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طرح ضربتى پلیس علیه قاچـاق

ترامپ از نام کالیفرنیا مى ترسدعالئم پارگى و کشیدگى رباط زانوخودکشى ملخ ها براى رسیدن به ایران!علت مرگ ِ زودرس در ایران چیست؟دیپلماسی ورزشی در روابط ایران و آمریکا بین المللسالمتاقتصاداجتماعجهان نما

چرا اصفهان، باران ندارد؟!
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16 انبار دپوى کاال در اصفهان بسته ش د، 16 نفر بازداشت شدند، 88 میلیارد ریال کاال توقیف شد

       

باز باران بى ترانه نمى خورد بر بام خانه

ترکیه این سد را بسازد، کار ایران تمام است 

در نمایشگاه بارسلونا چه خواهیم دید؟

دغدغه هاى تعرض به استقالل کانون وکال

4

 عبور از چراغ قرمزدر اصفهان عبور از چراغ قرمزدر اصفهان
 ازاول اسفند ثبت قانونى مى شود ازاول اسفند ثبت قانونى مى شود

3
در صفحه سالمت بخوانیددر صفحه اقتصاد بخوانید

الغر شدن بدن با ماساژ سنتى در طوالنى مدتشرایط پرداخت اقساطى قبض هاى موبایل
اپراتور اول ارتباطى کشور براى پرداخت بدهى هاى مشترکان خود به شکل 

اقساطى، شرایطى را در نظر گرفته است.
 طبق آنچه روى سایت این اپراتور اعالم شده مشترکان تلفن همراهى که 
در وضعیت نرمال یا قطع هستند و یا مبلغ بدهى آنها حداقل ده هزار تومان 
است مى توانند از طریق پرتال همراه اول یا مراکز تلفن ثابت اقدام به تقسیط 

بدهى خود کنند.

عضو انجمن علمى طب سنتى ایران گفت: ماساژ طوالنى نیز مانند ماساژ 
قوى، بدن را الغر مى کند، همچنین بادکش نیز که نوعى ماساژ عمیق 
است، در برنامه درمان چاقى، با توجه به شرایط بیمار گنجانده مى شود، که 

البته بادکش گرم در این موارد مناسب تر است.
مریم ایران زاد اصل اظهار داشــت: َدلک به معناى مالش و مشت و مال 

بدن، یکى از انواع ورزش است که    ...

بحران عجیب 
فرودگاه در مشهد

 شنبه شــب سلســله اخبارى از فرودگاه شهید 
هاشــمى نژاد مشــهد مقدس مخابره شــد که 
حکایت از بروز وضعیتى بســیار عجیب در این 
فرودگاه داشت. اتفاقى بى ســابقه در کشورمان

 و چه بسا نادر در ســطح جهان که ظاهراً از پرواز 
ظهر ماهان از ایــن فرودگاه بــه مقصد تهران 

آغاز شد.

جوانان نباید 
فقط مقابل 

گلوله داعش 
قرار بگیرند

حسین مرعشى: 
با کرباسچى

اختالف ندارم
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 استعداد 
ذوب آهن

 چگونه 
سر از 
روستوف 
در آورد!

آگهى مناقصه واگذارى حجمى/ زمانى اداره امور انبار نفت آبنیل مربوط به شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان که در روز یکشنبه مورخ 95/12/1 چاپ شده، نوبت دوم بوده که بدینوسیله اصالح مى گردد. 

اصالحیه آگهى

 روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان 

شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران

منطقه اصفهان

امالك  مشــروحه  ذیل را از طریق مزایده  به فروش برساند.  متقاضیان مى توانند از تاریخ این آگهى 
به مدت 10 روز جهت کسب اطالعات بیشتر ، بازدید از ملک، دریافت فرم شرکت در مزایده ، تکمیل 
مدارك وارائه پیشنهاد قیمت ، به نشانى اصفهان ، پل ابوذر ، ابتداى خ توحید ، سرپرستى بانک مهر 
اقتصاد ، طبقه چهارم ، دایره پشتیبانى و مهندسى مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 38100 داخلى 133 

و تلفن همراه 09131081361 آقاى مصدق تماس حاصل نمایند.

توضیحات :
1- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد و جهت ارائه پیشنهاد ، بازدید از ملک ضرورى است.

2- صرف شــرکت در مزایده هیچ گونه تعهدى براى مزایده گر (متقاضى خریــد) ایجاد نکرده و 
مزایده گزار(بانک)در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.
3- هزینه آگهى بر عهده برندگان مزایده مى باشد.                                                                            

 آگهى مزایده  آگهى مزایده 
بانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر داردبانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر دارد

 اداره امور شعب استان اصفهان

ف
وضعیت انتقال مشخصات ملک قیمت پایه(ریال)اعیانعرصه پالك ثبتىنوع ملکنشانى ملک کد ملکردی

اسناد

1 8399-1

اصفهان – ملک شهر- 
خیابان مفتح – نبش 
کوچه شاهد-مقابل 

مجتمع ستاره 

119/931,919,000,000-68/9733آپارتمان
مسکونى

انشعابات: آب - 
برق -گاز 

انتقال قطعى

2 8399-2

اصفهان – ملک شهر- 
خیابان مفتح – نبش 
کوچه شاهد-مقابل 

مجتمع ستاره

120/151,983,000,000-68/20088آپارتمان
مسکونى

انشعابات: آب - 
برق -گاز

انتقال قطعى

3 8399-3

اصفهان – برآن جنوبى–  
روستاى یفران- کوچه 
شهید مدنى – بن بست 
شهید ترابى – پالك 459

105/256125/19111/50678,000,000ساختمان
مسکونى- 

انشعابات: آب 
- برق - گاز 

انتقال قطعى

4  8399-4
اصفهان –  خیابان حکیم 

نظامى – اول خیابان 
محتشم کاشانى 

2021/42681813/25158,252,000,000ساختمان 
 تجارى- ادارى 
انشعابات: آب - 

برق -گاز 
انتقال قطعى

58399 -5

اصفهان –  نجف آباد– 
خیابان  امام خمینى 

(ره) – نرسیده به خیایان 
رضائى جنوبى 

2/1 ، 3/1 و ساختمان
3/2132307/915,331,000,000

تجارى  انشعابات: 
آب - برق - گاز 

- تلفن
انتقال قطعى

 کاشان – خیابان امیرکبیر 6- 68399
انتقال قطعىمسکونى 1,925,000,000-34/4868137/5زمینکوچه باغستان 21

مزایده امالك بانک مهر اقتصاد    مزایده امالك بانک مهر اقتصاد    ( نوبت دوم)( نوبت دوم)
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٠٢جهان نما ٢٨٨٣دوشنبه  ٢  اسفند  ماه 

دادستان كل كشور با اشاره به اقدام به اعتصاب غذاى 
برخى متهمان در زندان ها گفت: نمونه اين حركت را در 
چند روز اخير ديديم. اين موضوع  از خارج كشور به برخى 
جريانات سياسى خط داده شده و گويند كه پايت كه به 
زندان رسيد شروع كن و ما از شــما حمايت مى كنيم. 
آن وقت خبر اين اعتصاب ها به شــبكه هاى اجتماعى 
و خارج از كشور مى رود كه فشــارى عليه قوه قضائيه

 بشود.
به گزارش انتخاب حجت االسالم والمسلمين منتظرى 
افزود: آن وقت اين افراد از اين طريق شروع به مظلوم 
نمايى مــى كنند و حتى وقتى حالشــان بد مى شــود 

اجازه تزريق ســُرم هم نمى دهند. اما بايــد بدانند كه 
اگر هم از زير تيــغ عدالت و دادگاه هم عبــور كنند از 
محضر عدل الهى و نفرين بــزرگان و اوتاد نمى توانند 

بگذرند.
دادستان كل كشور در ادامه با تاكيد بر اينكه «بايد قدر 
نعمت امنيت را در كشــور خود بدانيــم» بزرگ ترين 
وظيفه دادستان ها را ايجاد امنيت در شهرها و در سطح 
استان ها برشمرد و گفت: امنيت كشور محصول زحمات 
بخش هاى مختلف است و اگر مى خواهيم بدانيم امنيت 
يعنى چه كافى اســت نگاهى به بيــرون مرزهاى خود 

بياندازيم.

آيت ا... مكارم شــيرازى گفــت: با چــه منطقى اين 
پول  هاى يارانه را در اختيــار ٧٠ ميليونى كه حداقل دو 
سوم آنها نيازى به اين پول نداشتند گذاشتند و اين پول را 
به جاى اينكه به بخش توليد ببرند در عرصه هاى ديگر 

سوخت كردند.
به گزارش ايلنا، آيت  ا... مكارم شيرازى در ديدار مديران 
اتاق بازرگانى و تعاون با بيان اينكه اقتصاد ما، متأسفانه 
از بيمارى و از مشكالتى رنج مى برد، تصريح كرد: اين 
مشكالت، غير قابل حل نيست، ولى نيازمند يك عزم 
عمومى و جدى اســت كه به اين مشكالت به صورت 

مجزا بپردازد.

آيــت ا... مكارم شــيرازى گفت: برخى مشــكالت و 
بيمارى ها از گذشته بوده و به امروز رسيده است از جمله 

مشكل و بيمارى مزمن يارانه ها.
اين مرجع تقليــد يادآورشــد: در اين زمينــه نيز بايد 
با اميدوارى جلو برويم و احســاس يــأس و نااميدى 
كارى از پيــش نمى برد؛ همــه ما بايد مبلّــغ اقتصاد 
سالم باشــيم زيرا اگر اقتصاد ما سالم شــد جوانان ما 
نيز از بيكارى نجــات مى يابند و ســالمت را درپيش 

مى گيرند.
او افزود: اگر اقتصاد درســت شــود ديگــر غربى ها 

نمى توانند با اندك تحريم اقتصادى ما را آزار دهند

«اعتصاب غذا»ها از خارج 
خط داده مى شود 

انتقاد آيت ا... مكارم شيرازى از 
نحوه تخصيص يارانه 

واكنش قرائتى به شايعه فوتش
رئيس ستاد اقامه نماز كشـور با اشاره به    مهر |
پخش شدن شايعه فوت ايشان در شبكه هاى مجازى و 
تماس هاى مكرر مردم خاطرنشان كرد: شرمنده محبت 
مردم هسـتم زيرا بسـيار ابراز محبت كـرده اند. حجت 
االسالم والمسلمين قرائتى گفت: اينجانب نه سياسى 
هستم و نه اقتصادى و اين ابراز عالقه مردم به اينجانب 

به دليل پاكى فطرت مردم مى باشد.
حجت االسـالم و المسـلمين قرائتـى دو مـاه پيش در 
بيمارسـتان خاتم االنبيا(ص) بسـترى بود كـه پس از 
عمل جراحـى و بازيافتن سـالمتى، از اين بيمارسـتان 

مرخص شد.

فوت هاشمى و رأى روحانى 
  ايسنا| يك اسـتاد دانشـگاه گفت:  من عقيده 
دارم فـوت هاشـمى رأى روحانـى را بـاال خواهـد برد؛ 
همانطـور كه بـا رد صالحيت شـدن هاشـمى رأى دو 
ميليونى روحانـى به ١٩ ميليون تبديل شـد بـا فوت او 
رأى روحانى در انتخابات آينده افزايش پيدا خواهد كرد.

صادق زيباكالم گفت: روز تشييع و تدفين آيت ا... متوجه 
شدم كه حاصل عمر ايشـان را در پرو بال دادن به نهال 
اعتدال بايد ديـد. زمانى كه دهه شـصتى و هفتادى ها 
را ديدم فهميدم كه هاشـمى اعتـدال را از يك گفتمان 

سياسى به يك جريان پايدار تبديل كرده است.

جلسه اصولگرايان اصفهانى
 با آقاتهرانى

جمعـه شـب گذشـته جمعـى از    رويش نيوز|
اعضـاى شـوراهاى مركزى چند تشـكل سياسـى در 
اصفهان ميزبان حجت االسالم و المسلمين آقاتهرانى 
بودند. در اين جلسـه موضوعات مهمـى درباره آخرين 
آرايش سياسـى در اصولگرايى و گروه ها و جبهه هاى 
تشـكيل شـده، وضعيت انتخابات هاى پيش رو، ارائه 
راهكارهـاى عملياتـى در خصـوص نحوه حضـور در 
انتخابات شوراى شـهر اصفهان، رياسـت جمهورى و 
ميان دوره اى مجلس و مباحثى از اين قبيل مطرح شد و 

درباره آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

واكنش آمريكا به خبر سفر 
سردار سليمانى 

دولت «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى    انتخاب|
آمريكا مى گويد نمى تواند تأييد كند كه ژنرال سليمانى 

اين هفته از روسيه بازديد كرده است.
وزارت خارجه آمريكا به شبكه تلويزيونى «ويس اف» 
آمريكا گفت: سفر قاسم سليمانى به كشورهاى خارجى 
عمًال همچنان مورد تحريم اسـت و اگر اين سفر تأييد 
شـود، نقض قطعنامه شـوراى امنيـت بـوده و موجب 
نگرانـى جدى اياالت متحده و سـاير اعضاى شـوراى 

امنيت خواهد بود.
«اد رويـس» رئيـس كميتـه روابـط خارجـى مجلس 
نمايندگان آمريكا روز پنج شنبه به شبكه خبرى «فاكس 
نيوز» گفته بود كه قاسم سليمانى فرمانده نيروى قدس 
سپاه پاسـداران اتقالب اسـالمى ايران، در مسكو بوده 

است.

٢ يار ديگر احمدى نژاد هم 
آمدند

درحالى كه حميدرضا بقايى از اعضاى    تسنيم|
ارشـد دولت احمدى نـژاد اعـالم كانديداتـورى كرده 
است، ديروز دو تن ديگر از وزراى دولت سابق به عنوان 

كانديداى انتخابات رياست جمهورى معرفى شدند.
سيد محمد حسـينى عضو هيئت مؤسس و سخنگوى 
جبهه يكتا(يـاران كارآمـدى و تحول ايران اسـالمى) 
دربـاره كانديداى اين جبهه براى انتخابات سـال آينده 
رياسـت جمهورى گفت: شـوراى مركزى جبهه يكتا، 
رسـتم قاسـمى و حميدرضا حاجى بابايى را بـه عنوان 
كانديداى اين جبهه به «جبهه مردمى نيروهاى انقالب 

اسالمى» معرفى كردند.
جبهه يـاران كارآمدى و تحـول ايران اسـالمى(يكتا) 
تشكلى سياسى اسـت كه برخى اعضاى دولت دهم و 
نمايندگان مجلس آن را تشكيل داده اند. اين جبهه ٢٥ 

خرداد ٩٤ اعالم  موجوديت كرد.

توئيتر

احمد كريمى اصفهانى دبيــر كل جامعه اصناف و فعال 
سياسى اصولگرا در گفتگو با «نامه نيوز» در واكنش به 
اعالم كانديداتورى حميد بقايى مشاور محمود احمدى 
نژاد در انتخابات رياســت جمهورى گفــت: اينكه هر 
شخصى عالقه مند است كانديدا شود را نمى توان كارى 
كرد اما جاى تأسف است كه  هركسى در كشور به خودش 
اجازه بدهد اعالم كانديداتورى كند بدون اينكه شأن و 

جايگاه و توان خود را در نظر بگيرد. 
وى ادامه داد: ما با حضور حداكثــرى كانديداها مواجه 
هستيم و حضور برخى تنها مشــكلى كه ايجاد مى كند 
اين است كه شوراى نگهبان را به زحمت مى اندازد. آقاى 
بقايى و امثال وى در دادگاه محكوميت و پرونده دارند و 
اينكه چگونه به خود جرأت مى دهند جاى بسى تعجب 

و تأسف دارد. 
كريمى با بيان اينكه به نظر مى رســد بايد در سيســتم 
شرايط و ويژگى هاى رئيس جمهور تغييراتى ايجاد كنيم، 
خاطرنشان كرد: اينكه هركســى به خودش اجازه دهد 
بيايد و كانديداى انتخابات شود يك اشكال قانونى دارد. 
اين طيف فكر مى كنند حافظه مردم آنقدر ضعيف است 
كه كارها و فســادهايى كه در هشت سال گذشته انجام 
داده اند از ذهن مردم پاك مى شود! عجيب است كه به 

خود حق مى دهند در انتخابات حضور پيدا كنند. 
اين فعال سياسى ادامه داد: اين شوراى نگهبان است كه 
بايد دقت كافى را داشته باشد. يكى از مشكالت اين است 
كه شوراى نگهبان نمى تواند داليل رد صالحيت را اعالم 
كند! اينها به خود جرأت مى دهند كه كانديداى انتخابات 
شــوند. اگر حداقل شــوراى نگهبان افرادى كه اتهام و 
پرونده قضائى دارند را به مردم اعــالم مى كرد، امرى 
مناســب بود اما چون قانون اجازه اين كار را به شوراى 
نگهبان نمى دهد آنها نيز نمى توانند داليل رد صالحيت 

را اعالم كنند. 

   خبر آنالين | دســت احمدى نژادى هــا براى 
انتخابات ٩٦ باالخره رو شد، آنها بيش از اين نمى توانستند 
منتظر شرايط پيش بينى ناپذير آينده باشند. حميد بقايى 
نامزد انتخابات ٩٦ شده است؛ نزديك ترين فرد به محمود 

احمدى نژاد. 
احمدى نژاد شخصاً قصد حضور در انتخابات را داشت. 
ناگهان اما يك رخداد غيرمنتظره، معادالت او را به هم 
ريخت. محمود احمدى نژاد از حضور در انتخابات نهى 
شــد. حاال او مانده بود و يك انتخابــات. نگاه ها به اين 
دوخته شد كه سرمايه اجتماعى او به كدام سمت خواهد 
رفت و اينكه او چه كســى را به نمايندگى از خود راهى 
انتخابات خواهد كرد. تا هميــن امروز اين بحث، بارها و 
بارها محل تحليل و گمانه زنى بود. او اما مكرر گفت كه 
بناى حمايت از كسى را ندارد. بيانيه مى داد و اطرافيان 
نزديك به او هم بر اين مســئله تأكيد مى كردند. براى 
تحليلگران اما ســخت بود كه به همين سادگى او را از 
ليست مؤلفه هاى موجود در ماجراى انتخابات ٩٦ حذف 
كنند. حدس آنها درست بود؛ احمدى نژاد براى انتخابات 

برنامه داشت.
خبرها در مورد نامزد مورد نظر محمود احمدى نژاد زياد 
بود. برخى معتقد بودند اين فرد غالمحسين الهام خواهد 
بود. برخى ديگــر هم نام هايى از افراد ســابق كابينه را 
مطرح مى كردنــد و از ارتباطات پنهانــى آنها با رئيس 
سابقشان ســخن به ميان مى آوردند. باز يك اتفاق غير 
منتظره رخ داد. احمدى نژاد بيانيه داد و همان حرف هاى 
تكرارى در مورد عدم حمايت از فرد خاصى در انتخابات 

٩٦ را به همه يادآورى كرد. 

احمدى نژاد كه اين حرف ها را قبًال هم در ماجراى نهى 
گفته بود، پس چه نيازى به طــرح مجدد، آن هم از اين 
فاصله باقيمانده تا انتخابات رياســت جمهورى داشت. 
همه اخباِر آن چند روز مرور شد براى پيدا كردن مخاطِب 
نامه احمدى نژاد. برخى معتقد بودند او اين نامه را نوشته 

تا مبادا جامعه هدف او فكر كند ســعيد جليلى، احمدى 
نژاد دوران و يا نماينده و مورد تأييد اوست. برخى ديگر 
هم مى گفتند منظور احمدى نژاد مهرداد بذرپاش است 
كه نامزدى اش جدى تر از هميشه شده است. نام افراد 
ديگرى نيز همچون حميدرضــا حاجى بابايى به عنوان 

دليل بيانيه نگارى احمدى نژاد مطرح بود. حاال اما شرايط 
تغيير كرده و مى توان حدس زد اين نامه چرا نگاشــته 
شده اســت. احمدى نژاد پيش دســتى كرده؛ به همين

 سادگى!
به صورت ويژه بايد به اين نكته توجه شود كه در اين چند 
وقت اخير بسيارى از رقباى حسن روحانى به اين نتيجه 
رسيده اند كه براى رقابت با حسن روحانى و ايجاد قطب 
مقابل او بهتر است حرف هايى شبيه محمود احمدى نژاد 
در ســال ٨٤ بزنند. به انگار آنها فقط از اين راه است كه
 مى توان حســن روحانــى را هاشــمى دوران كرد و با 
تحريك طبقات خاص اجتماعى، رأى او را گرفت و رئيس 
جمهور شد. خاصه اينكه در اين چند وقت اخير برخى از 
چهره هاى اصولگرايان چنين گرايشــى را از خود بروز 

داده اند. پس وقت آن رسيده كه در اين مورد اقدام شود.
حاال سئوال اين است كه چرا حميد بقايى انتخاب شد آن 
هم در شرايطى كه اخبار متعددى از نامزدى غالمحسين 
الهام عضو سابق شوراى نگهبان حكايت داشت؟  يك 
دليل را هم مى توان با خيال راحت گفت كه بعيد اســت 
اين تصميم حميد بقايى يك نظر كامًال شخصى باشد. در 
سطح ديگرى از تحليل برخى معتقدند غالمحسين الهام 
شايد شانس بيشــترى از بقايى داشته براى گذر از فيلتر 
شوراى نگهبان. مى توان ادعا كرد كه محمود احمدى 
نژاد مأموريت پيروزى براى نامزد مورد نظر خود متصور و 
منظور نكرده است. او مأموريت ديگرى براى اين فرد در 
نظر دارد. اين فرد تنها قرار است يك برنامه و هدف داشته 
باشد؛«خالى نگذاشــتن فضا براى برداشت آراء از سبد 

سرمايه اجتماعى احمدى نژاد». 

در حاشيه رونمايى از نامزدى حميد بقايى

نسخه احمدى نژادى براى انتخابات ٩٦
بقايى چطور به خودش 

اجازه داده كانديدا شود؟ 

لغو برنامه مشترك وزراى 
ايران و اسرائيل

  آفتاب نيوز| برگزاركننــدگان كنفرانس 
امنيتى مونيخ آلمان روز شــنبه با عجله برگزارى 
يك نشست مشــترك درباره وضعيت خاورميانه 
را به دليل اشــتباه خود در چينــش ميهمانان اين 
نشســت از جمله دعوت مشــترك از محمد جواد 
ظريف وزير امور خارجه ايران و «آويگدور ليبرمن» 
وزير دفاع اســرائيل براى ســخنرانى در آن را لغو 

كردند.
ترتيب دهندگان جلسات كنفرانس امنيتى مونيخ 
روز جمعه اعــالم كــرده بودند، روز يك شــنبه 
(ديروز) جلسه اى تحت عنوان «خاورميانه جديد و 
بحران هاى قديمى» با حضور محمدجواد ظريف 
وزير امــور خارجه ايران بــا وزراى خارجه تركيه و 
عربستان ســعودى و وزير دفاع اســرائيل ترتيب 
داده اند اما با توجه به عدم شركت وزير امور خارجه 
ايران در نشســتى كه يك مقام اســرائيلى در آن 
باشد، زمانبندى اين جلسه تغيير كرد و از ميهمانان 
خواسته شد ســخنرانى هاى خود را جداگانه ارائه 

كنند.
پس از اعالم لغو برنامه، محمد جواد ظريف شــنبه 
شــب در جريان يــك «پنل» تخصصــى درباره 
سياست خارجى آمريكا سخنرانى كرد. برنامه هاى 
سخنرانى «مولود چاووش اوغلو» و «عادل الجبير» 
وزيران امور خارجه تركيه و عربستان سعودى و نيز 
«آويگدور ليبرمن» وزير دفاع اسرائيل نيز به شنبه 

شب موكول شد.
«آويگدور ليبرمــن» روز جمعه و پــس از اعالم 
برنامه روز يك شــنبه كنفرانس امنيتى مونيخ در 
مصاحبــه اى با كانال ٢ تلويزيون اســرائيل گفت 
تالش مى كند «پنــل» خاورميانه با حضور محمد 
جواد ظريف و او برگزار شــود تــا اينگونه او بتواند 
حرف هايش را به صورت مستقيم به گوش ظريف 
برســاند. او ابراز اميدوارى كرده بــود كه هنگام 
ســخنرانى او در «پنل»، محمدجواد ظريف نيز در 

سالن باشد و حرف هاى او را بشنود.
او در اين مصاحبه گفت: در ديدارهايم با وزراى دفاع 
ديگر كشــورها در اينجا به يك نكته تأكيد كردم؛ 
بزرگ ترين تهديد براى ثبات كل منطقه خاورميانه 

«ايران» است!

«تايم» نوشت: مدت كوتاهي پس از آنكه تيم كشتي آمريكا 
رواديد ايران را دريافت كرد، مجوزهاي ورود اعضاي تيم 
ملي تيروكمــان ايران نيز براي حضور در مســابقات جام 
جهاني الس وگاس صادر شد؛ بنابراين دو كشور دست كم 

در ورزش هنوز مي توانند باهم رابطه خوب داشته باشند. 
به گزارش آريا،  اين مجله آمريكايي در مطلبي به قلم كي 
آرمين سرجويي نوشت: زماني كه تيم آمريكا براي شركت 
در مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان وارد ورزشگاه شلوغ 
ِ شهر كرمانشاه شد،تشويق ها شروع شد. تماشاگران ايراني 
فرياد شادي سر مي دادند و شروع به صدا كردن نام جردن 
باروز سرشناس ترين كشــتي گير حاضر در اين مسابقات 
كردند. آنچه اين اســتقبال گرم را حتي فوق العاده تر كرد 
اين بود كه يك هفته قبل بسيار بعيد به نظر مي رسيد كه 
اين آمريكايي ها حتي اجازه يابند در اين بازي ها به رقابت 

بپردازند. 
وقتي رئيس جمهور آمريكا ممنوعيت صدور رواديد براي 
شهروندان هفت كشور عمدتا اسالمي از جمله ايران را در 
بيست و هفتم ژانويه صادر كرد، مقامات جمهوري اسالمي 
قول دادند مقابله به مثل كنند. در حالي كه فقط چند هفته 
به آغاز اين مسابقات باقي مانده بود، تيم آمريكا براي اين 

احتمال آماده شد كه نتواند در مسابقات حضور پيدا كند. 
ريچ بِنِدر مدير اجرايي تيم كشتي آمريكا به تايم گفت: «ما 
با همه ورزشكاران تماس گرفتيم و به آنها گفتيم بعيد است 
بتوانيم به ايران برويم. همه ورزشكاران مايوس شده بودند.» 
اما وقتي دادگاه به رغم نارضايي كاخ سفيد، ممنوعيت صدور 
رواديد ترامپ را لغو كرد، همه چيز به شكلي چشمگير تغيير 
كرد. مقامات ايران كه مدتي مديد ديپلماسي شهروندي با 
آمريكا را تشويق كرده اند، به سرعت تصميم خود را مبني بر 

صادر نكردن رواديد براي تيم آمريكا تغيير دادند. 
اكنون اين ديدار انجام شده و فرصتي از ديپلماسي ورزشي 
در بحبوحه روابط رو به وخامت مقامات ايران و آمريكا بوجود 
آمده است. اين نخستين بار نيست كشتي آزاد كه هزار سال 
در ايران قدمت دارد و بخشي از هويت ملي اين كشور است، 
به عنوان راهي براي كنار هم قرار دادن تهران و واشنگتن 
عمل كرده اســت. در حقيقت كشتي گيران، نخستين تيم 
ورزشي آمريكا بودند كه از زمان انقالب اسالمي سال ١٩٧٩ 
به ايران سفر كردند.اين رويداد به اندازه اي مهم بود كه بيل 
كلينتون رئيس جمهور وقت آمريكا، كشتي گيران آمريكايي 
را پس از مراجعت آنها، به كاخ ســفيد دعــوت كرد. از آن 
زمان، تيم هاي ورزشي ايران و آمريكا ، ٣٢ بار در مسابقات 
كشورهاي يكديگر شركت كرده اند و ورزش يكي از اركان 
ديپلماسي مردم با مردم حتي در زمان هايي بوده است كه 

دولت هاي آمريكا و ايران بر ســر فعاليت هاي هسته اي 
تهران با بن بست روبرو شده بودند. بنابراين، اين ديپلماسي 
دوباره در كرمانشاه آغاز شد و طرفداران ايراني از تيم آمريكا 
كه يكي از قطب هاي كشتي است با هدايا و گل استقبال 
كردند. مديران و مربيان آمريكايي به صورت خصوصي و با 
تدابير شديد امنيتي براي تضمين امنيتشان از طاق بستان 
كه يكي از خرابه هاي باستاني و جاذبه مهم گردشگري در 

كرمانشاه است بازديد كردند.
 وقتي باروز نزد وزير ورزش ايران آمد تا شخصا از وي براي 
صدور رواديد تشــكر كند، اين امر به دقايقي دست دادن 
دوستانه منجر شد و سلطاني فرد به باروز گفت از ديدن وي 
در ايران خوشحال است. باروز كه در اينستاگرام از تهران، 
بيشتر از هر شهر ديگري در جهان طرفدار دارد، گفت:«اين 
استقبال بسيار باشكوه بود. حضور در اينجا،فوق العاده است. 
واكنشي كه من در اينجا از طرف طرفداران دريافت كردم 
با استقبالي كه من در آمريكا با آن روبرو خواهم شد بيشتر 

است.» 
اين استقبال گرم، نشــاندهنده آنچه برهه دشوار در روابط 
آمريكا و ايران تلقي مي شود، نيســت. افراد زيادي تصور 
مي كردند توافق هسته اي تاريخي سال ٢٠١٥ ميان ايران 
و شش قدرت جهان از جمله آمريكا، موجب گرمي رابطه 
تهران و واشنگتن مي شود كه به طور تاريخي روابطي سرد 
بوده است. تماس هاي اقتصادي و اجتماعي رو به افزايش 
گذاشت و قول تجارت بين دو كشور به سبب توافقنامه اي 
كه شركت هواپيمايي ايران اير با شــركت بوئينگ براي 
خريد دهها فروند هواپيماي جديد امضا كرد، تحكيم شد. 
اما با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمين رئيس 
جمهور آمريكا، همه گزينه ها از بين رفت. ترامپ در مبارزات 
انتخاباتي خود قول داد توافق هسته اي را پاره كند و پس از 
آنكه ايران اواخر ماه ژانويه يك موشــك آزمايش را كرد، 
دولت ترامپ، به تهران اخطار داد. بــا وجود اين، مقامات 
ايران اميدوارند با گذشــت زمان ترامپ رويكردي ماليم 

تر در پيش بگيرد. 
روابط آمريكا و جمهوري اسالمي فعال بايد در عرصه هاي 
ورزشي تثبيت شود. روز جمعه ايران تيم آمريكا را در فينال 
شكست داد. اكنون اينطور به نظر مي رسد كه گويي آمريكا 
اقدامات متقابل از نوع دوستانه تر صورت داده است. مدت 
كوتاهي پس از آنكه تيم آمريكا رواديد خود را دريافت كرد، 
مجوزهاي ورود اعضاي تيم ملي تيروكمان ايران نيز براي 
حضور در مسابقات جام جهاني الس وگاس صادر شد. دو 
كشور دست كم در ورزش هنوز مي توانند باهم رابطه خوب 

داشته باشند.

