیئت کارگران استان اصفهان سعى 
در رعایت مســاوات در واگذارى امکانات ورزشى بین بانوان و 
آقایان دارد تا هر دو قشــر بتوانند از این امکانات استفاده کنند 
که این امر تاکنون هم رعایت شــده است.رئیس هیئت ورزش 
کارگران اســتان اصفهان مى گوید: اگر هیئت هاى استانى از 
برگزارى مسابقات کنار بکشند ورزش کارگرى مغفول مانده و 

نمى تواند فعالیت کند.
اینکــه ورزش بــراى همــگان  بیــان  بــا  شــیرانى 
بایــد رایــگان باشــد افــزود: بانــوان ســرآمد ورزش 
اســت دولتــى  حمایــت  نیازمنــد  و  بــوده  کشــور 

چرا که بخــش خصوصى بــه خاطر عدم پخــش تلویزیونى، 
در رشــته هــاى ورزشــى، تمایــل بــه ســرمایه گــذارى

 ندارند.
وى ادامه داد: اگر براى ورزش بانوان برنامه ریزى خوبى صورت 
گیرد و با حمایت دولتى همراه باشد ورزش بانوان مى تواند مدال 
هاى خوشرنگ در میادین بین المللى و المپیک را براى کشور 

به ارمغان آورد. 

اصفهان ،نایب قهرمان مسابقات  والیبال بانوان کارگر کشور شد

در چهارمین کنگره تاریخ معمارى و  شهرسازى ایران 
که در اتاق بازرگانى، صنایع و معادن استان اصفهان با 
حضور معاون سازمان میراث فرهنگى کشور و رسول 
زرگرپور استاندار اصفهان برگزار شد، از شهردار هرند 

تقدیر گردید.
به گــزارش روابط عمومى شــهردارى هرند، حمید 
شهبازى به پاس تالش هایش در جهت احیا و مرمت 
آثار باستانى به عنوان شهردار نمونه استان مورد تقدیر 
قرار گرفت و لوح سپاس توسط استاندار اصفهان به وى 
اهدا شد. در این کنگره، دکتر فریدون اللهیارى رئیس 
کنگره و مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان، دکتر محمود آبادى دبیر 
علمى کنگره، دکتر محمد حسن طالبیان معاون سازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى کشور و 
دکتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان درباره اهمیت و 

نقش میراث فرهنگى به ایراد سخن پرداختند.
گفتنى است هرند بر نقشه گردشگرى شرق اصفهان 
خودنمایى مى کند.  این شهر در بخش جلگه که بازتابش 
همه جا با آستان امامزاده اســحاق(ع) تا دیگر آثار 
تاریخى و مشاهیر و اســاتید بنامش، پراکنده شده 
شناخته مى شود. مســجد جامع هرند که قدمت آن 
به قبل از اسالم برمى گردد و مسجد سادات  با بیش از 
هزار سال قدمت از جمله مهمترین آثار تاریخى هرند 

به شمار مى آیند.

درچهارمین کنگره  تاریخ  معمارى و شهرسازى ایران صورت گرفت؛درچهارمین کنگره  تاریخ  معمارى و شهرسازى ایران صورت گرفت؛

تقدیر از شهردار هرند تقدیر از شهردار هرند 
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى سده لنجان 
، در چهارمین کنگره تاریخ معمارى و  شهرسازى ایران که در اتاق 
بازرگانى  اصفهان با حضور زرگرپور استاندار اصفهان تشکیل شد، 
لوح سپاس این کنگره به مهندس محمدى شهردار سده لنجان 

اهداء گردید.
در این مراسم که چهارم بهمن ماه با حضور دکتر طالبیان معاونت 
سازمان میراث فرهنگى،  صنایع دستى و گردشگرى کل کشور 
و آقاى دکتر اللهیارى مدیر کل سازمان میراث فرهنگى ، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان به همراه برخى اساتید و 
کارشناسان توانمند در عرصه معمارى و شهرسازى برگزار شد 
، ضمن اعالم  کسب رتبه شهردارى برتراز میان 107 شهردارى 
استان اصفهان توسط شهردارى سده لنجان ، لوح سپاس کنگره 
تاریخ ومعمارى و شهرسازى ایران  به مهندس محمدى شهردار 

سده لنجان اهداء گردید. 
در این کنگره که با رویکرد حفظ میــراث فرهنگى، معمارى و 
شهرسازى در استان اصفهان برگزار گردید از مهندس محمدى 
شهردار سده لنجان به دلیل تالشهایشان در حفظ و مرمت آثار 

تاریخى و فرهنگى شهر سده لنجان ، احیاى حمام قدیمى شهر ، ایجاد موزه مردم شناسى وهمچنین ثبت ملى برنج لنجان در فهرست 
آثار ناملموس کشور تقدیر و تشکر گردید و از وى به عنوان شهردارى که در عرصه میراث فرهنگى به عنوان یکى از ارزشمند ترین 
مقوله هاى توسعه فرهنگى و رونق گردشگرى خدمات چشمگیرى داشته است تقدیر شد.گفتنى است ، مهندس محمدى طى پیامى 
که توسط نماینده خود به دبیر کنگره ارائه نمود این لوح سپاس را به مردم شریف سده لنجان تقدیم کرد و طى  این پیام از اعضاى کنگره  
درخواست  نمود تا با همت وتدبیر خود استان اصفهان را در صنعت گردشگرى به جایگاه واالتررسانده و زمینه ساز حرکتى نوین در 
کشور شوند واین صنعت را به جایگاهى  رسانده که هم پاى دیگر صنایع غیر نفتى ، قدم هاى استوار ترى در راه پیشرفت و توسعه پایدار 

ایران اسالمى بردارند تا باعث افتخار ایران و ایرانى گردد.

درچهارمین کنگره  تاریخ  معمارى و شهرسازى ایران صورت گرفت؛درچهارمین کنگره  تاریخ  معمارى و شهرسازى ایران صورت گرفت؛

اهداى لوح تقدیر به شهردار سده لنجاناهداى لوح تقدیر به شهردار سده لنجان
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«میسى» ســگى که 12 هفته بیشــتر ندارد، بعد    فرارو|
از خوردن و قورت دادن چاقو در حال ریکاورى در بیمارســتان 
حیوانات است. این سگ زمانى به بیمارستان حیوانات در گالسکو 
برده شد که صاحب آن متوجه شــد براى نفس کشیدن مشکل 
دارد و همین مسئله باعث شد تا او به سرعت میسى را به بخش 

اورژانس بیمارستان ببرد.
پــس از معاینات انجــام شــده روى میســى، آن را به بخش 
عکســبردارى منتقل کردند و در اینجا بود که مشخص شد این 
سگ 12 هفته اى یک چاقوى 8 اینچى را قورت داده است که از 

معده و روده این سگ گذشته و براى او مشکل آفرین شده بود.
پزشکان به سرعت میسى را به اتاق عمل منتقل کردند و موفق 
شدند با عمل جراحى آن چاقو را که هنوز نوك آن در ناى سگ 

گیر کرده بود، بیرون بکشند.

پیرزن عاشق تنها چند ساعت بعد از مرگ همسرش دوام    فردا|
آورد و با دنیا وداع گفت.

«جان آلکرافت» 84 ساله که به همراه همسر 83 ساله خود «پگى» در 
هتفیلد هرتفوردشایر انگلستان زندگى مى کرد، به دلیل بیمارى لیمفوما 
که یک نوع از سرطان خون است، جان خود را از دست داد و تنها چند 
ساعت از مرگ او گذشته بود که همسر او پگى هم به دلیل غش کردن 

به بیمارستان منتقل شد.
پگى 83 ساله در بیمارستان به بچه هاى خود درباره چگونگى برگزار 
کردن خاکسپارى همسرش مى گفت غافل از اینکه چند ساعت بعد هم 
نوبت خودش بود که با این دنیا خداحافظى کند و به همسر خود بپیوندد.

پزشکان درباره علت مرگ این زن مسن گفتند که وى به مرگ طبیعى 
مرده است اما فرزندان او معتقدند که پگى به دلیل اینکه قلب او از مرگ 

همسرش شکسته، جان خود را از دست داده است.

دو سارق موتورسوار با حماقت    باشگاه خبرنگاران جوان |
خودشان را تحویل پلیس دادند.

دو سارق موتورســوار در چین به کل جهان ثابت کردند که فقط براى 
خودشان خیلى باهوش به نظر مى آیند اما با حماقت خودشان را تحویل 

پلیس دادند.
این دو ســارق در حال فرار از نیروهاى پلیس بودند که آنها را به دلیل 
کیف قاپى تعقیب مى کردند و کسى که پشت فرمان موتور بود، تالش 
کرد تا با استفاده از میانبر پلیس ها را گمراه کند و از دست آنها خالص 

شوند.
این سارقان بعد از اینکه وارد میانبر شدند متوجه شدند که به جاى راه 
فرار راه گیر انداختن خودشان را پیش گرفته اند و موتور خود را به ایستگاه 
پلیس هدایت کرده اند و مأموران هم که ســخت در تعقیب آنها بودند، 

از فرصت استفاده کردند و آنها را در ایستگاه پلیس بازداشت کردند.

دزدان در ایستگاه پلیسمرگ عاشقانه زن پس از فوت همسرسگى که چاقو قورت داد 030201
چهل تکه

  انتخاب | فرمانده انتظامى شهرســتان لنگرود 
از دستگیرى ســارق صدمیلیون ریالی سیم هاى برق 

ساختمان هاي نیمه کاره در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حســین نیک فرد،گفت: در پــى دریافت 
گزارش هاى مردمى در مورد ســرقت سیم هاى برق از 
ساختمان هاى نیمه کاره، بررســى صحت موضوع در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامى با بیان اینکه مأموران با بررسی شواهد 
موفق به شناسایى ســارق و محل نگهداري سیم هاى 
برق مسروقه شدند، تصریح کرد: ارزش ریالی سیم هاى 

مسروقه بیش از صدمیلیون ریال برآورد مى شود.  
فرمانده انتظامى شهرستان لنگرود با اشاره به دستگیرى 
سارق 39 ساله سابقه دار اهل لنگرود، اظهار داشت: متهم 
پس از اعتراف به چهار فقره ســرقت ســاختمان هاى 

نیمه کاره، جهت تشکیل پرونده به مرجع قضائى معرفى 
شد.

  مهر | فرمانده انتظامى هرمزگان از دستگیرى 
متهم فضاى مجازى با یک میلیارد و 350 میلیون ریال 

کالهبردارى خبر داد.
سردار عزیزا... ملکى فرمانده انتظامى هرمزگان با اعالم 
این خبر، افزود: کارشناســان پلیس فتا با رصد فضاى 
مجازى و بررسى شــبکه هاى اجتماعى متوجه شدند 
فردى با ایجاد پروفایل و ترغیب افراد به دوستى و تعیین 
شرایط براى درخواســت آنان، اقدام به کالهبردارى از 

آنها مى کند.
وى با بیان اینکه پس از انجام اســتعالمات، مالک این 
شماره شناسایى و مشخص شــد « bts » خط فوق در 

شهرستان میناب اســت، افزود: در بررسى ها معلوم شد 
13 هزار و 950 شــماره ســیمکارت طى دو ماهه اخیر 
با تلفن شــخص کالهبردار تماس پیامکى از سراســر 

کشور داشته اند.
این مقــام انتظامى اظهار داشــت: با اقدامــات فنى و 
تحقیقاتى پس از چندین روز تالش، وى شناســایى و 
پس از هماهنگى قضائى در یک اقدام پلیسى دستگیر

 شد.
ســردار ملکى تصریح کرد: وى که ابتدا منکر هرگونه 
کالهبردارى بود درنهایت معترف شــد با ایجاد صفحه 
پروفایل در شــبکه هاى اجتماعى با شگردهاى خاص 

و معرفى خود با اسم زنانه طعمه هاى خود را به صفحه 
شخصى کشــانده و با ترغیب به برقرارى رابطه اقدام 
به دریافت شــارژ صد هــزار ریالى و 50 هــزار ریالى

 مى کرد.
فرمانده انتظامى هرمزگان با بیــان اینکه پس از انجام 
تحقیقات جامع و استعالم از مخابرات مشخص شد که 
این کالهبردار حرفه اى از این طریق مبلغ یک میلیارد و 
350 میلیون ریال کالهبردارى کرده است، خاطرنشان 
کرد: متهم با تشــکیل پرونده به مراجع قضائى معرفى 
و از آن طریق با قرار وثیقه یــک میلیاردى روانه زندان

 شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف 30 نفر شتر 
قاچاق در منطقه چوپانان این شهرستان و دستگیري یک 

قاچاقچی احشام خبر داد. 
ســرهنگ صادق کاظم زاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبري پلیس گفت: مأموران انتظامی شهرستان نایین 
مطلع شدند یک قاچاقچی احشــام قصد دارد تعدادي 
شتر را از شرق کشور وارد استان اصفهان کند که بررسی 

موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
وي ادامه داد: خودروي تریلــر فرد قاچاقچی در منطقه 
چوپانان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه متوقف 

شد. 
این مقام انتظامی بیان داشت: این خودرو حامل 30 نفر 

شتر قاچاق بود که ارزش آنها توسط کارشناسان مربوطه 
دو میلیارد و 400 میلیون ریال اعالم شد. 

ســرهنگ کاظم زاد افــزود: در ایــن خصوص یک 
قاچاقچی احشام دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده 

شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان نایین در پایان خاطر نشان 
کرد: قاچاق احشام عالوه بر پیامدهاي زیان بار اقتصادي، 
احتمال انتقال بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان 
از دیگر کشورها به کشورمان را نیز دارد که از مردم تقاضا 
می شــود هر گونه اخبار در این خصــوص را به پلیس 

اطالع دهند.