ايسنا نوشت: سخنگوى حزب كارگزاران ســازندگى ايران هرگونه اختالف با دبيركل اين حزب را تكذيب
 كرد.

حسين مرعشى با اشاره به انتشار برخى اخبار در ماه هاى اخير مبنى بر وجود اختالفاتى در حزب كارگزاران، 
ضمن تكذيب اختالف خود با غالمحسين كرباســچى، گفت: به طور كلى بحث هاى داخلى حزب ما بسيار 

جدى است و هيچكس تابع كس ديگرى نيست.
وى ادامه داد: من، آقاى كرباسچى و ســايرين همه در كار خود جدى هستيم اما معناى اين جديت، جدايى 

نيست. به هر حال حزب، انضباطى دارد و ممكن است در هر بحث اكثريت و اقليتى شكل بگيرد.
اين فعال سياسى خاطرنشان كرد: گاهى در جلسات و در ابتداى بحث، من و آقاى كرباسچى اختالف نظراتى 
داريم اما در پايان به اتحاد نظر مى رســيم. كارگزاران حزبى كامًال دموكرات اســت و همه چيز به نظر جمع 
برمى گردد و جبهه بندى ثابتى بين افراد وجود نداشته و با طرح هر موضوعى افراد مخالف و موافق، متفاوت 

مى شوند.
مرعشى همچنين اظهار داشت: دليل عدم حضور چند ماهه من در جلسات حزب اين بود كه مى خواستم براى 

مدتى كمتر در فضاى سياسى ايران فعال باشم كه اين دوره هم سپرى شده است.
وى يادآور شد: آقاى محمد هاشمى نيز براساس تصميمى شــخصى از حزب جدا شدند، ايشان ديدگاه هاى 
جدايى داشتند و نهايتاً خودشان ترجيح دادند در حزب نمانند. البته نام ايشان هميشه به عنوان يكى از مؤسسين 

حزب كارگزاران باقى مى ماند.

ديپلماسي ورزشي در روابط ايران و آمريكا

گزارش نشريه معتبر تايم از حضور كشتى گيران آمريكايى در كرمانشاه

حسين مرعشى: 

با كرباسچى اختالف ندارم



اجتماع ٢٨٨٣دوشنبه  ٢  اسفند  ماه ٠٣

معاون تحقيقات و فنــاورى وزارت بهداشــت بيان كرد: 
٤٢ درصد از مرگ هاى زودرس در كشــورمان مربوط به 

بيمارى هاى قلبى و عروقى است.
دكتر رضا ملك زاده عنوان كرد: پيشــگيرى از مرگ هاى 
زودرس از برنامه هاى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكى است و نظام ثبت بيمارى ها در شناخت، كنترل و 

درمان انواع بيمارى ها نقش بسزايى دارد.
به گفته ملك زاده، بر اســاس همين بررسى ها از بين ٣٨٥ 
هزار مرگ رخ داده طى سال ١٣٩٤ در كشور، ٥٥ درصد زير 
سنين ٧٠ سال رخ داده است. وى بيمارى هاى غير واگيردار 
را از مشكالت اصلى حوزه ســالمت عنوان و اظهار كرد: 

بيمارى هاى قلبى و عروقى، سرطان ها و حوادث جاده اى 
بيشترين علل مرگ  و مير در كشــور را تشكيل مى دهد. 
معاون تحقيقات و فناورى وزارت بهداشــت با بيان اينكه 
از سال ١٩٩٠به بعد بيمارى هاى عفونى در كشور كاهش 
چشمگيرى يافته است، افزود: به جز بيمارى هاى هپاتيت 
B و C در تمامى بيمارى ها شاهد كاهش شيوع بيمارى ها 
بوده ايم. ملك زاده خاطرنشان كرد: هم اكنون مراحل نظام 
ثبت صد بيمارى مهم و شايع در كشور مانند بيمارى هاى 
قلبى و عروقى، سكته هاى قلبى و مغزى، حوادث و سوانح، 
ضايعات نخاعى، ام .اس و بيمارى هاى مزمن التهابى روده 

در حال پيگيرى و اجراست.

مديركل پاسخگويى به شكايات وزارت آموزش و پرورش 
گفت: از مجموع هزار و٩٢٤ شــكايت تنبيه بدنى در دو 
سال، ٩٦ پرونده به هيئت تخلفات ادارى ارسال شد؛ ١٨٦ 
نفر تذكر كتبى و ٥١٨ نفر تذكر شفاهى گرفتند و ٤٥٢ نفر 

هم از شكايت خود صرف نظر كردند.
ســيد رحيم ميرشاهولد اظهار داشــت: كل شكايات در 
خصوص تنبيه بدنى ســال ١٣٩٣ دانش آموزان كه به 
دستمان رسيده است، هزارو٢٤٩ مورد بود و آنچه در سال 
١٣٩٤ به دستمان رسيده است، ٦٧٥ مورد بود كه كاهش 

چشمگيرى داشته است.
وى افزود: رفتار هدايتگرايانه آمــوزش و پرورش براى 

معلمان جواب داد و آمار تنبيه بدنى رو به كاهش است.
مديركل ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات وزارت 
آموزش و پرورش با اشاره به اينكه برخورد جدى آموزش 
و پرورش با تنبيــه بدنى يكى ديگــر از عوامل كاهش 
اين تنبيه است، خاطرنشان كرد: از مجموع هزار و٩٢٤ 
شكايت تنبيه بدنى طى دو ســال، ٩٦ پرونده به هيئت 
تخلفات ادارى ارسال شد، ١٨٦ نفر تذكر كتبى دريافت 
كردند، ٥١٨ نفر تذكر شــفاهى گرفتند و ٤٥٢ نفر هم از 

شكايت خود صرف نظر كردند.
ميرشاهولد در پايان گفت: هنوز آمار تنبيه بدنى مربوط به 

سال ١٣٩٥ مدارس جمع بندى نشده است.

ثبت ١٩٢٤ شكايت تنبيه بدنى 
در مدارس طى ٢ سال

علت مرگ ِ زودرس در ايران 
چيست؟

كامنت دكتر 
سـتاره فوتبال ايران در اينسـتاگرام نسـبت بـه پيام 
رئيس جمهور به مردم خوزسـتان واكنش نشـان داد. 
على كريمـى در زير پسـت اينسـتاگرام منسـوب به 

روحانى كامنتى را به شرح زير گذاشته است: 
«دكتـر روحانـى! كاش "ابتكارتـان" حداقـل براى 
حفظ ظاهر هم كه شده با گذاشتن يك پست با مردم 
خوزسـتان هـم دردى مى كردند كار ديگـرى انتظار 
نمى رود. كاش از كسانى استفاده كنيد كه دلسوز باشند 
خيلى زود دير مى شـود دكتر! بگذاريـد مردمى كه به 
شما رأى دادن بابت رأى شان سـرخورده نشوند يك 
تجديد نظر روى افـراد اطرافتان بكنيد كار را دسـت 

كاردان بسپاريد.»

دفاع استاندار از رقص مختلط
بعد از اينكـه رسـانه هاى اصولگرا در خبـرى مدعى 
شدند استاندار خراسـان جنوبى از رقص مختلط دفاع 
كرده است، روابط عمومى استاندارى خراسان جنوبى 

بيانيه اى منتشر كرد.
در اين بيانيه آمده است: درنشست جمعى از هنرمندان 
عزيز اين ديار با اسـتاندار محترم خراسان جنوبى، در 
اين نشسـت هنرمندان محترم اسـتان، ضمن اشاره 
به تنگناهاى اقتصـادى هنرمنـدان، از برخى اعمال 
سـليقه ها و ايجـاد محدوديـت هـاى فـرا قانونى كه 
با اصحـاب فرهنـگ و هنر صـورت مى گيـرد، ابراز 

نارضايتى كردند.
در بخشـى از سـخنان اسـتاندار خراسـان جنوبى كه 
صبغه و سابقه فرهنگى زادگاهش خراسان شمالى كه 
به عنوان« سرزمين گنجينه فرهنگ ها» شناخته شده 
است را در خاطر داشت و در آنجا زنان اقوام گوناگون 
با حفظ مواريث و فرهنگشـان، در نهايت پوشيدگى، 
در حالى كه هنرمندان موسيقى سـنتى در مراسمات 
مختلف هنرنمايى مى كننـد، در اين مجالس حضور 
مى يابند را يادآور شـد و افزود: در خراسـان شـمالى 
كه مراسم سـنتى برگزار مى شـود؛ زنان مى رقصند، 
مردان مى رقصند كه اين شادمانى با آموزه هاى دينى 

منافاتى ندارد .
آنچه بديهى اسـت رقص ذكر شـده بيشـتر حركات 

موزون كه يك هنر آيينى است مد نظر بوده است.

محاصره مردم در فرودگاه 
رضا شيران خراسـانى نماينده مردم مشـهد و كالت 
در مجلـس اظهار داشـت: در مشـهد اتفـاق خاصى 
نيافتاده و مقدارى برف آمده اسـت اما مردم اين همه 
به مشـكل خورده اند و ايـن حجم برف و بـرودت در 
گذشته هم بوده و اين مسئله ناشى از بى تدبيرى و عدم 
مسئوليت پذيرى است و نمى توانيم بپذيريم مسافرى 
شـش سـاعت در پرواز باقى بماند و هـر اتفاقى مثل 
يخ زدايى هم بخواهد بيافتد فقط ١٥ دقيقه زمان نياز 
دارد. نماينده مردم مشـهد و كالت در مجلس با بيان 
اينكه دلسوزى و دغدغه مندى در حداقل بوده است، 
بيان كرد: متأسفانه يخ زدايى هم به خوبى انجام نشده 
اسـت، برخى از مردم فرزند كوچك داشـته اند و اين 
اوضاع براى آنها مشـقت آور بوده و تا زمانى كه ورود 

نكرده بودم ، كسى پاسخگو نبود.

تناسبات ظاهرى در ازدواج 
دكتر نوبخت روانشناس گفت: در انتخاب  همسر بايد 
چهار موضوع را مدنظر داشته باشيم. نخست تناسبات 
ظاهرى با فـردى كه قـرار اسـت بـا او ازدواج كنيم. 
از اين رو مسـائل فرهنگى، موقعيت هـاى اجتماعى 
افراد و خانواده بسـيار حائز اهميت اسـت.  وى افزود: 
مشـاوران بر نزديكى طبقه اجتماعـى زوجين به هم 
تأكيـد مى كنند بنابرايـن در قدم اول دقـت كردن در 
اينكه ما چـه موقعيت اجتماعى داريـم و چه فردى را 
مى خواهيم انتخاب كنيم، آيـا موقعيت اجتماعى فرد 
مقابل به مـا نزديك هسـت يا خيـر، به مـا در جهت 
انتخاب صحيح تر كمك مى كند. اين روانشناس ادامه 
داد: در قدم بعدى، به تشـابهات عالئق فرد مورد نظر 
با خود توجه مى كنيم. عالقه زن به تحصيل و تمايل 
مرد به بـازار كار و تجـارت نمى توانـد باعث اختالف 
شـود. در واقع صرف تفاوت  زن و مرد باعث اختالف 
نمى شود اما آنچه مهم است پذيرش متقابل ارزش ها 

وعالقه مندى يكديگراست. 

چرك نويس

هنوز بحران ناشى از بارش باران و برف در اقصى نقاط 
كشور رفع نشده، از مشهد مقدس خبر رسيد كه بحرانى 
بسيار عجيب در فرودگاه اين شهر زيارتى بروز كرده و 

شمار زيادى از مسافران را به دام انداخت.
به گزارش تابناك، شنبه شب سلسله اخبارى از فرودگاه 
شهيد هاشمى نژاد مشهد مقدس مخابره شد كه حكايت 
از بروز وضعيتى بســيار عجيب در اين فرودگاه داشت. 
اتفاقى بى سابقه در كشــورمان و چه بسا نادر در سطح 
جهان كه ظاهراً از پرواز ظهر ماهان از اين فرودگاه به 

مقصد تهران آغاز شد.
خبرگزارى تســنيم، شنبه شــب خبر داد كه مسافران 
پرواز شركت هواپيمايى ماهان به شماره ١٠٣٤ مشهد-
تهران، پنج ســاعت در داخل ايــن هواپيما بالتكليف 
مانده اند و نه هواپيما به مقصد تهــران پرواز مى كند و 
نه به مسافران اجازه داده مى شود از هواپيما پياده شوند.

يكى از مســافران اين پرواز در همان زمان در اين باره 
گفت: «از حدود پنج ساعت قبل سوار هواپيما شده ايم 
اما هنوز خبرى از پرواز نيســت، مديــركل منطقه اى 
هواپيمايى ماهــان نيز در محل حاضر شــد اما اتفاقى 
نيافتــاد. در حال حاضر نه اعالم كنســلى مى شــود و 
نه هواپيما پــرواز مى كند. ابتدا اعــالم كردند كه باند 
فرودگاه مشكل دارد و سپس مسئله امنيتى شد و عنوان 
كردند تعدادى بسته در هواپيماست كه بايد صاحبانش 

مشــخص شــوند و اكنون نيز اعالم مى كنند بايد يخ 
زدايى كنيم!»

البته اين تنها شروع ماجرا بود چراكه اين تأخير طوالنى 
مدت ظاهراً تبعاتى هم داشته است. مسافر اين هواپيما 
در اين باره گفته: «وضعيت داخل هواپيما بسيار بحرانى 
شده و ميان مســافران و كادر پرواز دعوا شد و عده اى 
مى خواســتند از در هواپيما به هر طريق ممكن خارج 

شوند. از ساعت١٣و٣٠دقيقه در هواپيما هستيم.»

پرواز «ماهان» يك بار لغو شده بود
ماجرا زمانى عجيب تر مى شود كه بدانيم اين پرواز يك 
بار پيش تر لغو شده است. يكى از مســافران پرواز در 
اين باره به تسنيم گفت: «اين پرواز قرار بود روز جمعه 
ساعت ١٧ انجام شود كه پس از سوار شدن مسافران و 
بعد از حضور چهار ساعته شان در هواپيما، پرواز كنسل 
شد و هواپيمايى ماهان اعالم كرد اين پرواز روز شنبه 
ســاعت ١٢ انجام خواهد شــد. البته امروز(شنبه) نيز 
مســافران با تأخير دو ســاعته وارد هواپيما شدند و از 
ساعت ١٤ تاكنون در پرواز هستند و يك بار هم هواپيما 
يخ زدايى شــد اما خلبان گفت يخ زدايى به خوبى انجام 
نشده اســت!» وى افزود: «پس از شش ساعت حضور 
مســافران در پــرواز، در هواپيما باز شــد و تعدادى از 
مسافران كه حالشــان وخيم بود، بنا به درخواست آنها 

و اعتراض مكرر، از پرواز انصراف داده  و پياده شدند.»

پرواز «آتا» هم به سرنوشت ماهان دچار شد
عالوه بر هواپيمــاى ماهــان، پرواز شــماره ٥٢٢٦ 
هواپيمايــى «آتا» نيز كه قرار بوده در ســاعت ١٣ روز 
شنبه انجام شود تا ساعت ها بعد در فرودگاه مشهد ماند 

و مسافران داخل هواپيما محبوس شدند.
يكى از مسافران اين پرواز كه تا شــنبه شب در داخل 
هواپيما مانده بــود در گفتگو با تســنيم مى گويد: «در 
پرواز آتا به دليل اين تأخير، درگيرى شــديدى شــده 
است. نيم ساعت قبل حتى حال يك پسربچه چهارساله 
به هم خورد و پدرش درخواســت داشــت اجازه خروج 
وى از هواپيما داده شــود اما اين امكان ميســر نشد تا 
اينكه در نهايت پله برقى براى اين كودك آورده شد و 
تعدادى از مسافران نيز از هواپيما خارج شدند و عنوان 
كردند ديگر وارد هواپيما نمى شــويم.» وى افزود: «از 
ساعت١٤و٣٠دقيقه سوار هواپيما شديم در حالى كه اين 
پرواز قرار بود ساعت ١٣ از مشهد به مقصد يزد پرواز كند. 
از زمان سوار شدن به بهانه ماشين يخ زدا باقى مانده ايم و 

دائم مى گفتند ٢٠ دقيقه ديگر پرواز مى كنيم.»

هواپيمايى«معراج» هم از قافله عقب نماند
مشكل حادث شده در فرودگاه مشــهد وسيع تر از اين 

حرف ها بود به ايــن صورت كه پرواز شــماره ٢٨٠١ 
هواپيمايى «معراج» به  مقصد تهران هم با وجود اينكه 
مسافرانش از ســاعت١٣و٣٠دقيقه سوار هواپيما شده 
بودند تا ساعات پايانى روز شنبه همچنان روى باند باقى 
ماند. يكى از مسافران اين پرواز در لحظه اى كه هواپيما 
روى باند بود گفت: «از ساعت ١٣و٣٠دقيقه در هواپيما 
نشســته ايم و دائم وعده مى دهند كه نيم ساعت ديگر 
پرواز انجام مى شود و اين در حالى است كه حال بسيارى 

از مسافران وخيم است.»
وى ادامه مى دهد: «مســئوالن پرواز عنوان مى كنند 
كه بايد يخ زدايى انجــام دهيم و دســتگاه يخ زدا كم 
داريم و بايــد در نوبت بمانيم تا يخ زدايى انجام شــود؛ 
بسيارى از مسافران بيمار هســتند و اجازه پياده شدن 
هم نمى دهند. دائم مى گويند نيم ســاعت ديگر پرواز 

مى كنيم.» 

١٠٠٠ نفر به دام افتاده اند
بخش خبرى ساعت٢٠و٤٥دقيقه شــنبه شب صدا و 
سيماى خراسان رضوى خبر مربوط به تأخير بى سابقه 
برخى پروازها در فرودگاه مشــهد را روى خط خبرى 
خود برد. جالب آنكه به گفته مجرى اين بخش خبرى، 
مديران فرودگاه مشهد حتى پاسخگوى تحريريه صدا و 

سيماى خراسان رضوى نيز نبودند. 

تسنيم در همان ســاعات براساس مشــاهدات عينى 
خبرنگار خود در اين فرودگاه نوشت: حدود هزار مسافر 

در فرودگاه بالتكليف هستند. 

پاى هواپيمايى «كاسپين» هم به ماجرا باز 
شد 

آنگونه كه ايســنا خبر داد، ظاهراً هواپيمايى «كاسپين» 
نيز در وضع به وجود آمده ســهم داشته اســت. اين را 
مى شود از گفتگوى حسن جعفرى مديركل روابط عمومى 
فرودگاه مشهد با ايسنا دريافت. او در اين باره گفت: «حجم 
باالى پروازها، عمليات يخ زدايى از ســوى شركت هاى 
خدمات هوايى را دچار كندى كرد.» وى خاطرنشان كرد: 
«مديران شــركت هاى هواپيمايى مربوطه از جمله آتا و 
كاسپين موظف به پاسخگويى هستند و از آنان درخواست 

كرديم كه در فرودگاه حضور يابند.»
يــدا... آقايى صائــم مديــر روابط عمومى شــركت 
فرودگاه هاى كشور دليل اين تأخير را كمبود تجهيزات 
براى يخ زدايى عنوان كرد. وى در اين باره به مهر گفت: 
«تأخير پروازهاى خروجى ماهان به دليل يخ زدگى آنها 
و انجام عمليات يخ زدايى اســت. با توجه به اينكه درجه 
حرارت به زير صفر رســيده، برخى تجهيزات هواپيماها 
دچار يخ زدگى شــده و بايد براى انجام پــرواز، عمليات 

يخ زدايى انجام شود.» 

بحران عجيب فرودگاه 
در مشهد

وقتى هزار مسافر گير مى افتند!

رئيس ســازمان امداد و نجات كشور با تشريح عمليات 
بالگردهاى امدادى بر فراز ســيالبى ترين استان كشور 
به جزئيات ماجراى تماس يك نجــات يافته از مرگ 

پرداخت.
مرتضى سليمى در گفتگو با تســنيم با اشاره به اينكه 
وضعيت بحرانى سيل در استان هاى كشور رو به كاهش 
است به امدادرســانى در اســتان فارس كه بيشترين 
سيالب در اين استان رخ داده اســت، پرداخت و اظهار 
داشت: براى اســتان فارس به دليل مشكلى كه درباره 
يكى از سدهاى خاكى آن رخ داده بود، دو بالگرد بر فراز 
اين استان به امداد هوايى مشــغول شدند تا در مناطق 
صعب العبورى كه امدادرســانى صورت نپذيرفته بود 

اقدامات الزم انجام شود.

وى با اشــاره به نجات چهار نفر در سيالب اخير، افزود: 
از حَسب اتفاق اين افراد كســانى بودند كه براى تخليه 
يكى از روســتاها به هيچ عنوان همكارى نمى كردند و 
امدادگران براى تخليه روستا به آنها التماس مى كردند 
و در نهايت در ســيالب گرفتار شــدند كه خوشبختانه 

نجات يافتند.
رئيس سازمان امداد و نجات كشور با تشريح خستگى 
اين چند روز امدادگران و مديران هالل احمر در سراسر 
كشور گفت: امروز(ديروز) يك نفر با بنده تماس گرفت 
و متوجه شدم اين فرد كسى بود كه در سيالب اخير به 
همت امدادگران از مرگ حتمى نجات پيدا كرده بود و به 
واقع اين تماس، خستگى و تمام مشكالت حوادث اخير 

سيالب را از ياد ما برد.

ســليمى با تشــريح اقدامات امدادگران كه در برخى 
مواقع به آنان انتقاداتى صــورت مى پذيرد، توضيح داد: 
وضعيت يك امدادگر با يك مدير هالل احمر كامًال فرق 
مى كند و تمام تالش هالل احمــر بر دوش امدادگران 
داوطلب است و واقعاً جاى بسيار حيرت است كه برخى ها 
درباره چه چيزى انتقاد مى كننــد، اين امدادگران بدون 
دريافت يك ريال به مردم خدمــت مى كنند و در حالى 
كه تمام صنوف حقوق مى گيرند، در هالل احمر حتى به 
نجاتگران در حين عمليات  يك وعده غذا هم نمى توانيم 
بدهيم و برخى مواقع آنها از جيب خود بايد هزينه خوراك 
و اياب و ذهاب خود را پرداخت كننــد و به واقع برخى 
انتقادات، ناشــكرى و از بين بردن فرهنگ داوطلبى و 

ايثار در كشور است.

ماجراى تماس يك نجات يافته از مرگ

سيل فارس از نزديك
سرانجام پس از كش و قوس هاى فراوان اولين خودروى 
«بنتلى» در ايران پالك ملى شد و در خيابان هاى فرشته 
و لواسان تهران شروع به جوالن دادن كرد. هرچند اين 
ابراز حضور براى چند ســاعت بود و دوباره اين غول 

بريتانيايى به آشيانه خود بازگشت.
به گزارش ايلنــا، موتور اين خودرو، ٨ ســيلندر و به 
صورت W شكل اســت و قيمت آن در دبى نزديك 
به ٢٢٠ هزار دالر است اما در ايران به علت تك بودن 
و عدم وجود سابقه حضور نمى توان قيمتى براى آن 
مشخص كرد اما پيش بينى ها در حدود پنج تا شش 

ميليارد تومان است.
 اين خودرو از دبــى به ايران آمــده و در منطقه آزاد 
اروند ترخيص و پالك شده اســت البته پيش از اين 
چند دستگاه از اين خودرو با پالك موقت وارد كشور 

شده بود.
نســل دوم كانتيننتال جى تى با موتورهاى ١٢ و ٨ 
سيلندر ارائه شد؛ نمونه وارد شده به كشور داراى موتور 
٨ سيلندر چهار ليترى به قدرت ٥٠٠ اسب بخار است.

اين موتور به تكنولوژى غيرفعال كردن ســيلندرها 
مجهز شــده كه باعث كاهش مصرف سوخت تا ٨ 

درصد مى شود.
شتاب اين كوپه لوكس٤/٨ ثانيه و حداكثر سرعت آن 

هم به ٣٠٥ كيلومتر بر ساعت مى رسد.

اتومبيل ٥ ميليارد تومانى 
در خيابان هاى تهران!

جلسه فوق العاده شوراى مديريت بحران استان فارس اواخر 
شنبه شب با حضور وزير نيرو و رئيس ستاد بحران كشور در 
شيراز برگزار شد. در اين نشست مسئولين مختلف استان 
فارس به ارائه اطالعات خود درباره بارندگى هاى اخير و 
سيل در اين استان پرداختند كه بخشى از اظهارات آنها در 

ادامه مى آيد:
■ در پى سيالب فارس ٤٥٠ ميليون مترمكعب آب وارد 

سدهاى فارس شد.
■ يكى از خسارت هاى عمده ســيالب فارس كه مورد 
حسرت نيز واقع شد، هدر رفت آب بخاطر نيمه تمام ماندن 

سدها و گذشتن آب از كنار آنان بود.
■ در سيل فارس به راه هاى دسترسى روستاهاى استان 
فارس خســارت زيادى وارد شــده و بافت روستايى نيز 

خسارت ديده كه بايدجبران خسارت شود.
■ سيل فارس يك تلفات جانى داشت كه در پى آن نوجوان 
١٤ ســاله كه صبح روز جمعه در «قصر قمشه» شيراز به 

جنگ سيالب رفت جانش را از دست داد.
■ در شهرستان هاى استهبان، جهرم، خنج، داراب، زرين 
دشــت، فورگ داراب، فيروزآباد، قيركارزين، المرد و مهر 
باران بيش از ٢٠٠ ميليمتر باران باريد. بيشــترين بارش 

باران در بخش اليزنگان داراب ثبت شد كه در آن منطقه 
٥٦٤ ميليمتر بارش باران داشتيم.

■ تا قبل از اين بارندگــى ٧٠ درصد كاهش بارش وجود 
داشت كه پس از آن در بسيارى نقاط با افزايش روبه رو شد 

كه برخى نقاط به ٤٠٠ درصد نيز رسيده است.
■ ٤٦١ ميليون مترمكعب به حجم ســدها اضافه شد و 

بيشترين افزايش در سد سلمان فارسى بوده است.
■ ٦ پل در پى سيالب فارس شكسته شد كه راهكارهايى 
براى بازسازى اين پل ها داده شده و تعداد زيادى پل نيز در 

آستانه تخريب است كه بايد تأمين اعتبار شود.
■ از ٥٩ منطقه آموزشى دانش آموزان، ٤٠ منطقه آموزشى 
در خطر سيالب بود و در مدارسى كه استحكام الزم نداشتند 

تخريب صورت گرفت.
■ از ٢٩ شهرستان در ١١ شهرستان و ٩٦ روستا با مشكل 
قطعى آب مواجه شديم كه علت آن اتصال برق و كدورت 

آب چشمه ها بود.
■ جاده هاى دسترسى به طول سه هزار كيلومتر خسارت 

ديد كه اين نيازمند ١٥ ميليارد ريال اعتبار است.

مشاور عالى سازمان سنجش از فرصت مجدد براى ثبت نام 
در آزمون كارشناسى ارشد سال ٩٦ خبر داد.

حسين توكلى اظهار داشت: داوطلبانى كه متقاضى شركت 
در آزمون  ورودى تحصيالت تكميلى سال ١٣٩٦ هستند اما 
در زمان مقرر يعنى اول دى ماه ٩٥ موفق به ثبت نام نشدند 
مى توانند تا روز سه شنبه ٣ اسفند ٩٥ براى ثبت نام به سايت 

سازمان سنجش مراجعه كنند.

رئيس پليس راهور ناجا، گفت: موتورسواران و عابران پياده 
بيشترين تعداد كشته هاى ســوانح ترافيكى در شهرهاى 
بزرگ را تشكيل مى دهند كه يكى از عوامل مهم بروز سوانح 

ترافيك هستند.
سردار تقى مهرى اظهار داشــت: در دنيا برابر آمار ساليانه، 
بيش از يك ميليون و ٢٥٠ هزار نفر جان خود را در حوادث 
رانندگى از دســت مى دهند و بين ٥٠ تا ٥٥ ميليون نفر نيز 

مجروح مى شوند.
وى افزود: در ايران تعداد ١٩ ميليــون خودرو و ١٢ ميليون 
موتورسيكلت وجود دارد و اين آمار نشــان مى دهد كه ما 
تقريباً به ازاى هر خانواده ايرانى بيش از يك وســيله نقليه 
داريم.سردار مهرى با اشــاره به اينكه در دنيا به ازاى هر ده 
هزار وسيله نقليه، ٥/٧ نفر جان خود را در حوادث رانندگى از 
دست مى دهند و در ايران ٧/٥ نفر بوده است، تصريح كرد: ٥١ 
درصد از كشته هاى كشور را موتورسيكلت سواران تشكيل 

مى دهند كه اين افراد بين سنين ٢١ الى ٥٠ سال هستند.
رئيس پليس راهور ناجا گفت: در حــوادث رانندگى درون 
شهرى، حدود ٢٥ درصد از كشته شده ها مربوط به راكبان 
موتورســيكلت و بيش از ٣٧ درصد مربوط به عابران پياده 

هستند.

فرصت مجدد براى 
جامانده هاى كنكور

قربانيانى
 به نام موتورسوار و 

عابر پياده



٠٤استان ٢٨٨٣دوشنبه  ٢  اسفند  ماه 

خبر

 قطعى آب در منطقه جلوان تا 
روز سه شنبه ادامه دارد

مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: افت فشار و قطعى آب در منطقه جلوان از شش 
روز پيش بخاطر اصالح خطوط از سوى آب منطقه اى 
آغاز شد و پيش بينى مى شــود تا روز سه شنبه ادامه 

پيدا كند.
هاشــم امينى اظهار داشت: شــركت آب منطقه اى 
اصفهان در محور شمال شرق اصفهان محور حصه 
روى خط ها اصالحات انجام مى دهد تا در مواقع بروز 
بحران آب و فصول سال مشكلى آبى براى ساكنان 

منطقه جلوان رخ ندهد.
وى اعالم كرد: در حال حاضر ساكنان طبقه همكف 
با فشار كم، آب دارند اما اين در حالى است كه طبقات 
باالتر با قطعى آب مواجه هســتند كه بايد با پمپاژ و 

تانك به خانواده ها آبرسانى شود.
وى گفت: براى اين منظــور ده تانكر آب در منطقه 
جلوان قرار داديم تا خانواده ها به سهولت بتوانند آب 

منازل خود را از تانكر دريافت كنند.

كمبود امكانات برف روبى در 
فريدونشهر 

شــهردار فريدونشــهر گفت: با مديريــت بحران 
اســتاندارى براى در اختيار گذاشتن امكانات بيشتر 
جهت برف روبى معابر فريدونشهر مكاتبه كرده ايم اما 

آنها اين مسئله را عادى قلمداد كرده اند.
ابراهيــم گوگونانــى اظهار داشــت: در حال حاضر 
خيابان هاى سطح شهرها و روســتاها مملو از برف 
است و شهردارى ها و شــركت تعاونى دهيارى ها 
با وجود كمبود امكانات به طور شبانه روزى مشغول 

برف روبى معابر شهرى و روستايى هستند.
وى با اشــاره به كند شــدن روند برف روبى، فقدان 
نيروى متخصص برف روبى، خــأل قوانين در دادن 
فرجه برف روبى به شــهردارى، پارك خودروهاى 
شخصى در كوچه ها و خيابان ها و چندباره كارى ها 
را از مهمترين مشكالت شهردارى براى برف روبى 

معابر  برشمرد.
شــهردار فريدونشــهر در پايان با بيان اينكه طول 
معابر اين شهر ٢٧٠ كيلومتر اســت، عنوان داشت: 
امكانات برف روبى اين شهردارى شامل دو دستگاه 
گريدر باالى ٤٠ سال سن، دو دســتگاه لودر باالى 
٢٧ سال سن و يك دســتگاه كاميون يخ زداى شن 

و نمك  است.

شيوع آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان در چادگان

فرماندار چادگان گفت: با توجه به مشاهده مواردى از 
ابتالى مرغ ها به ويروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در روستاى آنالوجه در بخش مركزى چادگان تدابير 

ويژه در دستور كار قرار گرفت.
مهدى اسدپور اظهار داشت: در همين راستا با حضور 
رئيس دامپزشــكى شهرستان در روســتا تعدادى از 
مرغ ها، كبوترهــا وبوقلمون هايى كه بــه آنفلوآنزا 
مشكوك بودند معدوم شدند و اين روستا نيز قرنطينه 

شد.
وى گفت: بدون ترديد كشتارگاه ها نقش بسزايى در 
حفظ ســالمت عمومى مواد غذايى و پروتئينى ايفا 
مى كنند و نظارت هاى سرزده و مستمر در اين شرايط 
مى تواند تا حدود بســيارى ضريب سالمت و حفظ 

استانداردهاى الزم را تحكيم و تقويت كند.

برگزارى مراسم سالگرد 
شهادت حسين خرازى  

مراسم سى امين سالگرد شهادت ســردار شهيد حاج 
حسين خرازى پنج شنبه هفته جارى در اصفهان برگزار 

مى شود.
مراسم سى امين سالگرد شهادت فرمانده لشكر ١٤ امام 
حسين (ع)، حاج حسين خرازى پنجم اسفند در اصفهان 

برگزار مى شود.
اين مراسم با حضور خانواده معظم شهدا و عموم مردم، با 
سخنرانى حجت االسالم والمسلمين ماندگارى و مداحى 
حاج صادق آهنگران از ساعت ١٥ تا ١٧ در خيمه حسينى 

گلستان شهداى اصفهان برگزار خواهد شد.

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان از ارسال 
كمك هاى امدادى براى آسيب ديدگان سيل استان هاى 

فارس و بوشهر خبر داد.
محسن مؤمنى با اشاره به سامانه بارشى اخير كه سراسر 
كشور به ويژه اســتان هاى جنوبى را متأثر كرد و باعث 
ســيل و آب گرفتگى منازل و معابر در اين مناطق شد، 
اظهار داشت: جمعيت هالل احمر استان اصفهان اقدام 
به ارســال تعداد هزار تخته چادر از مركز استان و هزار و 

٥٠٠ تخته پتو از شهرستان كاشان به استان فارس كرد.
وى با اشاره به اعالم نياز از سوى سازمان امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر كشــور، افزود: هــزار و ٥٠٠ تخته 

موكت نيز به استان خوزستان  ارسال شد.
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان اصفهان با بيان 
اينكه جهت اعزام نيرو و تجهيــزات امدادى به مناطق 
سيل زده آمادگى الزم را داريم، تصريح كرد: طى تماس با 
مراكز كنترل و هماهنگى عمليات اضطرارى استان هاى 
فارس و بوشــهر، در خصوص همكارى و پشــتيبانى 
عمليات امداد و نجات در اين دو استان اعالم آمادگى شد.
مؤمنى عنوان كرد: در صورت نياز و درخواست، تيم هاى 
درمان اضطرارى و پزشكان داوطلب جمعيت اين استان 
نيز آماده كمك به هموطنان و آســيب ديدگان متأثر از 

سيل در جنوب كشور هستند.

رئيس سازمان جهاد كشــاورزى استان اصفهان گفت: 
اقدام هاى الزم بــراى جوجه ريزى و ذخيره ســازى 
گوشــت مرغ جهت عرضه به بازار در ايام نوروز در اين 
استان انجام شده اســت و در اين زمينه مشكلى وجود 

ندارد.
محسن كريميان افزود: در بخش پشــتيبانى امور دام، 
اقدام ها و فعاليت هاى خوبى در اســتان اصفهان انجام 
شــده اســت و اميدواريم اين روند با جديت و تالش 

بيشترى ادامه يابد.
وى با اشــاره به اينكه اســتان اصفهان با توليد ساليانه 
بيش از يك ميليون و ٤٠٠ هزار تن محصوالت پروتئينى 

رتبه نخست كشور را به خود اختصاص داده است، گفت: 
اســتان اصفهان در حال حاضر با بيمــارى آنفلوآنزاى 
فوق حــاد پرندگان دســت و پنجه نرم مــى  كند اما با 
اتخاذ تدابير الزم، براى تنظيــم بازار و تأمين مرغ مورد 
نياز براى شــب عيد، جوجه  ريزى مناســبى در طى دو 
ماه گذشــته (دى و بهمن) در اين اســتان انجام شده 

است. 
وى با بيان اينكه در طى دو ماه گذشته ١٦ ميليون جوجه  
ريزى شده است، گفت: در دى امسال ده ميليون جوجه  
ريزى در استان اصفهان انجام و ركورد جوجه ريزى در 

اين استان زده شد.

ارسال كمك هاى هالل احمر به 
مناطق سيل زده

انجام اقدامات الزم براى 
ذخيره سازى گوشت مرغ 

ساسان اكبرزاده

«استقالل كانون وكالى دادگ سترى، حفظ و شأن 
و موقعيت وكال و مهــم تر از همه دفــاع از حقوق 
شــهروندى مردم جامعه ، از وظايف اصلى وكيل و 

حرفه وكالت است كه بايد همواره مد نظر باشد.»
رئيس كانون وكالى دادگســترى استان اصفهان 
كه به مناسب هفته وكالت، سالروز استقالل كانون 
وكالى دادگســترى و روز وكيل مدافــع در ميان 
خبرنگاران حاضر شده بود با بيان اين مطلب و تبريك 
اين هفتــه گفت: كانون هاى وكالى دادگســترى 
نهادى مستقل بوده و همواره براى تأمين منابع مالى 
به منظور ايجاد بسترى مناســب با موانع و دغدغه 

هايى روبه رواست.
اسدا... اسالمى رصد لوايح كانون وكالت، ايجاد شفاف 
سازى و رفع ابهامات اطراف اين حرفه، نشان دادن 
شخصيت واقعى وكيل دادگسترى، حفظ حقوق مردم 
و ... را از فعاليت هاى انجام شده اعضاى هيئت مديره 
كانون وكالى دادگسترى اســتان اصفهان در دوره 
جديد برشمرد و گفت: با مصوبه هيئت مديره كانون 
وكالى دادگسترى استان اصفهان ما روز ١٥ اسفند 
ماه سال جارى  همايش كميســيون هاى پارلمانى 
كانون هاى وكالى سراسر كشــور را در هتل كوثر 

اصفهان برگزار خواهيم كرد.
وى ادامه داد:ارتباط كانون وكالى دادگســترى با 
وكالى مجلس شوراى اســالمى حلقه گمشده اى 
است و به نظر مى رسد هيچ قشرى همچون وكال بر 
نكات مثبت و منفى اشراف نداشته و در اجراى عدالت 
نيز آسيب شناسى مى تواند نقش بسزايى داشته باشد 
و ما اميدواريم با برگزارى اين همايش در اصفهان، 
بتوانيم با آگاهى بيشــتر نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى، آنها را در تصويب مقررات الزم يارى دهيم.

رئيس كانون وكالى دادگســترى استان اصفهان 
همچنين از برگزارى ســومين اجالس كنگره ملى 
وكال در اوايل سال آينده در اصفهان خبر داد و گفت: 
ايجاد اتحاد و هماهنگى، تبادل نظر و تعامل به منظور 
دستيابى براى اتخاذ راهكار مناسب در رفع معضالت 
كانون ها از اهداف برگزارى سومين اجالس كنگره 

ملى وكالست.
اسالمى با بيان اينكه شغل وكالت در اجرابا معضالت 
درونى و بيرونى روبــه رو اســت افزود:تعرض به 
اســتقالل كانون وكال يكى از اوليــن، مهمترين و 
اساسى ترين دغدغه ها به شــمار مى رود و وكيل 
بايد بتواند بدون دغدغه ، ترس و نگرانى در چارچوب 
قوانين، از حقوق مردم دفاع كنــد و قطعاً روزى كه 
وكيل نگران بوده و ترس داشته باشد آن روز، خبرى 

از اجراى عدالت نخواهد بود.
رئيس كانون وكالى دادگســترى استان اصفهان 
گفت: وكيل در چارچوب مقــررات بايد بتواند بدون 
نگرانى ازحق موكل در مراجــع قضائى دفاع كند و 
در اين راســتا، منكر نظارت نيستيم ولى بايد بدانيم 
نظارت، با دخالت متفاوت است، بنابراين عقيده داريم 
ضرر نهايى هر نوع دخالتى با هر انگيزه اى، متوجه 
مردم شده و حقوق مردم در معرض خطر خواهد بود.
اسالمى با تأكيد بر آگاهى مردم جامعه از حقوقشان 
گفت:وكيل با وقوف بر حقوق شــهروندى بايد در 
مراجع مختلف با استقالل كامل بتواند دفاع و عدالت 
را اجرايى نمايد و الزم است دو بال قضاوت و وكالت، 
مستقل باشــند و هر عاملى كه بخواهد يكى از اين 
دو بال را تضعيف كند به عدالت ضربه خواهد خورد.

وى با بيان اينكه ما خواستار بازنگرى در تعرفه حق 
الوكاله هستيم، گفت:با توجه به واقعيات اگر تعرفه 
حق الوكاله منطبق شود بسيارى ازمشكالت از بين 

مى رود.
رئيس كانون وكالى دادگســترى استان اصفهان 

اظهار داشت:
امروز كانون هاى وكالى دادگسترى داراى دادگاه 
و دادســراى مســتقل بوده و اگر وكيلــى مرتكب 
تخلف گردد بر اساس اعالم شفاهى يا كتبى به آنها 

رسيدگى مى شود.
اسالمى در ادامه افزود: كه در سال گذشته در شعبه 
اول ، ١٤ مورد توبيخ، ســه تنزل درجه، سه ابطال و 
سه مورد محروميت، در شعبه دو، ١١ مورد توبيخ در 
پرونده، ٤ مورد تعليق، ســه مورد ابطال و در شعبه 
٣ پنج مورد توبيخ ، يك مورد تعليق وشــش مورد 

محروميت وكال را داشتيم. اين در حالى است كه دو 
شعبه كميته حل اختالف هم داريم كه مسائل را تا حد 
امكان حل و فصل مى كنند. بنابراين نظارت كانون 
وكالى دادگسترى اســتان اصفهان انجام شده وبه 

شدت با خاطيان برخورد مى شود.
وى يادآور شد: تعهد وكيل به انجام وظيفه بوده و اگر 
وكيلى تعهد به نتيجه كند خالف اســت و متأسفانه 
بيشــتر مواقع مردم از بى اطالعــى و اينكه نتيجه 
مطلوب حاصل نشــده از وكيل شكايت مى كنند در 
حالى كه وكالت همچون پزشــكى است و با انجام 
وظيفه ممكن است نتيجه مطلوب هم حاصل نشود و 
وكيل هم نبايد قول نتيجه مساعد و مطلوب  را بدهد 

و مجاز به  اين كار نيست.
رئيس كانون وكالى دادگســترى استان اصفهان 
اذعان داشت :هم اكنون در استان اصفهان دو هزار و 
٢٤٠ وكيل دادگسترى عضو كانون وكالى دادگسترى 
استان اصفهان هستند كه هزار و ٤٦٦ نفر آنان آقايان و 
٧٤٤ نفر بانوان هستند و از ١٣٧ كارآموز تحت آموزش ما 
نيز ٦٢ نفر آقايان و ٧٥ نفر بانوان مى باشند و ٨٠ كارآموز 

هم در حال ثبت نام داريم.
اسالمى پيشــنهاد كرد:افرادى كه توان پرداخت حق 
الوكاله را ندارند مى توانند با مراجعه به شعبه معاضدت 
و درصورت دارا بودن شرايط، از خدمات حقوقى رايگان 

استفاده كنند.
وى با بيان اينكه ما به هيچ وجه وكيل اينترنتى نداريم 
گفت: بر اســاس قانون وكالت، وكيل دادگسترى بايد 
داراى دفتر و امكانات مطلوب، و داراى ده سال سابقه 
وكالت براى مشــاوره حقوقى باشد اين در حالى است 
كه متأسفانه در برخى مواقع، مسئولين اجرايى هم به 
واقعيات توجه ندارند.رئيس كانون وكالى دادگسترى 
اســتان اصفهــان از ضــرورت وكالى متخصص

 به صورت قانونمند در رشته هاى مختلف سخن به ميان 
آورد و تخصصى كردن وكالت در دراز مدت را از اهداف 
كانون وكالى دادگسترى اســتان اصفهان دانست و 
اظهار اميدوارى كرد در آينده هــر خانواده يك وكيل 
داشته كه اين مى تواند بسيارى از مشكالت را برطرف 

و دادگاه ها را خلوت كند.

فرمانده انتظامى اصفهان از توقيف بيش از ٨٨ ميليارد 
ريال كاالى خارجى قاچاق در طرح ضربتى بازرسى از 
انبارهاى دپوى كاال توسط كارآگاهان پليس اصفهان 

خبر داد.
به گزارش ميزان، سردار عبدالرضا آقاخانى اظهار داشت: 
در راستاى اجراى فرامين مقام معظم رهبرى و نيز تدابير 
قرارگاه تشديد مقابله با قاچاق كاال و ارز اين فرماندهى 
در خصوص برخورد جدى و قاطعانه با پديده شوم قاچاق 
از مبادى ورودى تا ســطح عرضه، دومين مرحله طرح 
ضربتى كنترل و بازرســى از انبارهــاى دپوى كاال در 
سطح استان توســط كارآگاهان پليس آگاهى به اجرا 

گذاشته شد.
وى افزود: در اين طرح كه با هماهنگى مقام قضائى در 
شهرســتان هاى اصفهان، نجف آباد، كاشان، خمينى 
شهر، لنجان، شهرضا، فالورجان، شاهين شهر و ميمه، 
برخوار و مباركه اجرا شــد، ٤٦ تيــم از پليس آگاهى و 
پيشــگيرى و نيز ٢٠ تيم تخصصى از ســازمان هاى 
صنعت، معــدن و تجارت، مديريت نظارت و بازرســى 
اصنــاف، معاونت غذا و دارو، ســازمان جمــع آورى و 
فروش اموال تمليكى و اداره كل گمرك استان حضور 

داشتند.
اين مقام مسئول با اشاره به بازديد از ٦٤ انبار دپوى كاال، 
گفت: در نهايت ١٦ باب انبار حاوى محموله هاى كاالى 
خارجى قاچاق به ارزش ٨٨ ميليارد و ٩٥٥ ميليون ريال 
كشف و توقيف شد؛ محموله هاى توقيفى شامل گوشى 
تلفن همراه، انواع مواد خوراكى، انواع لوازم يدكى خودرو، 
خانگى، ورزشى، آرايشى و بهداشتى، پوشاك، كفش، سه 

هزار و ٣٠٠ تن MDF خارجى است.
ســردار آقاخانى ادامه داد: در اين رابطه ١٦ نفر از افراد 
مرتبط با محموله هاى قاچاق شناسايى و دستگير شده و 
پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانونى تحويل 

مراجع قضائى شدند.
فرمانــده انتظامى اســتان اصفهان با اشــاره به اينكه 
محموله هاى توقيفــى در اين انبارها بــه اداره اموال 
تمليكى استان تحويل شــدند،گفت: مقابله با اينگونه 
انبارها باعث رونق در بازار توليدات داخلى و نيز دلگرمى 
توليدكننــدگان، كارگران و زحمتكشــان عرضه توليد 

خواهد شد.

رئيس كانون وكالى دادگسترى استان اصفهان مطرح كرد

دغدغه تعرض به استقالل كانون وكال

طرح ضربتى پليس عليه قاچاق

جمال نوروز باقرى

 اين روزها در چهار گوشه كشور هر كسى مشغول كارى 
است؛ يكى ماســك به دهان مى زند تا ريزگرد ها و گرد 
وخاك ها داخل ريه او نرود، يك نفر درحال پارو كردن 
برف اســت، نفر ديگرى در حال خالى كردن خانه از آب 
سيل است و خالصه مردم در اين سرزمين كهن مشغول 
يك فعاليتى هستند به جز شــهر اصفهان. البته ناگفته 
نماند مردم اين شهر نيز گرفتارى هاى شخصى خود را 

دارند. و اما بعد.
چند روزى است كه در شبكه هاى مجازى شاهد تصوير 
ماهواره اى ناسا هستيم كه گســترش ابرها را در همه 
كشور در اواخر هفته گذشــته و اوايل هفته جارى نشان 
مى دهد. در اين تصوير نشان داده شده كه آسمان همه 
كشور ابرى است به جز شهر اصفهان كه هيچ ابرى باالى 
سر آن نيست و اندازه يك سكه ٥٠٠ تومانى خشك است!

اين روزها سهم اصفهان از برف و باران فقط هواى سرد و 
بعضاً مه صبحگاهى است. اما اين خود يك سئوال است 
كه چرا در مناطق خشك و كويرى برف و باران مى بارد 

ولى در شهر اصفهان خير؟
پاسخ آن به درستى در دستان ما نيست و پروردگار بهتر 
صالح كار را مى داند اما شــايد وضعيــت آب و هواى 
اصفهان هم مانند خشــك شــدن زاينــده رود بخاطر 
مشكالت پوششى باشد وشــايد مشكالت جوششى و 
حتى ريزشــى. امكان هم دارد حتى تركيبى باشد بدين 

صورت: پوششى جوششى ريزشى. واما بعد.
نكته ديگر كه در مورد اصفهان اين روزها سر و صدا به پا 
كرده انتقال آب كارون به اصفهان است . آقاى وزير قول 
داده اند كه ايــن آب انتقالى فقط براى مصرف خانگى و 
ُشرب باشد نه صنعتى و يا كشاورزى. اما به اين قول آقاى 
وزير نيز مانند ديگر قول هاى ايشــان چندان اعتبارى 
نيست وگرنه مردم اينچنين در خيابان هاى خوزستان و 
شهركرد تجمع نمى كردند تا از انتقال آن جلوگيرى كنند. 
انتقال آب نمى تواند در اين وضعيت خشكسالى اصفهان 
چندان راه مطلوبى باشد و بايد فكر اساسى براى مشكل 

كم آبى آن كرد.  وضعيت آب وهوايى در استان هاى همجوار 
اصفهان مطلوب است و سرچشمه زاينده رود ازابتدا سيراب 
است و بايد اين سيرابى را در طول مسير جريان داد نه اينكه 
آن را در يك استان، مركزيت بخشيد و در امورى مصرف كرد 

كه حتى زيبنده آن نيست. واما بعد.
شايد وقت آن رسيده كه در روزهاى پايانى رياست جمهورى 
حسن روحانى، فردى كه با رأى مردمى انتخاب و كليد امور 

كشور به او واگذار شــده در تدبيرى تازه، اميد بخش مردم 
اصفهان باشد. واما بعد.

ديگر بعدى وجود نخواهد داشت اگر نتوانيم از منابع استان 
به خوبى استفاده كنيم، اگر بنشينيم و منتظر بمانيم، شايد 
بعدها حسرت فرصت هايى را بخوريم كه به زمانى ديگر آن 
را موكول كرديم، اگر باز خواهيم نشانى از طراوت و صداى 
آب در اصفهان، نبايد بى تفاوت باشيم. بدون شك مشكالتى 

كه امروز اصفهان با آن دست وپنجه نرم مى كند به صنايع 
اين شهر بر مى گردد. صنايعى كه با توليد خود جان مى گيرند 
و اكوسيستم منطقه را تغيير داده است و از طرفى حاصل آن 
چيزى نيست جز رشد ســرطان، MS و ديگر بيمارى ها
كه اصفهان هميشه در اين رتبه بندى داراى مقام هاى اول 
تا سوم اســت.واما بعد.شــايد باران در اصفهان باز بر بام 

خانه هاى آن نشست،شايد. واما بعد...

باز باران بى ترانه نمى خورد بر بام خانه

چرا اصفهان، باران ندارد؟!

شرايط جّوى در استان اصفهان تا پايان هفته جارى پايدار و 
همراه با آسمانى صاف وبدون بارش است.

فاطمه زهرا سيدان كارشناس پيش بينى اداره كل هواشناسى 
اصفهان به ايرنا گفت: تحليل نقشه هاى هواشناسى بيانگر 

استقرار جوى آرام و پايدار بر روى استان اصفهان است.
وى با بيان اينكه روند افزايشى دماى هوا تا روز سه شنبه در 
استان اصفهان ادامه دارد افزود: جو به نسبت پايدار و آرام و 
آسمانى صاف تا قسمتى ابرى در اكثر نقاط استان و در مركز 
همراه با نفوذ توده هواى پرفشار و سرد تا دو روز آينده بر روى 

استان پيش بينى مى شود.
سيدان با بيان اينكه روز يك شــنبه (ديروز) سردترين روز 
هفته در استان اصفهان بود، افزود: دماى هواى شنبه شب 

شهر بويين و مياندشت به منفى ٢٤ درجه سانتيگراد رسيد. 
كارشناس پيش بينى اداره كل هواشناسى اصفهان با بيان 
اينكه غلظت آالينده ها در اصفهان تا روز پنج شنبه افزايش 
مى يابد گفت:شرايط پايدارى و ســكون نسبى دما تا چند 
روز آينده روى اســتان وجود دارد و زمينه را براى انباشت

 آالينده ها در كالنشهر اصفهان و شهرهاى صنعتى استان 
فراهم مى كند.

وى تصريح كرد: حداكثر دماى كالنشهر اصفهان ٧ درجه 
سانتيگراد و حداقل دما ٥ درجه سانتيگراد زير صفر خواهد 
شد.سيدان گرم ترين نقطه استان را كاشــان با ١٠ درجه 
سانتيگراد و سردترين نقطه را بويين و مياندشت با ٢١ درجه 

سانتيگراد زير صفر عنوان كرد.

پايدارى هوا و سرما، مهمان فعلى  اصفهان

با ورود به ماه آخر سال، سينماهاى اصفهان هم تكانى به 
خود دادند تا با ورود به اكران هاى نوروزى از حال و هواى 
زمستانى درآيند و انتهاى سال را كه با فروش بى نظير در 

سينماها همراه بوده رونق بيشترى ببخشند.
در ابتداى اكران هاى نوروزى، اصفهان با شــروع اكران 
«خوب، بد، جلف» در دو ســينما، ميزبان اولين فيلم از 
ليســت اكران هاى نوروزى كه هنوز به تصويب نهايى 

نرسيده، است.
سينما ســپاهان و قدس در اصفهان اكران كننده فيلم 
«خوب، بد، جلف» هســتند، اين فيلم كــه از فيلم هاى 
برگزيده آراء مردمى در جشنواره فيلم فجر امسال بوده 
است در روز هاى آخر جشنواره در اصفهان هم به اكران 

درآمد كه با استقبال خوب مردم اصفهان رو به رو شد.
كارگردانى و نويســندگى «خوب، بد، جلف» را پيمان 
قاسم خانى بر عهده دارد كه اولين تجربه كارگردانى اين 
هنرمند در سينماست، پژمان جمشيدى، حميد فرخ نژاد، 
ويشــكا آســايش، مانى حقيقى، بيژن امكانيان، سام 
درخشــانى، اميرمهدى ژوله، آزاده صمدى، على اوجى، 
نيوشا ضيغمى و محراب قاسم خانى بازيگران اين فيلم 

طنز هستند.
سينما سپاهان «چهار اصفهانى در بغداد» را نيز در سالن 
دوم خود اكران مى كند، سينما قدس نيز در سالن ديگر 
خود «هفت ماهگى» را در دســتور اكران هاى خود قرار 

داده است.
سينما ساحل نيز با وجود فيلم هاى زياد ديگرى كه هنوز 
در اصفهان اكران نشــده اند همچنان به اكران «سالم 

بمبئى» مشغول است.
سينما فرهنگ اردستان فيلم «خانه اى در خيابان چهل و 
يكم» به كارگردانى حميدرضا قربانى را روى پرده دارد، 
سينما بهار گز نيز اكران فيلم «چهار اصفهانى در بغداد» 

را ادامه مى دهد.

برنامه امروز سينما هاى اصفهان

حال و هواى نوروز با 
اولين اكران نوروزى



استاناستان 2883دوشنبه  2  اسفند  ماه 0505

مبارکه در تولید گل و گیاه به 
خودکفایی رسید

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
مبارکه گفت: نهالستان شهرداري مبارکه با تولید 77 
هزار و 465 متر مربــع گل هاي دائم و فصلی در این 

زمینه به خودکفایی رسیده است.
محسن هاشمی با اشاره به نگاه مجموعه شهرداري 
مبارکه در اجراي اقتصــاد مقاومتی، تصریح کرد: در 
سال هاي گذشته مبالغ قابل توجهی براي خرید گل 
هاي زینتی توسط شهرداري هزینه می شد که با راه 
اندازي این مجموعه و گسترش آن توانستیم در تولید 

گل و گیاه به خودکفایی برسیم.
وى ادامه داد: این مجموعه با تولید 63 هزار و 931 متر 
مربع گل هاي دائم و 13 هزار و 534 متر مربع گل ها 

فصلی در این زمینه به خودکفایی رسیده است.

اجراى نمایش « قوى سپید»
در فرشچیان

نمایش «قوى ســپید» از ســوى تاالر هنر سازمان 
فرهنگى تفریحى شــهردارى اصفهان و خانه تئاتر 

حوزه هنرى استان اصفهان اجرا مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى تفریحى 
شــهردارى اصفهــان، نمایش «قوى ســپید» به 
نویســندگى مصطفى جعفرى جوزانى به عنوان نود 
و هشتمین اثر از گروه هنرى کاوش به روى صحنه 

مى رود.
این نمایش به طراحى و کارگردانى«احسان جانمى» 
از سوى تاالر هنر سازمان فرهنگى تفریحى شهردارى 
اصفهان و خانه تئاتر حوزه هنرى اســتان اصفهان 
برنامه ریزى شــده که از 28 بهمن ماه اجرا و تا 11 

اسفندماه به نمایش در مى آید.
قوى سپید هر روز از ساعت 18:30 در محل مجتمع 
فرهنگى هنرى استاد فرشچیان واقع در خیابان توحید 

به نمایش در مى آید

اختصاص 10 میلیارد ریال 
تسهیالت به مددجویان 

مدیر اداره بهزیســتى شهرســتان تیران و کرون از 
اختصاص 10 میلیارد ریال تســهیالت اشتغال زا در 

این شهرستان خبرداد.
اکبر حاجى عرب افزود: این اعتبار در یک سال اخیر 
اختصاص یافته که فرصت خوبى براى اشتغال و خود 

کفایى مددجویان بهزیستى بوده است.

راه اندازى آزمایشى کوره 
پاتیلى مجتمع فوالد سبا

کوره پاتیلى، یکى از طرح هاى توسعه مجتمع فوالد 
ســباکه با هدف افزایش ظرفیت از 700 هزار به یک 
میلیون و 600 هزار تن در حال انجام است، به صورت 

آزمایشى راه اندازى شد.
بهرام سبحانى مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید 
بر اینکه با راه اندازى پروژه هاى توسعه این مجتمع، گام 
بلندى در پیشبرد اهداف گروه فوالد مبارکه برداشته 
خواهد شد، اظهار داشــت: با تمرکز بر فعالیت ها در 
واحدهاى مختلف از جمله واحد ذوب، ریخته گرى و 
کالف پیچ دوم، میتوان از حداکثر ظرفیت هاى موجود 

جهت پاسخ به نیاز بازار استفاده کرد.

اکران انیمیشن «مبارك» در 
اصفهان

فیلم انیمیشن مبارك به کارگردانی محمدرضا نجفى 
امامى در سینما فلسطین اصفهان به روى پرده رفت

فیلم «مبارك» اولین رئال انیمیشن کامال ایرانى است 
که تمامى مراحل تولید آن در داخل کشور انجام شده و 
بیش از 110 نفر انیماتور در ســاخت و تولید آن فعالیت 
داشته اند. این فیلم پیش از این در جشنواره بین المللى 
فیلم فجر، جشــنواره مونترال کانادا 2016 و جشنواره 

بوسان کره 2016 حضور داشته است.
مبارك داستان دخترى است به نام گل پرى که درگیر 
ماجراى عروسک هایى مى شــود که از داستان هاى 

نقالى پدر بزرگش وارد زندگى او شده اند.

خبر

شهردار اصفهان با اشاره به پیشرفت هاى صورت گرفته 
در روند ساخت قطار شهرى اصفهان گفت: فاز سوم خط 
یک قطار شهرى اصفهان از چهارراه تختى تا سمت میدان 
آزادى در نیمه نخست سال آینده به بهره بردارى مى رسد.

مهدى جمالى نژاد در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه تمام 
تالش ما این بوده که فاز سوم قطار شهرى سال آینده به 
بهره بردارى کامل برسد، گفت: با توجه به اهمیت موضوع 
رفاه حال شــهروندان اصفهان و ضرورت فراهم کردن 
امکانات مورد نیاز در زمینه حمل و نقل عمومى، در نظر 
داریم فاز سوم قطار شــهرى از چهارراه تختى به سمت 
میدان آزادى را در نیمه نخست سال آینده به بهره بردارى 

برسانیم.
وى تصریح کرد: امیدوار هســتیم ایســتگاه هاى بعدى 
قطار شهرى اصفهان نیز به سرعت و پس از بهره بردارى 
ایستگاه آزادى، مورد بهره بردارى قرار گیرند زیرا اکنون 
ایســتگاه هاى دفاع مقدس و دانشــگاه پیشرفت قابل 

توجهى داشته اند. 
وى ادامه داد: هم اکنون پیگیــرى فعالیت عمرانى قطار 
شهرى از ایستگاه زینبیه در شرق و ایستگاه مدرس نجفى 
در غرب به ســمت میدان امام حســین(ع) در خط یک، 
در دســتور کار قرار گرفته و برنامه ریزى بر آن است که 

همزمان از دو محور، فعالیت ساخت آن انجام شود.