رئیس پلیس راه غرب استان تهران از    میزان|
توقیف یک دستگاه آمبوالنس با بیش از 79 میلیون ریال 

خالفى در اتوبان «تهران – قم» خبر داد.
ســرهنگ حامد محمودى گفت: مأمــوران پلیس راه 
«تهران – قم»حین کنترل عبور و مرور خودروها، یک 
دســتگاه آمبوالنس را به دلیل عدم استفاده از کمربند 

ایمنى و شیشه دودى متوقف کردند.
وى در ادامــه افزود: مأموران با اســتعالم از ســامانه 
اجرائیات دریافتند خودرو داراى بیش از 79 میلیون ریال 

خالفى پرداخت نشده است.
این مقام انتظامى با اشاره به ماده 8 قانون رسیدگى به 

تخلفات رانندگى، اظهار داشــت: در صورتى که مبلغ 
جریمه خودرو به ده میلیون ریال برســد، پلیس مراتب 
را به مالک خودرو اعالم مى کند و چنانچه ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به پرداخت جریمه اقدام 

نشود، خودرو توقیف و از تردد آن جلوگیرى خواهد شد.
ســرهنگ محمودى با بیان اینکه  خــودروى متخلف 
توقیف و تا پرداخــت کامل بدهى هــاى معوقه روانه 
پارکینگ شــد،گفت: پلیس بدون هیچ مسامحه اى با 
متخلفان و مخالن نظم و امنیت جامعه از هر قشــر و 
طبقه اى باشند طبق قوانین به شــدت برخورد خواهد 

کرد.

 پایش| مردى که با انگیزه انتقام جویى، زنى را 
ربوده و چهار روز در خانه اش مورد آزار و اذیت قرار داده 
بود، با حکم دادگاه کیفرى استان تهران به حبس، شالق 

و تبعید محکوم شد.
راز این جنایت از چندى پیش در تماس کوتاه شاکى از 

داخل اسارتگاه، با پلیس 110 برمال شد.
زن 37 ساله با لحنى مضطرب به مأموران گفت مردى 
او را ربوده و در خانه اى در خیابان شیراز جنوبى زندانى 
کرده است. به محض قطع تماس، مأموران راهى این 
آدرس شدند و با نجات گروگان، مرد آزارگر را دستگیر 

کردند.
با انتقال متهم به کالنترى و تشــکیل پرونده، شاکى 
درباره جزئیات ماجرا به مأموران گفت: «از ســه سال 
پیش با متهم دوست شــدم اما چند وقت پیش با هم 
اختالف پیدا کردیم و قرار بود ارتباطمان را قطع کنیم. 
روز حادثه، متهم مرا سوار ماشینش کرد و به خانه اش 
برد. آنجا مرا مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار داد و 
براى اینکه نتوانم از کسى کمک بگیرم، گوشى تلفنم را 
گرفت. تا اینکه در چهارمین روز اسارت، گوشى خودش 

را پیدا کردم و با پلیس تماس گرفتم.»

اعتراف به آزار دختر جوان
همزمان متهم نیز مورد بازجویى قرار گرفت و در همان 
ابتدا با اعتراف به جرم خود گفت: «من هپاتیت دارم و 
سه سال پیش، یکى از دوســتانم این بیمارى را از من 
گرفت و در بیمارســتان بسترى شــد. در طول مدتى 
که براى عیادت از او به بیمارســتان مى رفتم، با یکى 
از دوستانش (شاکى) آشنا شدم. سه سال با هم ارتباط 
داشــتیم تا اینکه متوجه خیانت هاى او به خودم شدم. 
چندبار او را بــا مردان غریبه دیده بــودم براى همین 
تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم. روز حادثه، به بهانه اى 
شاکى را ســوار خودرویم کردم و به خانه ام بردم. من 

آنقدر این کار را مخفیانه انجام دادم که حتى پدر و مادرم 
که در طبقه اول خانه زندگى مى کننــد متوجه ماجرا 
نشــدند. چهار روز شــاکى را در خانه ام زندانى کردم، 
گوشــى اش را گرفتم که نتواند به کســى زنگ بزند، 
سپس با ضرب و شتم او را مورد آزار و اذیت قرار دادم.»

انکار در دادگاه
با ثبت اعترافات متهم، پرونده بــراى صدور حکم در 

اختیار شــعبه هشتم دادگاه کیفرى اســتان تهران به 
ریاست قاضى حسین اصغرزاده و مستشارى حشمت ا...

توکلى قرار گرفت. صبح روز دوشنبه، جلسه رسیدگى در 
حالى به شکل غیرعلنى و پشت درهاى بسته برگزار شد 
که متهم با وجود اعترافات خود در بازجویى ها، این بار 
خود را بى گناه دانست و گفت: «آن روز شاکى با میل و 
اراده خودش به خانه من آمد و فقط دو روز در آنجا ماند. 

هیچ ضرب و شتم و تعرضى هم در کار نبود.»

با وجود انکار متهم، قضات شــعبه هشتم دادگاه، او را 
مجرم تشخیص داده و به جرم حبس غیرقانونى به سه 
سال زندان، بابت ضرب و جرح عمدى به پرداخت دیه، 
به جرم ارتباط نامشروع به شــالق و دو سال تبعید به 
یکى از شهرهاى دورافتاده استان کرمان و صد ساعت 

خدمات رایگان در محل محکوم کردند.

فرمانده انتظامى شهرســتان جهرم    تسنیم|
گفت: فردى که 21 سال پیش با شلیک اسلحه کالش، 
شــهروند جهرمى را به قتل رســانده بــود، در یکى از 

شهرستان هاى استان تهران شناسایى و دستگیر شد.
ســرهنگ عبدالعظیم انصارى ضمن بیان این مطلب 
افزود: فردى بــه هویت «الف - ق» در ســال 1374 
با اســتفاده از اســلحه کالش پس از قتل عمد یکى از 

شهروندان جهرمى به نام «ح- ك» متوارى شده بود.
وى ادامه داد: با توجه به تأکید بر کشف جرائم خشن در 
سال هاى گذشــته، تیم ویژه کارآگاهان پلیس آگاهى 
شهرســتان جهرم پس از مدت ها اقدامات اطالعاتى و 
پلیســى، مخفیگاه قاتل فرارى را در یکى از شهرستان 

هاى استان تهران شناسایى کردند.
انصارى تصریح کرد: متهم که با هویت جعلى مشغول به 

کار شده بود، با هماهنگى مقام قضائى توسط کارآگاهان 
اعزامى از جهرم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و 

براى ادامه تحقیقات به شهرستان جهرم منتقل شد.
وى اضافه کرد: متهم 38 ساله در تحقیقات تخصصى 
همچنان قصد داشت خود را با هویت جعلى معرفى کند 
که با درایت و هوشیارى پلیس، لب به اعتراف گشود و به 
قتل مرحوم « ح- ك» در سال 1374 به دلیل اختالفات 

قبلى اعتراف کرد.
فرمانده انتظامى شهرســتان جهرم بــا تأکید بر اینکه 
هیچ پرونــده اى تا دســتگیرى مجرمــان و حصول 
نتیجه از سوى دستگاه قضائى و نیروى انتظامى بسته 
نخواهد شد، خاطرنشــان کرد: این قاتل فرارى براى 
ســیر مراحل قانونى بــه مراجع قضائــى تحویل داده

 شد.

دختر جوان در اسارتگاه مرد بیمار

,,

روز حادثه، متهم 
مرا سوار ماشینش 
کرد و به خانه اش 
برد. آنجا مرا مورد 
ضرب و شتم و آزار 
و اذیت قرار داد و 
براى اینکه نتوانم 
از کسى کمک 
بگیرم، گوشى تلفنم 
را گرفت

کالهبردار 100میلیونى 
به دام افتاد

30 نفر شتر قاچاق به مقصد نرسید

دستگیرى قاتل متوارى جهرم پس از 21 سال

دستگیرى سارق 10 میلیونى سیم هاى برق لنگرود

توقیف آمبوالنس در جاده با 79 میلیون خالفى

2 ســارق حرفه اى که در تحقیقات پلیس فتا اســتان 
مرکزى به اتهام سرقت هاى میلیونى از کارت هاى عابر 
بانک دستگیر شده بودند، به سرقت 100 تن آهن آالت 

در پنج استان کشور اعتراف کردند.
به گزارش میزان، رئیــس پلیس آگاهــى فرماندهى 
انتظامى استان مرکزى، گفت: چندى پیش طى عملیاتى 
که توســط پلیس فتا استان انجام شــد دو نفر به اتهام 
برداشــت هاى غیرمجاز از حساب هاى بانکى دستگیر 
شدند و در روند تحقیقات مشخص شد این افراد قبل از 
سرقت اطالعات کارت هاى عابر بانک، در زمینه سرقت 

آهن آالت فعالیت داشته اند.
ســرهنگ ســید نورالدین حســینى اظهار داشت: با 
بازجویى هاى که توســط کارآگاهان پلیس آگاهى از 
این افراد صورت گرفت، متهمان اذعان داشــتند که در 
چندین استان کشور در زمینه سرقت آهن آالت فعالیت 

مى کرده اند.
وى ادامه داد: با اسناد و مدارکى که در خالل تحقیقات 
به دست آمد، متهمان ســرانجام به هفت فقره سرقت 
آهن آالت از اســتان هاى گیالن،  آذربایجان شرقى، 
سیستان و بلوچستان، بوشــهر و قزوین از ابتداى سال 

1390 اعتراف کردند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان مرکــزى در ادامه گفت: 

متهمان در این سرقت ها ابتدا خودروهاى سنگینى که 
بار آهن آالت در تناژ باال را حمل مى کردند شناســایى 
کرده و بعد از چند روز از زمان تخلیه بار، اقدام به سرقت 

محموله ها مى کردند.
وى افزود: این افراد بعد از سرقت، محموله آهن آ الت را 
به دیگر استان هاى کشور انتقال داده و به عنوان مالک 
بار اقدام به فروش آن مى کردند که حدود دو میلیارد و 

500 میلیون ریال از این طریق به دست مى آورند.
سرهنگ حسینى در پایان از ادامه تحقیقات تکمیلى از 

این افراد خبر داد.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: جاعل حرفه اى 
که به جعل مهر دادگسترى و برخى از سازمان ها و نهادهاى 

دولتى اقدام کرده بود، دستگیرشد.
احمد خســروى وفا در گفتگو با  میزان از دستگیرى جاعل 
حرفه اى که به جعل مهر دادگسترى و برخى از سازمان ها و 

نهادهاى دولتى اقدام کرده بود، دستگیرشد.
وى در ادامه اظهار داشت: از این فرد 52 مهر جعلى متعلق 

به دادگسترى و بعضى از سازمان ها ونهادهاى دولتى دیگر 
کشف شده است.

این مقام قضائى در استان اصفهان افزود: این فرد با گزارش 
حفاظت دادگسترى اســتان اصفهان مورد شناسایى قرار 
گرفت و پس از تحقیقات به عمل آمده مشــخص شد که 
به صورت کامًال حرفه اى به ساخت 52 مهر جعلى و جعل 

امضاى بعضى از همکاران اقدام کرده است.

  فردا| مرد 60 ساله که از خرید پراید خشمگین 
شده بود به آتش افروزى دست زد.

ساعت 18 بیست و هشــتم دى، خودروى پرایدى 
که در حاشیه خیابان دانشگاه مشهد پارك شده بود، 
آتش گرفت و در میان شعله هاى آتش سوخت. پس از 
خاموش شدن شعله هاى آتش مشخص شد که آتش 
سوزى مذکور به صورت عمدى رخ داده است. شاکى 
که جوان 23 ساله اى بود با تســلیم شکوائیه اى به 
پلیس آگاهى خراسان رضوى، خواستار رسیدگى به 
ماجراى آتش سوزى عمدى شــد. بنابراین، پرونده 
آتش ســوزى با صدور دســتورى از سوى سرهنگ 
کارآگاه حمیدرضا رزمخواه به دایره جرائم مهم پلیس 
آگاهى سپرده شد و گروهى از کارآگاهان به سرپرستى 
سرهنگ دستمرد رئیس دایره جرائم مهم،تحقیقات 

خود را در این باره آغاز کردند.
کارآگاهان پس از چند ساعت تحقیق، به سرنخ هایى 
دست یافتند که نشان مى داد شاکى جوان با فردى که 
بازنشسته است اختالفاتى دارد. به همین دلیل مرد 
60 ساله با استفاده از شگرد هاى تخصصى به پلیس 
آگاهى احضار شد و مورد بازجویى قرار گرفت. او که 
در ابتدا هرگونه جرمى را انکار مى کرد وقتى در برابر 

شواهد مستند قرار گرفت، چاره اى جز بیان حقیقت 
ندید و به ناچار لب به اعتراف گشود. او گفت: «حدود 
دوسال قبل خودرویى را از شــاکى خریدم درحالى 
که فروشنده مدعى بود خودروى مذکور کامًال سالم 
اســت.مدتى بعد فهمیدم که خودرو تصادفى بوده و 
قسمت هایى از آن رنگ شده است. وقتى به فروشنده 
اعتراض کردم او سرباال پاسخم را داد و گفت: "همان 
زمان باید به کارشناس مراجعه مى کردى!" من هم 
که عصبانى شده بودم محل پارك خودروى او را پیدا 
کردم و براى انتقام از او، خودرویش را با ریختن بنزین 

به آتش کشیدم!»
تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.

سرقت 100 تن آهن آالت از 5 استان کشورخشم آتشین مرد مشهدى بخاطر خرید یک پراید

کشف 52 مهر سازمان هاى دولتى از جاعل حرفه اى
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اندروید

رصد آنالین

اولین روتر توسعه دهنده 
MU-MIMO زایکسل

شرکت مخابراتى زایکسل اولین روتر توسعه دهنده 
واى فاى خود بــا قابلیــت MU-MIMO را معرفى 
کرد. WRE6606 براى تقویت و توســعه محدوده 
پوشش دهى شبکه واى فاى موجود در یک ساختمان 
 802.11ac  و خانه به کار مــى رود و از اســتاندارد

پشتیبانى مى کند و در رده AC1300 است.
روترهاى این رده از حداکثر ســرعت 400 مگابیت 
روى فرکانس 2.4 گیگاهرتــز و 867 مگابیت روى 
فرکانس 5 گیگاهرتز بهره مى برند. امکانات ارتباطى 
این روتر، یک درگاه اترنت یک گیگابیت و یک درگاه 
Micro USB براى منبع تغذیه است. البته، مى تواند 
به طور مســتقیم به دیوار و پریز برق متصل شود. در 
چندین مود کالینت، اکسس پوینت و تقویت کننده 
عمومى کار مى کند و عموماً وظیفه اصلى اش دریافت 
سیگنال هاى واى فاى دریافت شده از روتر اصلى و 

بازنشر آن ها به صورت تقویت شده و فراگیر است.
به قابلیت هایى مانند WPS و WMM مجهز است و 
سیستم خودکار انتخاب کانال رادیویى دارد. در مود 
کالینت مى تواند با اســتفاده از یک کابل، اینترنت 
را به دســتگاه دیگرى منتقل کند. طراحى این روتر 
بى سیم بسیار جمع وجور و سبک است به طورى که 
مى شود در هر بخشى از خانه یا اداره روى دیوار یا زیر 
 MU-MIMO میز نصب شــود. قیمت تقویت کننده
زایکسل 70 دالر اعالم و از هم اکنون وارد بازار شده 

است.

پخش زنده ویدئویى در تلگرام 
با اپلیکیشن «لحظه نگار» 

براى بسیارى از ما پیش آمده اســت که دوست داریم 
لحظات جذاب و هیجــان انگیزى را کــه در آنها قرار 
مى گیریم، با دوستان و آشــنایان خود به شکل زنده و 
مستقیم به اشتراك بگذاریم  و عالوه بر این، بازخورد و 
نظر آنها را نیز کسب کنیم. اخیراً امکانى به تلگرام اضافه 
شده اســت که از طریق آن مى توان با گوشى موبایل 
پخش زنده کرد تا اعضاى کانال ها و گروه هاى تلگرامى 
در همان لحظه پخش زنده را ببینند.  در ایران مجموعه اى 
با نام لحظه نگار اقدام به تولید و انتشــار اپلیکیشنى به 
شــکل رایگان با این ویژگى ها کرده است و فرآیند یاد 
شده از طریق یک اپلیکیشــن ثالث به نام لحظه نگار 

مهیا شده است. 
عملکرد پخش زنده به این صورت اســت که شما باید 
اپلیکیشن لحظه نگار را روى موبایل خود نصب و اقدام 
به پخش زنده کنید تا مخاطبانتان بتوانند آن را در تلگرام 
مشــاهده کنند. مشــاهده پخش زنده نیازى به نصب 

اپلیکیشن مجزایى ندارد.
از امکاناتى که فراهم شــده مى توان بــه پخش زنده 
ویدئویى، پخش زنده صوتى، پخش مستقیم روى سایت 
و اطالع رسانى از طریق نوتیفیکیشن اشاره کرد. همچنین 
امکان چت و الیک به صورت زنده روى اپلیکیشن فراهم 

شده است.

میهمان جدید اینستاگرام
اینســتاگرام جاى جدیدى براى نشان    ایتنا|
دادن آگهى ها به کاربران پیدا کرده است: درون ویژگى 

.(Stories) داستان ها
در حال حاضر، هــر روز یکصد و پنجــاه میلیون نفر از 
داستان ها یا "استوریز" اینستاگرام استفاده مى کنند، و گفته 
مى شود ویژگى جدید اینستاگرام، که از روى رقیب خود 
یعنى اسنپ چت کپى کرده، قرار است یک جریان درآمد 

براى این شرکت تولید کند.
در حال حاضر، داســتان ها یا استوریز که مجموعه اى از 
عکس ها و ویدیوهاى کنار هم قرار داده شــده از سوى 
کاربران هســتند، یکى پس از دیگرى اجرا مى شوند و 

مى توانید آنها را تماشا کنید.
آگهى هــا نیز که به صــورت عکس ها یــا ویدیوهاى 
تمام صفحــه نمایش داده خواهند شــد، هنگامى که از 
یک پست دوست خود به پست دیگر مى روید، به صورت 

خودکار ظاهر مى شوند.

زندگى بى تردید زیباست، زیبایى زندگى جلوه هاى متفاوتى دارد. از لبخند یک کودك تا زیبایى یک صورت.
وقتى کسى را دوست داریم به هر مناسبتى به او هدیه مى دهیم. با روبانى ظریف و زیبا مى آراییم آنچه را هدیه مى دهیم 

چرا که با روبان، پیغام عالقه ما زیباتر و دوست داشتنى تر مى شود.
«فروشگاه اینترنتى روبان»سعى کرده تا تجربه، تخصص و آگاهى را در ســاختار یک سایت، گرد هم آورده و با عرضه 
محصوالت آرایشــى و بهداشــتى اصل که از نمایندگان معتبرترین برندهاى بین المللى تهیه مى گردد  ،  و همچنین 
گردآورى و ارایه هر آنچه زیباتر شــدن را به ارمـــغان مى آورد، آرامش خیال را برایتان فراهم آورد، مثال محصوالت 
آرایشى لورال و میبلین و گارنیه را از شرکت زرسیما آرا که تنها نماینده رسمى این برندها در ایران است، تهیه شده است. 
همچنین تالش گشته تا با مشاوره کارشناسانه، ارایه مقاالت تخصصى و به روز و همچنین امکان مقایسه محصوالت 
در سایت روبان آنچه مى خواهید بدانید را در اختیارتان قرار دهد تا شــما براى زیباتر شدنتان انتخابى آگاهانه تر داشته

 باشید. 
http://ruban.com :وب آدرس

Train Conductor World   بازى جدید و جالب در ســبک بازى هاى آرکید براى اندروید است. این بازى بر اساس 

مهارت بازیکن در حرکت قطارهاست ؛ مى بایست بازیکن بدون تصادف و برخورد قطارها به یکدیگر آن ها را مدیریت 
کند و یک استراتژى هوشمند براى تسلط بر حرکت قطارها داشته باشــد تا تصادفى رخ ندهد! محوریت اصلى گیم 
پلى بازى بر روى کنترل قطار هاى رنگى اى است که در راه آهن در حال رفت و آمد هستند و باید با کنترل و رهبرى 

آن ها از حوادث پیش رو جلوگیرى به عمل بیاورید!
 البته به یاد داشته باشید که با پیشروى در مراحل بازى و رشد راه آهن تان قطار هاى بیشتر وارد حوزه مدیریتى شما 
خواهند شد و چالشى بزرگ را در برابرتان قرار خواهند داد که نظیر آن را در کمتر بازى اى دیده اید! در این بازى انواع 
و اقسام مکان ها و محیط هاى زیبا تدارك داده شده اند و همه آنان تحت کنترل شما هستند و در صورت عدم توانایى 
اتفاقات خطرناکى رخ خواهد داد! با پیشروى در بازى مى توانید قطار ها و راه آهن هاى خود را بهینه سازى کنید و هم 
چنین از انواع و اقسام قدرت هاى ویژه در زمان هاى بحرانى استفاده نمایید تا راه آهن خود را به بزرگترین و بهترین 

راه آهن جهان تبدیل نمایید! 

معرفى محصول

بلوتوث توانسته خودش را به عنوان یک استاندارد طالیى 
در زمینه پخش معرفــى کند. حتما گوشــه خانه خود 
دستگاه هاى خیلى قدیمى دارید که با سیم کار مى کنند. 
آیا با خود فکر کرده اید که چقدر خوب مى شد اگر راهى 
براى ارتباط وایرلس این دستگاه ها با اسمارت فون ها و 
تبلت ها ایجاد مى شــد؟ حاال این کار عملى شده است. 
به کمک دستگاه انتشــاردهنده و دریافت کننده صوتى 
بلوتــوث Aukey؛ مى توانید فایل هاى موســیقى مورد 
عالقه تان را بدون این که نیاز به کابل اضافه اى داشــته 

باشید، از روى دستگاه هاى قدیمى پخش کنید.
Aukey Bluetooth Tranmistter and Re- دستگاه

ceiver که اخیرا با کاهش 46 درصدى به 15 دالر رسیده 

است؛ یک دستگاه بلوتوثى دو کاره است.
این محصول جدیــد دور کابــل را خط کشــیده و به 
دستگاه هاى قدیمى و عجیب شما جان تازه اى مى دهد. 
یکى از نکات جالب این دستگاه امکان پخش موسیقى 

از روى دســتگاه هاى قدیمى مانند تلویزیون هاى فاقد 
بلوتوث؛ ســى دى پلیر پرتابل، اسپیکرها و هدفون هاى 
بلوتوث اســت. این کار از طریق بخش انتشــاردهنده 
دستگاه انجام مى شود. در طرف مقابل؛ بخش دریافت 
کننده دستگاه عکس این عمل را انجام مى دهد؛ به عنوان 

مثال؛ از آیفون به یک سیستم استریوى خانگى.
اما واقعا چه کارهایى مى توانید با این قابلیت هاى بلوتوثى 
انجام دهید؟ پاســخ یک کلمه است: بى شمار. از طریق 
پخش فایل صوتى از تلویزیون به هدفون؛ مى توانید یک 
محیط عالى و بى نظیر را براى محیطى که در آن ورزش 
مى کنید؛ بسازید. همین امر باعث مى شود تا چند ساعت 

روى دستگاه هاى ورزشى مشغول فعالیت باشید.
وقتى همه چیز آماده شــد و زمان پخش فرا رسید؛ الزم 
نیست گوشى تان را روى سیستم اسپیکر قرار دهید. در 
عوض؛ فایل هاى موسیقى را به صورت مستقیم از گوشى 
روى سیستم استریوى قدیمى پخش کنید در حالى که 

گوشى داخل جیب لباس تان قرار دارد.
Aukey Bluetooth Tranmistter and Re- دستگاه

ceiver با هرگونه دستگاه صوتى که به جک هاى 3.5 

میلى مترى یا پورت هاى ورودى/خروجى RCA مجهز 
باشد؛ سازگار است. عالوه بر این؛ Aukey با دستگاه هاى 
بلوتوثى رایج مانند اسمارت فون ها؛ تبلت ها و لپ تاپ ها 

نیز سازگار است.
ترکیب انتشــار و دریافت کننده به فناورى بلوتوث 4.1 
مجهز است؛ همین مسئله باعث مى شود تا خیلى راحت تر 
جفت سازى صورت گیرد؛ در کنار آن؛ این ارتباط سریع 
و کارآمد است. در کنار بهینه شــدن پایدارى در ارتباط؛ 
پرتابل بودن این دســتگاه هم جالب توجه اســت. وزن

 Aukey تنها 136 گرم است و برد وایرلسى آن تا 10 متر 
است.  قیمت اصلى این دستگاه 28 دالر است اما براى 
مدت زمان محدود با قیمت 15 دالر روى سایت آمازون 

Auقرار گرفته است.
ke

y 
Bl

ue
to

ot
h 

Tr
an

m
is

tt
er

 a
nd

 R
ec

ei
ve

r

خرید آنالین 
محصوالت آرایشى

بازى کنترل قطار 
اندروید 

 
 HDR با فناورى
بیشتر آشنا شوید

 high) یا همان دامنــه دینامیکى باال HDR قابلیت
dynamic range)، استاندارد جدید ضبط و پخش 

فیلم ها است که از کنتراست بسیار باالیى در نمایش 
نقاط روشن و تاریک فیلم ها برخوردار است. ضمن 
اینکه میزان روشــنایى و درخشــندگى تصاویر و 
همچنین تعداد رنگ هاى نمایش داده شــده چند 

برابر بیشتر از استانداردهاى فعلى است. 
فناورى HDR با پشــت سرگذاشــتن کمبودهاى 
استاندارد قبلى در میزان روشنایى و نمایش رنگ ها 
میزان باالترى از جزئیات و نقاط تاریک و روشــن 
 HDR تصاویر را ضبط و پخش مى کند. در فناورى
که از عملکرد پیچیده چشم انسان الگو گرفته شده 
و میزان نور و رنگ خروجى از تلویزیون به گونه اى 
تنظیم شده تا ریزترین و جزئى ترین اختالف رنگى 

دیده شود.
با وجود این که مدت کوتاهى از زمان معرفى فناورى 
HDR مى گذرد؛ اما تولیــدات مرتبط با این فناورى 

هر روز ابعاد گســترده ترى به خود مى بیند، در واقع 
کیفیت باالى تصاویر HDR باعث شده تا بسیارى 
این فرمت تصویــرى را آینده صنعت ســرگرمى 
جهان بنامند، آینده اى که پیش بینى مى شود خیلى 

نزدیک تر از تصور ما باشد.

پهپادها به کمک گرفتارشدگان 
در آتش سوزى مى آیند

در آتــش ســوزى هاى     جام جم آنالین |
مهیب، ســتون هاى دود مانع دید مى شود و اهداف 
مورد نظر در وراى این ســتون ها پنهان مى مانند؛ 
همچنین شعله هاى خروشان آتش و غلظت باالى 
دى اکســیدکربن حاصل از آن، زنده ماندن قربانیان 
آتش را براى مدت طوالنى دشوار مى  کند. بنابراین 
عملیات نجات افراد گرفتــار در آتش اغلب به یک 
تراژدى منتج مى شود، زیرا آتش نشان ها نمى توانند 
با سرعتى که الزم است افراد را یافته و نجات دهند.