مسئول مرکز اردویى و گردشگرى سپاه صاحب الزمان(عج) 
گفت: 20 هزار زائر اصفهانى توسط سپاه استان اصفهان و 
20 هزار نفر به صورت کاروان هاى مستقل از سراسر استان 

به مناطق عملیاتى جنوب و غرب کشور اعزام مى شوند.
عباس محمدى با اشــاره به حضور چشمگیر مردم استان 
اصفهان در اردوهاى راهیان نور جنوب و غرب کشــور در 
سال هاى گذشته اظهار داشــت: در حدود 20 هزار نفر از 
اقشار مختلف مردم استان اصفهان از 25 اسفند امسال تا 
14 فروردین ســال آینده به مناطق عملیاتى جنوب کشور 

اعزام مى شوند.
وى افزود: اقشار مختلف مردم مى توانند از 10 اسفندماه با 

مراجعه به پایگاه ها و حوزه هاى مقاومت بسیج سراسر استان 
براى زیارت مناطق عملیاتى جنوب کشور ثبت نام کنند.

مسئول مرکز اردویى و گردشگرى سپاه صاحب الزمان(عج) 
با بیان اینکه مدت این سفر زیارتى و معنوى چهار روز است، 
گفت: هزینه اعزام زائران در حدود 120 هزار تومان است که 
مقدارى از این میزان را، سپاه به عنوان یارانه براى زائران در 
نظر گرفته است.وى با اشاره به برنامه هاى مختلف فرهنگى 
در نظر گرفته شده براى این اردوى معنوى گفت: زائران به 
مدت دو روز در مســیر و دو روز دیگر را از مناطق عملیاتى 
خیبر، کربالى 4 و 5، شلمچه، والفجر 8(فاو)، شهداى هویزه 

و منطقه عمومى فتح المبین بازدید مى کنند.

زائران اصفهانى، نوروز به 
مناطق عملیاتى مى روند

بهره بردارى از فاز سوم خط 
یک مترو در سال 96 

شــهردار نجف آباد گفت: به مناســب پنجم اسفند ماه 
سالروز حماسه شــهادت 190 شــهید نجف آبادى در 
علمیات خیبر در ســال 62 و دیدار تاریخى مردم با رهبر 
معظم انقالب در سال گذشته، امسال ویژه برنامه هاى 
متنوع و گسترده اى با همکارى لشکر سرافراز زرهى 8 
نجف اشرف در نظر گرفته شــده که فضاسازى ویژه در 
سطح شهر، بازسا زى یکى از اعزام هاى نیرو به مناطق 
جنگى و همایش ایثار و مقاومت در سالن شهروند از جمله 

آن ها محسوب مى شوند.
مسعود منتظرى با اشاره به شهادت بیش از 330 شهید 
نجف آبــاد در عملیات خیبر بیان داشــت: « با مدیریت 
پیشکسوتان سال هاى دفاع مقدس و با هدف زنده کردن 

خاطرات سال هاى دفاع مقدس و آشنایى نسل جوان با 
شرایط  آن، مقطع، روز پنجم اســفند از سه نقطه بازار، 
حسینیه اعظم و مسجد بازار اعزام نمادین نیروها به جبهه 

صورت خواهد گرفت.»
وى ادامه داد: « این نیروها در ادامه در میدان اصلى شهر 
تجمع کرده و ویژه برنامه هایى مانند اجراى گروه سرود 
و سخنرانى متناسب با فضاى ســال هاى دفاع مقدس 
برگزار خواهد شد؛ اتوبوس حامل این نیروها که با ظاهرى 
جنگى آماده مى شود، در ادامه راهى نقاط مختلف شهر 

خواهد شد.»
منتظرى اعالم داشت: « شــامگاه چهارمین روز اسفند 
ماه هم همایش ایثار و مقاومت به میزبانى سالن مجلل 

شهروند و اجراى چهره هایى مانند سید جواد هاشمى بازیگر 
کارهاى ارزشى و مجرى ویژه برنامه هاى شاخص در کنار 

محمد گلریز خواننده انقالبى کشور برگزار خواهد شد.»
وى اضافه کرد:« تشریح روند کلى عملیات خیبر در جزایر 
مجنون و بیان گوشه اى از رشــادت هاى نیروهاى لشکر 
زرهى 8 نجف اشرف در این مقطع توسط اصغر حبیبى یکى 
از رزمندگان حاضر در آن مقطع دیگر بخش این برنامه را 

تشکیل مى دهد.»
شهردار بیان داشت:« ویژه برنامه هاى روز پنجم اسفند که با 
اعمال برخى محدودیت هاى ترافیکى در مرکز شهر همراه 
خواهد بود، عصر نیز با غبارروبى و گلباران گلزار شــهدا 

توسط هلى کوپتر ادامه پیدا خواهد کرد.»

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: دوربین هاى ثبت تخلف عبور از 
چراغ قرمز تاکنون جنبه ارشادى و تذکرى داشته و از نخستین روز اسفندماه 95 (دیروز) 

جریمه ها به صورت قانونى ثبت مى شوند.
علیرضا صلواتى در گفتگو با فارس با اشاره به وضعیت فرهنگ ترافیکى در شهر اصفهان 
اظهارکرد: به جهت وجود ناهنجارى هاى ترافیکى با موضوعات مختلفى در شهر اصفهان 

روبرو بودیم.
وى افزود: نخستین دغدغه ترافیکى شهر اصفهان بحث سرعت غیرمجاز بود که با نصب 
دوربین هاى ثبت تخلف از سال 94، سرعت در بزرگراه ها کنترل شد و حجم تخلفات و 
متوسط سرعت در این حوزه به 30 درصد میزان گذشته کاهش یافت که این امر باعث 

کاهش تعداد تلفات منجر به فوت شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان اینکه فرهنگ سازى در توقف 
خودروها پشت خط عابر پیاده و عدم عبور از چراغ قرمز اولویت این معاونت در سال 95 
قرار گرفت، گفت: این اولویت محقق شد و فرهنگ سازى در این موضوع بسیار اثرگذار 

بود به طورى که در حال حاضر 85 درصد خودروها پشت خط عابر پیاده توقف مى کنند.
وى تصریح کرد: اعمال جرایم عبور از چراغ قرمز و توقف روى خط عابر پیاده توســط 
دوربین هاى ثبت تخلف از حالت ارشادى و تذکرى خارج شــده و از اول اسفندماه 95 

(امروز) در سیستم اعمال جریمه ثبت خواهد شد.

صلواتى عنوان داشت: کارکرد دوربین هاى ثبت تخلف تا پایان بهمن ماه 95 به گونه اى 
بود که تخلف عبور از چــراغ قرمز و یا توقف روى خط عابر پیاده صرفًا به شــهروندان 
اطالع رســانى و تذکر داده مى شد اما از اول اســفند متخلفان به صورت قانونى جریمه 

خواهند شد.

برنامه هاى ویژه براى « روز نجف آباد»

عبور از چراغ قرمز در اصفهان، از اول اسفند ثبت قانونى مى شود
رسول زرگرپور درآیین بهره بردارى از این پروژه ها گفت: 38 
سال از پیروزى انقالب گذشته و به برکت رهنمودهاى امام 
و استقامت مردم، دستاوردهاى بزرگى بدست آمده است و 
البته مشکالت زیادى هم وجود دارد که نباید این مشکالت 

قابل رفع، دستاوردهاى انقالب را تحت الشعاع قرار دهد.
استداندار اصفهان یادآور شــد: اصلى ترین و بزرگ ترین 
دستاورد انقالب شعارى است که مردم از قبل از انقالب سر 
مى دادند که همانا استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى است.
زرگرپور افزود: امروز بعد از 38 ســال، این شعار بطور کامل 

محقق شده است.
وى درباره پــروژه هاى دهه فجر امســال نیزگفت: بر غم 
محدودیت هاى مالى، دولت امسال سه هزار و 730 پروژه با 
اعتبار بالغ با 24 هزار میلیارد به بهره بردارى رساند که فقط 
با حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور، معادل 10هزار 

میلیارد ریال پروژه در یک روز افتتاح شد.
در ادامه فرماندار شهرســتان لنجان با اشاره به اهمیت آب 
شرب و کنترل سالمت و کیفیت آن گفت: باید توجه داشت 
که 60 کیلومتر از رودخانه زاینده رود از دل شهرستان لنجان 

عبور مى کند که 30 کیلومتر از حوزه رودخانه زاینده رود به 
صورت دائمى و 30 کیلومتر دیگر به صورت فصلى است و 
در حال حاضر شهرستان لنجان مدخل توزیع آب شرب به 
650 شهر و روستا محل آب رسانى به 5 میلیون نفر در استان 
اصفهان است از این رو تامین آب شرب سالم خط قرمز ما در 

این شهرستان به شمار مى آید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
هم در آیین افتتاح این پروژه گفت: در دهه فجر امسال 28 
طرح آبرســانى بزرگ با هدف تامین آب آشامیدنى سالم و 
پایدار در 90 روستاى اصفهان اجرا شد که 65 هزار نفر از آن 
برخوردار مى شوند.محمدحسین قرائتى افزود: پروژه آبرسانى 
افتتاح شده از خط انتقال به باغبهادران از تصفیه خانه باباشیخ 
على در مدار قرار مى گیرد. ولى فعًال از چاه شبه فلمن اجرا 
مى شود.وى افزود: این پروژه داراى 18 کیلومتر خط انتقال و 
24 کیلومتر اصالح شبکه با اعتبار بالغ بر شش میلیارد و 700 
میلیون تومان است که چهار میلیارد و 700 میلیون تومان 
هزینه و یک میلیارد  و 700 میلیــون تومان نیز از اعتبارات 

صندوق توسعه در نظر گرفته شده است.

آبرسانى به 8 روستا

ساسان اکبرزاده

در آئین تکریم و پاسداشت مدیر قبلى و معارفه مدیر کل 
جدید ثبت احوال اســتان اصفهان- معاون وزیر کشور و 
رئیس سازمان ثبت احوال، با معرفى حسین غفرانى کجانى 
به عنوان مدیر کل جدید ثبت احوال استان اصفهان- از 
خدمات ارزنده تورج حاجى رحیمیان مدیر کل قبلى در طى 

چهار سال فعالیت قدردانى شد.
در این آئین که در کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان و 
با حضور جمعى از مدیران  دستگاه هاى اجرایى استان- 
روئساى ادارات ثبت احوال و ... برگزار شد ابتدا مدیر کل 
سابق ثبت احوال استان اصفهان پشت تریبون قرار گرفت 
و با ارائه گزارشى از فعالیت هاى انجام شده در چهار سال 
گذشته گفت: در بهمن ماه سال 91 که ثبت احوال استان را 
تحویل گرفتم به اذعان مسئوالن سازمان ثبت احوال، این 
اداره در بخش هاى مختلف در رده هاى 29 تا 31 در بین 
استان هاى کشور قرار داشــت که در شأن استانى چون 
اصفهان نبود که من قول دادم استان اصفهان را به جایگاه 
واقعى و حقیقى خود برســانم و به لطــف  خدا و تالش 
همکاران، امروز توانستیم در بسیارى از بخش هاى ثبت 
احوال استان اصفهان رتبه هاى برتر و اول را بدست آوریم.

تورج حاجى رحیمیان با بیان اینکه سیســتم محورى و 
تشــکیالتى کارکردن ســرلوحه کار قرار گرفت افزود: 
علیرغم  مشکالت مالى، در این مدت توانستیم تجهیزات 
فرســوده را بروز کرده ، فیبر نورى برقــرار کرده، تعداد 
چاپگرها را افزایش داده و تا امروز 125 ایســتگاه کارت 

هوشمند را در استان فعال سازیم.
وى ادامــه داد: با هــدف آموزش محورى بــراى همه، 
دوره هاى آموزش برگزار کردیم و توانســتیم اعتبارات 
عمرانى را رشد دهیم و رسیدگى به کارکنان با برگزارى 
جشن هاى مختلف و بى نظیر در اولویت بود و تنها استانى 
بودیم که افزایش 20 درصدى در حقوق کارکنان ایجاد 

نمودیم.
حاجى رحیمیان تعامل با ادارات، دســتگاه ها  و نهادها، 
افزایش دفاتر پیشخوان، برگزارى مرتب شوراى معاونین 
و پیگیرى مصوبات، پرداخت دیون بازنشستگان، ارتباط 
تنگاتنگ براى برگــزارى انتخابات، اســتخدام نیروى 
جدید و ... را بخشى از فعالیت هاى انجام شده برشمرد و با 
بیان نکاتى گفت: ما تنها استانى در کشور بودیم که هفته 

ثبت احوال را بخوبى برگزار کردیم و آئین نامه و شوراى 
راهبردى جمعیت ابتکارى بود که از استان اصفهان آغاز 
شــد و افتخارى براى ما بود وحتى توانســتیم در تحقق 
درآمد هاى مصوب و در جشنواره شهید رجایى رتبه اول را 

در شاخص هاى ارزیابى عملکرد کسب کنیم.
وى البته نوید داد موفقیت هاى ثبت احوال استان اصفهان  
با مدیریت جدید و توسط برادرى فرهیخته، توانمند و بومى 

همچنان در سال هاى آینده استمرار خواهد داشت.
مدیر کل سابق ثبت احوال استان اصفهان معتقد است در 
این مسیر برخى حاشیه ها هم ایجاد شد که قرار است در 

این راستا با خدا معامله شود.
حاجى رحیمیان با بیان اینکه انتظارات بعد از 37 سال از 
پیروزى انقالب اسالمى آن است که جمهورى اسالمى 
به مدیریت انقالبى نزدیک شود و آرمان ها مد نظر باشد 
گفت: مدیرانى کــه امروز در کشــور تربیت و منصوب 
مى شوند باید کمترین برداشت ولى بیشترین بازدهى را 

داشته باشند و طلبکار نظام نباشند نه اینکه برداشت هاى 
نجومى داشته باشند و کارآیى هم نداشته باشند.

وى از آسیب شناسى خود از مدیریت در کشور هم گفت و 
اینکه بهره گیرى از جوانان شایسته در پست هاى مدیریتى 
باید مد نظر قرار گرفته نه اینکه جوانان فقط هدف گلوله 

داعش قرار بگیرند.
حاجى رحیمیان گفت: در نظام جمهورى اسالمى مدیر باید 
سیاسى و نه سیب زمینى باشد و سیاسى بودن با جناحى 
بودن فرق مى کند و من هیچوقت در کارم تصمیم سیاسى 
نگرفتم و در حقیقت جریانات اصلى سیاسى به نظام ضربه 
نمى زند، مدیران تربیت شــده باید براى انقالب هزینه 
کنند که اگر صدق و صفا باشــد برکت هم در کار ایجاد 

خواهد شد.
وى با شــکرگزارى به درگاه خداوند در طى چهار سال 
فعالیت خود در ثبت احوال اســتان اصفهــان این را هم 
گفت که خودم سه ماه پیش مى خواستم این مسئولیت 

را واگذار کنم.
■■■

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور هم 
از تالش مدیر کل قبلى ثبت احوال استان اصفهان تشکر 
کرده و از مدیر کل جدید به عنوان سرباز نظام، فردى آگاه، 
متعهد، با تجربه و کاردان و داراى سوابق درخشان یاد کرد.

حمید درخشــان نیا افزود: باید در ســازمان ثبت احوال 
روحیه اى ایجاد شــود تا افراد بومى سازمان، پست هاى 
مدیریتى را احراز کنند که مدیرکل جدید ثبت احوال استان 
اصفهان از آن  جمله است. وى با بیان اینکه امروز سازمان 
ثبت احوال با گذشته تفاوت داشته و الکترونیکى و بروز 
شده است گفت: امروز ما پایگاه اطالعات  جمعیت کشور را 
ایجاد کرده ایم و 120 میلیون سند آحاد مردم در این پایگاه 
جمع آورى شده و 130 اداره، مؤسسه خصوصى ، نهاد و... 
از خدمات این پایگاه استفاده کرده و به آن متصل هستند 
و در هر ثانیه 10 میلیون استعالم در این پایگاه پاسخ داده 

مى شود و در 200 هزار نقطه کشور سرویس دهى داریم.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا پایان سال 97 
براى 65 میلیون نفر از جمعیت باالى 15 ســال کشور 
کارت ملى هوشمند صادر خواهد شد و دولت الکترونیک 
تحقق مى یابد. این در حالى اســت که تا امروز براى 18 
میلیون نفر در کشور کارت ملى هوشمند صادر شده است 
و سعى داریم کارت ملى هوشــمند صادر شده را با پست 
درب منزل به مردم تحویل دهیم که این کار آغاز شــده

 است. 
■■■

مدیر کل جدید ثبت احوال استان اصفهان هم در سخنان 
کوتاهى به عنوان چهاردهمین مدیر کل ثبت احوال استان 
اصفهان گفت: توجه و درك مردم ، شــرکت گسترده در 
هیأت هــاى اجرایى انتخابات شــوراها و میان دوره اى 
مجلس، اجراى پروژه کارت هوشــمند، تالش در جهت 
بهبود وضع معیشــتى همکاران، فعالیت هاى عمرانى، 

حاکمیت ارزش ها و ... بخشى از برنامه هاى ماست.
حسین غفرانى کجانى که داراى سابقه 28 ساله در ثبت 
احوال است گفت: قول مى دهم با همکارى همه همکاران 
و با دلســوزى، به مردم و مراجعین خدمات مطلوب ارائه 

دهیم.
وى از تالش هــاى مدیر کل قبلى در طى چهار ســال 
گذشته، جامعه خّیرین و مسئوالن استان قدردانى کرد و 
گفت: از اندوخته هاى گذشته براى پیشرفت و دست یابى 

به اهداف در آینده استفاده خواهم کرد.
شایان ذکر است سازمان بسیج جامعه مهندسین استان 
اصفهان نیز در پارچه نوشــته اى در ســالن  اجتماعات 
کتابخانه مرکزى اصفهان مدیریت درخشــان، موفق، 
مقتدرانه، بى حاشیه و اخالق مدارانه تورج حاجى رحیمیان 
در طول چهار سال تصدى مسئولیت ثبت احوال استان 
اصفهان را مایه مباهات و افتخار جوانان ارزشى و بسیجى 
اصفهان دانستند و اظهار امیدوارى کردند وى در سنگر 
دیگرى در نظــام مقدس جمهورى اســالمى ایران به 
فعالیت خود ادامــه دهد. همچنین در ایــن آئین از قول 
شهردار اصفهان گفته شد تورج حاجى رحیمیان به عنوان 
مشاور شهردار اصفهان منصوب و به زودى در یک پست 
مدیریتى در شــهردارى اصفهان به فعالیــت خود ادامه 

خواهد داد.

مدیر کل سابق ثبت احوال با اشاره به لزوم بهره گیرى جوانان در پست هاى مدیریتى:

جوانان نباید فقط مقابل گلوله داعش قرار بگیرند
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ویترین

توزیع نامحدود برنج و شکر 
براى تنظیم بازار

یک مقام مسـئول گفت: براسـاس مصوبات کارگروه 
تنظیم بازار ، تا پایـان فروردین ماه سـال آینده برنج و 
شکر به میزان نامحدود در فروشگاه هاى زنجیره اى و 

تعاونى هاى مصرف کشور توزیع خواهد شد.
حسن عباسى معروفان، در خصوص تنظیم بازار شب 
عید کاالهاى اساسـى اظهارداشـت: طبـق مصوبات 
کارگروه تنظیم بازارکشـور، از ابتداى بهمن ماه توزیع 
نامحـدود برنـج وارداتى و شـکر توسـط این شـرکت 
در فروشـگاه هاى زنجیره اى و تعاونى هـاى مصرف، 
آغازشده و تا پایان فروردین ماه سـال 96 ادامه خواهد 

داشت.

کدام رشته ها 
سرعت اشتغال باالیى دارند؟

معـاون وزیـر تعـاون مى گویـد: بایـد از ظرفیت هـا 
و مزیت هـاى بومـى مناطـق کشـور در جهـت ایجاد 
فرصت هـاى شـغلى جدیـد بـراى دانـش آموختگان 

استفاده کنیم.
عیسى منصورى از گردشگرى و IT به عنوان دو رشته 
اشـتغالزا در کشـور نام برد و گفت: این دو رشته داراى 
سرعت اشتغال باالیى هستند که بر اساس اولویت بندى 
در مناطق کشور مورد توجه قرار گرفته اند به نحوى که 
در استان مازندران برنامه توسعه IT و گردشگرى را آغاز 
کرده ایم و گردشگرى سالمت و بومگردى را در استان 
کرمانشاه و توسعه صنایع دستى، IT و زنبوردارى را در 

استان کردستان در دستور کار قرار داده ایم.
وى درباره طرح تکاپو و حمایـت از کارآفرینان در این 
طرح گفت: در وزارت تعاون فرآیند جدیدى از اشـتغال 
را تعریـف کرده ایم که بخشـى از آن توسـعه اشـتغال 
منطقه اى یا تکاپو اسـت و در این طرح تسـهیالت به 
کارآفرینانـى پرداخت مى شـود که پیش از این شـغل 
ایجاد کرده اند و در حال حاضر درصدد توسعه طرح هاى 

کارآفرینى خود و جذب کارجویان بیشتر هستند.

نگرانى هندى ها از به تأخیر 
افتادن صادرات برنج به ایران

آژانس رتبه بندى اعتبار ICRA هند در گزارشى اعالم 
کرد تأخیر در ازسرگیرى واردات برنج باسماتى از سوى 

ایران، ممکن است مانع بهبود صادرات این کاال شود.
این آژانس با توجه به تولید ناکافى برنج داخلى و کاهش 
سطح ذخایر براى تأمین تقاضا در ایران، تأخیر در روند 
واردات از سوى این کشور را موقتى ارزیابى کرده است.

از نظر ICRA، قیمـت 850 دالر هر تـن برنج ممکن 
است مانع بیشـترى براى صنعت برنج باسماتى ایجاد 
کند زیرا در طول فصل اخیر، قیمت برنج باسماتى 20 تا 
25 درصد باال رفته است. با این همه این آژانس معتقد 
است باید دریافت سفارش از ایران پس از لغو ممنوعیت 

واردات را دید.
به گفته «دیپـاك جوت وانى» دسـتیار نایب رئیس در 
ICRA، ایران یک مقصد بـزرگ صادراتى براى برنج 
باسماتى هند است و کاهش تقاضا از سـوى ایران، در 

کاهش صادرات هند نقش داشته است.

قالیشویى هاى تقلبى 
معضل بازار شب عید

رئیس اتحادیه قالیشویى درباره فعالیت قالیشویى هاى 
تقلبى و معضل این افراد در بازار هشدار داد.

حمید محمدى کمسرخ با اشاره به اینکه این قالیشویان 
فقط در یک مـاه بیش از سـال جدیـد وارد این صنف 
مـى شـوند، افـزود: 40 تـا 50 درصـد شـکایت هاى 
مردمى در این دوره، از قالیشویى هاى تقلبى است که 
فرش هاى تحویل گرفته را پس نمى دهند یا به صورت 

صدمه دیده به مشترى تحویل داده مى شود.
وى گفت: قالیشویى هاى تقلبى با چاپ تراکت و کارت 
با یک شماره تلفن همراه و وانت، فعالیت مى کنند که 
به دلیل نداشتن نشانى ؛ امکان پیگیرى شکایت هاى 

مردمى هم مقدور نیست.
محمـدى بـا اشـاره بـه لـزوم همـکارى مخابـرات 
و قـوه قضائیه بـراى قطع تلفـن این افـراد ادامـه داد: 
قالیشـویى هاى متقلب با ارائه شـماره ثبت و کدهاى 
تقلبى، مـردم را گمـراه و فرش هـاى آنهـا را دریافت 

مى کنند.

رئیس مجمع ملى صادرکنندگان دام زنده کشور از ایجاد 
زنجیره توزیع گوشت قرمز خبر داد و پیش بینى کرد، با 
اقدامات اخیر وزارت جهادکشاورزى قیمت گوشت قرمز 

تا نیمه اول اسفندماه سال جارى متعادل شود.
منصور پوریان افزود: شرکت پشــتیبانى امور دام براى 
تنظیم بازار گوشــت قرمز اقدام به واردات گوشت گرم 
گوسفندى کرد اما به دلیل وجود دالالن این محصوالت 
با قیمت هاى کیلویى 290هزار ریال خریدارى و با نرخ 
325 هزار ریال فروخته مى شد که تا زمانى که به دست 
مصرف کننده برسد، قیمت ها به بیش از 350 هزار ریال 

مى رسید.

وى تصریح کرد: بنابراین وزارت جهاد کشاورزى براى 
تعدیل قیمت بازار گوشت قرمز به تازگى عالوه بر تأمین 
دام زنده از منابع داخلى به توزیع گســترده گوشت گرم 
گوسفندى روزانه به میزان دو هزارتن اقدام کرده است.

وى اضافه کرد: در صورتى که گوشــت گوسفندى به 
شکل شقه کامل عرضه شــود، مى تواند شرایط خوبى 
براى ســوء اســتفاده دالالن در عرضه این محصول 
ایجاد کند به طورى که هرکیلوگرم الشــه را به جاى 
قیمت 290 هزار ریال، 340 هزار ریال عرضه کنند اما 
در صورت چهارتکه شدن الشه، دیگر این امکان وجود 

ندارد.

وزیر کار مى گویــد: تا آنجایى که مى توانســتیم یارانه 
ثروتمندان را حــذف کردیم و تــالش مى کنیم نظام 
شناسایى را تقویت و دقت کنیم تا یارانه نیازمندان حذف 

نشود.
على ربیعى از شناسایى ده میلیون خانوار داراى سوء تغذیه 
و توزیع بسته حمایت غذایى در شب عید خبر داد و گفت: 
یک مرحله از توزیع بســته غذایى با اعتبار 200 میلیارد 
تومان در حال انجام است و بسته دیگر نزدیک شب عید 

توزیع مى شود.
وى از افزایش نرخ مشــارکت بانوان در اشتغال خبر داد 
و با اشــاره به روند تغییرات جمعیت فعال و غیرفعال و 

نرخ مشــارکت گفت: هم اکنون نرخ مشارکت نیروى 
کار به 40/4 رســیده و جمعیت فعال 26 میلیون و 370 

هزار نفر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى نــرخ بیکارى فعلى را 
12/7 درصد ذکر کرد و از ایجاد 700 هزار شغل در سال 

آینده خبر داد.
ربیعى با قطعى دانســتن ایجاد 700 هزار شــغل ابراز 
امیدوارى کرد در حوزه ICT در ســال آینده 120 هزار 
شغل به وجود مى آید و با 1/5میلیارد دالرى که از محل 
صندوق توسعه ملى اختصاص مى یابد هدفگذارى یک 

میلیون شغل در سال محقق شود.

قیمت گوشت گوسفندى از 
نیمه اسفند متعادل مى شود

ایجاد 700 هزار شغل در سال 
96 قطعى است

 GAP طرح آناتولى جنوب شــرقى که بــه اختصار
خوانده مى شــود، طرحى عمرانى است که بر پایه  آن 
دولت ترکیه در نظر دارد مجموعه اى از سد و نیروگاه 
برق آبى را بر بخش باالیى رودخانه هاى دجله و فرات 

بسازد.
به گزارش خبرآنالین در این طرح، 14 ســد بر روى 
فرات، هشت سد بر دجله و ســرجمع 19 نیروگاه برق 
آبى ساخته خواهد شــد. پس از تکمیل این طرح قرار 
اســت 1/7میلیون هکتار زمین کشاورزى را آبیارى و 

ساالنه 55 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند.
نخستین سازه بزرگ این طرح، سد «آتاتورك» بود که 
در سال 1992 با ظرفیت 48 میلیارد متر مکعب تکمیل 
شد. این سد ســبب افزایش شدید سطح زیر کشت در 

جنوب دریاچه  سد شــده که مى توان در عکس هاى 
ماهواره اى به خوبى آن را تشخیص داد.

با تکمیل نهایى طرح «گاپ»، ترکیه حدود 45 درصد 
آب رودخانه هاى دجله و فــرات را کنترل خواهد کرد. 
بر پایه  برخى برآوردها، اثر تجمعى برداشت آب براى 
کشاورزى و صنعت، تبخیر از سطح دریاچه  سدها، به 
هم خوردن سامانه  آب شناختى (هیدرولوژیک) حوضه  
آبخیز ایــن دو رودخانه و اثر تغییــر اقلیم و گرمایش 
زمین، مى تواند در یکى دو دهه  آینده سبب کاهش آب 

ورودى به عراق تا میزان 80 رصد شود.
رودخانه فرات از ترکیه وارد سوریه شده و با گذر از این 
کشور، وارد عراق و در نهایت به تاالب «هورالعظیم» 
سرازیر مى شــود. رودخانه دجله نیز مستقیمًا از ترکیه 

وارد عراق شده و بعد از آبیارى این کشور، سرانجام به 
تاالب هورالعظیم مى رسد، بنابراین عمده آب ورودى 
این تاالب مرزى با ایران از طریق دجله و فرات تأمین 

مى شود.
سدسازى هاى ترکیه مورد اعتراض فعاالن مدنى نیز 
قرار دارد زیرا حدود 550 سایت باستانى و آثارى از دو 
هزار سال قبل از میالد تا پایان حکومت عثمانى را زیر 

آب مى برد.
یکى از مهمترین ســدهاى این طرح، سد «ایلیسو» 
است که محمد درویش مدیر کل دفتر مشارکت هاى 
مردمى ســازمان حفاظت محیط زیست هفته گذشته 
در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جــوان، در خصوص 
این طرح و پیامدهاى زیســت محیطى آن در منطقه 

به نکات مهمى اشــاره داشت: ساخت ســد ایلیسو با 
گنجایش 43 میلیارد متر مکعب و ظرفیتى معادل سه 
برابر بزرگ ترین سد ایران یعنى کرخه در حال انجام 

است.
ایران یکى از متضررین اصلى مهار حقابه رودخانه هاى 
دجله و فرات در منطقه اســت و خشک شدن تاالب 
هاى مرکزى عراق و سوریه، تبدیل تاالب هورالعظیم 
به بزرگ ترین کانــون بحرانى ریزگــرد در منطقه، 
درگیرى 25 استان غربى و مرکزى کشورمان با معضل 
ریزگردها و افزایش چشــمگیر این مسئله نمونه اى از 

ارمغان حذف حقابه دجله و فرات است.
نابودى بیش از 6/5 میلیون هکتار از اراضى کشاورزى 
عراق، سوریه، ایجاد کانون هاى فرسایش بادى و تولید 

گرد و خاك، خشکى عراق و گرد و غبار برخاسته از این 
کشور بر روى ایران از دیگر آسیب هاى جبران  ناپذیر 

اقدام دولت ترکیه با احداث سدهاى گاپ است.
دولــت ترکیه بــا سوءاســتفاده از وضعیــت امنیتى 
کشــورهاى منطقه که درگیر گروه هاى تروریســتى 
داعش و تکفیرى هستند، حقابه این رودخانه ها را که از 
عراق و سوریه مى گذرد، از 750 متر مکعب در ثانیه به 

250 متر مکعب در ثانیه رسانده است.
طبق نظر این مقام مســئول اگر ساخت سد ایلیسو به 
اتمام برسد، کار همه ما تمام است و همه نقاط کشور ما 
درگیر ریزگرد خواهد شد، بنابراین ایران هر چه زودتر 
باید از تکمیل این سد که تا سال 2019 افتتاح خواهد 

شد، جلوگیرى کند.