با این حال، نیروهاى آتش نشــان در منطقه گریتر 
منچستر انگلیس در یک تجربه جدید و موفق، براى 
جستجو و نجات قربانیان آتش ســوزى از پهپادى 

مجهز به دوربین مادون قرمز استفاده کردند.
برنامه استفاده از پهپاد به این صورت است که یک 
اپراتور مســتقر روى زمین با تنظیم دوربین پهپاد، 
عالئم حرارتى خاص آن را تجزیــه و تحلیل کرده 
و اطالعاتى را به دســت مى آورد که براى ردیابى و 
نجات افراد گرفتار شده در دام آتش، بسیار ارزشمند 
اســت. از دیگر ویژگى هاى تصویربردارى مادون 
قرمز توسط پهپادها این است که از آن مى توان براى 
کشــف منبع آتش از طریق رصد عالئمى استفاده 
کرد که به گرماى خاص منبع آتش در منطقه آسیب 
دیده مربوط مى شود.همین ویژگى به کنترل جهت 

گسترش آتش و حتى مهار آن کمک مى کند.

کلیک

فناورانه
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سندروم استرس 

شبکه هاى 
اجتماعى

کارشناسان بازاریابى شرکت هاى برتر دنیا، گرایش هاى 
بازاریابى شبکه هاى اجتماعى در سال 2017 را این گونه 

پیش بینى کرده اند:
هایدى بسیک، مدیر بازاریابى محصوالت، 

(Adobe) ادوبى
ویدئو: ارائه محتــوا از طریق ویدئو از جهات بســیارى 
موفقیت آمیز بوده امــا مهم ترین موفقیت آن در ســال 
2016 این بود که شــبکه هایى مثل فیس بوك توانستند 
رسانه هاى سنتى را از نظر میزان بازگشت هزینه تبلیغات 
(ROAS) به چالش بکشند. رویدادهاى مهم تلویزیونى به 
مرور از رونق مى افتند و جاى خود را به کلیپ هاى کوتاه 
اینترنتى مى دهند. در سال 2017، گرایش مشتریان نسبت 
به ویدئوها افزایش خواهد یافت و شبکه هاى اجتماعى، 
امکان دسترسى آسان به ویدئوها را براى کاربران فراهم 

خواهند کرد.
اندازه گیرى: شــبکه هاى اجتماعى به مهم ترین کانال 
بازاریابى تبدیل شــده اند. پس زمان آن رسیده که تاثیر 
استفاده از این شبکه ها بر بازگشت سرمایه را اندازه گیرى 
کنیم. به این منظور، ســازندگان تبلیغات باید عالوه بر 
استفاده از داده هاى ســایر کانال ها (مثل وب سایت ها یا 
تبلیغــات تلویزیونى)، به جمــع آورى داده هاى مرتبط با 

شبکه هاى اجتماعى نیز بپردازند.

کندال برد، مدیر شبکه هاى اجتماعى
همزمان با آغاز سال 2017، چند گرایش مهم در عرصه 
بازاریابى شــبکه هاى اجتماعى در حال گسترش  است 
که مهم ترین آن ها، ویدئوها هستند. در شبکه هایى مثل 
اینستاگرام و فیس بوك، حاال امکان آپلود ویدئوهاى زنده 
و آنى وجود دارد و بازاریابان مى توانند به شــکلى کامال 
متفاوت، غیررسمى و «خودمانى» با مخاطبان خود ارتباط 
برقرار کنند. به این ترتیب، مخاطب احساس مى کند که 
در کنار شماست و هر آنچه تجربه مى کنید، با شما تجربه 
مى کند. شما مى توانید با آپلود ویدئوهاى زنده، مشتریان را 

به پشت صحنه کسب وکارتان ببرید. 

لیزا بایر، ســخنگو، نویســنده و مشاور 
«بایر گروپ» در سال 2017

در سال 2017، محتوا به تنهایى کارساز نیست. برندهایى 
در عرصه رقابت باقى خواهند ماند که براى تهیه محتوا، 
روى افراد با استعداد سرمایه گذارى و محتواى خود را به 

سبکى کامال ژورنالیستى ارائه کنند.
خالقیت و جاذبه هاى بصرى:  این روزها، براى تولید محتوا 
نیازى نیست که دوره هاى تخصصى گرافیک یا تدوین 
را بگذرانید. اخیرا اپلیکیشن هایى با هدف قدرتمندسازى 
کســب وکارهاى کوچک و افراد غیرمتخصص طراحى 
شــده اند که با کمک آن ها مى توانید بــه مخاطبان خود 
محتوایى جــذاب ارائه کنید. از جمله این اپلیکیشــن ها، 
ادوبى اســپارك اســت که با کمک آن مى توانید ویدئو 
بسازید. کانوا (سایت طراحى گرافیک آنالین) و اپلیکیشن 
پابلو (اپلیکیشن طراحى گرافیک سایت بافر) نیز دو نمونه 
دیگر هســتند. با رواج این نرم افزارها، جاذبه هاى بصرى 
وارد فاز جدیدى شده اند. به عکس ها و فیلم هاى آرشیوها 
اکتفا نکنید. براى آن که در این رقابت حرفى براى گفتن 
داشته باشید، باید دست به کار شــوید و خودتان فیلم و 

عکس  طراحى کنید.

جفــرى کولــن، طــراح ارتباطــات، 
مایکروسافت

مدیریت ارتباط با مشــترى (CRM):مدیریت ارتباط با 
مشترى از طریق شــبکه هاى اجتماعى، سال هاست که 
در ســازمان ها رواج دارد اما حاال به یکــى از روش هاى 
بازاریابى تبدیل شده اســت. اگر ارتباط با مشتریان را به 
درستى مدیریت کنید، نام شرکت شما بر سر زبان ها خواهد 
افتاد. آنها از شما صحبت خواهند کرد و بدون اینکه از آنها 
بخواهید، درباره شما تبلیغ خواهند کرد. این همان بازاریابى 
«دهان به دهان» (Word of Mouth) است. در سال پیش 
رو، اقتصاد شهرت (Reputation Economics) را دست 

کم نگیرید. حامیان این ایده معتقدند هر چه شهرت و اعتبار 
یک شرکت نزد مردم بیشتر باشد، ســودآورى سازمان 
بیشتر است. یکى از مالك هاى مردم براى انتخاب یک 
محصول، شهرت و اعتبار آن است. بسیارى از شرکت ها 
این حقیقت را نادیده گرفته و نه تنها مشترى جدیدى جلب 

نکرده، بلکه مشتریان فعلى خود را نیز از دست داده اند.

ربکا مورتــاگ، بنیانگذار و مدیر ارشــد 
استراتژى، کارنر بلو مارکتینگ

در سال 2017، رقابت بر ســر تعداد الیک ها، فالوورها و 
طرفداران کمرنگ خواهد شد و بازاریابان در شبکه هاى 
اجتماعى، روى موضوع مهم تــرى تمرکز خواهند کرد: 
ارتباط با کاربــران آینده شــبکه هاى اجتماعى در گرو 
ارتباطات است. هرچه ارتباطات طوالنى تر باشند، میزان 
بازگشت سرمایه بیشتر اســت. فالوور، طرفدار یا کاربرى 
که هرگز با برند شــما در ارتباط نبوده، فاقد ارزش است. 
پایدارى برند را میزان سوددهى آن تعیین مى کند، نه تعداد 
مخاطبان در شــبکه هاى اجتماعى. آنچه مهم است این 

است که بتوانید در قلب و ذهن مخاطبان نفوذ کنید.

گرایش هاى شبکه هاى اجتماعى در سال 
جدید از نگاه سایت بافر 

سال 2016، سال یکپارچه شدن شبکه هاى اجتماعى بود. 
پیش از آنکه اسنپ چت، قابلیت مموریز را معرفى کند، بیشتر 
محتوایى که افراد به اشتراك مى گذاشتند، مربوط به همان 
لحظه بود. اینســتاگرام کامال برعکس بود. قبل از آنکه 
قابلیت استورى به اینستاگرام اضافه شود، بسیارى از ما تنها 
عکس هاى از قبل آماده شده و به اصطالح «اتو کشیده» 
خود را در این محیط به اشــتراك مى گذاشتیم اما پس از 
استورى، محتواى اینستاگرام تا حدى شبیه اسنپ چت شد. 
به همین ترتیب، مرز میان شبکه هاى اجتماعى به مرور 
محو مى شود. مثال هاى دیگر در این رابطه: یوتیوب قصد 
دارد چند «قابلیت اجتماعى» را به سایت خود اضافه کند تا 
افراد بتوانند عکس و متن به اشتراك بگذارند (درست مثل 

فیس بوك). فیس بوك در حال آزمایش قابلیت «پیام هاى 
محوشدنى» است (مثل اسنپ چت)

 Masqueradeو Marketplace  فیس بوك و قابلیت هاى
market- در اکتبر سال گذشته، فیس بوك با رونمایى از

place امکان خرید و فروش را براى کاربران فراهم کرد. 
این شبکه اجتماعى همچنین با خرید نرم افزار تغییر چهره 
Masquerade، فیلترهایى را در اختیار کاربران قرار داد تا 

بتوانند ویدئوهایى شبیه اسنپ چت بسازند.
واقعیت افزوده: سال گذشــته، اسنپ چت و پوکمون گو با 
بهره گیرى از لنزها و فیلترهاى ســلفى، توجه بسیارى از 
مردم دنیا را به فناورى «واقعیت افزوده» معطوف کردند. 
شما حاال مى توانید یک یا چند آیتم مجازى را به کادر عکس 
خود اضافه کنید. مثال هنگام سلفى گرفتن، براى خودتان 
یک عینک یا کاله گیس مجازى بگذارید. اما این قابلیت 

تنها جنبه سرگرمى ندارد. 
اینســتاگرام و ابزارهاى کســب وکار: اینســتاگرام که 
زیرمجموعه فیس بوك است، در سال 2016 مورد توجه 
بسیارى از صاحبان کســب وکارها قرار گرفت. اخیرا این 
اپلیکیشن به چند ابزار مهم کسب وکار مجهز شد. حاال به 
لطف این ابزارها، صاحبان کسب وکارها مى توانند تجربه 
بهترى از فعالیت آنالین خود داشــته باشند. از جمله این 

ابزارها، دکمه تماس است.
با لمس این دکمه شــما مى توانید بــه اطالعات تماس 
پیج مربوطه، مثل ایمیل یا شــماره تلفن دسترسى پیدا 
کنید. یکى دیگر از ایــن ابزارها، Promote اســت. در 
گذشــته کاربران اینســتاگرام براى تبلیغات ناچار بودند 
از اپلیکیشن هاى دیگر اســتفاده کنند اما حاال با کمک 
Promote مى توانید پــس از طى کردن یــک فرآیند 
کوتاه، پســت هاى خود را به تبلیغات تبدیــل کنید. ابزار 
Insights نیز به شــما این امــکان را مى دهد تا صفحه 
خــود را از نظر آمــارى آنالیز کنید و بــه اطالعاتى مثل 
میزان مشــارکت کاربران، میزان بازدید از وب ســایت 
و ســن، جنســیت و موقعیــت جغرافیایــى کاربــران 

دست پیدا کنید. 

دستگاه هاى قدیمى را وایرلس کنید

رامین مشکاه
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اجراییه
شــماره اجرائیــه: 9510420351000424 شــماره پرونــده: 9209980351001130 
شــماره بایگانی شــعبه: 921223 بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره 
9510090351003152 و شــماره دادنامه مربوطه 9509970351000408 محکوم علیه: 
متین گلچین جلفائى فرزند ایرج به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد 
و هفت میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال بابت اصل خواسته، مبلغ یک میلیون و ششصد و 
پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(92/10/1) لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. ضمنًا اجراى 
احکام مکلف به رعایت تبصره 2 ماده 306 ق ادم مى باشد. مشخصات محکوم له: آذر صراف 
فرزند اسماعیل به نشانى: کیلومتر 12 جاده اصفهان شیراز بعد از پل راه آهن (حدوداً 5 کیلومتر 
بعد از پل) سمت راست (روبروى رستوران پارســیان) خیابان مالصدرا ایمان سابق- سمت 
راست منزل هشتم ساختمان ویالیى درب ابى  رنگى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکــوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 33335 شعبه 10 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان اصفهان/10/1332
حصر وراثت

على بادپا داراي شناسنامه شماره 3380110612 به شرح دادخواست به کالسه 160/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین 
بادپا بشناســنامه 5 در تاریــخ 1395/10/25 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- الهام بادپا ش.ش 38 ، 2- آرش بادپا ش.ش 474،  
3- على بادپا ش ملى 3380110612 (فرزندان متوفى) 4- ناهید رهائى نجف آبادى ش.ش 
26 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 3229 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/11/115
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه : 9510103764805116 شماره پرونده: 9509983764800639 شماره 
بایگانى شعبه: 950663  خواهان حسن ملکى کلیرى فرزند بمانعلى دادخواستى به طرفیت 
خواندگان: 1- حسین شهبازى فرزند شمسعلى و مجید بنگاله فرزند مرتضى به خواسته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسى  و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه 
وجه چک به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال  تقدیم دادگاه عمومى بخش جلگه نموده که 
جهت رسیدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى بخش جلگه استان اصفهان بخش جلگه شهر 
هرند میدان سردار آقا بابایى ارجاع و به کالسه 9509983764800639 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن شنبه مورخ 95/12/9 ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول االمکان 
بودن خواندگان و درخواســت 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 خواندگان پس از نشــر 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. دادگاه عمومى بخش جلگه استان اصفهان /11/208 
اجراییه

شماره: 1242/95 -95/10/26 به موجب راي شماره 9509976796301447 تاریخ 95/8/1 
حوزه 33 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مریم 
کیانى به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال 
رسمى خودرو پراید به شــماره انتظامى 727 ب 85 ایران 13 به نام محکوم له محمد حافظ 
فرقان به نشانى اصفهان خ پروین خ مالصدرا بلوار میخک بن بست 2 پالك 386 و پرداخت 
مبلغ دویست هزار تومان بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایى.  
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 صریحًا اعالم نماید. م الف: 33289 شعبه 33 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /1347 /10
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه : 9510103764805114 شماره پرونده: 9509983764800638 شماره 
بایگانى شعبه: 950661  خواهان ایرج دهقانى قمشانى فرزند شیرعلى دادخواستى به طرفیت 
خواندگان: 1- ســعید شــعبانى فرزند جواد و مجید بنگاله فرزند مرتضى به خواسته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسى  و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه وجه 
چک به مبلغ هشتصد و چهل و هشت میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومى بخش جلگه نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه عمومى بخش جلگه استان اصفهان واقع در استان اصفهان 
بخش جلگه شهر هرند میدان ســردار آقا بابایى ارجاع و به کالسه 9509983764800639 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن دوشنبه مورخ 95/12/9 ساعت 10 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول االمکان بودن خواندگان 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 خواندگان 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. دادگاه عمومى بخش جلگه استان  اصفهان /11/207 

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 55/95- 95/11/2 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: محمد درى دادخواستى به 
خواسته الزام خوانده به طرفیت خوانده معصومه عطیه حیدرى به شوراى حل اختالف شعبه 
شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره  ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 95/12/7 ســاعت 4/15 عصر تعیین گردیده ، علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 
شد. م الف: 3196 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/11/229
مزایده

شماره مزایده: 139504302127000022- 1395/09/30 بر اساس پرونده هاى اجرائى به 
شــماره بایگانــى 9200133 و 9200134 و 9200136 و 9200122 و 9200126 له بانک 
کشاورزى شــهرضا و علیه شرکت کشــت و دام امین مهیار و مهران سلطانى جى و صباحه 
پورزبیدى اصل و مازاد دوم و چهارم (الف) تمامت ششــدانگ پالك ثبتى شماره یک هزار 
هفتصد و سى چهار فرعى از هفتاد و شــش اصلى واقع در مهیار بخش یک ثبتى شهرضا به 
مساحت سیصد و شصت و دو هزار و دویست و چهل مترمربع مورد ثبت صفحات 432 و 435 
دفتر 174 با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 838 متر به مرز اشتراکى با زمین 76/1736 شرقًا 
به طول 540 متر به زمین 76/1735 جنوبًا به طول 676 متر مرز اشتراکى با زمین 76/1733 
غربًا اول به طول 445 متر مرزیست به خیابان ده مترى دوم که جنوبى است به طول 176 متر 
مرزیست به خیابان ده مترى سوم به طول 155 متر مرزیست به خیابان ده مترى به نام مهران 
سلطانى جى و صباحه پور زبیدى اصل بالسویه ثبت و سند صادر شده است و به موجب اسناد 
رهنى شــماره 72414 مورخ 1378/03/13 و متمم 84034 مورخ 1379/09/13 و 72424 
مورخ 1378/03/16 و متمم 84036 مورخ 1379/09/13 و 114864 مورخ 1385/05/02 
دفتر 4 شهرضا و 31531 مورخ 1387/10/12 و متمم 31883 مورخ 1387/11/08 دفتر اسناد 
رسمى شماره 145 شــهرضا از طرف نامبردگان در رهن بانک کشاورزى شعبه شهرضا قرار 
گرفته است (ب) 1- تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/131 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان به مساحت 1400 مترمربع مورد ثبت صفحه 254 دفتر 487 با حدود اربعه ذیل: شماًال 
به طول 55 متر و 35 سانتى متر پى دیواریست به پى دیوار پالك نوزده شرقاً اول به طول 10/5 
متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 28 دوم به طول 9/5 متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 
بیست و یک جنوبًا به طول 46 متر و پنج سانتى متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 132 غربًا 

به طول 22 و پنج سانتى متر پى دیواریست به خیابان احداثى چهل و پنج اصلى حقوق ارتفاقى 
ندارد به نام مهران سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 2. تمامت ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 167/75 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت دفتر 487 صفحه 272 به مساحت 
160 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول بیست متر به پالك 74 شرقًا به طول 8 متر به 
گذر منسده 25 مترى جنوبًا به طول بیست متر به پالك 76 غربًا به طول 8 متر به پالك 65 
حقوق ارتفاقى ندارد که به نام مهران ســلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 3- تمامت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/58 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 26 
دفتر 487 به مساحت 320 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 4 فرعى 
شرقاً به طول 16 متر به پالك 59 فرعى جنوباً به طول 20 متر به پالك 61 فرعى غرباً به طول 
16 متر به جاده حقوق ارتفاقى ندارد. به نام مهران سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 4. 
تمامت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 167/59 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت 
صفحه 536 دفتر 486 به مساحت 520 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 32/50 متر 
به پالك چهار فرعى شرقاً به طول 16 متر به پالك 60 فرعى جنوباً به طول 32/50 متر به گذر 
منسده 25 مترى و پالك 67 فرعى غربًا به طول 16 متر به پالك 58 حقوق ارتفاقى ندارد به 
نام مهران سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 5. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
167/5 باقیمانده واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 242 دفتر 426 به مساحت 
379/50 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 24/5 متر به گذر منسده 25 مترى شرقًا 
به طول 16 متر به پالك 15 فرعى جنوبًا به طول 19/5 به خیابان بیســت مترى غربًا اول به 
صورت پخى شکل به طول هفت متر و پنج سانتى متر و دوم به طول 11 متر به گذر منسده 25 
مترى حقوق ارتفاقى ندارد به نام مهران سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 6. تمامت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/61 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 23 
دفتر 487 به مساحت 320 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 167/57 
شــرقًا به طول 16 متر به پالك هاى 167/67 و 167/68 جنوبًا به طــول 20 متر به پالك 
167/62 غربًا به طول 16 متر به جاده حقوق ارتفاقى ندارد به نام مهران سلطانى جى ثبت و 
سند صادر شده است. 7. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/60 واقع در بخش 14 ثبتى 
اصفهان مورد ثبت صفحه 62 دفتر 487 به مساحت 520 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال 
به طول 32/50 متر به پالك چهار فرعى شرقًا به طول 16 متر به پالك هاى 13 و 14 فرعى 
جنوباً به طول 32/50 به پالك 78 فرعى و گذر منسده 25 مترى غرباً به طول 16 متر به پالك 
59 فرعى  حقوق ارتفاقى ندارد به نام محمدامین سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 8. 
تمامت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 167/64 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت 
صفحه 539 دفتر 486 به مساحت 320 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به وطول 20 متر به 
پالك 63 فرعى شرقًا به طول 16 متر به پالك هاى 73 و 74 فرعى جنوبًا به طول 20 متر به 
پالك 65 فرعى غربًا به طول 16 متر به جاده حقوق ارتفاقى ندارد به نام محمدامین سلطانى 
جى ثبت و سند صادر شده است. 9. تمامت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 167/62 واقع در 
بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 266 دفتر 487 به مساحت 320 مترمربع با حدود 
اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 61 شــرقًا به طول 16 متر به پالك هاى 69 و 70 
جنوبًا به طول 20 متر به پالك 63 غربًا به طول 16 متر به جــاده حقوق ارتفاقى ندارد به نام 
پریزاد سلطانى ثبت و سند صادر شده است. 10. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/65 
واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 65 دفتر 487 به مساحت 320 مترمربع با 
حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 64 فرعى شرقاً به طول 16 متر به پالك هاى 
75 و 76 فرعى جنوبًا به طول 20 متر به پالك 66 فرعى غربًا به طول 16 متر به جاده به نام 
آقاى محمدامین سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 11. تمامت ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 167/63 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 20 دفتر 487 به مساحت 
320 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 167/62 شرقًا به طول 16 
متر به پالك هاى 167/71 و 167/72 جنوبًا به طول 20 متر به پالك 167/64 غربًا به طول 
16 متر به جاده حقوق ارتفاقى ندارد به نام غزاله سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 12. 
تمامت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 167/71 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت 
صفحه 11 دفتر 487 به مساحت 160 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به 
پالك 167/70 شرقًا به طول 8 متر به گذر منسده 25 مترى جنوبًا به طول 20 متر به پالك 
167/72 غربًا به طول 8 متر به پالك 167/73 حقوق ارتفاقى ندارد به نام غزاله سلطانى جى 
ثبت و سند صادر شده است. 13. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/66 واقع در بخش 
14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 17 دفتر 487 به مساحت 370/50 مترمربع با حدود اربعه 
ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 167/65 شرقًا به طول 16 متر به پالك 167/77 جنوبًا 
به طول 15 متر به خیابان 20 مترى غرباً در دو قسمت اول به صورت پخ به طول 7/05 متر دوم 
به طول 11 متر به جاده حقوق ارتفاقى ندارد به نام مهران سلطانى جى ثبت و سند صادر شده 
است. 14. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/70 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد 
ثبت صفحه 14 دفتر 487 به مساحت 160 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر 
به پالك 167/69 شرقًا به طول 8 متر به گذر منسده 25 مترى جنوبًا به طول 20 متر به پالك 
167/71 غربًا به طول 8 متر به پالك 167/62 حقوق ارتفاقى ندارد به نام پریزاد سلطانى جى 
ثبت و سند صادر شده است. 15. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/72 واقع در بخش 
14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 545 دفتر 486 به مساحت 160 مترمربع با حدود اربعه ذیل: 
شماًال به طول 20 متر به پالك 71 شرقًا به طول 8 متر به گذر منسده 25 مترى جنوبًا به طول 
20 متر به پالك 73 غربًا به طول 8 متر به پالك 63 فرعى  حقوق ارتفاقى ندارد به نام خانم 
غزاله ســلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 16. تمامت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 
167/74 واقع در بخــش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 8 دفتر 487 به مســاحت 160 
مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 167/73 شرقًا به طول 8 متر به 
گذر منســده 25 مترى جنوبًا به طول 20 متر به پالك 167/75 غربًا به طول 8 متر به پالك 
167/64 حقوق ارتفاقى ندارد به نام پریزاد ســلطانى جى ثبت و ســند صادر شده است. 17. 
تمامت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 167/73 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت 
صفحه 59 دفتر 487 به مساحت 160 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به 
پالك 72 فرعى شرقًا به طول 8 متر به گذر منسده 25 مترى جنوبًا به طول 20 متر به پالك 
74 فرعى غرباً به طول 8 متر به پالك 167/64 حقوق ارتفاقى ندارد به نام خانم پریزاد سلطانى 
جى ثبت و سند صادر شده اســت. 18. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/77 واقع در 
بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت صفحه 542 دفتر 486 به مساحت 379/55 مترمربع با حدود 
اربعه ذیل: شماًال به طول 24/50 متر به پالك 76 فرعى و گذر منسده 25 مترى شرقًا اول به 
طول 11 متر و دوم که پخى شکل است به طول 7/15 متر به گذر منسده 25 مترى جنوبًا به 
طول 19/50 متر به خیابان 20 مترى غربًا به طول 16 متر به پالك 66 فرعى حقوق ارتفاقى 
ندارد به نام محمدامین سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 19. تمامت ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره 167/76 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبــت صفحه 14 دفتر 487 به 
مساحت 160 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 20 متر به پالك 167/75 شرقًا به 
طول 8 متر به گذر منسده 25 مترى جنوبًا به طول 20 متر به پالك 167/77 غربًا به طول 18 
متر به پالك 167/65 حقوق ارتفاقى ندارد به نام محمدامین سلطانى جى ثبت و سند صادر 
شده است. 20. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/132 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان 
مورد ثبت صفحه 257 دفتر 487 به مساحت 828 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 
46/05 متر پى دیواریســت به پى دیوار پــالك 167/131 جنوبًا به طــول 36/75 متر پى 
دیواریست به پى دیوار پالك 167/133 غربًا به طول 22/05 متر پى دیواریست به خیابان 45 
مترى احداثى حقوق ارتفاقى ندارد به نام محمدامین سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است. 
21. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/134 واقع در بخش 14 ثبتى اصفهان مورد ثبت 
صفحه 263 دفتر 487 به مساحت 797/80 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال به طول 27/20 
متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 167/133 شرقاً به طول 55/67 متر پى دیواریست به پى 
دیوار پالك 167/31 جنوبًا به طول 1/50 متر پى دیواریست به حریم کانال غربًا به طول 61 
متر پى دیواریست به خیابان احداثى حقوق ارتفاقى ندارد به نام غزاله سلطانى جى ثبت و سند 
صادر شده است. 22. تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 167/133 واقع در بخش 14 ثبتى 
اصفهان مورد ثبت صفحه 260 دفتر 487 به مساحت 655 مترمربع با حدود اربعه ذیل: شماًال 
به طول 36/75 متر پى دیواریســت به پى دیوار پالك 132 شــرقًا به طول 20/50 متر پى 
دیواریس ت به پى دیوار پالك 29 جنوبًا به طول 27/20 متر پى دیواریست به پى دیوار پالك 
134 غربًا به طول 22/60 متر پى دیواریســت به خیابان حقوق ارتفاقى نــدارد به نام پریزاد 
سلطانى جى ثبت و سند صادر شده است و ششدانگ مازاد سوم پالك ثبتى شماره 76/1734 
واقع در مهیار بخش یک ثبتى شهرضا با حدود و مشخصات صدرآگهى ملکى مهران سلطانى 
جى و صباحه پورزبیدى اصل که به موجب سند رهنى شماره 17966 مورخ 1385/09/26 دفتر 
اسناد رسمى شماره 145 شهرضا از طرف نامبردگان در رهن بانک کشاورزى شعبه شهرضا 
قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهى، بستانکار تقاضاى صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ 
اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34  اصالحى قانون ثبت و آئین 
نامه اصالحى مربوطه پالك مذکور مورد ارزیابى قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمى 
توســط مامور اجرا و برگهاى ارزیابى کارشناسان رسمى دادگســترى بدین شرح توصیف و 
ارزیابى گردید. الف: 1- ششدانگ پالك 76/1734 به مساحت 362240 مترمربع میباشد که 
قسمتى از آن بصورت باغ انار با 9000  اصله اشجار انار 3- 6 ساله با شبکه آبیارى قطره اى و 
مستحدثات و اعیانى هاى شامل یک ســاختمان کارگرى 85 مترمربع انبار طرح طوبى 60 
مترمربع، جایگاه کنترل مرکزى طرح 25 مترمربع فنس کشــى سه طرف پالك با پایه هاى 
فلزى و تور سیمى به طول 750 مترمربع و دیوار گلى و اشجار کاج و سنجد تعداد 700  اصله 
موجود است ارزش عادله روز مقدار 362240 مترمربع پالك 76/1734 با حق الشرب تابعه از 
چاه عمیق با پروانه شماره 389/آ ش مورخ 1389/01/28 و حق اشتراك از کانال آب مهیار 
داراى قرارداد تخصیص آب شماره 1365/5 مورخ 1378/04/01 به میزان قدالسهم بانضمام 
باغ انار با شبکه آبیارى قطره اى و اشجار کاج و سند و مستحدثات مشتمل بر ساختمان کارگرى 
و انبار طرح طوبى و جایگاه کنترل مرکزى و فنس کشى و دیوار گلى اطراف این پالك و با در 
نظر گرفتن جمیع عوامل تأثیرگذار در ارزیابى به مبلغ 43/440/000/000 ریال 2- تأسیسات 
و مستحدثات منابع آبى مشترك با پالك 76/1782 موصوف مشتمل بر حفر یک حلقه چاه 