پیش بینى روزهاى پر از خاك، این بار براى کل کشور

ترکیه 
این سد را بسازد

کار ایران تمام است 

اپراتــور اول ارتباطى کشــور براى پرداخــت بدهى هاى 
مشترکان خود به شــکل اقساطى، شــرایطى را در نظر 

گرفته است.
به گزارش ایسنا، طبق آنچه روى سایت این اپراتور اعالم 
شده مشترکان تلفن همراهى که در وضعیت نرمال یا قطع 
هســتند و یا مبلغ بدهى آنها حداقل ده هزار تومان است 
مى توانند از طریق پرتال همراه اول یا مراکز تلفن ثابت اقدام 

به تقسیط بدهى خود کنند.
البته جهت تقسیط بدهى تلفن هاى تخلیه سلب امتیازى 
صرفاً بایستى مالک تلفن همراه به همراه کارت شناسایى 

معتبر به یکى از مراکز تلفن ثابت مراجعه کند.
در این شرایط در طول مدتى که مشترك در حال پرداخت 
قسط هاى قبض خود اســت محدودیت هایى نیز براى او 
اعمال مى شود. به عنوان مثال سرویس رومینگ بین الملل 
او قطع شده و محدودیت سقف مکالمات تا مبلغ 80 درصد 
از 500 هزار ریال را دارا خواهد بود. همچنین براى جلوگیرى 
از عدم نقل و انتقال سیمکارت تا زمان پایان پرداخت اقساط 
قطع صورى تقســیط صورت خواهد گرفت. البته پس از 
پرداخت آخرین قسط این وضعیت دوباره به حالت اول خود 

بازگشته و نرمال مى شود.
نکته دیگر آنکه اگر مشترکى پس از قسط بندى مبلغ قبض 
خود، نسبت به پرداخت قسط اول اهمال کند خط او پس از 

سررسید قسط قطع خواهد شد در این وضعیت اگر وضعیت 
قسط مربوطه پرداخت شــود خط بدون مراجعه حضورى 
پس از 24 ساعت مجدداً وصل خواهد شد. اما اگر مشترکى 
تا فرارسیدن زمان قســط بعدى نسبت به پرداخت اقساط 
خود اقدام نکند ســه روز پس از سررســید قسط دوم خط 
مشترك قطع مى شود. در این شرایط مشترك از وضعیت 
تقسیط خارج شده و مانده بدهى او به صورت حسابش باز 
خواهد گشــت. عالوه بر این کلیه محدودیت هاى اعمال 
شده تقسیط حذف و خط او به وضعیت عادى بر مى گردد. 
در چنین شرایطى مشترك ملزم است براى وصل مجدد خط 
خود به مراکز تلفن ثابت مراجعه کرده و مبلغ بدهى خود را 

به روز پرداخت کند.
مشترکانى که در وضعیت تسویه حســاب اقساط هستند 
مى توانند بــا مراجعه به مراکز ثابت نســبت به اخذ قبض 
میانه دوره به روز و پرداخت آن جهت وصل تلفن خود نسبت 
به تثبیت مجــدد خود اقدام کنند. امــکان پرداخت قبض 
میان دوره به روز از طریق پرتال همراه اول نیز میسر است اما 
براى وصل خط مشمول خط اقساط مجدد مشترك باید به 

یکى از مراکز تلفن ثابت مراجعه کند.
هر مشترك در طول ســال تنها یک بار مى تواند از طریق 

اقساط به شکل مراجعه به سایت اقدام کند.

شرایط پرداخت اقساطى قبض هاى موبایل

عضو کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى مجلس، از قاچاق خاك انتقاد کرد.
عباس پاپى زاده در توضیح وضعیت قاچاق خاك و جزئیات الیحه حفاظت از خاك، گفت: الیحه حفاظت از خاك از دو سال 

گذشته در مجلس مطرح شده اما دولت فرصتى را خواست که این الیحه را دوباره تنظیم و اصالح کند .
وى با بیان اینکه خأل قانونى و عدم شفافیت در دوره هاى اخیر سبب افزایش قاچاق خاك شده است، تصریح کرد: متأسفانه 
در حال حاضر قاچاق خاك وجود دارد و نه تنها گمرك به کشــف آن نپرداخته بلکه سایر دستگاه هاى مربوطه هم اقدام 
به شناسایى قاچاقچیان و نظارت بر خروج خاك از کشور نمى کنند. پاپى زاده با انتقاد از عملکرد دستگاه هاى ذیربط در 
جلوگیرى از قاچاق خاك، ادامه داد: کشف هاى تصادفى و مکرر قاچاق خاك نشان از شدت این اقدامات دارد، واقعیت آن 
است که براى هر سانتیمتر تولید خاك چند صد سال زمان صرف مى شود؛ خاك جزو منابع ملى و بین نسلى است به نوعى 
که حق فروش آن را نداریم و تنها کانى هاى معدنى مانند سنگ هاى زینتى را مى توانیم به فروش برسانیم اما خاك نباید 

به فروش برسد هر چند هم اکنون خاك هاى حاصلخیز در قالب کانى هاى معدنى قاچاق مى شود.

افزایش قاچاق خاك

تشدید فعالیت گشت هاى 
تعزیرات بر بازار شب عید

مدیرکل نظارت و هماهنگى گشت هاى مشترك 
ســازمان تعزیــرات حکومتى گفــت: فعالیت 
گشت هاى مشــترك ســازمان تعزیرات در ایام 
نوروز از 28 بهمن ماه آغاز شده و تا 15 فروردین 

سال 96 ادامه دارد. 
محمدحسن سرابیان اظهار داشت: ما کارمندان 
را به صورت آماده باش درآوردیم و با هماهنگى 
با دســتگاه هاى نظارتى ضمن تشــدید فعالیت 
گشت هاى مشترك، شعبى را به صورت مشترك 
و کشــیک در مراکز ادارات کل و شهرستان ها 

فعال کرده ایم.
 وى افزود: این گشت ها با حضور در محل وقوع 
تخلف، در اسرع وقت موضوع را بررسى  و با تخلف 

برخورد مى کند.

اتومبیل هاى با کیفیت ایرانى 
همراه با نوروز مى آیند

مدیر عامل سازمان گســترش و نوسازى صنایع 
ایران از نهایى شدن شــش قرارداد خودرویى تا 
پایان ســال جارى خبر داد و اظهار داشت: مردم 
در ســال 1396 به صورت ملموس شاهد ورود 

اتومبیل هایى با کیفیت بیشتر خواهند بود.
منصور معظمى با اشاره به اینکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سال 1395 محدودیت هایى را 
براى واردات کاال در نظر گرفت، بیان کرد: شش 
قرارداد خودرویى تا پایان ســال نهایى مى شود 
که این خودروها از نظر شــرایط کیفى وضعیت 
مطلوب ترى دارند و نکته اى که باید به آن اشاره 
کرد این اســت که تمامــى قراردادها به صورت 

مشارکتى است.

براساس آمار گمرك در ده ماهه نخست سال 95، بیش 
از3000 تن تیغ سلمانى و ریش تراش وارد کشور شده 

است.
به گزارش میزان، براســاس آمار گمــرك در ده ماهه 
نخســت ســال جارى بیش از3164 تن تیغ سلمانى و 
ریش تراش به صورت یک لبه و دولبه وارد کشور شده 

است.
گفتنى است تیغ از 18 کشور جهان از جمله آلمان، امارات 
متحده عربى، ایاالت متحده آمریکا، بلژیک، فرانســه، 
ژاپن، چین و یونان وارد ایران شده و در این بین بلژیک 

بزرگ ترین صادر کننده شارژر به کشور بوده است.

اخیراً خبرى درباره دسترسى غیرمجاز به اطالعات مشترکان 
یکى از اپراتورهاى تلفن همراه در فضاى مجازى منتشــر 

شده است.
به گزارش فارس، در این خبر ادعا شده که از طریق یک ابزار 
هک، از راه پنل کنترل حساب اینترنتى امکان تغییر غیرمجاز 
رمز حساب و سپس ورود به حساب و در نتیجه دسترسى به 

برخى اطالعات مشترکان امکانپذیر شده است.
همچنین پیرو این اعالم به مشــترکان توصیه شــده براى 
جلوگیرى از امکان نفوذ، با ورود به قسمت الگین سایت اپراتور 
مربوطه و وارد کردن شــماره تلفن موبایل خود، چند بار رمز 

اشتباه را وارد کنند تا اکانت قفل شود و قابل دسترس نباشد.

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهى سازمان حفظ نباتات با 
بیان اینکه شرایط محیطى کشور براى هجوم ملخ هاى 
صحرایى آماده اســت، نحوه ورود این ملخ ها را تشریح 

کرد.
مهدى قائمیان اظهارداشــت: درحال حاضر وضعیت 
ملخ صحرایى در حاشیه دریاى ســرخ بحرانى است و 
کشورهایى که در حاشیه این دریا قرار دارند درحال انجام 

عملیات مبارزه با این ملخ هستند.
وى اضافه کرد: آنچه سازمان حفظ نباتات را نگران کرده 
بارندگى هایى بوده که اخیراً در جنوب و جنوب شــرقى 
کشور اتفاق افتاده اســت؛ معموًال در این فصل از سال، 
جمعیت ملخ صحرایى در حاشیه دریاى سرخ افزایش پیدا 
مى کند و در صورتى که شــرایط آب و هوایى در جنوب 
و جنوب شرقى ایران مساعد باشد، احتمال هجوم این 

آفات به مناطق مذکور زیاد مى شود.

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهى سازمان حفظ نباتات 
با بیان اینکه این ملخ ها االن در کشور ما حضور ندارند، 
تصریح کرد: اما شرایط محیطى براى حضور آنها درحال 

آماده شدن است.
قائمیان ادامه داد: پیش بینى مى شود در پى بارندگى هاى 
رخ داده، اواخر اسفندماه پوشش گیاهى در جنوب و جنوب 
شرقى ایران براى تغذیه ملخ ها مناسب شود، بنابراین هم 
احتمال حضور ملخ هاى مهاجر افزایش پیدا مى کند و هم  
ممکن است جمعیت ملخ هایى که در داخل کشور و در 

تنگه جازموریان وجود دارند، گسترش پیدا کند.
وى با اشاره به اینکه درحال حاضر بر روى سایت فائو، 
کشورهایى مانند  عربستان سعودى، مصر، یمن و اریتره 
با رنگ زرد مشخص شــده اند، افزود: این یعنى احتمال 
انجام مبارزه با ملخ در کشورهاى مذکور وجود دارد و آنها 

باید به شدت مراقب باشند.

واردات3000تن
تیغ سلمانى و ریش تراش

نفوذ به
 اطالعات مشترکان موبایل

بارندگى،انگیزه هجوم راباال برد

خودکشى ملخ ها براى رسیدن به ایران!



ورزش ٢٨٨٣دوشنبه  ٢  اسفند  ماه ٠٧

ذوب آهنى ها در امارات
 تيم فوتبـال ذوب آهن كـه در هفته نخسـت مرحله 
گروهى ليگ قهرمانان آسـيا بايد روز سه شـنبه سوم 
اسـفند در امارات به مصـاف العيـن بـرود راهى اين 

كشور شد.
كاروان ذوب آهن ديروز اصفهان را به مقصد شارجه 
ترك كرد و سپس از شارجه با اتوبوس راهى العين شد. 
اولين تمرين ذوب آهن قبل از مصاف با العين در اين 

شهر برگزار مى شود.
ديدار دو تيـم از هفته نخسـت مرحلـه گروهى ليگ 
قهرمانان آسيا روز سه شنبه سوم اسفند از ساعت ١٨ 
و ٤٥ دقيقه به وقـت ايران در ورزشـگاه العين برگزار 

مى شود.

اخطارهايى به قيمت دربى
در ديدار برابر پرسـپوليس از هفته بيست و دوم ليگ 
برتر اتفـاق عجيبى افتـاد و آن اينكه هـر بازيكنى از 
سـپاهان كارت زرد گرفت ديدار بعدى ايـن تيم را از 

دست داد.
مهرداد محمـدى، لى اوليويـرا و احسـان حاج صفى 
سـه بازيكن سـپاهان بودند كه به ترتيـب در دقايق 
٣٢، ٥٥ و ٧٠ مسـابقه از محمدرضـا اكبريـان اخطار 
گرفتند. حاج صفى در دقايق پايانى مسابقه كارت زرد 
دوم را هم دريافت كرد و از زمين مسـابقه اخراج شد.
به اين ترتيب، محمـدى، اوليويـرا و حاج صفى ديدار 
بعدى سـپاهان از هفته بيست و سـوم ليگ برتر را از 
دست دادند. اين مسابقه در قالب شصتمين شهرآورد 

فوتبال اصفهان برابر ذوب آهن برگزار خواهد شد.

قانون شكنى كاوه رضايى
پس از برد استقالل مقابل ذوب آهن در اصفهان بود 
كه اين دستور صادر شد. بازيكنان هنوز سراغ گوشى 
هاى موبايلشـان نرفته بودند كه به آنها گفته شـد به 
هيچ عنوان حق ندارند در مدت زمـان باقيمانده تا دو 
بازى بعدى ليگ قهرمانان آسيا نه مصاحبه كنند و نه 
حتى در اينستاگرام پسـت بگذارند. اين محدوديت با 
توجه به شرايط روحى، روانى بازيكنان استقالل براى 

ديدارهاى ليگ قهرمانان آسيا در نظر گرفته شد.
پـس از ايـن تصميـم بعضـى از بازيكنان اسـتقالل 
فعاليتشـان در شـبكه هاى اجتماعى را به بعد از اين 
دو ديدار موكـول كردند اما در اين ميـان بازيكنى كه 
قانون را زيـر پا گذاشـت كاوه رضايى اسـت كه چند 
روز گذشـته به مانند هميشه در شبكه هاى اجتماعى 

فعال بوده است.

 

 من از پنالتى مى ترسم!
 سيدجالل حسينى در خصوص پنالتى عجيب رامين 
رضائيـان و مهدى طارمى به شـيوه مسـى و سـوارز 
گفت: وا... من از پنالتى عادى هم مى ترسم و معموًال 
چشـمانم را مى بندم چه برسـد به اين پنالتى عجيب. 
اين كار سـختى بود و بچه هاى ما بـه خوبى از عهده 
آن برآمده اند و نشـان دادند كامًال هماهنگ شده اين 

حركت را انجام داده اند. 

 

در آمد ميلياردى پرسپوليس
روزنامه مطرح عربسـتانى از ولخرجى يكى از شيوخ 
طرفدار الهالل براى خريد بليت هاى بازى اين تيم با 

پرسپوليس خبر داد.
در خبر روزنامه «الرياضيه» آمده اسـت: «با توجه به 
ميزبانى پرسپوليس در هفته اول ليگ قهرمانان يكى 
از شيوخ ثروتمند طرفدار الهالل با همكارى يك فرد 
عمانى ١٣ هزار بليت بازى سـه شنبه شب را با قيمت 
هر بليت ٥٠ ريال عمان (٥٠٠ هزار تومان) خريدارى 
كرده تا زمينه حضور رايگان طرفداران سعودى را براى 

حمايت از الهالل فراهم كند.» 
در ادامه اين گزارش آمده است: «باشگاه پرسپوليس 
حتى برخى از سكوهاى ورزشگاه را با رقمى در حدود 
٢٠٠ ريال عمان(٢ ميليون تومان) به طرف سـعودى 
فروخته اسـت كه با احتسـاب ١٣ هزار بليت فروخته 
شده ميزبان ايرانى درآمدى چند ميلياردى از اين بازى 
خواهد داشت گرچه پرسپوليسى ها حاضر به بيان رقم 

دقيق معامله شده در اين پروسه نشدند.»

تايم اوت

به دســت آوردن ٤ امتيــاز از دو بــازى ابتدايى روى
 نيمكت نفت آبادان، از فيــروز كريمى يك ناجى براى 
آبادانى ها ســاخته بود اما نفت در پنج مســابقه بعدى 
ســه شكســت را تجربه كرد و تنها ٢ امتياز به دســت 
آورد تا شــرايط نفت آبادان در جدول ليگ نگران كننده 
شــود. شكســت ســنگين در مقابل پديده، شرايطى 
را بــه وجــود آورد كــه به جــاى پرتاب  شــعارهاى

ســتايش آميز از ســكوها به نيمكت، هواداران نفت با 
پرتاب سنگ از سرمربى  تيمشــان پذيرايى كنند. آنها 
براى نمايان كردن بى ميلى شــان بــه ادامه همكارى 
باشــگاه با فيروز كريمــى، با روش پرتاب ســنگ به 

اين مربى اعتــراض كردند. اعتراضى كــه ثابت كرد 
پيوند فيــروز و آبادانى ها، ديگر  هرگــز برقرار نخواهد

 شد. 
نفت، ليگ شانزدهم را با دست نشان  كامًال خوب آغاز 
كرده بود اما بعد از مدتى به ســبك همه تيم هايى كه 
دوران بدنسازى اســتانداردى را پشت سر نمى گذارند، 
دچار تنزل شــد. آنها تصور مى كردند بــا حضور فيروز 
كريمى،  روح برزيلى به تيمشان برمى گردد اما دستپخت 
فيروز، يك تيم مطلقاً بى روح بــود. تيمى كه به پديده 
باخت تا در آبادان، ديگر هيچكس به لطيفه هاى فيروز 

كريمى نخندد.

امير قلعــه نويى و دســتياران وقتش در اســتقالل بر 
اين باورند كه اشــتباه ميرشــاد ماجدى ســبب شد تا 
مهرداد محمدى بازيكــن فعلى ســپاهان در اين تيم 
نماند.پيــش تــر نزديــكان قلعــه نويى دربــاره اين 
ســخن گفتــه بودند كــه چرا مهــرداد محمــدى با 
اســتقالل نماند و رفــت بــه راه آهن. اين بار ســتار 
همدانى هم تقريبــاً همان توضيحــات را تكرار كرده 

است.  
ميرشــاد اما چنين حرفى را اصًال قبول ندارد.او در اين 
باره مى گويد: بابا اينطور نيســت. مهرداد محمدى آن 
فصل دو روز با ما تمرين كرده بود و تيم داشت به تركيه 

مى رفت كه آمد و گفــت من هم به تركيــه مى آيم. 
گفتــم چــه كســى گفتــه؟ گفــت اميرخــان. من 
گفتــم اميرخــان بايــد به تــو بگويــد يا بــه من؟ 
زنــگ زدم بــه قلعه نويــى و او گفــت اگــر راه دارد 
بــا خودمــان ببريمــش. گفتــم بابــا فــردا داريم 
مى رويــم همينطــورى كــه نمى شــود. نيــاز به 
هماهنگــى دارد و خالصه نشــد كــه با تيــم بيايد. 
گفت اگــر مرا نمى بريــد، مداركم را بدهيــد. من هم 
گفتم مگر مداركت دســت من اســت؟ بعــد هم كه 
رفت مداركــش را از آقــاى جويبارى گرفــت و رفت 

راه آهن.

چرا مهرداد
 استقاللى نشد؟

فيروز 
هر روز بدتر از ديروز!

ادموند بزيك مهاجم ســابق پرســپوليس و ســپاهان معتقد است كه تيم 
پرسپوليس با كسب پيروزى بر ابر سپاهان گام بلندى براى قهرمانى برداشته 

است. 
ادموند بزيك پيشكسوت باشگاه پرسپوليس و سپاهان كه ديدار دو تيم را در 
ورزشگاه آزادى از نزديك تماشا كرد، در مورد اين ديدار گفت: فكر مى كنم 
اين بازى دو نيمه متفاوت داشــت؛ در نيمه اول تيم سپاهان به الك دفاعى 
فرو رفته بود و به همين دليل موقعيتــى هم براى گل زدن پيدا نكرد. به نظر 
مى رسيد عبدا... ويسى در نيمه اول براى حفظ نتيجه آمده بود تا در نيمه دوم 
تمركز بيشترى روى حمالت داشته باشد. در مجموع نيمه دوم شاهد بازى 
بهترى بوديم و پرســپوليس در يك بازى حساس و نزديك موفق به كسب 

پيروزى شد.
بزيك در مورد اهميت اين برترى نزديك پرســپوليس مقابل سپاهان ادامه 
داد: اين پيروزى گام بلندى براى قهرمانى بود. اگر پرسپوليس در اين بازى 
مســاوى مى كرد يا مى باخت از لحاظ روحى و روانى به هم مى ريخت ولى 
حاال اين برد از نظــر روحى كمك بزرگى براى رســيدن به هدف قهرمانى 

پرسپوليس بوده است.
بزيك كه همراه با سپاهان موفق به كسب اولين قهرمانى ليگ برتر با اين تيم 
شده است، در مورد شرايط اين تيم در مسابقات ليگ شانزدهم عنوان كرد: فكر 
مى كنم سپاهان تا اينجا فصل خوبى را پشت سر نگذاشته است. بازى كردن 
در اصفهان خيلى سخت است؛ من خودم تجربه حضور در اين تيم را دارم و 

مى دانم چقدر بازى كردن در اين تيم سخت است. جوانگرايى آقاى ويسى در 
چند سال آينده جواب مى دهد ولى در بعضى تيم ها مثل سپاهان جوانگرايى 

به اين شكل جواب نمى دهد، چرا كه صبر هواداران سپاهان زياد نيست.
وى ادامه مى دهد: سپاهان امســال يك مقدار وارد حاشيه شده است. چون 
ســپاهان تماشــاگر زيادى دارد و انتظارات زيادى از تيمشان دارند. ويسى 
ريسك كرد؛ تيم تغييرات زيادى داشته است ولى بازيكنان هنوز جا نيافتاده 
اند. مهاجم سابق پرسپوليس در مورد پنالتى خاص رضاييان و طارمى افزود: 
وقتى بازى را مى ديدم فكر كردم رضاييان چيــپ زده ولى توپ به پايش 

نگرفته؛ زدن پنالتى با اين روش ريســك بااليى داشــت ولى به خير 
گذشت.

ملى پوش جوان ذوب آهن بعــد از تنش هاى فراوان با 
باشگاه اصفهانى به يكباره ســر از اردوى روستوف در 
روســيه در آورد و با هم تيمى هاى جديدش به تركيه 

رفت. 
رضا شكارى ملى پوش جوان ذوب آهن كه از او به عنوان 
يكى از استعدادهاى ناب ســال هاى آتى فوتبال ملى 
ايران نامبرده مى شود بعد از فسخ يك طرفه قراردادش 
با باشگاه ذوب آهن در سازمان ليگ راهى روسيه شد و با 
امضاى قراردادى بلند مدت با اين باشگاه به عنوان هم 
تيمى جديد سردار آزمون در كنار او راهى اردوى آماده 
سازى تيمش در تركيه شد تا خود را براى بازى برگشت 

با اسپارتاپراگ در يورو ليگ آماده كند.
اتفاقى كه اصًال به مذاق مديران ذوب آهن خوش نيامد 
و باشگاه اصفهانى بالفاصله به آن واكنش نشان داد و 
ادعا كرد رضا شكارى قراردادش با ذوب آهن همچنان 
بر قوت خود باقى است و هيچ فسخى به صورت قانونى 
براى او صادر نشده كه او بتواند راهى تيمى ديگر شود. 
سعيد آذرى مديرعامل ذوبى ها با تأييد اين مطلب تأكيد 
كرد:«رضا شكارى با ترك اردوى ذوب آهن و حضور در 
اردوى روستوف، تخلف بزرگى انجام داده و ما در حال 
پيگيرى همه چيز از طريق مجارى قانونى هستيم و شك 
نداشته باشيد اجازه جدايى به اين بازيكن نخواهيم داد از 
همين رو او بايد به تيم برگردد در غير اينصورت عواقب 

بدى در انتظارش خواهد بود .

مديرعامــل ذوب آهن حتى مدعى شــد در اين ارتباط 
رايزنى و نامه نگارى با باشــگاه روســتوف هم صورت 
گرفته اما روس ها بــى توجه به اين اخطــار، قرارداد 
ملى پوش جوان ايرانى را امضا كــرده و او را با خود به 
اردو برده اند.گويا در مكاتبات اين باشــگاه با سازمان 
ليگ و كميته انضباطى، حســن زاده با صراحت اعالم 
كرده تا اين لحظه هيچ فســخى براى رضا شــكارى 
صــادر نشــده و قــرارداد قبلى بــر قوت خــود باقى

 است.
با توجه به اينكه رضا شــكارى هفته قبــل با حضور در 
سازمان ليگ با اســتناد به بندى در قراردادش مبنى بر 
اينكه هر گاه پيشنهادى اروپايى داشته باشد با پرداخت 
مبلغ صد هزار دالر مى تواند جدا شود قرارداد خود را فسخ 
كرد بايد منتظر ماند و ديد ذوب آهن با همين بند يكى 
از اســتعدادهاى آتى فوتبال ايران را به راحتى از دست 

خواهد داد يا خير؟
مســلمًا باشــگاهى حرفه اى همچون روستوف كه در 
پرونده هاى قبلى خود در راه جذب استعدادهاى جوان 
همواره در دادگاه ها برنده شــده بــى جهت با بازيكنى 
مثل رضا شــكارى قرارداد امضا نكرده از همين رو بايد 
منتظر گذشت زمان ماند و ديد در اين دعوا ذوبى ها برنده 
مى شوند يا رضا شكارى و باشگاه جديدش روستوف در 
روسيه. به نظر مى رسد احتمال پيروزى ذوبى ها در اين 

پرونده كم باشد.

 استدالل عجيب سرمربى نفت تهران درباره محل تولد 
داور بازى تيمش با ســپاهان در جام حذفى درباره داور 
ديدار جنجالى تيم اصفهانى با پرسپوليس هم مى تواند 

مصداق داشته باشد.
به گزارش ايمنا، يك ماه پيش بود كه على دايى در آستانه 
ديدار تيم هاى سپاهان و نفت از هفته هفدهم ليگ برتر 
روى خط تلفنى برنامه ٩٠ آمد و به شهركردى بودن داور 
بازى اين دو تيم در مرحله نيمه نهايى جام حذفى معترض

 شد.
ســرمربى نفت تهران با اســتداللى عجيب و بى سابقه 
مدعى شد كه به دليل نزديك بودن دو شهر اصفهان و 
شهركرد نبايد موعود بنيادى فر براى قضاوت آن مسابقه 

انتخاب مى شد!
جالب اســت بدانيد داورى كــه ديدار هفته گذشــته 
تيم هاى پرسپوليس و ســپاهان در هفته بيست و دوم 

ليگ برتــر را قضاوت كــرد كرجى اســت. يعنى يك 
داور كرجى براى قضــاوت ديدار دو تيــم اصفهانى و 
تهرانى انتخاب شــده بود. اين البته اصًال اتفاق عجيبى 
نيســت و انتخاب هايى از اين دســت كه در گذشته به 
دفعات تكرار شــده هيچگاه مورد اعتــراض تيم هاى 
اصفهانى نبوده اســت اما اگر قرار باشد استداللى مانند 
آنچه دايى درباره اصليت داور بازى تيمش با ســپاهان 
داشت دســتمايه اعتراض قرار گيرد قضاوت محمدرضا 
اكبريان كــه از قضا كامــًال جنجالــى و بحث برانگيز 
از آب در آمد هــم مى بايد به همين بهانه زير ســئوال 

رود.
اگر اساساً چنين اعتراض هايى محلى از اعراب داشته باشد 
سپاهانى ها اكنون بايد خيلى شاكى تر از دايى باشند زيرا 
فاصله شهركرد تا اصفهان بيش از دو برابر مسافت بين 

كرج و تهران است.

استعداد ذوب آهن
 چگونه سر از روستوف در آورد!

 ادموندبزيك:

جوانگرايى در سپاهان با اين شكل جواب نمى دهد  

 مدافع لبنانى تيم ذوب آهن اصفهان در آســتانه اولين بازى ليگ قهرمانان آسيا گفت: با 
شناخت نقط ضعف و قوت تيم العين امارات مى توانيم به پيروزى دست يابيم. 

  على همام با اشــاره به ديدار تيم هاى ذوب آهن اصفهان و العين امارات اظهار داشــت: 
ما با هدف توريســتى به امارات نمى رويــم و مى خواهيم در اين بازى پيروزى كســب 

كنيم.
همام در ادامه به اين رسانه اماراتى گفت: مى دانيم چه انتظاراتى از ما در اين بازى برابر تيم 
قدرتمند العين وجود دارد و با تمام احترامى كه براى رقيب خود قائل هستيم مى خواهيم 
برنده بازى باشيم. برنامه ذوب آهن براى ديدار با تيم العين امارات تاكتيك دفاعى و استفاده 
از ضد حمله ها خواهد بود. هيچ هراسى از حريف خود نداريم و به دنبال كم كردن اشتباهات 
خود در اين بازى حساس هستيم. فكرمى كنم ذوب آهن با توجه به شناخت نقاط ضعف و 

قوت حريف اين توانمندى براى رسيدن به هدف خود برابر العين را دارد.
تيم هاى العين امارات و ذوب آهن اصفهان سه شنبه هفته جارى در اولين هفته گروه C ليگ 
قهرمانان آسيا به مصاف هم مى  روند. در ديگر ديدار اين گروه تيم هاى االهلى عربستان 

و بنيادكار ازبكستان با هم بازى خواهند كرد.

  هر سه گل اين هفته سپاهان و پرسپوليس از روى نقطه پنالتى به ثمر رسيد. پنالتى هم 
كه هميشه بحث برانگيز است و يك طرف قضيه، شــاكى از سوت داور. به همين دليل 
داور ديدار اين هفته در ورزشگاه آزادى، حسابى جنجال ساز شد. بعد از اختالف نظرها در 
مورد گل هاى پرسپوليس از روى نقطه پنالتى، حاال صحنه ديگرى از اين مسابقه شكار 

شده است.
در صحنه اى از اين ديدار موســى كوليبالى از پشــت محوطه جريمه توپ معلق در هوا 
را با ضربه سر به سمت دروازه بيرانوند مى فرســتد. توپى كه بدون دردسر در اختيار گلر 
پرسپوليس قرار مى گيرد. ولى در صحنه آهسته به نظر مى رسد كه بيرانوند از خط دروازه 

رد شده است. 
با توجه به رفلكس بيرانوند، در تصاوير آهسته اينطور معلوم است كه دست هاى بيرانوند 
از پاى جلوترش هم كمى عقب تر است. اگر اينطور باشد، با توجه به اينكه پاهاى بيرانوند 
يكى در درون دروازه و ديگرى روى خط قرار دارد، شايد اين توپ تبديل به گل شده است. 
هر چند كه با توجه به نبود دوربين در زاويه مناسب، اينكه اين توپ گل شد يا نه فقط در 

حد حدس و گمان است. 

با شكســت خانگى ٢بر صفر مقابل نفت، تيم 
ماشين سازى با همان ١٣ امتياز در انتهاى جدول 
رده بندى ليگ برتر باقــى ماند. اين تيم در هفته 
گذشته ٣بر صفر سپاهان را در اصفهان شكست 
داده و هوادارانش را به بقــا در ليگ برتر اميدوار 
كرده بود اما باخت اخير نشان داد كه آن پيروزى 

شايد فقط يك اتفاق بوده است.
حــاال و در فاصله هشــت هفته تــا پايان ليگ 

شانزدهم، اميدهاى ماشين سازى براى بقا در ليگ برتر كمرنگ تر از هميشه است. اين تيم براى 
اينكه دوباره به ليگ يك سقوط نكند بايد در اين هشت بازى خيلى بهتر از قبل نتيجه بگيرد. در 
فصول قبل بودند تيم هايى كه با داشتن ٢٧ امتياز به ليگ يك سقوط كردند. حتى تيمى با ٢٩ امتياز 
هم سقوط كرده اما به نظر مى رسد اين مورد استثناست و ماشين سازى اگر بتواند در پايان فصل به 
امتياز ٢٨ برسد به احتمال زياد در ليگ برتر باقى خواهد ماند. ولى واقعاً احتمال رسيدن ماشين به 
اين حدنصاب چقدر است؟ شاگردان فرهاد كاظمى حداقل به ١٥ امتياز ديگر نياز دارند تا به استاندارد 
امتياز براى ماندن در ليگ برتر برسند. يعنى يا پيروزى در حداقل پنج بازى از هشت بازى و يا چهار 
برد و سه تساوى! بايد قبول كرد براى تيمى كه در ٢٢ بازى قبلى خود فقط دو برد داشته، بردن چهار 
پنج بازى از هشت بازى باقيمانده به چيزى بيشتر از تالش و غيرت نياز است. چيزى شبيه معجزه! 
هرچند فرهاد كاظمى سرمربى ماشين سازى در فصول قبل چند بار با چيزى شبيه معجزه تيم هاى 
ذوب آهن، راه آهن و سياه جامگان را از سقوط به ليگ يك نجات داد و از كجا معلوم كه اين بار هم 

نتواند ماشين را در ليگ برتر حفظ كند.

  عمليات غير ممكن 
قاتل سپاهان!

 على  همام:

هيچ هراسى از العين نداريم
شكار يك صحنه بحث برانگيز ديگر در بازى سپاهان- پرسپوليس

گل زردها ديده نشد؟

كرج به تهران نزديك تر است 
يا شهركرد به اصفهان؟
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ســینه خردمند صندوق راز اوســت و خوشرویى 
وسیله دوست یابى و شکیبایى،گورستان پوشاننده 
عیب هاســت. و فرمــود: پرســش کردن وســیله 
پوشــاندن عیب هاســت و انســان از خــود راضى، 

موال على (ع)دشمنان او فراوانند. 

شهرداري چادگان به استناد مجوزهاى به شماره 95/37 مورخ 1395/3/11 و 95/74 مورخ 1395/6/8 شوراي محترم اسالمی شهر 
چادگان در نظر دارد نسبت  به فروش تعداد شانزده پالك با کاربرى تجارىـ  مسکونى واقع در سطح شهر چادگان و محله هاى سمندگان 

و مندرجان طبق کروکى با شرایط ذیل اقدام نماید :
ـ قیمت پایه موضوع مزایده :

قیمت پایه هر یک از پالك طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل مى باشد :

(( آگهی مزایده نوبت دوم ))(( آگهی مزایده نوبت دوم ))
( مرحله اول )( مرحله اول )

عنایت اله امیرحاجلو- شهردار چادگان

-  بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده :
متقاضیان می توانند از روزسه شنبه مورخ 1395/11/26  لغایت روز دوشنبه مورخ 1395/12/9 با مراجعه به شهردارى و بازدید از زمین ها طبق کروکى 
نسبت به دریافت فرم هاى ( الف ، ب ) شرکت در مزایده از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت 

( ب ) نمایند و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1395/12/9 در دو پاکت :
پاکت الف) : پنج درصد قیمت پایه بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهرداري چادگان نزد بانک ملی چادگان واریز و فیش 

واریزي را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده.
پاکت ب) : مبلغ پیشنهاد دهنده با مشخصات کامل به انضمام معرفى نامه براى نمایندگان اشخاص حقیقى و حقوقى طبق بند 7 آگهى مزایده که پس از 

تکمیل و ممهور نمودن پاکت ها ى ( الف و ب ) را به حراست شهرداري تحویل و رسید دریافت نمائید.
ـ پیشنهادات رسیده در روزسه شنبه مورخ 1395/12/10 رأس ساعت ده صبح درمحل شهرداري چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت می گردد.  1

2ـ  شهرداري چادگان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات رسیده مختار وبه پیشنهاداتی که بعداز موعد مقرر ومبهم وبدون فیش سپرده باشد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

3ـ  چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4ـ  کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى،کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

5ـ  شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دي ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون تشکیالت 
وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى را در نظر داشته باشند .

6ـ  برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وى 
به نفع شهردارى ضبط مى گردد .

7ـ  در صورتى که شرکت کننده شخص حقوقى باشد بایستى نسبت به معرفى نماینده تام االختیار خود به صورت کتبى که ممهور به مهر و امضا رئیس 
اداره و یا مدیر عامل شرکت باشد اقدام نمایند.

شماره  ردیف
پالك

نوع 
کاربرى

مساحت
  ( مترمربع )

قیمت هر متر 
آدرس پالكقیمت کل پالك ( ریال  )مربع ( ریال )

تجارى 19
بلوار سردار شهید حاج نبى اله شاهمرادىـ  کهریز سفلى13486/500/0008/762/000/000خدماتى

چادگانـ  خیابان شهداء روبروى جاده مجتمع شهردارىـ  بر خیابان53/604/200/000225/120/000تجارى21
چادگانـ  خیابان شهداء روبروى جاده مجتمع شهردارىـ  بر خیابان603/500/000210/000/000تجارى32
چادگانـ  خیابان شهداء روبروى جاده مجتمع شهردارىـ  بر خیابان603/500/000210/000/000تجارى43
چادگانـ  خیابان شهداء روبروى جاده مجتمع شهردارىـ  بر خیابان603/500/000210/000/000تجارى54
چادگانـ  خیابان 15 خردادـ  پالکهاى سمت شمال آموزش و پرورش و دادگسترى2791/700/000474/300/000مسکونى634
چادگانـ  خیابان 15 خردادـ  پالکهاى سمت شمال آموزش و پرورش و دادگسترى2841/700/000482/800/000مسکونى735
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت187/751/400/000262/850/000مسکونى83
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت187/801/100/000206/580/000مسکونى96

محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت195/801/200/000234/960/000مسکونى107
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت1981/100/000217/800/000مسکونى118
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت166/051/200/000199/260/000مسکونى129
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت2281/100/000250/800/000مسکونى1310
محله مندرجانـ  روبروى پایگاه سالمت1941/200/000232/800/000مسکونى1411
بلوار خرمشهر پالك هاى تفکیکى محله سمندگان3401/500/000510/000/000مسکونى151
خیابان شهید خلیل کرمى ( خیابان الزهرا )ـ  پالك هاى تفکیکى خدارحم میثاقى1701/700/000289/000/000مسکونى161

چاپ دوم

هم اینک خانه فرهنگ آب اصفهان نقش یک تسهیل گر فرهنگى را در امر آموزش 
مدیریت مصرف  ایفا مى کند. درواقع تاســیس خانه فرهنگ آب که در نوع خود در 

کشور بى نظیر مى باشد راهبرد فرهنگسازى را در مسیر واقعى خود قرار داده است.
مدیرروابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  با بیان 
اینکه صرفه جویى یکى از عناصر بارز فرهنگى جامعه اصفهان است  گفت: دالیل 
برجسته بودن ویژگى صرفه جویى در بین اهالى اصفهان به ریشه هاى تاریخى و 
وضعیت جغرافیایى ایــن دیار باز مى گردد .نمودهاى ایــن بالندگى فرهنگى را در 
مدیریت و تامین آب استان به عینه در طول اعصار شاهد      بوده ایم و دوام و بقاى 
تمدن اصفهان به واقع حاصل زحمات کارگزاران فرهنــگ مدیریت آب در طول 
قرن هاى متمادى بوده است . این پیشرو بودن در عصر و زمان حاضر نیز در جامعه 
اصفهان تداوم دارد و نمونه عینى از ابتکار و خالقیت اصفهان را در پاسداشت آب و 
فرهنگ سازى مصرف  را در تاسیس و راه اندازى خانه فرهنگ آب در شرکت آبفا 

استان اصفهان شاهد هستیم .
بنى طبا با بیان اینکه از بدو تاســیس خانه فرهنگ آب    اقشار مختلف جامعه ازاین 
مرکزدیدن کردند گفت : طى سال هاى اخیر جمع بسیارى ازاساتید دانشگاه ،جمعى از 
فرهنگیان و مدیران دبیرستان ها ، امور بانوان فرماندارى اصفهان  ،مدیران فرهنگ 
سراى شهردارى ،کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان واعضاى پایگاه هاى 

بسیج  شهر اصفهان و شهرســتان هاهمچنین دانش آموزان در مقاطع مختلف  از 
خانه فرهنگ بازدید وباروندفعالیت هاى آموزشى وکارگاهى مصرف بهینه آب آشنا 
شدند بگونه اى که قول همکارى وبهره گیرى از ظرفیت آموزشى این مرکز را دادند.
وى  به مشــارکت فعال خانه فرهنــگ آب پیرامون آموزش گــروه هاى مختلف 
جامعه  اشــاره کردوافزود: آموزش ضمن خدمت معلمان،آموزش مروجین مصرف 
آب،برگزارى دوره هاى آموزش بانــوان خانه دار ،برگزارى دوره هاى آموزشــى 
ویژه بانوان شاغل،برگزارى دوره هاى آموزشــى مصرف بهینه آب ویژه کارکنان 
شهردارى ها، آموزش مدیریت مصرف آب در سطح مهد کودك ، پیش دبستانى و 
دبستانى استان اصفهان در دستورکارقرار گرفت. وى خاطرنشان ساخت: ازابتداى 
سال جارى تا کنون بیش از 5752 نوع اقالم آموزشــى وکمک آموزشى مدیریت 
مصرف آب برحسب رده ســنى در مهدهاى کودك ،پیش دبستان و دبستانى و در 

سطح ادارات و سازمان هاى استان توزیع شد.
بنى طبا به آمــوزش دانش آموزان پیش دبســتانى، دبســتانى در ســال جارى 
پرداخت وتصریح کــرد:از ابتداى ســال جارى تاکنــون  بیــش از  5752 نفر از 
اقشــار مختلف از خانه فرهنگ بازدیــد بعمل آوردند که شــامل 1667 نفردانش 
آموزدختر1317 دانش آموز پســر دبســتانى ،180 نفردانش آموز دختردبیرستانى 
،160 نفردانــش آموز هنرســتانى ،1629نفر دانــش آموزمقطــع مهدکودك و

پیش دبستانى،176 نفرپایگاه بســیج ، 192 نفرکارکنان آموزش وپرورش ،92نفر 
کارمند خانــم و68 نفرکارمند آقا ازادارات مختلــف،271 نفراززنان خانه دار عالوه 
بر بازدیــد ازخانه فرهنگ از امکانات  آموزشــى ایــن مرکز بهره مند شــدند. در 
همین راســتاطى برنامه هاى متنوع آموزشــى از قبیل (شعر،داســتان و انیمیشن 
با موضوع مصــرف بهینه آب ) و کارگاه هاى آموزشــى هنــرى (در قالب کالس 
نقاشــى و خمیر ســازى)  مصرف بهینه و اســتفاده درســت از آب آموزش داده

 شد.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آبفا اســتان اصفهان اعالم کرد: 
کودکان مهدهاى کودك  ودانش آموزان  که عمدتاازمدارس عدالت ،تحسین،نداى 
بهشت،مهرباران ،پویا،یاس،نسل نو،گل یاس،استقالل،سهیل ،نبوت،سجادونیلوفر 

بودنددرخانه فرهنگ آب اصفهان تحت آموزش مصرف بهینه آب قرارگرفتند.
 وى عنوان کرد: خانه فرهنگ آب   با توجه به اهمیت مســئله آموزش و همچنین 
تأثیرگذارى عمیق تر بر مشترکانى که به نحوه صحیح آب توجهى ندارند کارگروه 
فرهنگى حامیان آب تشــکیل داد ســپس اقدام به برگزارى کالس آموزش رفتار 

صحیح با متخلفان مصرف آب  نمود.
وى هر رفتارى که در جامعه صورت مى گیرد را باز تاب آموزش و فرهنگ آن جامعه 
برشمرد و خاطر نشا ن ساخت: یکى از اهداف خانه فرهنگ آب، آموزش راهکارهاى 

مصرف بهینه آب به گروه سنى مختلف بوده و تالش بر این شده تا با رسوخ در بین 
دانش آموزان بتوان رعایت  الگوى مصــرف و فرهنگ صحیح مصرف آب  را براى 
این دسته از گروه سنى نهادینه نمود.بنابراین با اقدامات و پیگیرى هاى خانه فرهنگ 
آب از اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان وسازمان بهزیستى و همچنین با 
به کارگیرى مربیان مجرب هنرى زمینه هاى فرهنگسازى در سنین مهدکودك تا 

نوجوان دردستور کارقرار دارد.
مدیرروابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آبفا اســتان اصفهان با اشاره به راه 
اندازى  کارگاه مدیریت مصرف آب درخانه فرهنگ گفت:کارگاه مدیریت مصرف 
آب راه اندازى شــده تا در این کارگاه بازدید کنندگان به صورت عملى و مســتقیم 
با لوازم و تجهیزات کم مصرف  در محیط منزل و محل کار آشــنا شــوند و تفاوت 
مصرف را در شیرآالت قدیمى و شیرآالت کم مصرف مشاهده نمایند.کارگاه مجهز 
به نمایش اجزاء مختلف مصرف مثل سرویس بهداشتى،حمام، روشویى، آشپزخانه 
و ســایر (باغچه ،کولرهاى آبى و گازى، و وســایل آب بر مثل ماشین لباسشویى و 
ظرفشــویى مى باشــد به این ترتیب مراجعه کنندگان با نحوه صحیح مصرف در 
بخش هاى مختلف آشــنا مى شــوند. این در حالیســت که درســال جارى تمام 
بازدیدکنندگان ازخانه فرهنگ آب که بیش از 5752 نفربوده اند درکارگاه مدیریت 

مصرف آب نیزبا تجهیزات کاهنده مصرف آشنا شدند. 

نقش خانه فرهنگ آب  در راهبرد اساسى فرهنگ سازى مصرف بهینه آب
 مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آبفااستان اصفهان تشریح کرد

ب



ويژه ٢٨٨٣دوشنبه  ٢  اسفند  ماه ٠٩

تالشگران پايه  نهم

رتبه هاى دوم پايه  نهم

رتبه هاى سوم پايه  نهم

رتبه هاى اول پايه  نهم

تالشگران پايه هشتم رتبه هاى  سوم پايه هشتم رتبه هاى دوم  پايه هشتم

رتبه هاى اول پايه هشتم

آيلين كمالى

شكيبا مجلسى

شقايق شهبازى
معدل ٢٠

مبينا سليمانى
معدل ٢٠

زهرا دانش مطلق
معدل: ١٩/٨٦

نيلوفر حيدرى
معدل: ١٩/٨٦

نگار مشايخ
معدل: ١٩/٨٦

صدف غرضى

نسرين سعادت خو
معدل ٢٠

مائده مجريان
معدل ٢٠

مهرنوش نصر
معدل ٢٠

زينب خوش نما
معدل: ١٩/٨٦ 

سيده كوثر فاطمى
معدل ٢٠

مبينا جانقربانيان
معدل ٢٠

مريم السادات موسوى
معدل ٢٠

مليكا مهدوى مهر
معدل ٢٠

شيرين شعف
معدل:١٩/٩٣

ناهيد شريفى
معدل ٢٠

نگين اله داديان
معدل ٢٠

شكيبا محمد صادقى
معدل ٢٠

كيانا كاظمى
معدل ٢٠

نگار رضايى
معدل:١٩/٩٣

يلدا عاليى

ياسمن رفيعى
معدل ٢٠

الهه نجات بخش
معدل ٢٠

زهرا صادقى
معدل ٢٠

ساجده شماعيل
معدل ٢٠

مستوره حسينيان
معدل:١٩/٩٣

شهرزاد 
تيمورى

زينب جمشيدى
معدل ٢٠

زهرا معلمى
معدل ٢٠

نگار طاهرى
معدل ٢٠

بهاره دهقانى
معدل ٢٠

مليكا پرى زنگنه
معدل:١٩/٩٣

فريما فراست

ليال شبانپور

سيده فاطمه طاهرى
معدل ٢٠

سمانه دادنجانيان
معدل ٢٠

صبا كرمى
معدل: ١٩/٨٦

نگار روحانى 
معدل: ١٩/٨٦   

نسترن سعادت خو
معدل: ١٩/٨٦

مليكا آقا 
اسماعيلى

معدل: 
١٩/٨٦

نيوشا 
مجملى
معدل: 

١٩/٨٦

حديث فانيان
معدل ٢٠

ساغر سراييان
معدل ٢٠

زهرا بديعى نژاد
معدل ٢٠

شيدا يزدخواستى
معدل ٢٠

مينو عليخانى
معدل:١٩/٩٣

منا شيرانى
معدل ٢٠

فاطمه پژوه نيا
معدل ٢٠

نگار مكبرى
معدل ٢٠

مريم كورنگ بهشتى
معدل ٢٠

فاطمه زمانى
معدل:١٩/٩٣

ويدا روانان
معدل ٢٠

آيسا يوسفيان
معدل ٢٠

غزل قره جايى
معدل ٢٠

مريم صالحى
معدل ٢٠

مليكا آقاجانيان
معدل:١٩/٩٣

مهرآسا 
منصورى

محدثه خجندى
معدل ٢٠

ساجده ميركاظمى
معدل ٢٠

نرگس سيد قلعه
معدل ٢٠

زهرا سليمانى
معدل ٢٠

الهام يزدخواستى
معدل:١٩/٩٣

فائزه قديرى

مهرانه براتى
معدل ٢٠

ياسمن اسماعيليان
معدل ٢٠

الهام مجلسى
معدل ٢٠

بهار لطفى
معدل ٢٠

شيدا كريمى
معدل ٢٠

مهتاب گشنيز جانى
معدل ٢٠

ثمين سادات هاشمى
معدل ٢٠

تارا موسوى فر
معدل ٢٠

شكيبا منصور وار
معدل:١٩/٩٣

سيده صبا رئيس السادات
معدل:١٩/٩٣

نگار رضازاده نسيم صرافان زهرا 
امين صبورى

مريم جعفريان

زهرا واعظين
معدل: ١٩/٨٦

فاطمه آريانى
معدل ٢٠

با تشكر از مدير دبيرستان سركار خانم سليمانى و كادر آموزشى

اسامى دانش آموزان ممتاز دبيرستان رحمت (٢)

نگار پرورش
معدل ٢٠

زهرا انصارى
معدل ٢٠

آرميتا نيك نام پور
معدل ٢٠

ستايش موذنى
معدل ٢٠

مهسا زمانى
معدل ٢٠

غزاله رشتيان 
معدل ٢٠

فاطيما باقرى
معدل ٢٠

غزال ابوطالبى
معدل ٢٠

نرگس آقايى
معدل ٢٠

پرديس رضايى
معدل ٢٠

نگين كورنگ بهشتى
معدل ٢٠

حورا اسحاقى
معدل ٢٠

نيكا اجل لوئيان
معدل ٢٠

آيدا قاسمى
معدل ٢٠

نگار سادات رضوى
معدل ٢٠

حديث ذولفقارى
معدل ٢٠

سارا تركان
معدل ٢٠

مهديه اقبالى
معدل ٢٠

مهسا رحيمى
معدل ٢٠

نفيسه محمدى
معدل ٢٠

سارا سهرابى
معدل ٢٠

غزل شكرالهى
معدل ٢٠

حانيه عارف
معدل ٢٠

فاطمه سادات طباطبائيان
معدل ٢٠

عاطفه سرتيپى

نگين مرادمند
كيميا جانى قربان

١٩/٨٦
نازنين خورسندى

١٩/٨٦
ستاره دهخدايى

١٩/٩٣
فريناز فالى

نگارسادات ١٩/٩٣
ميركاظمى

زهرا مشكين پور
١٩/٨٦

شريفه زارعى
١٩/٨٦

سارينا گرجى  مقدم
١٩/٨٦

ثمين اخوت
١٩/٩٣

ساغر مهورى
١٩/٩٣

زهرا مونسيان 
١٩/٩٣

فاطمه عينى 
١٩/٩٣

نگين كوروش 
نژاد

نگين محمد 
صادقى

زوبيتا 
اسحاقيان

نگين نوذرى
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

عرضه هدست وایو براى 
گوشى هاى هوشمند

  فارس| هدســت وایو اچ.تى.ســى رقیبى 
جدى براى هدســت دى دریم گــوگل و گیر وى آر 
سامسونگ خواهد بود. شرکت اچ.تى.سى که پیش تر 
هدست هاى واقعیت مجازى عرضه کرده بود، قصد 
دارد براى منفعت بیشــتر از این بازار این بار هدستى 

سازگار با گوشى هاى هوشمند روانه بازار کند.
این هدست رقیبى براى هدست دى دریم گوگل و گیر 
وى آر سامسونگ خواهد بود. این هدست براى استفاده 
همراه با گوشى همراه جدید شرکت اچ.تى.سى موسوم 

به یو الترا طراحى شده است.
هنوز در مورد مشخصات فنى و ویژگى هاى گوشى 
هوشمند یادشده اطالعات چندانى در دست نیست. 
چیا لینگ چان، رئیس فروش جهانى شرکت اچ.تى.
سى به طور ضمنى این موضوع را تایید کرده، اما در 
مورد امکانات و مشــخصات هدست یاد شده اطالع 

رسانى نکرده است.
بازار هدست هاى واقعیت مجازى در حال تبدیل شدن 
به یک بازار ده ها میلیارد دالرى اســت و از همین رو 
شرکت هاى سازنده تلفن همراه نیز به این بازار توجه 

نشان داده اند.

مجموعه ابزار اندازه گیرى 
اندروید !

 Multi Measure Tools اپلیکیشــن کاربردى و 
 (Tools) فوق العاده در دسته بندى برنامه هاى ابزار
از اســتودیوى مطرح PC Mehanik براى دستگاه 
هاى اندروید اســت که ده ها ابــزار مختلف اندازه 
گیرى اعم از خط کش، سرعت ســنج، زاویه سنج، 
قطب نمــا و دیگر ابزارهــاى کاربردى را شــامل 

مى شود! 
همه ما هنگام گشــت و گــذار در میــان اپ هاى 
اندرویدى، به دنبال اپلیکیشن هایى هستیم که در هر 
موقعیت و مکانى بتواند مفید واقع شود ؛ در این میان 
ابزارها و برنامه هاى مختلفى را پیدا مى کنید که واقعًا 
ارزش دانلود را دارد و یکى از این اَپ هاى کاربردى 
Multi Measure Tools مى باشد که طیف گسترده 

اى از ابزارهاى اندازه گیرى را در محیطى واحد و به 
صورت حرفه اى برایمان دسته بندى کرده است تا 
بتوانیم به ساده ترین شکل ممکن از آن ها استفاده و 
از داشتن یکى از کاربردى ترین ابزارهاى اندرویدى 

برروى دستگاهمان لذت ببریم!
 تا به این لحظه که در حال معرفى این اپلیکیشــن 
کاربردى هستیم، 23 ابزار را شامل مى شود و همه 
ابزارها به صــورت رایگان در اختیــار همه کاربران 
جهانى قرار دارد و ســازنده درون برنامه تبلیغ هایى 
آزار دهنده قــرار داده که هم اکنون نســخه بدون 
تبلیغات برنامه را براى شما کاربران عزیز و همیشگى 
معرفى نموده ایــم که مطمئنا مــورد رضایت واقع 

خواهد شد!

ساخت اولین چاپگر زیستى 
ایرانى 

سه ســال فعالیت و تالش، حاال به ثمر    مهر |
نشسته و محققان ایرانى موفق شــدند تا نمونه اولیه 
چاپگرهاى زیستى پرینت سلول را تولید کنند. این چاپگر 
در پژوهشگاه و آینده بیمارستان ها کاربرد خواهد داشت.
مجرى پروژه چاپگر زیســتى در این خصوص گفت: 
«این دســتگاه مى تواند به صورت همزمان از سه نوع 
ماده پرینت بگیرد و در اختیار محققــان قرار دهد که 
این مواد مى توانند ســلول هاى نرم و سخت باشند. در 
حال حاضر، نمونه تجارى چاپگرهاى زیستى در سطح 
دنیا از جمله آمریکا وجود دارد،  ولى این چاپگرها تنها در 
آزمایشگاه ها استفاده مى شوند و هنوز به مرحله کاربرد 
کلینیکى نرســیده اند.» وى تصریح کــرد: «ما براى 
ساخت چاپگرهاى زیستى به دنبال تولید انبوه نبودیم، اما 
چاپگرهاى زیستى قابلیت تولید انبوه را دارند و امیدواریم 

که بعد از رونمایى این موضوع محقق شود.»

شاید براى شما هم پیش آمده باشد که بخواهید تغییر کوچکى در منزل یا محل کار خود ایجاد کنید. یا براى بازسازى یا ساخت 
ویال و خانه رویایى خود به دنبال شرکت حرفه اى و قابل اعتماد بگردید یا ندانید که صندلى اوپن مورد عالقه تان براى گوشه 

آشپزخانه را کجا مى توانید پیدا کنید!
چیدانه محلى براى دیدن عکس پروژه هاى دکوراسیون و معمارى شرکت هاى مختلف ایرانى، مشاهده محصوالت متنوع 
موجود در بازار و ارتباط با سازندگان وفروشندگان آن ها است. جایى براى پیدا کردن طراحى هاى مورد عالقه تان و انتخاب 
مناسب ترین افراد براى پروژه شما! چیدانه خودش طراحى و اجراى دکوراسیون و معمارى انجام نمى دهد و کاالیى به صورت 
مستقیم به فروش نمى رساند. شما مى توانید شرکت هاى این حوزه را در اهالى فن چیدانه ببینید و براى رفع نیازهاى خود با 
آنها ارتباط برقرار کنید! فرقى نمى کند که شما مى خواهید یک ساختمان بسازید یا مى خواهید یک میز تلویزیون براى گوشه 
نشیمن تهیه کنید، چیدانه به شما براى پیدا کردن بهترین معماران و شرکت ها براى پروژه شما و فروشندگان وسایلى که 

دنبالشان مى گردید کمک مى کند. 
https://www.chidaneh.com :وب آدرس

Guns, Cars, Zombies  بــازى جدیــد و خــارق العاده در ســبک بازى هاى اکشــن و ماشــین ســوارى 

از Denali Games بــراى اندروید اســت.در این بــازى همانند بــازى مطرح zombie highway شــما در 
نقش راننده انواع ماشــین هاى ویرانگر قرار داده مى شــوید که عــالوه بر رانندگى باید با شــلیک هاى پیاپى 
زامبى ها را از بین ببرید و در صــورت تمایل آن ها را زیــر بگیرید و زامبى ها را یکى پس از دیگرى ســرنگون

کنید! 
انواع ماشین هاى مختلف در بازى وجود دارند که مى توانید به دلخواه یکى از آن ها را انتخاب کرده و با سوار شدن 
بر آن ها، سالح اختصاصى تان را بر آن سوار کرده و در جاده اى بى پایان با ماموریت هاى چالش آور قرار بگیرید و 
انواع زامبى ها با قدرت هاى منحصر به فرد را بُکشید و یکى از زیباترین بازى هاى ماشین سوارى و اکشن اندروید 
را تجربه کنید! بازى با نهایت گرافیک طراحى شده است و در آن صحنه هاى خیره کننده، صداگذارى فوق العاده، 
تنوع ماشین ها و سالح ها و همچنین گوناگونى محیط تجربه اى متفاوت از بازى هاى اکشن را برایتان به ارمغان 

خواهند آورد!

راهنماى خرید

گوشى هایى هســتند که در کنار زیبایى و سخت افزار 
مطلوب، برند معتبرى هم دارند. گوشــى «ایســوس 
 (Asus Zenfone2 Delux) «زنفــون2 دیالکــس
یکى از همین گوشى هاست که با بدنه اى جذاب و زیبا، 
قابلیت هایى مثل سخت افزار قدرتمند براى انجام هر چه 
که تصورش را دارید، دوربین هاى مناســب براى ثبت 
تصاویر سلفى و عادى و نمایشگر که براى هر مقصودى 
مناسب به نظر مى رسد، را در کنار قیمتى مناسب عرضه 

کرده است.
در نمایشگاه CES 2015 بود که شرکت ایسوس اقدام 
به معرفى گوشى هاى هوشــمند جدید خود موسوم به 
 ZenFone) و زنفــون زوم (ZenFone 2) 2 زن فون
Zoom) کرد. زن فون 2 از یک صفحه   نمایش بزرگ 

 Intel Atom 5.5 اینچى، پردازنــده  چهار هســته اى
Z3580، چهار گیگابایت حافظه رم همراه با اندروید 5.0 

بهره مى برد. بر اســاس گفته هاى مدیرعامل ایسوس، 

زن فون 2 یک ماه بعد از رونمایى به بازار جهانى عرضه 
خواهد شــد. این محصول را مى توان جایگزینى براى 
مدل هاى بســیار موفق قبلى آن دانست. زن فون هاى 
نسل قبلى فروشى معادل با 4.5 میلیون نسخه در سه ماه 
آخر سال 2014 را به ثبت رساند. شرکت ایسوس امیدوار 
است که بتواند در سال جارى، حدود 17 میلیون نسخه از 
گوشى هوشمند جدید خود را به فروش برساند. در همین 
راستا، ایسوس خبر جالبى را در مورد زن فون 2 منتشر 
کرد که بر اساس آن، این شرکت قصد دارد تا زن فون 
2 را در دو مدل دیگر با پردازنده هاى کوالکام و مدیا تک 
به بازار عرضه کند. به نظر مى رسد که ایسوس تصمیم 
درستى در این باره اتخاذ کرده است. در نتیجه محصول 
جدید ایســوس را مى توان به عنوان یــک پرچم دار با 
قیمت هاى گوناگون دانســت. در نظر داشته باشید که 
قوى ترین مدل از گوشى مورد بحث، با پردازنده از پیش 
معرفى شده  ایسوس یعنى Intel Atom Z3580 عرضه 

خواهد شد.