عمیق با پروانه شماره 389/آ ش مورخ 1389/01/28 با منصوبات و لوله جدار و الکتروموتور و 
پمپ و لوله متعلقات و مخزن هوائى و استخرهاى ذخیره آب و لوله هاى آبرسانى و جوى هاى 
سیمانى انتقال آب و ســایر متعلقات آبرسانى با لحاظ اســتهالك مربوطه و انشعاب برق و 
متعلقات کًال 9/000/000/000 ریال ارزیابى میگردد که ارزش قدرالسهم پالك 76/1734  
از چاه عمیق و تاسیسات آبى مشــترك در دو پالك موصوف به میزان 362240 سهم از کل 
605990 ســهم دو پالك به مبلغ 5/400/000/000  ریال 3- واحد گاودارى شیرى داراى 
پروانه بهره بردارى از سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به شماره 122291/170 مورخ 
1388/12/18 به ظرفیت 100 رأس مولد و کل گله 200 رأس که به تعداد 170 رأس مولد و 
کل گله 340 رأس افزایش ظرفیت داده شده است بمبلغ 700/000/000 ریال 4- بهاربند: در 
قسمت گاودارى شیرى داراى پنج بهاربند شامل دو بهاربند براى گاو شیرى و یک بهاربند براى 
گاوهاى خشک و یک بهاربند براى گوساله هاى ماده باالى چهار ماه و یکى مربوط به گوساله 
زیر سه ماه مى باشد و سه بهاربند داراى آخور سیمانى همراه با سایبان ایرانیت به مساحت 2216 
به مبلغ 2/216/000/000 ریال و یک بهاربند مســقف با ســقف دوبل داراى بچه سوله به 
مســاحت 912 مترمربع به مبلغ 1/732/800/000 ریال 5- تعداد دو سیلو زمینى ذرت براى 
خوراك زمستانى در گاودارى وجود داشت، سیلو زمینى با دیوار آجرى پالستر سیمانى و داراى 
زهکش به مساحت 6075 مترمربع به مبلغ 425/250/000 ریال 6- دیوار شمالى به طول 100 
متر با آجر انجام شده و مابقى به صورت نرده و فنس تورى میباشــد و ارتفاع دیوارها دو متر 
میباشــد. دیوارکشــى از جنس آجر و ســیمان 2*510/8 بــه مســاحت 10216 به مبلغ 
357/560/000 ریال و دیوارکشــى از جنس نرده و تورى 2*108 به مساحت 216 به مبلغ 
54/000/000 ریال 6- زایشگاه داراى دو قسمت بهاربند و اتاق مربوط به سه باکس زایش و 
اتاق نگهدارى گوساله هاى تازه زا میباشد. بهاربند زایشگاه بدون سقف با سایبان ایرانیت با نرده 
کشى به مساحت 94/6 مترمربع به مبلغ 113/520/000 ریال و زایشگاه با دیوار لفتون با سقف 
تیرچه بلوك و ایزوگام باکف بتن و پوشش دیوار سرامیک و باکس بندى به مساحت 115/84 
مترمربع به مبلغ 405/440/000 ریال 7- جایگاه گوساله شیرخوار: جایگاه  هاچ گوساله در سه 
ردیف 14 راسى ساخته شده که ظرفیت نگهدارى 42 راس گوســاله شیرخوار را دارد و کل 
محوطه آن 441/75 مترمربع میباشد که متراژ ساخت (بناى مفید) هاچ ها تا سن دوماهه 280 
مترمربع میباشد، جایگاه گوساله شیرخوار با دیوار آجرى و سقف شیروانى از جنس ایرانیت و 
پالستر سیمانى به مســاحت 280 مترمربع به مبلغ 700/000/000 ریال 8- الف: محوطه 
شیردوشى شامل محوطه انتظار و سالن شیردوش و تاسیسات شیردوشى که تمام قسمت ها 
مسقف میباشد با دیوار آجر و سیمان و ســقف خرپا و ایرانیت و دیوار کاشى کارى شده و کف 
بتون و چاله شیر به مساحت 131/25 به مبلغ 459/375/000 ریال، محوطه انتظار با اسکلت 
فلزى و سقف شیروانى ایرانیت و نرده کشى، کف سیمانى به مساحت 201/75 مترمربع به مبلغ 
443/850/000 ریال، ساختمان تاسیسات با دیوار آجرى، سقف بتونى، لوله کشى آب و برق 
و غیره به مساحت 97/2 مترمربع به مبلغ 291/600/000 ریال، شیردوش مدل وست فالیا خط 
بــه ســردکن  شــیر  تانــک  فاقــد  و  خــال  پمــپ  شــیر،  نتقــال  ا لولــه 

 تعداد نه واحدى دو طرفه به مبلغ 270/000/000 ریال 9- جایگاه نگهدارى ماشین آالت با 
ســتون لوله اى و ســقف ایرانیت و کف بتن، بدون دیوار به مســاحت 114 مترمربع به مبلغ 
136/800/000 ریال 10- انبارها شامل انبار یونجه بدون ســقف، سه طرف دیوار، پالستر 
سیمانى، کف سیمانى به مساحت 293/28 مترمربع به مبلغ 234/624/000 ریال، انبار مسقف 
نیمه کاره و دیوار آجرى بدون کف سازى به مساحت 53/04 مترمربع به مبلغ 53/040/000 
ریال، انبار کنسانتره کف خاکى، مسقف شیروانى، اســکلت فلزى با لوله به مساحت 500/5 
مترمربع به مبلغ 700/700/000 ریال 11- ساختمانها: شامل فضاى ادارى با دیوار آجرى و 
سقف تیرچه بلوك و داراى درب و پنجره بمساحت 185/155 مترمربع با پیشرفت فیزیکى 85 
درصد به مساحت 185/155 مترمربع به مبلغ 555/465/000 ریال، ساختمان کارگرى با دیوار 
آجرى، دیوار گچ خاك، داراى در و پنجره، سقف ایروگاه به مساحت 101/175 مترمربع به مبلغ 
283/290/000 ریال، ساختمان نگهبانى بدون ســقف در حد آجر چینى به مساحت 70/95 
مترمربع به مبلغ 106/425/000 ریال، تصفیه خانه فاضالب داراى گودبردارى و لوله کشى 
به مســاحت 100 متر به عمق 4 متر به مبلغ 50/000/000 ریال 12- واحد تانکر ذخیره آب 
داراى دو دستگاه تانکر هوایى ذخیره آب به ظرفیت هاى دو و ده مترمکعبى میباشد که مجموع 
ارزش چهار تانکره مبلغ 200/000/000 ریال میباشد 13: امور برق: شبکه 20 کیلوولت، پست 
هوایى شامل ترانس 25 کیلوولت آمپر، تجهیزات سرخط و تابلو توزیع و پایه، لوله پلى اتیلن 6  
اینچ کابل25+ 50×3، کابل 6*4، کابل 25*3 تابلو روشنایى تیپ آ شامل کلید مینیاتورى تک 
فاز و سه فاز چراغ سیگنال و فتوسل، تابلو روشنایى تیپ بى شامل کنتاکتور کلید مینیاتورى 
تک فاز و سه فاز چراغ سیگنال و فتوسل، تابلو توزیع اصلى و تجهیزات شیردوشى، الکتروموتور 
کوچک 1 اســب به همراه پمپ با هد 10 متر و دبى 50 مترمکعب بر ســاعت، تابلو کنترل 
الکتروپمپ هاى مذکور، موتور فن 2/1 اسب مربوط به شوفاژ، مشعل و رادیاتور، پمپ سپتینک 
با قدرت 7/5 کیلووات، لوله پلى اتیلن 3  اینچ، کابل 16*4، پکیج فیلتر شنى شامل 2 عدد خازن 
اصلى، 6 عدد مخزن بک واشینگ (مخزن هاى شستشــو) و دو مخزن فیلتر شیمیایى گروه 
تکنوبارش، کابل 10*4، تابلو برق ســتاره مثلث فرمان الکتروپمپ 50 اسب چاه آب و خازن 
جبرانى مربوطه، اشتراك برق 32 آمپر سه فاز که به مبلغ 1/041/900/000 ریال ارزیابى شده 
است که جمع موارد فوق بمبلغ 60/371/639/000 ریال(شصت میلیارد و سیصد و هفتاد و 
یک میلیون و ششصد و ســى و نه هزار ریال) میباشد ب: ششــدانگ عرصه پالك ثبتى 5 
باقیمانــده فرعــى از 167  اصلــى بمســاحت 379/50 مترمربع میباشــد که بــه مبلغ 
2/500/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/58: به مساحت 320 مترمربع 
که به مبلغ 2/040/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/59: به مساحت 520 
مترمربع که به مبلغ 2/310/000/000 ریال ارزیابى شــده اســت. پالك ثبتى 167/60: به 
مســاحت 520 مترمربع که به مبلغ 2/310/000/000 ریال ارزیابــى میگردد. پالك ثبتى 
167/61: به مســاحت 320 مترمربع که به مبلغ 2/040/000/000 ریال ارزیابى شده است. 
پالك ثبتى 167/62: به مساحت 320 مترمربع که به مبلغ 2/040/000/000 ریال ارزیابى 
شده است. پالك ثبتى 167/63: به مساحت 320 مترمربع که کال به مبلغ 2/040/000/000 
ریال ارزیابى شــده اســت. پالك ثبتى 167/64: به مســاحت 320 مترمربع کــه به مبلغ 
2/040/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/65: به مساحت 320 مترمربع 
که به مبلغ 2/040/000/000 ریال ارزیابى شــده اســت. پالك ثبتى 167/66: به مساحت 
307/50 مترمربع که به مبلغ 2/180/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/70: 
به مســاحت 160 مترمربع که به مبلغ 825/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 
167/71: به مساحت 160 مترمربع که به مبلغ 825/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك 
ثبتى 167/72: به مساحت 160 مترمربع که به مبلغ 825/000/000 ریال ارزیابى شده است. 
پالك ثبتى 167/73: به مساحت 160 مترمربع که به مبلغ 825/000/000 ریال ارزیابى شده 
است. پالك ثبتى 167/74: به مساحت 160 مترمربع که به مبلغ 848/000/000 ریال ارزیابى 
شده است. پالك ثبتى 167/75: به مساحت 160 مترمربع که به مبلغ 848/000/000 ریال 
ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/76: به مساحت 160 مترمربع که به مبلغ 832/000/000 
ریال ارزیابى شده اســت. پالك ثبتى 167/77: به مســاحت 379/50 مترمربع که به مبلغ 
2/530/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/131: به مساحت 1014 مترمربع 
میباشــد که طبق نامه شــماره 94/4/7619 مورخ 1394/07/18  از شــهردارى منطقه 4 
خمینى شهر، این پالك در ضلع شمال 10/70 متر و در ضلع جنوب 9/40 متر عقب نشینى دارد. 
لذا مساحت باقیمانده حدود 811 مترمربع مى باشد. لوله گاز از کنار ضلع غربى عبور نموده است. 
که به مبلغ 4/500/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/132: به مساحت 828 
مترمربع میباشد و طبق نامه شماره 94/4/7619 مورخ 1394/07/18 از شهردارى منطقه 4 
خمینى شهر، این پالك در ضلع شمال 9/40 متر و در ضلع جنوب 8/70 متر عقب نشینى دارد. 
لذا مساحت باقیمانده حدود 648 مترمربع مى باشد. لوله گاز از کنار ضلع غربى عبور نموده است. 
که به مبلغ 3/700/000/000 ریال ارزیابى شده است. پالك ثبتى 167/133: به مساحت 655 
مترمربع که طبق نامه شــماره 94/4/7619 مورخ 1394/07/18  از شــهردارى منطقه 4 
خمینى شهر، این پالك در ضلع شمال 8/70 متر و در ضلع جنوب 7/90 متر عقب نشینى دارد. 
لذا مساحت باقیمانده حدود 485 مترمربع مى باشد. لوله گاز از کنار ضلع غربى عبور نموده است. 
که به مبلغ 2/860/000/000 ریال ارزیابى شده اســت. پالك ثبتى 167/134: به مساحت 
797/80 مترمربع و طبق نامه شماره 94/4/7619 مورخ 1394/07/18  از شهردارى منطقه 
4 خمینى شهر، این پالك در ضلع شــمال 7/97 متر و در ضلع جنوب 6/20 متر عقب نشینى 
دارد. لذا مساحت باقیمانده حدود 438 مترمربع مى باشد. لوله گاز از کنار ضلع غربى عبور نموده 
است. که به مبلغ 2/630/000/000 ریال ارزیابى گردیده است.  و مورد رهن فاقد بیمه میباشد. 
در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز سه شنبه مورخ 1395/11/26 در واحد اجراى 
اسناد رسمى شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با 
تعطیل پیش بینى نشــده اى مواجه گــردد روز بعد از آن جلســه مزایده تشــکیل میگردد.
 مزایده از مبالغ فوق شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادى و به هر کس که خریدار باشد
 فروختــه میشــود طالبیــن میتواننــد قبــل از تشــکیل جلســه از مــورد مزایــده به
 آدرس: الف جاده شهرضا اصفهان مهیار دشت مهیار بعد از افتخاریه شمال شرق افتخاریه جاده 
آجر طال بعد از کانال ســمت راســت گاودارى مهران ســلطانى جى ب: پالك هاى ثبتى 
شــماره 5 باقیمانــده و 58 الــى66 و70 الــى77 فرعــى از 167 اصلى واقــع در خمینى 
شهرضا به آدرس: خمینى شهر، خیابان حافظ (دوشاخ) جاده 45 متر کشتارگاه، بعد از جایگاه 
سى ان جى اولین جاده سمت شرق، مجاور ضلع غربى کارخانه سنگبرى گرانیت سپاهان و 
پالك هاى ثبتى شماره 131  الى 134 فرعى از 167  اصلى به آدرس: خمینى شهر خیابان حافظ 
(دوشاخ) جاده 45 مترى کشتارگاه، بعد از کانال آب، مجاور ضلع جنوبى جایگاه سى ان جى 
بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه هاى قانونى اعم از هزینه 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 جهــان چاپ اصفهــان در تاریخ 1395/11/07 درج و منتشــر
 میشــود. م الــف: 667  محمدمهــدى یوســفیان مســئول اجــراى اســناد رســمى