جمع بندى
انتخاب گوشــى خوش ســاخت و همــه کاره یکى از 
مشکالت کاربران امروزى اســت. البته مشخصات و 
طراحى هاى تکرارى هم به این ســردرگمى ها دامن 
مى زند. اما اگر مشــخصات ســخت افزارى زنفون 2 
دیالکس مثل تراشــه  شــرکت اینتل به همراه چهار 
گیگابایت رم، دوربین اصلى 13 مگاپیکسلى، نمایشگر 
5.5 اینچى با تراکم 401 پیکسل بر اینچ و از همه مهم تر 
سیستم عاملى که با این سخت افزارى هماهنگى دارد را 
در نظر بگیرید؛ در خرید این گوشى درنگ نخواهید کرد. 
همه  این موارد را در کنار طراحى زیبا و منحصر به فرد این 

گوشى در نظر داشته باشید.
هم اکنون ZenFone 2 را مى توانید با قیمتى در حدود 

800000AS تومان از بازار داخلى خریدارى نمایید.
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راهنماى آنالین 
معمارى و 
دکوراسیون داخلى

بازى اکشن و 
ماشین سوارى 
فوق العاده اندروید 

 
وقتى فیسبوك 

نسخه هنرى مى سازد!
 شاید برایتان جالب باشــد بدانید فیس بوك به طور 
مخفیانه و بدون اینکه بدانید از بیشتر عکس هایى که 
در این شبکه اجتماعى آپلود مى نمائید یک نسخه هنر 

ASCII هم مى سازد.

هنر آســکى نوعى روش طراحى گرافیکى است که 
با کمک کامپیوتر و با کنار هــم قرار دادن کاراکترها 

انجام مى گردد.
اگر دوست دارید هنرى که شبکه اجتماعى یاد شده 
انجام مى دهد را ببینید فقط کافیســت روى عکس 
خود راســت کلیک نموده و URL آن را کپى نمائید. 
سپس کد مربوطه را درون آدرس بار در باالى مرورگر 
پیست کرده و در آخر واژه ”html.“ را به انتهاى آن 

بیفزایید.
با انجام این دستورات یک نسخه کامل از هنر آسکِى 

تمام رنگى از عکس خود در اختیار خواهید داشت. 
البته این دســتور روى همه تصاویر کار نمى کند و 
اگر متوجه شدید هیچ ASCII ظاهر نشده بهتر است 
روى تصویر دیگرى آن را تســت نمائید. بعالوه باید 
خاطرنشــان کنیم که فقط عکس هایى که پابلیک 

(عمومى) هستند این هنر روى آنها اعمال مى گردد.

رونمایى آمازون از سرویس 
جدید مکالمه گروهى

  ایتنا| سرویس هاى وب آمازون به تازگى، 
سرویس آمازون چایم را راه اندازى کرده که به ویژه 

مناسب سازمان هاست.
این خدمات بــا ارائه ابــزار ارتباطــات یکپارچه، 
شرکت ها را قادر مى ســازد که جلسات و چت هاى 
آنالین را میزبانى کننــد و همچنین به عنوان عضو 
میهمان در این جلسات شــرکت نموده و محتواى 
مورد نظر خود را بــا کل دســتگاه هاى حاضر، به 

اشتراك بگذارند.
آمازون چایم، موانع موجود بر ســر راه یک جلسه را 
برداشته و امکان ویدئو، صدا، چت و اشتراك گذارى 
صفحه نمایش با کیفیت بسیار باال را فراهم نموده 

است.
ســرویس آمازون چایم، قصــد دارد که ویدئوهاى 
باکیفیت که داراى صداى خوبى هستند را وارد بازار 
کند و همچنین فرآیند میزبانى یا پیوســتن به یک 

جلسه را تا جایى که ممکن است، تسهیل نماید.
عملکــرد چایــم بدین ترتیب اســت که بــا تمام 
شرکت کننده هایى که براى حضور در جلسه، لیست 
شــده اند، تماس برقرار مى کند و حضور شــرکت 
کنندگان در جلســه را به انــدازه زدن یک دکمه، 

آسان مى سازد.
این سرویس جدید به گونه اى برنامه ریزى شده که 
با دقت و قدرت مى تواند در چندین دستگاه و پلتفرم 
گوناگون اعم از اندروید، آى.او.اس، مک و ویندوز به 

صورت هماهنگ کار کند.

ترفند

کلیک

در نمایشگاه بارسلونا چه خواهیم دید؟
 (Mobile World Congress) کنگره جهانى موبایــل
امسال هم طبق معمول هر ســال قرار است در بارسلوناى 
اسپانیا  برگزار شود. این نمایشــگاه که به MWC معروف 
است به عنوان بزرگترین نمایشــگاه صنعت موبایل دنیا از 
تاریخ 27 فوریه تا دوم مارس(9 تا 12 اسفند ماه 95) میزبان 
تولید کنندگان موبایل، محتوا و نرم افزار و مدیران اپراتورهاى 

تلفن همراه است.
امسال نیز بیشتر شــرکت هاى تولیدکننده موبایل درصدد 
رونمایى از محصول یا محصوالتشان هستند و حاال که حدود 
یک هفته به برگزارى این همایش مانده است بر آن شدیم به 
بررسى برخى از مهمترین محصوالتى بپردازیم که قرار است 

در این MWC 2017 رونمایى و معرفى شود.

نوکیا
تقریباً همه کسانى که ظهور موبایل در ایران را به یاد دارند این 
را هم یادشان است که در آن زمان موبایل با برند نوکیا شناخته 
شد و اغلب افرادى که تلفن همراه داشتند از مدل هاى این 
برند استفاده مى کردند. مدل 3310 را که همه ما کم وبیش 
مى شناســیم و اگر هم نداشــتیم بى شــک در دســت 
اطرافیانمان دیده  و تعریف و تمجیدهایش را شنیده ایم. حاال 
تولیدکنندگان نوکیا 3310 به این نتیجه رسیده اند که گذرى 
به گذشته بزنند و خاطرات را زنده کنند. قرار است نوکیا 3310 
به شکل مدرن در کنگره موبایل امسال رونمایى شود. هنوز 
اطالعاتى از این نسخه مدرن 3310 فاش نشده ولى هرچه 
هست بى شک باید براى نســلى که دوره امپراطورى این 
گوشى را دیده اند جذاب باشــد. این گوشى با اینکه نسخه 
مدرن است ولى هوشمند نیست و 60 یورو قیمت دارد. البته 
قرار است فنالندى ها دو موبایل دیگر را هم در این همایش 

معرفى کنند؛ نوکیا 5 و نوکیا 3. 

سامسونگ
شرکت سامسونگ براى جبران مشکالت 
Note 7 در پى عرضه پرچمدار جدیدش با 

نام گلکسى اس 8 است که نخستین تلفن 
هوشمند با اســنپدراگون 835 محسوب مى شود. با 

این حال این دستگاه قرار نیست در کنگره جهانى موبایل 

رونمایى شود و سامسونگ در این همایش به نمایش یک 
ویدئوى یک دقیقه اى از گلکسى S8 اکتفا کرده است. این 
پرچمدار بیســت ونهم مارس رونمایى و از 21 آوریل(اول 
اردیبهشت ماه 96) روانه بازار مى شود. بر اساس اعالم قبلى، 
رویداد رسمى سامسونگ در کنگره جهانى موبایل 2017 
روز 26 فوریه(8 اسفند 95) برگزار مى شود و قرار است در این 

مراسم از گلکسى تب اس 3 رونمایى شود. 

سونى
شرکت ســونى حدود یک ماه پیش اعالم کرد که در 27 
فوریه سال جارى میالدى(9 اســفند 95) ساعت 08:30 
صبح به وقت محلى کنفرانس خود را برگزار مى کند. بنا بر 
شایعات منتشرشده، سونى قرار است 4 موبایل میان رده در 
کنفرانس خود معرفى کند که به این ترتیب هستند: بلنک 
برایت(BlankBright) با 5.5 اینچ و وضوح تصویر 1440 
در 2560 پیکسل، ِکیاکى(Keyaki) با صفحه نمایش 5.2 
اینچى و وضوح تصویر 1920 در 1080 پیکسل، هینوکى 
(Hinoki) با صفحه نمایش 5 اینچى و وضوح تصویر 1280 
در 720، پیکســل و مینئو (Mineo) که هنوز اطالعاتى از 
مشخصات این گوشى منتشر نشــده است. البته پرچمدار 
سونى با اسنپدراگون 835 هم در راه است که ظاهرا پشت 
درهاى کنگره رونمایى مى شــود که علت آن هم حضور 
چیپست اسنپدراگون 835 اســت. سامسونگ که ساخت 
این تراشه ها را بر عهده گرفته است مى خواهد اولین تلفن 
هوشمند مجهز به این چیپست پرچمدار جدید خودش یعنى 
گلکسى S8 باشد. بنابراین به احتمال زیاد معرفى پرچمدار 
سونى به بیست وهفتم فوریه نمى رســد. این پرچمدار که 
«یوشینو» نام دارد به صفحه نمایش  4K و 5.5 اینچى مجهز 
است. عالوه بر این، انتظار مى رود که این دستگاه از سنسور 

دوربین IMX400 سونى بهره ببرد.

ال جى
حدود یک ماه پیش، کمپانى ال جــى دعوتنامه اش براى 
کنگره موبایل 2017 را منتشر کرد. این شرکت قرار است 
مراسم خود را در تاریخ 26 فوریه برپا کند و در آن به معرفى 
آخرین پرچمدارش یعنى G6 بپردازد. بر اســاس تصاویر 
ِرندرى که از این تلفن هوشمند منتشر شده به نظر مى رسد 
G6 از یک فریم فلزى با لبه هاى تراش خورده بهره مى برد. 

نمایشگر این گوشى 5.7 اینچ است که کمى بزرگ به نظر 
مى رسد ولى ظاهراً ال جى حاشیه ها را کم کرده و به حداقل 
ممکن رسانده است. این گوشى برخالف نسخه  پیشین خود 
یعنى G5 ماژوالر نیست و حتى باترى آن هم قابل تعویض 
نیست. همچنین تیزرهایى که اخیراً  از این تلفن هوشمند 
منتشر شده به وجود دستیار صوتى و تجهیز پرچمدار آینده 

این شرکت به آن اشاره دارد.

موتورال
شرکت موتوروال که زیر پرچم لنوو فعالیت مى کند حدود 
یک ماه پیش حضورش در همایش جهانى موبایل را تایید و 
اعالم کرد که مراسم ویژه خود را در 26 فوریه برگزار مى کند. 
 Moto در این مراسم قرار است از دو گوشى با عنوان هاى
G5  Plus و Moto G5 رونمایــى کند. موتو جى5 پالس 

از صفحه نمایش 5.5 اینچى و رزولوشن 1080×1920بهره 
مى برد. پردازنده اسنپ دراگون 625، رم 4 گیگابایتى، دوربین 
اصلى 13 مگاپیکســلى و دوربین جلوى 5 مگاپیکسلى از 
ویژگى هاى این تلفن هوشمند است که قرار است به همراه 
باترى 3080 میلى آمپرى عرضه شود. مجهزبودن به پورت 
3.5 میلى مترى و همچنین اندرویــد نوگت دو نکته مهم 

درباره این گوشى به شمار مى رود.

بلک برى
برند بلک برى در گذشته سیستم عامل خودش 

را داشت که با استقبال چندانى مواجه نشد. به این ترتیب 
بلک برى تصمیم گرفت تلفن هاى هوشمندش را با پلتفرم 
اندروید عرضه کند که ظاهرا تصمیم درستى هم بوده و 
فروش تلفن هاى هوشمند این برند را باال برده است. این 
کمپانى اخیرا و درحالى که کمتر از یکماه به آغاز نمایشگاه 
جهانى موبایل مانده بود دعوتنامــه اش را براى معرفى 
تلفن هوشــمندش با عنوان «مرکورى» منتشر کرد. در 
 BlackBerry Mercury این دعوتنامــه تصویــرى از
درج شــده که کیبورد QWERTY دارد. البته بلک برى 
در نمایشــگاه CES 2017 نیز از یک گوشــى با عنوان 
مرگورى رونمایى کرد که احتمال آن مى رود که این نسخه  
بهبودیافته  آن باشد. این موبایل صفحه نمایشى 4.5 اینچى 
با رزولوشن 1620 در 1080 دارد. سنسور اثر انگشت، رم 
4 گیگابایتى، دوربین اصلى 13 مگاپیکســلى و دوربین 
سلفى 8 مگاپیکسلى و مجهزبودن به اندروید نوگت برخى 

ویژگى هاى این محصول بلک برى به شمار مى روند.

آلکاتل
 MWC آلکاتل مى خواهد امسال با یک موبایل ماژوالر در
حضور پیدا کند. البته این تنها محصــول آلکاتل در این 
کنگره نخواهد بود و چهار تلفن هوشمند دیگر نیز معرفى 
خواهند شد که اطالعاتى از آنها منتشر نشده است. در تلفنى 
که طراحى ماژوالر دارد قسمت هاى پشتى قابل تعویض 
است که کاربردهاى متنوعى به گوشى اضافه مى کنند. 
قیمت 350 دالرى این گوشى نشان از میان رده بودنش 
دارد و با توجه به اینکه ماژوالر اســت مى توان استقبال و 
فروش باالیى را برایش در نظر گرفت. لنز 13 مگاپیکسلى 
به همراه فلــش دوگانه براى دوربین پشــتى و پردازنده  
8 هســته اى مدیاتک برخى از ویژگى هاى این گوشى 
هوشمند ماژوالر محسوب مى شود که تاکنون فاش شده

 است.

گوشى موبایل ایسوس زنفون ZE551ML 2 مدل 64 گیگابایت دو سیم کارت

3 و نوکیا 3. 5معرفى کنند؛ نوکیا 5

سامسونگ
شرکت سامسونگ براى جبران مشکالت 
Note7 در پى عرضه پرچمدار جدیدش با 

8نام گلکسى اس 8 است که نخستین تلفن
5هوشمند با اســنپدراگون835 محسوب مى شود. با

این حال این دستگاه قرار نیست در کنگره جهانى موبایل 

بلک برى0دوربین IMX400 سونى بهره ببرد.
برند بلک برى در گذشته سیستم عامل خودش

هوشمند ماژوالر محسوب مى شود که تاکنون فاش شده
 است.

رامین مشکاه



بين الملل ٢٨٨٣دوشنبه  ٢  اسفند  ماه ١١

نامزدهاى چپگراى گود انتخابات رياســت جمهورى فرانسه در حال رايزنى هستند تا در 
صورت موافقت، يكى از آنها به نفع ديگرى از رقابت ها كناره گيرى كند و شانس پيروزى 

احزاب دست چپى را افزايش دهد.
به گزارش مهر، حزب سوسياليست فرانسه مى گويد دو نامزدى كه تمايالت چپگرايانه 
دارند و هنوز از شانس رقابت در گود انتخابات رياست جمهورى ٢٠١٧ برخوردار هستند، 
به مذاكره براى همكارى احتمالى راضى شده اند تا به اين ترتيب از راه يافتن يكى از آن 
دو به مرحله نهايى انتخابات كه در تاريخ هفتم ماه ميالدى ِمى برگزار مى شود، اطمينان 

حاصل شود.
طبق نظرسنجى ها، چنانچه «بنوا آمون» نامزد سوسيالست ها و «ژان لوك مالنشون» 
نامزد چپ افراطى، نيروهاى خود را تجميع كننــد، احتمال بازماندن «امانوئل ماكرون» 
نامزد مستقل و «فرانسوا فيون» نامزد راست ميانه از رســيدن به دور دوم وجود خواهد 
داشت. به اين ترتيب نامزد چپ گرايى كه با عقب نشينى اختيارى رقيب خود و واگذارى 
رأى هاى او به دور دوم راه يافته، شــانس شكســت «مارين لوپن» نامزد افراطى حزب 

«جبهه ملى» فرانسه را به دست مى آورد.
در همين راســتا، آمون گفت: ما در حال گفتگو هســتيم و بحث و تبــادل نظر در اين 
زمينه ادامه خواهد داشــت. وى همچنين افزود: ما صحبت كرده ايم و باز هم به اين امر 

مى پردازيم. با اين حال مذاكرات دشوار است.
البته، مالنشون كه در سال ٢٠٠٨  با ترِك سوسياليســت ها، حزب چپگراى جديدى را 
تأسيس كرد و حاال از حمايت كمونيست هاى فرانسه نيز برخوردار است، بارها گفته كه به 

هيچ وجه ميدان را به آمون واگذار نخواهد كرد.
اگر رايزنى هاى آمون و مالنشــون براى اينكه يكى از آنها به نفع ديگرى عقب بنشيند، 
ثمربخش باشد، شاهد نيروى محركه جديدى براى گردش چرخ انتخاباتى فرانسه خواهيم 
بود كه به ادعاى بسيارى از مراكز نظرســنجى، دور دوم آن به هر حال به نفع لوپن تمام 
نخواهد شد. البته با توجه به فاصله اى كه بين نظرسنجى ها و نتيجه واقعى همه پرسى 
خروج انگليس از اتحاديه اروپا و انتخابات رياست جمهورى ٢٠١٦ آمريكا وجود داشت، 
رعايت شرط احتياط در پيش بينى نتيجه انتخابات ٢٠١٧ فرانسه، امرى هوشمندانه است.

همســر رئيس جمهور زيمبابوه مدعي شد    آريا|
حتي جسد «رابرت موگابه» هم در انتخابات اين كشور 

پيروز مي شود! 
همسر موگابه رئيس جمهور ٩٢ ســاله زيمبابوه مدعي 
شد وي به اندازه اي محبوب اســت كه اگر از دنيا برود، 
جسدش مي تواند در انتخابات سال آينده شركت كند و 
پيروز شود. «گِريس موگابه» ٥١ ساله اين اظهارات را 

در يك جلسه حزب حاكم «زانو پي اف» بر زبان راند.
رابــرت موگابــه از ســال ١٩٨٠ و پايــان حكمراني 
سفيدپوستان بر اين كشور، فرد شماره يك سياست در 

زيمبابوه بوده است.
گريس موگابه به حضار گفت: «وقتي روزي خدا تصميم 
بگيرد موگابه بميرد، ما جســدش را به عنوان نامزد در 

برگه هاي رأي گيري قيد خواهيم كرد. ...مردم را خواهيد 
ديد كه به جسد موگابه رأي خواهند داد. من اين موضوع 
را به شــما جدي مي گويم تا نشــان دهم چگونه مردم 

عاشق رئيس جمهورشان هستند.»
موگابه از سوي حزبش براي شركت در انتخابات رياست 
جمهوري سال آينده چراغ ســبز دريافت كرده ولي به 
تازگي حضور خود را در برنامه ها و انظار عمومي كاهش 

داده است.
در ســپتامبر سال گذشته شــايعاتي در خصوص مرگ 
موگابه پس از كوتاه شدن زمان حضور او در يك نشست 
اتحاديه آفريقا و سفرش به دبي براي معاينات پزشكي بر 
سر زبان ها افتاد. اما وي پس از مدتي از اين واقعه با طنز 

ياد كرد و گفت در واقع مرده بود؛ ولي دوباره زنده شد.

نخست وزير اسبق انگليس در نشستى  ضمن 
اعالم تشــكيل ائتالف عليه خروج انگليس از 
اتحاديه اروپا از مردم اين كشور خواست عليه 
خروج انگليس از اتحاديــه اروپا (برگزيت) به 

پا خيزند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، «تونى 
بلر» در نشستى در مركز لندن با تأكيد بر اينكه 
درباره پيامدهاى برگزيت اطالعات درســتى 
به مردم داده نشده است و آنها گمراه شده اند 
گفت: آثار زيانبار نتيجه همه پرسى خروج اين 
كشور از اتحاديه اروپا از همان آغاز نمايان شد 
و هنوز روند خروج آغاز نشده پيامدهاى ناگوار 

اقتصادى گسترده اى به بار آورده است.

كره شمالى دولت مالزى را متهم به همدستى با دشمنان 
پيونگ يانگ در مورد ترور «كيم جونگ نام» برادر ناتنى 
رهبر كره شمالى كرد و كوآالالمپور تأكيد كرد پيونگ 

يانگ ملزم به رعايت قوانين اين كشور است.
 به گزارش ايرنا، درگيرى لفظى بين كره شمالى و مالزى 
پس از آنكه كوآالالمپور تأكيد كرد جسد «كيم جونگ 
نام» در صورتى تحويل مى شــود كــه DNN خانواده 
مقتول دريافت شــودو انطباق صورت گيرد، باال گرفته 

است.
«كانگ چول» سفير كره شــمالى در مالزى ، گفت كه 
پيونگ يانگ نتيجه مرگ شهروند خود را كه بدون مجوز 

انجام شده است رد مى كند.
وى مالزى را به اين دليل كه جسد برادر بزرگ تر و ناتنى 
رهبر كره شمالى را به اين سفارتخانه تحويل نمى دهد، 

متهم به انجام اعمال پنهانى كرد.
ديپلمات بلندپايه كره شــمالى در كوآالالمپور، افزود: 
مالزى با «نيروهاى متخاصمى كه قصد آسيب رساندن 

به كره شمالى را دارند، تبانى كرده است».
سفير كره شــمالى كه قصد ورود به ســردخانه محل 
نگهدارى جسد «كيم جونگ نام» را داشت، تأكيد كرد: 
ما پاسخ قاطعى به اين عمل مالزى و نيروهاى متخاصم 
كره شــمالى مى دهيم و اين موضوع را در دادگاه بين 

المللى مطرح مى كنيم.
وى گفت: اين نقض حقوق بشر يك شهروند است.

كانگ چول همچنين در بيانيه اى با اشاره به اينكه مالزى 
ســفارت را در جريان مرگ يك شهروند كره شمالى به 

دليل حمله قلبى قرار داده بود، تصريح كرد اين شهروند 
به بيمارستان «پوتراجايا» منتقل و از ما درخواسِت تأييد 
شد كه وى يك شهروند كره شمالى اســت و ما آن را 

تأييد كرديم.
سفير كره شمالى در بيانيه اش آورده است: اين شهروند 
يك دارنده گذرنامه ديپلماتيك و شهروند ما بوده و تحت 

حفاظت كنسولى كره شمالى است.
وى با اشاره به كالبد شكافى برادر رهبر كره شمالى در 
مالزى بدون مجوز، تأكيد كرد: اين نقطه اوج نقض حقوق 
بشر و نقض حق شهروندان و بى توجهى به قوانين بين 

المللى و قوانين كنسولى است.
كره شمالى از مالزى خواسته است جسد را بدون انجام 
كالبد شكافى به اين كشور تحويل دهد اما مالزى با رد 
اين درخواست انجام كالبد شــكافى بعد از حادثه را به 

پايان رسانده است.
سفير كره شمالى نيز از مالزى خواست جسد و نتايج كالبد 

شكافى را در اختيار اين كشور قرار دهد.
بازرس كل پليس مالــزى در واكنش به اين تهديد كره 
شمالى مبنى بر «پاســخ قاطع» در مورد «اجبار» براى 
كالبدشكافى «كيم جونگ نام»، اعالم كرد كه پيونگ 

يانگ ملزم به پيروى از قوانين مالزى است.
«خالد ابوبكر» رئيس پليس مالزى گفت: مالزى قوانين 
خاص خود را دارد. هنگامى كه فردى در مالزى حضور 
دارد، بايــد از قوانين و مقررات ما پيــروى كند. اين امر 

شامل كره شمالى نيز مى شود.
پليس مالزى همچنين اعالم كرده اســت تا زمانى كه 
نمونهDNN «كيم جونگ نام» از يكى از اعضاى خانواده 
وى به دست نيامده و تحقيقات كامل نشود، جسد وى 

تحويل نمى شود.
«كيم جونگ نام» بــرادر رهبر كره شــمالى اخيراً در 

فرودگاه ٢ بين المللى شــهر كوآالالمپور با پاشــيدن 
اسپرى سّمى كشته شــد و مالزى با اعتقاد به ترور اين 
فرد، از وى كالبد شكافى كرد. تاكنون دستكم سه نفر از 
جمله دو زن با گذرنامه ويتنام و اندونزى و يك شهروند 
مالزى به اتهام دســت داشــتن در اين ترور دســتگير 

شده اند.

  تسنيم| مشــكل ســاكنان كاليفرنيا با 
ساختار سياســى و حكومتى موجود در آمريكا به 
مراتب پيچيده تر از آن اســت كه بخواهيم آن را 

محصور در انتخابات رياست جمهورى اخير كنيم.
ساكنان ايالت كاليفرنيا همچنان نسبت به انتخاب 
«دونالد ترامپ» به عنــوان رئيس جمهور اياالت 
متحده آمريكا خشمگين هستند. در جريان رقابت 
هاى انتخابات رياســت جمهورى نوامبر ســال 
گذشــته، ٥٥ رأى الكترال ايالت كاليفرنيا به سود 
«هيالرى كلينتون» و حزب دموكرات به گردش 

در آمده بود.
با اين حال به نظر مى رسد مشكل ساكنان كاليفرنيا 
با ساختار سياسى و حكومتى موجود در آمريكا به 
مراتب پيچيده تر از آن اســت كه بخواهيم آن را 

محصور در انتخابات رياست جمهورى اخير كنيم.
بايد اذعان كرد كه انتخابات رياست جمهورى اخير و 
انتخاب ترامپ به عنوان رئيس جمهور جنجالى جديد 
آمريكا، به مثابه نقطه آشكارساز نارضايتى هاى درونى 
عميق در ايالت كاليفرنيا عمل كرده اســت. بديهى 
اســت كه   ايده هاى تجارى، اقتصادى و سياسى و 
مهاجرتى خاص دونالد ترامپ نيز به مذاق ساكنان 
كاليفرنيا و صاحبان مشاغل مختلف در اين كشور(كه 
اكثراً با كشورهاى مختلف در ارتباط هستند) خوش 

نيامده است.
امروز، موضوع «كالى اگزيت» يا خروج كاليفرنيا 
از اياالت متحده آمريكا به گونه اى بسيار جدى در 
فضاى اجتماعى و سياسى اين ايالت مهم مطرح 
مى شود. ايالت كاليفرنيا به صورت بالقوه، استعداد 

زيادى جهت جدايى از آمريكا و تبديل شــدن به 
كشورى جدا دارد. جالب است بدانيم كه كاليفرنيا 
داراى بيش از ٤٠ ميليون نفــر جمعيت و  نهمين 
اقتصاد جهان است اين ايالت در سال ٢٠١٢، اين 
ايالت توليد ناخالص داخلــى برابر با ١/٩٥٨/٩٠٤ 

تريليون دالر داشت.
اين رقم معادل بودجه عمومى كشــور ايتالياست! 
كاليفرنيا در غرب اياالت متحده آمريكا و در كرانه 
اقيانوس آرام قرار دارد. در هر حال، شــرايط ويژه 
ايالت كاليفرنيا سبب شده است تا استقالل طلبان 
داليل متعددى را در توجيه استقالل آن از اياالت 
متحده بياورند. داليلى كه بســيارى از ســاكنان 

كاليفرنيا نيز آن را پذيرفته اند.
تا به امروز، خروج كاليفرنيا از اياالت متحده آمريكا 
خط قرمز دو حــزب دموكــرات و جمهوريخواه 
محسوب شده است.ســران حزب دموكرات كه 
اكثر ســاكنان كاليفرنيا را در آوردگاه هاى سياسى  
با خود همراه مى بينند،سعى در حفظ اين ظرفيت 
دارند و سران حزب جمهوريخواه نيز در صددند از 
ظرفيت هاى اقتصادى گسترده كاليفرنيا به سود 
منافع خود استفاده كنند. با اين حال عزم مشترك دو 
حزب اصلى آمريكا براى ممانعت از خروج كاليفرنيا 
از اياالت متحده، ممكن است در آينده اى نه چندان 

دور ديگر نتيجه ندهد!
منابع مختلف خبرى طى هفتــه هاى اخير تأكيد 
كرده اند كه اكثر ساكنان كاليفرنيا با ايده استقالل 
از اياالت متحده همراه هســتند. كمپين استقالل 
كاليفرنيا نيز به صورتى جدى به فعاليت خود ادامه 

مى دهدواصلى ترين هدف اين كمپين، برگزارى 
همه پرسى خروج از آمريكا در سال ٢٠١٨ است.

همانگونه كه اشاره شد، حضور دونالد ترامپ در رأس 
معادالت سياسى و اجرايى آمريكا، انگيزه ساكنان 
كاليفرنيا براى استقالل از اياالت متحده را دوچندان 
ساخته است. هشدارهاى اخير مخابره شده از سوى 
رئيس جمهور جنجالى آمريكا در خصوص شرايط 
جارى در كاليفرنيا، نشان دهنده حساسيت اوضاع 
در اين ايالت است.  ترامپ در  گفتگوى اختصاصى 
با شــبكه فاكس نيوز مى گويد: «ايالت كاليفرنيا 

از بســيارى جهات از كنترل خارج شده است. اگر 
مقام هاى اين ايالت قصد سرپيچى از سياست هاى

مهاجرتى را داشته باشند، بودجه آنها قطع خواهد 
شــد. اگر الزم باشــد ما بودجه كاليفرنيا را قطع 
مى كنيم. دولت پول زيادى به كاليفرنيا مى دهد. 
رأى دهندگان هم با من هم عقيده هستند وگرنه به 

من رأى نمى دادند!»
در عين حــال، «لوئيس مارينلــى» رهبر جنبش 
«آرى به استقالل كاليفرنيا» معتقد است: «ما شاهد 
حمايت هاى جديدى هســتيم و قصد جمع آورى 

امضا داريم خصوصــاً االن كه در صــد روز اول 
رياست جمهورى ترامپ هستيم و مى بينيم كه او 
رويكردهاى خصمانه اى نسبت به مردم كاليفرنيا 
دارد كه به او رأى ندادند.» آنچه مسلم است اينكه 
كاليفرنيا هم اكنون يكى از كانون هاى مهم خبرى 
و تحليلى در ايــاالت متحده آمريكا محســوب 
مى شود. اتفاقاتى كه در اين ايالت در حال رخ دادن 
است، به مثابه آتش زير خاكســترى است كه به 
يكباره شعله ور شده و ساختار سياسى اياالت متحده 

را دستخوش تغييراتى عمده مى سازد.

مقامــات نهادهــاى نظارتــى در آلمــان بــه 
والديــن هشــدار داده انــد كه هــر چه ســريع تر 
عروســك هاى هوشــمند قابل اتصال به شبكه هاى 
Wi-Fiرا نابود كنند. زيرا اين عروسك ها ابزار جاسوسى

هستند.
به گزارش مهر، مدتى است كه عروسك هاى هوشمند 
قابل اتصال به اينترنت در اســباب بازى فروشى هاى 
مختلف به فروش مى رســند. اين عروسك ها داراى 
هوش مصنوعى هســتند و مى توانند با كودكان حرف 
بزنند و در گذر زمان و با افزايش اطالعاتشان از كودك 
و محيط زندگى وى پاسخ هاى هوشمندانه ترى ارائه 

مى كنند.
مقامات آلمانى مى گويند عروســك هاى ياد شده كه 
داراى بلندگو و ميكروفن هســتند ابــزارى براى جمع 
آورى و سرقت اطالعات خصوصى كودكان و والدين 
آنها هســتند و اســتفاده از آنها بر طبق قوانين آلمان 

ممنوع است.