 شهرضا/11/237

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 999/95 خواهان احمد یســلیانى با وکالت آقاى داود محسنى 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 3 فقره ســفته به طرفیت 1- اکبر زارعى 2- سعید رستمى 
تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/15 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. لذا 
با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرســه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 
57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی 
شده و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: 34048 شعبه 15 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/11/166
اجراییه

شماره: 941418- 1395/8/11 به موجب راي شماره 571 تاریخ 95/3/29 حوزه 12 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: منصور ایرانمنش فرزند 
مهدى به نشانی: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 185/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 444197 مورخ 94/3/20 لغایت تاریخ اجراى 
حکم در حق محکوم له: مصطفى لطیفى با وکالت آقاى على شیرزاده فرزند احمد به نشانى: 
خوراسگان- خ شریعتى 3 کوچه آزادى- پ 11 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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 قســمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 34049 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/167
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى عبــاس غالمى دهریزى 
دادخواستى به انتقال ســند رســمى به طرفیت على اکبر کاظم  خانى ف على- سیدمحسن 
محمودى ف سیدعبداله- محسن بوعذار ف ناصر که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 543/95 در شعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 95/12/14 ساعت 4/00 بعدازظهر در جلسه 
شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. م الف: 991 شعبه 8 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/11/171
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم خانم صفیــه قربانى چمگردانى 
دادخواســتى به مبلغ 30/000/000 ریال ســى میلیون ریال به طرفیــت خانم لیال برمک 
که اعالم شــده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالســه 337/95 در شــعبه 7 حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبــودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى 
مدنى مراتب یــک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت 
مى شود در روز چهارشــنبه مورخ 95/12/4 ســاعت 4/30 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر 
و در همین خالل با مراجعه به دفتر شــورا نســخه ثانى دادخواســت و ضمائــم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهــد نمود. م الــف: 990 شــعبه 7 حقوقی شــوراى حل اختالف شهرســتان

 لنجان/11/172
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103759105177 شماره پرونده: 9509983759101307 شماره 
بایگانى شعبه: 951317 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواســت و ضمائم به خوانده آقاى 
ماروین والدیکا فرزند ســروش خانم نادیا حردانى فرزند عبدالصمد دادخواستى به خواسته 
صدور حکم طالق بطرفیت شما به این شعبه تقدیم که به کالسه 951317 ح 1 ثبت، و براى 
روز شنبه مورخ 95/12/21 ساعت 11 صبح تعیین وقت دادرســى گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده 
ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى 
حقوقى شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این دادگاه حاضر شوید 
واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1756 شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/11/191
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به: مســعود سیســتانى دادخواســتى به خواسته فک 
پالك به طرفیت شــما در شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالسه 
773/95 ش 8 ح ثبت و براى روز مورخ 96/1/19 ســاعت 6/15 عصر تعیین وقت گردیده 
اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دســتور دادگاه 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنــی مراتب یک نوبت در یکــی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ می گــردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و 
ضمائم به دفتر شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رســیدگى در این دادگاه حاضر شــوید، واال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. 
م الف: 1761 شــعبه هشتم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک) /192 /11
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیــه: 9510103759208384 شــماره پرونــده: 9509983759200848 
شــماره بایگانی شــعبه: 950864 خواهان على شــیخى حموله دادخواســتی به طرفیت 
خوانده علیرضا کوه رنگى و ســامان عباســى سورشجانى به خواســته اعتراض ثالث اصلى 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شــهر نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 
2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شاهین شــهر واقع در اســتان اصفهان- شاهین شهر 
ارجــاع و بــه کالســه 9509983759200848 ثبــت گردیده کــه وقت رســیدگی آن 
1396/03/10 و ســاعت 9:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هــاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 1760 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان

 شاهین شهر و میمه/11/194

احضار
پرونــده:  شــماره   9510463760200001 درخواســت:  شــماره 
9509983761800170 شماره بایگانى شــعبه: 951486  به شرح محتویات 
پرونده کالسه 951486 ك 102 دادگسترى شاهین شهر آقاى 1- حامد امیریان 
2- على گلســتانى فعال مجهول المکان متهم است به سرقت که تحت پیگیرد 
قانونى میباشد و براى روى شنبه مورخ 1395/12/7 ساعت 8:30 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به اســتناد 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 دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع 
نماید. در غیر اینصورت اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 1752 شعبه 102 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/187 /11

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9510103760302401 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983761901149 شماره بایگانى شــعبه: 952261 شاکى خانم مژگان 
فالحى شکایتى به طرفیت محسن ابراهیمى فرزند مجید به خواسته ترك انفاق 
تقدیم دادگاههاى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 103 
دادگاه کیفرى ارجاع گردیده و به کالسه 952261 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 95/12/8 و ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود ابالغ ها را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر 
گردد. ش م الف: 1780 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر/206 /11
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رئیس جمهور جدید آمریکا روز تحلیف خود را به صورت 
رسمى «روز ملى وطن دوستى» نام نهاد.

به گزارش آریا، «دونالد ترامــپ» رئیس جمهور جدید 
آمریکا در کنار سایر دستورات اجرائى که روز اول ریاست 
جمهورى خود به امضا رساند، روز تحلیف خود را نیز به 

عنوان «روز ملى وطن دوستى» نامگذارى کرد.
ترامپ هدف از انتخاب این نــام را «تقویت پیوند میان 
مردم آمریکا و کشورشان» اعالم و همچنین نسبت به 

وظایف دولت در قبال مردم آمریکا تجدید پیمان کرد.
این در حالى است که ترامپ با انتقادهاى زیادى در داخل 
و خارج آمریکا مواجه است. «باراك اوباما» رئیس جمهور 
ســابق آمریکا روز تحلیف خود را با عنوان «روز آشتى 
عمومى» اعالم کرده بود. پیش از او نیز «جورج بوش» 
در ســال 2001 روز تحلیف خــود را «روز ســپاس و 

قدردانى» نام نهاده بود.
در اعالمیه تعیین این روز آمده اســت: یک غرور ملى 
جدید روح آمریکایى را به هم نزدیک تر و قلب هاى آنها 

را سرشار از امید مى کند.
در ادامه این اعالمیه آمده است: ما یک ملت هستیم که 
سرنوشت و هدفى مشترك داریم. آزادى حقى است که 
تمام آمریکایى ها همزمان با تولد از آن بهره مند مى شوند 
و براى حفاظت از این آزادى بایــد به ارزش ها و میراث 

مقدس خود ایمان داشته باشیم.
این لحن بازتابى از سخنرانى ترامپ در روز جمعه بود که 

خطاب به جمعیت گفت: از امروز به بعد قرار است که فقط 
آمریکایى ها و آمریکا اول باشند.

وى در بخش دیگرى از اظهاراتش نیز گفته بود: زیربناى 
تمام سیاســت هایمان پیوند کامل به آمریکا از طریق 
وفادارى به کشــورمان خواهد بود و ما وفادارى خود به 
یکدیگر را بار دیگر بازمى یابیم. زمانى که شــما قلبتان 
را به روى وطن دوستى باز کنید دیگر هیچ جایى براى 

تعصب باقى نمى ماند.
رئیس جمهور جدید آمریکا همچنین یــک روز بعد در 
اولین حضور رســمى خود در این سمت در دیدار با 400 
تن از اعضاى آژانس اطالعات مرکزى آمریکا ادعا کرده 
بود که «خداوند به دلیل سخنرانى او باران را قطع کرد!» 

دیوان عالى انگلیس درباره روند خروج    فارس|
این کشــور از اتحادیه اروپا علیه دولت رأى داد و اعالم 
کرد که دولت نمى تواند بدون بحــث در پارلمان، روند 

خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند.
دولــت محافظه کار «تــرزا مى» مى خواســت بدون 
بحث در پارلمان، روند خروج را آغــاز کند اما مخالفان 
مى گفتنــد آغاز رونــد خروج بایــد به تأییــد پارلمان

 برسد.
پیش از این دادگاه عالى این کشــور رأى داد که دولت 
نمى تواند بدون رأى پارلمان ماده 50 پیمان لیســبون، 
مربوط بــه خروج اعضــا را به جریان بیانــدازد. دولت 
انگلیس در دیوان عالى خواهان تجدید نظر درباره این 
مسئله شد اما با رأى دیوان عالى در تجدیدنظرخواهى 

خود نیز شکست خورد.
از زمانى که انگلیس رســمًا به اتحادیه اروپا اعالم کند 
که از این اتحادیه خارج مى شود، روندى دو ساله خروج 
آغاز مى شود و این کشور مى تواند درباره روابط تجارى، 

سیاسى و دفاعى با اتحادیه اروپا مذاکره کند.
پس از همه پرســى ژوئــن 2016 و رأى اکثریت مردم 
بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، ترزا مى جانشین «دیوید 
کامرون» نخست وزیر مستعفى شد و پس از مدتى اعالم 
کرد که دولتش روند خروج را در ماه مارچ 2017 (دو ماه 
دیگر) آغاز مى کند. اما با شــکایت چند نفر این برنامه 

دولت با مانع مواجه شد.
استدالل حقوقى دولت انگلیس در تجدید نظر این بود 
که پارلمان همه پرسى را با علم به اینکه ممکن است به 
خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آنکه 
خود خواهــان اعمال نظر روى خروج احتمالى باشــد. 

دولت مى گوید «اختیارات سلطنتى» این قدرت اجرایى 
را در اختیار دولت مى گذارد که به پیمان هاى بین المللى 

بپیوندد یا از آنها خارج شود.
در مقابل اســتدالل شــاکى ها این بود که عضویت در 
اتحادیه اروپا مصوبــه پارلمان بوده و پایــان آن هم با 
مصوبــه پارلمان ممکن اســت. در عین حــال دیوان 
عالــى این مســئله را هم بررســى کرده کــه آیا نظر 
دولت هاى محلى اســکاتلند، ولز و ایرلند شمالى درباره 
خروج از اتحادیــه اروپا باید مورد توجه قــرار بگیرد یا

 نه.
دولت اسکاتلند به شدت با خروج از اتحادیه اروپا مخالف 
است و تهدید کرده که همه پرســى دوباره استقالل از 

بریتانیا را بررسى مى کند.
دیوان عالى در رأى اخیر  خود گفت دولت در زمینه خروج 
از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال نظر دولت هاى اسکاتلند، 

ولز و ایرلند شمالى نیست.

نتایج جدیدترین نظرسنجى مؤسسه «اینسا» از کاهش 
رضایتمندى از احزاب متحد مسیحى و همزمان افزایش 
محبوبیت حزب ضد یوروى جایگزینى براى آلمان در 

این کشور خبر داده است.
به گزارش تسنیم، بر اســاس جدیدترین نظر سنجى 

که مؤسسه «اینسا» به ســفارش نشریه «بیلد» انجام 
داده است محبوبیت احزاب دموکرات مسیحى کاهش 
پیدا کرده و میزان رضایتمنــدى از حزب ضد یوروى 
جایگزینى براى آلمان در بین شهروندان افزایش پیدا 

کرده است.
بر این اســاس احزاب متحد مسیحى(حزب دموکرات 
مســیحى مرکل و حــزب سوســیال مســیحى) با 
کسب32/5درصد آراء شــهروندان یک درصد نسبت 
به هفته گذشــته با کاهش محبوبیــت روبه رو بوده و 
حزب ضد یــوروى آلمان هم با یــک درصد افزایش 
محبوبیت14/5درصد آراء شــهروندان را کسب کرده 

است.
احزاب سوســیال دموکــرات، حزب چپ، ســبزها و 
حزب لیبرال دموکرات هم بــه ترتیب  21 درصد، 11 
درصد،8/5 درصد و 7/5 درصد آراء شــهروندان را به 
دست آوردند. انتخابات پارلمانى آلمان در سال جارى 

میالدى برگزار مى شود.
مقامات آلمانى و اروپایى به شــدت نگــران موفقیت 
احزاب افراطى در انتخابــات هاى پیش رو در اتحادیه 
اروپا از جمله موفقیت حزب ضد یوروى جایگزینى براى 

آلمان در انتخابات پارلمانى این کشور هستند.

«فوزیــه کوفى» رئیــس کمیســیون حقوق 
بشــر پارلمان افغانستان به ریاســت «اتحادیه 
بین المجالــس» انتخاب شــد که مقــر آن در 

سوئیس است.
به گزارش مشــرق، فوزیه کوفى نماینده مردم 
بدخشان و رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان 
افغانستان، به عنوان رئیس اتحادیه بین المجالس 

در ژنو شد.
وى مدت یکسال در این ِســَمت فعالیت خواهد 

کرد.
نماینده پارلمان افغانستان به رادیو آزادى گفت 
که در انتخابات این اتحادیه در سوئیس، کوفى 
توانست با کسب آراء  بیشتر نسبت به رقیب آلمانى 

خود به این مقام انتخاب شود.
اتحادیه بین المجالس یک نهاد بین المللى است 
که در زمینه حفظ حقوق بشــر اعضاى پارلمان 

برخى کشورها در شهر ژنو مستقر است.

هیئت دولت ژاپن کــه احتمال کناره گیرى    مهر |
امپراتورى این کشور را بررســى مى کند گزارشى را منتشر 
مى کند که طى آن از قانونى حمایت خواهد شد که فقط براى 
امپراتورى کنونى قابلیت اجرایى دارد و نه امپراتورهاى بعدى.

این هیئت براى بررسى چگونگى اجراى خواست  «آکیهیتو» 
امپراتورى ژاپن براى کناره گیرى تشکیل شد. آکیهیتو اوت 
سال گذشــته میالدى گفته بود که به دلیل کهولت سن و 
وضعیت سالمتى اش نمى تواند تمامى وظایفش را به خوبى 

انجام دهد و مى خواهد کناره گیرى کنــد و اداره امور را به 
پسرش بسپارد. آکیهیتو ماه گذشته میالدى 83 ساله شد.

این گزارش راه را براى یک بررســى پارلمانى درباره این 
مسئله هموار مى کند. قرار است در این گزارش درباره عنوان 
امپراتور و نقش وى و دیگر جزئیات درباره زندگى وى پس 

از کناره گیرى توضیحاتى ارائه شود.
این هیئت شــش نفره پس از بررســى قانون اساســى و 
کارشناسان امور پادشاهى توافق کرد کناره گیرى، بهترین 

راه براى اجراى درخواست آکیهیتوست اما این توافق فقط 
براى امپراتورى کنونى است و به امپراتورهاى بعدى تعمیم 
داده نمى شود. اگر این قانون به اجرا درآید آکیهیتو نخستین 
امپراتورى ژاپن اســت که از زمان کناره گیــرى امپراتور 

«کوکائو»  در 200 سال پیش کناره گیرى مى کند.
قانون کنونى ژاپن مصوب سال 1947 برگرفته از مبانى قرن 
19 است که براساس آن گفته شده کناره گیرى یک امپراتور 

باعث برهم خوردن ثبات در کشور مى شود.

  تابناك | «میشــل اونیل» 40 ســاله جایگزیــن «مارتیــن مک گینس» به عنــوان رهبر «شــین فین» 
شد.

خانم میشل اونیل که وزیر بهداشت در حال کناره گیرى ایرلند شــمالى است، از سوى حزب شین فین به عنوان رهبر 
جدید این حزب انتخاب شد، اقدامى که تغییرى اساسى در این استان بریتانیا محسوب مى شود.

این اقدام به این معناست که اگر شین فین پس از انتخابات پارلمانى دوم مارچ 2017 بار دیگر به پارلمان ایرلند شمالى 
باز گردد اونیل 40 ساله یا معاون وزیر اول یا وزیر اول ایرلند شمالى مى شود و همه اینها به چگونگى حضور حزب در 

انتخابات بستگى دارد.
مک گینس به دلیل بیمــارى نمى توانــد در این انتخابات شــرکت کند و به همیــن دلیل جاى خــود را به اونیل 
داده اســت و اونیل به نخستین رهبر شــین فین تبدیل مى شــود که هیچ سابقه مســتقیمى با ارتش جمهوریخواه 

ایرلند ندارد. درحالى که مارتین مک گینس رئیس ســابق ارتش 
جمهورى خواه ایرلند بود که معاون وزیر اول ایرلند شمالى 

شد.
مک گینــس طــى چنــد روز گذشــته اعــالم کرد 
که بــه دلیــل بــروز مشــکالت براى ســالمتش 
نمى توانــد بــراى انتخابــات پارلمانــى شــرکت

 کند.
«جرى آدامز» رئ یس ارشد شین فین، اونیل را رهبر آتى 

حزب اعالم کرد و گفت: او نسل آتى است که 
زمام امور حزب را به دست مى گیرد.

بریتانیا متشکل از انگلیس، ایرلند شمالى، 
اسکاتلند و ولز است.

  ایسنا| «باراك اوباما» طرفدار پرشور کتاب و 
ادبیات است. مى گوید کتاب ها به او در فهم بهتر جهان 
یارى دادند. اکنون به جاى او مردى به کاخ سفید آمده که 

براى شعور و دانایى هیچ اهمیتى قائل نیست.
دویچه وله در گزارشى نوشته است: همه از عشق اوباما 
به رقص و موســیقى جاز آگاه هســتند. او در حد یک 
کارشناس موســیقى سیاهان را مى شناســد. اما کمتر 
کســى از عالقه اوباما به ادبیات آگاه است. او مى گوید 
اکنون خوشحال اســت که براى مطالعه وقت بیشترى 

خواهد داشت.
اوباما با رسانه هاى جمعى کمتر مصاحبه مى کرد و دوست 
نداشــت از زندگى شخصى خود ســخن بگوید. اما در 
آخرین روزهاى ریاست جمهورى با روزنامه «نیویورك 
تایمز» مصاحبــه اى خواندنى انجــام داد که محور آن 

عشق او به ادبیات است.
اکنون به جاى اوباما مردى به کاخ ســفید راه پیدا کرده 
که از سخنانش پیداست هرگز در عمر خود کتابى جدى 
نخوانده اســت. «دونالد ترامپ» براى هوش و معرفت 
انسانى هیچ ارزشى قائل نیســت و گمان دارد که همه 
چیز را خود مى داند. براى او تنها «موفقیت» ارزش دارد 

که آن هم در پول و مقام خالصه مى شود.

اهمیت کتاب در رشد شخصیت
باراك اوباما از کودکى عاشــق کتاب بوده و همه جور 
کتاب خوانده اســت. حتى در دوران دشــوار ریاســت 
جمهورى که وقت اندکى براى اشــتغاالت شــخصى 
داشــت، همواره کتاب خریده، در ساعات فراغت کتاب 
خوانده و به دوســتان و خانواده خود کتــاب خواندن را 
توصیه کرده و با شــمارى از نویســندگان سرشناس 

دوستى داشته است.
اوباما مى گوید: «نمى توانم بگویم که کتاب خواندن از 
من رئیس جمهور بهترى ســاخت. اما مطمئن هستم 
به من یاد داد که موقعیت انســانى خود را در این مقام 

حفظ کنم.»
به گفته اوباما به ویژه در لحظاتى که مقام پرمسئولیت 
ریاست جمهورى بر او فشــار مى آورد و خود را درمانده 
مى دید، به ادبیات روى مى آورد: «به نوشته هاى "آبراهام 

لینکلن"، "مارتیــن لوترکینگ"، "مهاتمــا گاندى" و 
"نلســون ماندال" مراجعه مى کــردم و از آنهــا الهام 
مى گرفتم. در ایــن حرفه و مقام آدم گاهى به شــدت 
احساس تنهایى مى کند. من گذشــته را مى کاویدم تا 
آدم هایى پیدا کنم که این موقعیــت را درك کرده و به 
خوبى درباره آن نوشــته اند. براى نمونه "چرچیل"، هم 
سیاستمدارى مهم است و هم یک نویسنده خوب. من 

کارهاى "تئودور روزولت" را هم با عالقه مى خوانم.»
اوباما مى گوید براى درك فرهنگ هاى دیگر و به ویژه 
شناختن انســان هاى رنگارنگ این کره خاکى یاورى 
بهتر از ادبیات نیافته است. براى نمونه رمان هاى «جومپا 

الهیرى» او را با درد و محنت مهاجران آشنا کردند. 
اوباما به جوانان، از جمله به دختــران خودش، توصیه 
مى کند، براى فهم جهان و تالش در راه رسیدن به یک 

زندگى بهتر کتاب بخوانند.

کتاب هایى که اوباما دوست داشته است:
رمان «مرده هــا و برهنه ها» نوشــته «نورمن میلر»؛ 
ماجراهاى این رمان در جنگ کره مى گذرد و این کتاب 

شاهکارى درخشان در نکوهش جنگ است. 
«صد سال تنهایى»، شاهکار «گابریل گارسیا مارکز».

«دفتریادداشت طالیى» نوشــته «دوریس لسینگ»، 
برنده جایزه ادبى نوبل. خانم لسینگ که در سال 2013 

درگذشت در کرمانشاه به دنیا آمده بود.
«زن شمشیرباز»، نوشته «مکسین هنگ کینگستون» 
به عنوان «زن پهلوان» به زبان فارسى منتشر شده است.
«راه آهن زیرزمینى»، نوشته «کالسون وایتهد»، اثرى 
درباره مبارزات بردگان سیاه در دستیابى به آزادى است.

«مکبث» تراژدى معروف «ویلیام شکســپیر»، اثرى 
اســت که به شــکلى مؤثر و تکان دهنده جوانب شوم 

خودپرستى و قدرت طلبى را نشان مى دهد.
«سرود سلیمان» نوشته «تونى موریسون»؛ این اثر خانم 
نویســنده  برنده جایزه نوبل شده است. تونى موریسون 
با اوباما و خانواده او دوستى دارد. او در سال 2012 طى 
مراسمى در کاخ سفید از دســت اوباما جایزه آزادى را 

دریافت کرد.
«خم رودخانه» نوشته «نایپول»، این رمان مهم برنده 

جایزه ادبى سال 2001 شد.
«پاســتورال آمریکایى» اثر «فیلیپ راث»؛ این رمان 

نامدارترین نویسندهى زنده آمریکاست.
«ماجراهاى آوگى مارچ» نوشته «سال بلو»، رمان نویس 

نامدارى که در سال 1976 برنده جایزه ادبى نوبل شد.

این کتاب ها را بخوانید
روز تحلیف ترامپ ؛«روز ملى وطن دوستى» 

رأى دیوان عالى انگلیس علیه دولت 

افزایش محبوبیت حزب ضد یوروى آلمان

انتخاب «میشل اونیل» به عنوان رهبر «شین فین» 

انتشارگزارش هیئت بررسى کناره گیرى امپراتور ژاپن 

توصیه باراك اوباما به جوانان: 

نماینده پارلمان
 افغانستان رئیس 

«اتحادیه بین المجالس» شد

   خبر آنالین | رئیس جمهور جدید گامبیا یکى از 
وزراى زن دوران ریاست جمهورى «یحیى جامع» را به 

عنوان معاون خود انتخاب کرد.
«فاتوماتا جالو تامباجانگ» که اغلب از او به عنوان زنى 
یاد مى شــود که از احزاب اپوزیســیون گامبیا خواست 
در کنــار هم یک کاندیــداى واحد را بــراى انتخابات 
دسامبرگذشته برگزینند از ســوى «آداما بارو» رئیس 

جمهور جدید به عنوان معاون وى انتخاب شد.
وى که پیش تر و در ســال هاى اولیه ریاست جمهورى 
«یحیى جامع»، وزیر بهداشــت گامبیا بود  از ســوى 
بارو و براى توازن جنســیت در دولت به عنوان معاون 

انتخاب شد.
ســخنگوى دولت گامبیا گفت: این اقدام از سوى آداما 

بارو براى توازن جنسیت در دولت صورت گرفته است.
فاتوماتــا جالــو تامباجانــگ در هفتــه اخیــر و پس 
از گفتگــو بــا روزنامــه «گاردیــن» به شــخصیتى 
مناقشــه برانگیز بدل شــد؛ وى گفته بــود جامع باید 
بخاطر جرائمى که مرتکب شــده تحــت پیگرد قرار

 گیرد.
وى همچنین به عنوان یک کارشــناس توســعه پیش 
تر براى ســازمان ملل کار کرده و گفتــه که پول هاى 
به ســرقت رفته توســط جامع باید بازگردد و در کشور 
هزینه شــود. این مســئل ه پس از آن مطرح شــد که 
گزارش هایى مبنــى بر ناپدید شــدن 11 میلیون دالر 
از خزانه ملــى پس از خروج جامع از کشــور منتشــر 

شد.
جامع هــم یک معــاون زن داشــت که ســال ها به 
وى وفــادار مانــد درحالــى کــه بازداشــت و اخراج 
در دوران ریاســت جمهــورى اش امــرى عــادى

 بود.

تعیین معاون 
رئیس جمهور گامبیا

ایرلند ندارد. درحالى که مارتین مک گینس رئیس ســابق ارتش 
جمهورى خواه ایرلند بود که معاون وزیر اول ایرلند شمالى 

شد.
کرد مک گینــس طــى چنــد روز گذشــته اعــالم
که بــه دلیــل بــروز مشــکالت براى ســالمتش 
نمى توانــد بــراى انتخابــات پارلمانــى شــرکت

 کند.
آتى «جرى آدامز» رئ یسارشد شین فین، اونیلرا رهبر

حزب اعالم کرد و گفت: او نسل آتى است که 
زمام امور حزب را به دست مى گیرد.

بریتانیا متشکل از انگلیس، ایرلند شمالى، 
اسکاتلند و ولز است.

پیرو آگهى انحالل منتشره در شماره 2777 مورخ 95/7/18 بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالى 
شرکت ساختمان و مسکن محکم سازه چهلستون (در حال تصفیه) به شماره ثبت 43957 دعوت بعمل 
مى آید ظرف مهلت قانونى با در دست داشتن مدارك مثبته به نشانى کیلومتر 28 جاده اصفهان- تهران 

جنب شرکت هسا- شرکت هسایاران- آقاى محسن جواهرى (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند. 

آگهى دعوت از بستانکاران 

هیئت مدیره شرکت ساختمان و مسکن محکم سازه چهلستون

نوبت سوم