يكى از عروســك هايى كه به صراحت مورد اشــاره 
 My Friend Cayla مقامــات آلمانى قــرار گرفتــه
اســت. اين عروسك اســباب بازى اســت كه عليه 
آن شــكايت هايــى در اروپــا و آمريكا نيــز مطرح 
شــده اســت. در دســامبر ســال گذشــته برخــى 
گروه هاى مدافع حريم شخصى اعالم كردند عروسك 
اســباب بازى ياد شــده گفتگوهاى كودكان را ضبط 
و ذخيره مــى كند، بــدون آنكه از والديــن آنها اجازه 
بگيــرد و با ايــن كار حريم شــخصى آنــان را نقض 

مى كند.
عروســك cayla از يك ميكروفن براى گوش كردن 
به سئواالت و ارسال آنها براى شركت سازنده از طريق 
فناورى Wi-Fi بهره مى گيرد. اين شــركت موسوم به 
Nuance با تبديل ســئواالت به متن و جســتجو در 

اينترنت پاســخ آنها را مى يابد و براى عروسك ارسال 
مى كند و در نهايت اين پاســخ ها براى كودك پخش 

مى شود.
اين فرآيند از يكســو نقض حريم شــخصى كاربران 
محسوب مى شود و از ســوى ديگر عروسك هاى ياد 
شده به ســادگى قابل هك كردن هســتند. ارتباطات 
بلوتوث اين عروســك هم امنيت كافــى ندارند و لذا 
ضبط كردن صدا توســط هكرها يا گــوش كردن به 
صداى كودكان در زمان بازى كردن با اين عروســك 

ممكن است.
مقامــات آلمانى قصــد دارند فروش اين عروســك 
را ممنــوع كننــد و حتــى مالكيــت آن را بــه علت 
امكانات كنترلــى و جاسوســى آن غيرقانونى اعالم 

كنند.

ايرنا: «پاپ فرانســيس» رهبر مذهبى كاتوليك ها به قدرت هاى بزرگ كه با هدف 
سودجويى و كســب قدرت باعث ايجاد جنگ و خونريزى در جهان مى شوند، هشدار 

داد كه سرانجام بايد براى اعمالشان در برابر خداوند پاسخگو بود و حساب پس بدهند.
رهبر مذهبى كاتوليك ها، قدرتمندان را عامل ايجاد جنگ ها و خونريزى ها دانست و 

هشدار داد: آنها بايد در مقابل خدا پاسخگو باشند. 
وى طى يك مراســم مذهبى گفت: امروز جهان شاهد خونريزى هاست. امروز جهان 
در جنگ است. بســيارى از برادران و خواهران ما و حتى بى گناهان مى ميرند، چرا كه 
قدرتمندان و بزرگان به دنبال قدرت، سودجويى و اراضى هستند، آنها يك تكه زمين 
مى خواهند. آنها قدرت بيشــتر مى خواهند. آنها با فروش اسلحه به دنبال سودجويى 
هســتند. آنها تا كى مى توانند بگويند كه «من فقط به اين اراضى عالقه دارم»، «من 
به اين قطعه زمين عالقه دارم» و اگر بمبى بيافتد و ٢٠٠ كودك جان خود را از دســت 
بدهند، مى گويند كه «تقصير من نيست تقصير بمب است من فقط زمين مى خواهم».
پاپ هشدار داد: خداوند به صراحت گفته اســت كه در خصوص اعمال تك تك ما در 
جهان حسابرسى خواهد كرد. خداوند از هر جاندار و از هر انسان حسابرسى مى كند. به 
نظر مى رسد كه ما اينجا در صلح هستيم . ولى خدا از مصائبى كه برادران و خواهران ما 

در جنگ متحمل شدند، حساب پس مى گيرد و سئوال مى كند. 
پاپ گفت: بايد از خود بپرسيم، «چه كنم تا ديگر در جهان خونريزى نشود؟» همه ما در 
اين مسئله درگير هستيم. دعا براى صلح يك كار تشريفاتى نيست. كار براى صلح نيز 

يك تشريفات نيست. 
وى افزود: جنگ در قلب انســان و در خانه و خانواده و در ميان دوستان آغاز مى شود و 
سپس آن به سراســر جهان مى رود. چه بايد كرد، وقتى مى بينيم كه از قلبمان چيزى 
مى آيد كه قصد نابود كردن صلح را دارد؟ جنگ اينجا آغاز مى شــود و اخبار آن را در 

روزنامه ها و رسانه ها مى بينيم. 
«بذر جنگ كه حسادت و طمع آن را در دل برخى كاشــته، همانى است كه به درخت 
تبديل شده و به شكل بمب بر روى بيمارستان و بر روى مدرسه مى افتد و كودكان را 

مى كشد.»
وى افزود: اعالن جنگ از  اينجا در تك تك ما آغاز مى شــود. بنابــر اين بايد از خود 
بپرســيم كه چگونه مى توانيم هر روز از صلح در دل خود و در خلوت خود و درخانواده 
خود محفاظت كنيم. اينگونه مى توان از صلح در جهان محافظت كرد. نابودى خانواده و 
ملت ها با حسادت هاى كوچك آغاز مى شود در حالى كه بايد از ابتدا از احساساتى كه 

منجر به دشمنى و حذف برادرى مى شود جلوگيرى كرد.

ترامپ از نام كاليفرنيا مى ترسد

پاپ: بايد براى جنگ ها، به خدا پاسخگو باشيدكره شمالى، مالزى را متهم به همدستى با دشمنان كرد

خيز سوسياليست هاى فرانسه
 براى فتح اليزه

هشدار مقامات آلمانى: 

عروسك هاى هوشمند را نابود كنيد

همسر موگابه:

جسد شوهرم هم در انتخابات پيروز مي شود!

تونى بلر: مردم 
انگليس عليه برگزيت

 به پا خيزند

براساس نظرســنجى ها مشخص شد    ايسنا|
كه كانديداى حزب سوســيال دموكرات ها مى تواند از 
صدراعظم آلمان در انتخابات فدرالى ســپتامبر ٢٠١٧ 

پيشى بگيرد.
 ZDF براساس اين نظرسنجى كه براى شبكه خبرى
آماده شده، ٤٩ درصد از آلمان ها مى خواهند «مارتين 
شــولتز» رئيس ســابق پارلمان اروپا صدراعظم شان 
شود و ٣٨ درصد ديگر نيز مى خواهند «آنگال مركل» 

صدراعظم باقى بماند.
در نظرسنجى ماه ژانويه ٢٠١٧ اما مركل با ٤٤ درصد 

باالتر از شولتز با ٤٠ درصد بود.
اوايل ماه جارى ميالدى نيز براساس نظرسنجى صورت 

گرفته مشخص شد كه شولتز جلوتر از مركل است.
حزب سوســيال دموكرات ها، يكى از شركاى ائتالف 
مركل، مدت ها بود كه در نظرسنجى ها بلوك محافظه 
كاران را دنبال مى كرد امــا از زمانى كه بحث نامزدى 
شولتز از حزب سوســيال دموكرات ها مطرح شده، اين 

حزب نيز تالش كرده تا خودى نشان دهد.
آخريــن پيروزى اين حــزب بــه دوران صدراعظمى 

«گرهارد شرودر» در سال ٢٠٠٢ باز مى گردد.
محافظه كاران مركل شــامل دموكرات هاى مسيحى 
و حزب اتحاد سوسيال مســيحى بايرن ٣٤ درصد آراء 

مردمى را در اين نظرسنجى به دست آورده اند.

حزب «آلترناتيوى براى آلمان» كه ضد مهاجرت است 
نيز يك درصد از محبوبيت خود را از دست داده اما هنوز 
در جايگاه سوم قرار دارد. عامل اصلى موفقيت اين حزب 
نگرانى هاى مردم آلمان از مهاجران و احتمال وخامت 

اوضاع امنيتى در آلمان است.
حزب سبزها ٩ درصد و حزب چپ افراطى هم ٧ درصد 
آراء اين نظرسنجى را به دســت آورده اند. حزب حامى 
اقتصاد موسوم به «دموكرات هاى آزاد» نيز تنها ٦درصد 
آراء را از آن خود كرده كــه براى ورود به پارلمان كافى 
است. همچنين براساس اين نظرسنجى مشخص شد 
كه ٣٠ درصد از رأى دهندگان تمايل دارند تا ببينند كه 
ائتالف چپ گراى سوسيال دموكرات ها، لينكه و سبزها 
قدرت را به دســت بگيرند در حالى كه ٤٤ درصد ديگر 

مخالف روى كار آمدن چنين ائتالفى  هستند.
اين نظرســنجى از ١٢٣١ تن و در بــازه زمانى ١٤ تا 
١٦ فوريه ســال جــارى ميــالدى صــورت گرفته 

است.

مارتين شولتز مى تواند مركل را شكست دهد
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آگهی نوبتی ســه ماهه سوم ســال 1395 مربوط به قسمتی از امالك 
مهردشت بخش 15 ثبت اصفهان ،  علویجه 1 اصلی که به موجب ماده 
11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی است که در 
سه ماهه سوم سال 95 تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده 
و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و در 

ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :

بخش 15 ثبت اصفهان
علویجه یک اصلى

پالك 4903 مجزى شده از پالك 276- اسماعیل طاهرى فرزند رضا 
نود و هفت سهم و چهل و هشت صدم سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ششدانگ  200 مترمربع.
دهق چهار اصلى

پالك1755-غالمرضا مومنى دهقى فرزند ســیف اهللا ششدانگ یک 

قطعه ملک مزروعى به مساحت 991/70 متر مربع.
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده 
واحد مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف 
از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت 
شده ردیف ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید 
اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و تبصره 
ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شــد این آگهی نسبت به ردیف 

الف در دو نوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان منتشر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم:   1395/12/02 

م الف: 3048
ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان مهردشت/10/1105

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آئین 
نامه مربوطه امالکی که در ســه ماهه سوم سال 1395 تقاضاي ثبت 
آنها پذیرفته شده مربوط به بخش 8 و 9 ثبت اصفهان را به شرح ذیل 

آگهی می نماید .
اول : امالك و ابنیه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان

1- امالك واقع در دهنو پالك یک- اصلى و فروعات ذیل :
1817فرعی:  آقاى نادر قلى ایزدى دهنوى فرزند على ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 206/20  متر مربع  
1818فرعی: آقاى محمد ایزدى  دهنوى  فرزند نادرقلى ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 235/85  متر مربع
1819 فرعى : آقاى ســید رضا بنى هاشــمى  فرزند میر اســماعیل 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 168/40  مترمربع 
1822 فرعى : آقاى على ایزدى  فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 409  مترمربع 
2- امالك واقع درشیخ آباد پالك 4 - اصلى و فرعى ذیل:

694 فرعی:آقاى على اصغر کیانى شــیخ آبادى فرزند رضا ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 283/44 مترمربع مجزى شده ازپالك 99  فرعى 
3- امالك واقع در قهنویــه  پالك 19- اصلى و فروعات 

ذیل:
1631 فرعى : آقاى مجید صفائى قهنویه  فرزند شیر محمد  ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت224/40 مترمربع مجزى شده از پالك 187  

فرعى
1632 فرعى : آقاى سعادت صفائى قهنویه   فرزند خداداد  ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مســاحت 52/23 مترمربع مجزى شده از پالك 

311 فرعى
4- امالك واقع در طالخونچه پالك 40- اصلى و فروعات 

ذیل:
1781 فرعى :باقر بخشــیان طالخونچه فرزند نورعلى شــش دانگ 

یکباب خانه بمساحت 354/20  متر مربع 
1785 فرعى :محمد على خوشــکام  فرزند نوروز  شش دانگ یکباب 

خانه بمساحت 257/10 متر مربع مجزى شده از پالك 1101 فرعى 
1787 فرعى :ابراهیم کاظم فرزندى طالخونچه فرزند کاظم شــش 

دانگ یکباب خانه بمســاحت 362  متر مربع مجزى شــده از پالك 
1258 فرعى

1788فرعى : خالق کاظم فرزندى طالخونچه   فرزند ابراهیم شــش 
دانگ یکباب خانه  بمساحت 236 متر مربع مجزى از 1258 فرعى

1789فرعى :ندا مرادى فرزند محمد على شــش دانگ یکباب خانه 
بمساحت 174/40 مترمربع 

  دوم: امالك و ابنیه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان
1- امالك واقع در مبارکه پالك دو- اصلى و فروعات ذیل :
3614 فرعی : کریم ابراهیمى دستگردى  فرزند حجت اله  ششدانگ 
یکباب خانه بمســاحت 211  مترمربع مجزى شده از 1350 و 1351 

فرعى 
3656 فرعی : آقاى محمد رضا رحمانى  فرزند جمشــید  ششــدانگ 
یکباب خانه بمساحت 206/67 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 

1097 فرعى
3662 فرعی : آقاى بهرام عبدى مبارکه   فرزند صفرعلى ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت72/10 متر مربع مجزى شده از پالك شماره 

212 فرعى
3663 فرعی : آقاى رضا ســعیدى مبارکه فرزند ابراهیم ششــدانگ 
یکباب خانه و مغازه متصله  بمساحت  81/67 مترمربع مجزى شده از 

پالك 212 فرعى
3665 فرعی : زهرا زینعلى مبارکه  فرزند رجبعلى ششــدانگ یکباب 
خانه بمساحت 334/40  مترمربع مجزى شده از پالك 1286  فرعى  

  3667  فرعی : آقاى محمد نجاتى درچه فرزند قدمعلى  ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 219/61 متر مربع مجزى شده از پالك 967  

فرعى 
3668 فرعی : مظاهر صادقى  فرزند خسرو ششدانگ یکباب ساختمان   

بمساحت  77/12 مترمربع مجزي شده از پالك  909  فرعی
 3669 فرعی : فریبا نریمان  فرزند عباسقلى  ششدانگ یکباب خانه   به 

مساحت  183/73 مترمربع مجزي شده از پالك  1057 فرعی
3670 فرعی : نســیم صالحى مبارکه فرزند محمد  ششدانگ یکباب 
خانه   بمساحت  201/10 متر مربع  مجزي شده از پالك  794 فرعی

3671 فرعی : پریوش میرزاپور  فرزند  محمد  ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 247/09 متر مربع مجزى شده از پالك 977 فرعى
3672 فرعی : خسرو محمدیان مبارکه  فرزند حیدر ششدانگ یکباب 
خانه  بمساحت  359/70  مترمربع مجزى شده از پالك 1164 فرعى

3673 فرعی : رحمت اله صالحى مبارکه  فرزند کریم  ششدانگ یکباب 
خانه   بمساحت  237/77 مترمربع مجزي شده از پالك  598  فرعی

 3675 فرعی : اکرم موسوى مبارکه  فرزند ســید حسین  ششدانگ 
یکباب خانه   به مســاحت  314/41  مترمربع مجزي شــده از پالك  

212  فرعی
2- امالك واقع در صحراى رازق آباد  پالك 5 - اصلى و 

فرعى ذیل:
41  فرعى: خدیجه احمدپور مبارکه فرزند تقى و ســارا فروغى فرزند 
عبدالحمید هرکدام ســه دانگ مشاع  ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت ششدانگ 262 متر مربع مجزى شــده از پالك شماره 11 

فرعى
2- امالك واقع در خولنجان  پالك 13- اصلى و فروعات 

ذیل:
1045 فرعــى: مروارید  مومن زاده خولنجانــى فرزند مرتضى قلى و 
فاطمه باقرى فرزند بهروز به ترتیب  نسبت به چهار دانگ مشاع و دو 
دانگ مشاع  ازششدانگ یکباب خانه به مساحت ششدانگ 302/31  

متر مربع مجزى شده از پالك شماره 107 فرعى
1046 فرعى: على محمدى خولنجانى فرزند عبدالرســول ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 34/05  متر مربع مجزى شده از پالك شماره 

107 فرعى
1047 فرعى: رحمت اله مرادى خولنجانى فرزند حیدرعلى ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 193/80  متر مربع مجزى شده از پالك شماره 

486  فرعى
1048 فرعى: کریم مرادى فرزند غالمعلى  ششدانگ یکباب خانه  به 

مساحت 294/75  متر مربع مجزى شده از پالك شماره 71  فرعى
5- امالك واقع در مجاورت قلعه میر زمان پالك 381- 

اصلى و فرعى ذیل :
296- فرعى:آقاى  حجت اله عطائى قلعه میرزمانى  فرزند محمد على  

ششدانگ یکباب خانه بمساحت 176/12  مترمربع 

4- امالك واقع در نکوآباد  پــالك 382 - اصلى و فرعى 
ذیل :

871  فرعى – آقاى محمد کریمیان نوکابادى فرزند یوسف  ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 235/65 متر مربع مجزى شده از پالك 393  

فرعى
4- امالك واقع در مجاورت مســعود آباد دیزیچه  پالك 

اصلى ذیل :
2483  اصلــى– معصومه خدادادى دیزیچه  فرزند اکبر  ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 168/69 متر مربع 
اولین نوبت11/02 /1395 نســبت به آنهائى که تقاضاى ثبت شده 
ظرف مدت 90 روز دادخواســت واخواهى خود را به این اداره تسلیم و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید و در صورتى که قبل از 
انتشار این آگهى دعوائى اقامه شده باشــد طرف دعوى باید گواهى 
دادگاه را مشــعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید. 
اعتراضات یــا گواهى طرح دعوى کــه بعد از انقضــاء مدت مرقوم 
واصل شــود بال اثر اســت و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره 
مــاده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد .  ضمنًا طبق مــاده 56  آئین
 نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تحدید حدود در صورتمجلس 
قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق 
ارتفاقى مطابق ماده 20 قانــون ثبت وتبصره 2 مــاده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هــاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شــد  این 
آگهــى در دو نوبت به فاصلــه 30 روز از تاریخ انتشــار نوبت اول  در  
روز نامه هاى نســل فردا و نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر

 مى شود.
تاریخ انتشار نوبت اول :   1395/11/02 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1395/12/02       
        م الف: 95/0672   

 مظاهر نصرالهى رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان مبارکه/10/1190

بموجب مــاده 11قانون ثبت اســناد وامــالك  ومــاده 59اصالحی 
آییــن نامه مربــوط بــه امالکی که در ســه ماهه  ســوم ســال95 
تقاضــاي ثبت آنها پذیرفته شــده اســت ومــدت اعتراض نســبت 
به آنهــا از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــى بــه مــدت 90 روز مى 
باشــد  مربوط به بخــش 16ثبــت اصفهان به شــرح ذیــل آگهی

 می نماید:
الــف: شــماره پــالك ومشــخصات مالک ونــوع ملــک ومحل 
وقــوع امالکی  کــه اظهــار نامــه آنهــا در ســه ماهه فــوق بعد 
از تنظیــم وجهــت انتشــار آگهــی در ردیــف منظــور گردیــده 

است:  
437 اصلى –اراضى  مزرعه  جز

1885-  آقاى  فضل اله  نجاریان  جزى  فرزنــد  کریم  به ش ش 148  
حوزه  18  اصفهان  به شماره  ملى   5110504891 ششدانگ   یک قطعه  
زمین  مزروعى  به مساحت  452/68  مترمربع   واقع  در  گز   برخوار  بخش  

16  ثبت شاهین شهر   ( اصفهان  ) 

3001- آقاى  فضل الــه  نجاریان  جــزى  فرزند  کریــم  به ش ش 
148  حــوزه  18  اصفهــان  بــه شــماره  ملــى   5110504891 
ششــدانگ   یــک قطعــه  زمیــن  مزروعى  بــه مســاحت  1203  
مترمربع   واقــع در  صحــراى  جز  بخش  16  ثبت  شــاهین شــهر

   ( اصفهان  ) 
3028- آقاى  فضل اله  نجاریان  جزى  فرزند  کریم  به ش ش 148  حوزه  
18  اصفهان  به شماره  ملى   5110504891 ششدانگ  یک قطعه  زمین  
مزروعى  به مساحت   2062  مترمربع   واقع در  صحراى  جز  بخش  16  

ثبت  شاهین شهر  ( اصفهان ) 
439- اصلى   اراضى مزرعه  جالش  آباد

42-  عبدالعلى  خســروى   فرزند  رحیم  به شــماره شناســنامه  241  
صــادر  برخوار  به شــماره  ملــى  5110532559  ششــدانگ  قطعه 
زمین  مزروعى  به مســاحت  1093/90  متر مربــع   واقع در  صحراى  
جالش آبــاد  گز برخــوار  بخــش  16 ثبــت اصفهان  شهرســتان

 شاهین شهر 

440 اصلى  - امالك  مزرعه  فیروز آباد
 2300-  آقاى  محمد حسن  شــریفیان   فرزند  امراله   به ش ش 249  
حوزه  یک مرکزى  برخوار به شماره ملى  5110555508  ششدانگ  یک 
قطعه  زمین  مجزى  شده از  پالك 206 فرعى از  440  اصلى  به مساحت   
250/54  مترمربع   واقع  در گز  برخوار  بخش  16  ثبت شــاهین شهر  

( اصفهان ) 
بــه موجــب مــاده 16 قانــون  ثبت ومــاده 86آییــن نامــه اصالحی 
قانــون ثبــت چنانچه کســی نســبت بــه امــالك منــدرج در این
 آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت ظرف مدت 90 رو 
زدادخواست واخواهی خود رامستقیما به این اداره تسلیم وطبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده ها ي معترضی ثبت معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه این اداره تسلیم نماید 
ودر صورتیکه قبل از انتشــار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوي 
باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید.

اعتراضات یا گواهی طرح دعوي که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود 
بال اثر است ومطابق قسمت اخیر ماده 16 وتبصره ماده 17 قانون ثبت 

رفتار خواهد شد .
ضمنا طبــق مــاده 56 آیین نامــه قانون ثبــت حقوقــی ارتفاقی در 
موقــع تعییــن حــدود در صورتمجلس قیــد و واخواهــی  صاحبان 
امــالك ومجاوریــن نســبت به حــدود وحقــوق ارتفاقــی مطابق 
مــاده 20 قانون ثبت وتبصــر ه 2 مــاده واحده  قانــون تعیین تکلیف 
پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این  آگهی نسبت  به ردیف 
الف در دونوبت به فاصله 30 روز در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود./.
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/02

م الف: 1688 
ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد وامالك

 شاهین شهر/10/1188

 آگهی نوبتی سه ماهه  سوم سال 1395 -  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مهردشت

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395-  بخش 8 و 9 ثبت اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال  1395 - اداره ثبت اسناد وامالك شاهین شهر

مزایده
در پرونده کالســه 950257 ح 1 و غیره اجرایى و به موجب دادنامه هاى صادره از شــعب 
حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى شرکت کاشــى نیلو محکوم است به پرداخت محکوم 
به بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره درحق محکوم له و مبلغ  ریال نیم عشــر 
دولتى در حق صندوق دولت کــه از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشــناس رســمى دادگســترى منتخب آقاى على صابرى به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است. کلیه ماشــین آالت و تجهیزات مرتبط با تولید کاشى و سرامیک 
مستقر در ســالن شماره 3 شامل خط را مشــتمل بر دســتگاه پرس هیدرولیک دروازه هاى 
همراه با درایور کوره خشــک کن و خط لعاب مارك EVA993 و داراى سیســتم کنترل و 
CNC و مانیتورینگ هوشــمند به همراه کلیه متعلقات مکانیــکال و الکتریکال و نیز خط 
2 مشــتمل بر چهار واحد درایور- کوره خشک- دســتگاه چاپ دیجیتالى بنام جت پرینتر و 
خط لعاب با کلیه متعلقات و خط 3 نیز شــامل درایور – کوره خشــک کن و خط لعاب داراى 
سیستم کنترل CNC با کلیه متعلقات و خط چهار همراه با سه واحد پیوست درایور- کوره 

خشــک و خط لعاب با کلیه متعلقات مکانیکال و الکتریکال بانضمام کلیه متعلقات و سیستم 
خنک کننده روغن پرس هاى خط 1 الى 4 شــامل 8 عدد پمپ ســیر کوله روغن 8 عدد برج 
خنک کننده بند 6 واگــن فلزى براى حمل کاشــى 75 عدد و یک خط کامــل کوره گازى
 پخت نهائى مارك TIT ایتالیــا با کلیه تجهیــزات مکانیکال و الکتریــکال، کوره گازى 
پخت نهائى مارك CACAM2 کشــور ایتالیا و تجهیزات اطاق کنتــرل با کلیه متعلقات 
و منصوبات و سیســتم گاز رســانى- تهویــه هوا و خنــک کننده یک خــط کامل پولیش 
(ساب) همراه با سیستم آبرســانى و جمع آورى پس آب بانضمام کلیه متعلقات و منصوبات 
اطــراف دســتگاه و تابلــو بــرق و... دو خــط کامل ســورتینک بســته بندى توســط 
واحــد رولــر ماتیــک وکیــوم مشــتمل بــر واحدهــاى کارتــن گیــو- تســمه کش 
و پالت چیــن و... و نیــز ربات برق جهــت حمل کاال تحــت نام تجــارى TGV و جک 
هیدرولیک بر سیســتم کنترل هوشــمند ردیــاب و سیســتم بازیافت پس آب بنــام فیلتر 
مســتقر بیــرون از ســالن 3 شــامل واحــد تجمیــع فیلترهــاى برزنتى 19 عــدد جک 
و یونیت و متعلقــات و منصوبات بر روى شاســى کــه جمعًا بــارزش 109040000000 

ریــال ارزیابــى و تعییــن گردید. کــه باتوجه بــه مراتب فــوق و عدم اعتــراض طرفین
 نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و 
در تاریخ 95/12/14 ســاعت 12 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش مى رســد، 
برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فــى المجلس بــه حســاب 2171290354001 واریزو چنانچــه ظرف مهلت
 مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط ومزایده مجدداً تکرار مى گردد ضمنًا خریدار مى تواند ظــرف پنج روز قبل ازمزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف 3538  اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/12/117
فقدان سند مالکیت

کبــرى رهبــرى نجف آبــادى فرزند محمــود به موجــب درخواســت وارده به شــماره 
951218641189016 مــورخ 1395/10/23 و به اســتناد یکبرگ استشــهاد محلى که 
هویت و امضاء شــهود رســما گواهى شده و مدعى اســت که ســند مالکیت یک- چهارم 

دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك ثبتى 1656/55 مجزى شده از شــماره پالك 1656/1 
واقــع در قطعــه 2 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهــان کــه در صفحــه 220 دفتر 116  
امالك ذیل ثبت 17645 بنام اســداله محمدى ارانى فرزند حســین ثبت و ســند به شماره
 ســریال 173978 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنى سند 
مالکیت نامبــرده را نموده طبق تبصــره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامــه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده 
روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر

 اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3532 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/12/116



آگهىآگهى 2883دوشنبه  2  اسفند  ماه 1313

به موجب ماده12-قانون ثبت اسناد و ماده 59-اصالحى آیین نامه مربوط 
به امالکى که در سه ماهه سوم سال 1395 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شــماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم 
نظارت ثبت،آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا را به 

شرح زیر آگهى مینماید:

شماره هاى فرعى از یک اصلى ابنیه و امالك شهرضا
203باقیمانده-محمد عطائى قراچه  فرزند حبیب اله و زهرا بهادرى نژاد 
فرزند محمد بالسویه: ششدانگ یک باب خانه که پالك 7278 فرعى از 

آن مجزا شده است به مساحت 82,10 مترمربع
2030و 2031-ابوالقاســم عمرانپور فرزند یداله : پنج دانگ مشــاع از 

ششدانگ یک باب خانه 
2417 –ملک آغا طبائیان شــهرضائى و  عزت آغا طبائیان شــهرضا و 
معصومه طبائیان همگى  فرزندان سید نعمت اله بالسویه :تمامت چهار 

دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
8903-  موقوفه درویش على اکبر به تولیت  آقاى مســیح فرشاد فرزند 
جواد:ششدانگ یک باب ســاختمان وقف محل خانقاه که قبال" پالك 
3768 باقیمانده فرعى بوده که پالك 6238فرعى از آن مجزا شده است 

به مساحت 75  متر مربع
8787-شهال خادم   فرزند قربانعلى:ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده 

از 2654/1  به مساحت 172,40مترمربع 
شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

8764- علیرضا عرب نره  فرزند على: ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
239,85 مترمربع

14794-روح اله عربلو نرهء فرزند نصراله : ششدانگ یک قطعه زمین مثنى 
شده به مساحت 176,02 مترمربع

15602-سعید سودائى شــهرضا فرزند غالمعلى : ششدانگ قسمتى از 
یک قطعه زمین محصور مجزى شده از 897 به مساحت 150  مترمربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 904 فرعى جمعا" تشکیل یک قطعه زمین 

محصور را داده است.
15606-رحمت اله آبتن فرزند  على اکبــر و فردوس انور فرزند محمود 
بالسویه  :ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از 1570فرعى  به مساحت 

275,67  مترمربع 
15622-کاکاجان میرزاخانى  فرزند طاهر:ششدانگ یک قطعه زمین پى 

کنى شده به مساحت 171,90مترمربع
15639-احمد شیرین زاد  فرزند عبدالعلى و زهرا نصیریان فرزند حسین 
بالسویه:ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از 9300 فرعى به مســاحت 

174,80مترمربع
15648-فرشید کریمى  فرزند لشکر:ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 

163 مترمربع
15673-مجتبى ملکیان فرزند محمدرضا:ششــدانگ یک قطعه زمین  

مجزى شده از 48 فرعى  به مساحت  104,50 مترمربع
15675-کمال مهجور فرزند رحمت اله :ششدانگ  یک قطعه زمین  به 

مساحت 161 مترمربع
15676-نرگس عرب نره  فرزند على :ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

125,50 مترمربع
شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

2698- رسول سودائى فرزند اسمعیل و ســلطنت نظرى پیکانى فرزند 
محمدعلى بالسویه نسبت به سه دانگ مشاع و افسانه آصفى فرزند عین 
اله نسبت به سه دانگ مشاع دیگر  :ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 

135,30 متر مربع
5402-مظفر دهقــان زاد فرزند غالمرضا  : ششــدانگ یک باب خانه  

مفروزى از پالك 866 فرعى  به مساحت 170,05 متر مربع
5403-بهجت شــیرعلى  فرزند عزیز اله : ششــدانگ یک قطعه زمین  

مفروزى از 866 فرعى به مساحت 170,05 متر مربع
5404- محمدعلى  دهقان زاد فرزند غالمرضا  : ششدانگ یک باب خانه 

مفروزى از 866 فرعى به مساحت 199 متر مربع
شماره هاى فرعى از 4-اصلى مزرعه برزوك آباد

1420- نگین پراکنده فرزند جعفرعلى  بوالیت پدرش :ششــدانگ یک 
قطعه زمین که شــماره هاى 2725 و 2726 فرعى از آن مجزا شــده  به 

مساحت 186,55 مترمربع
1443- فاطمه بیات  فرزند حفیظ اله   :ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

149 مترمربع
1844- جعفر على پراکتده  فرزند محمدکریم:ششدانگ یک قطعه زمین 

پى کنى شده  به مساحت 198,65 مترمربع
2204- فرج اله رحیمى رضائى  فرزند احمد نســبت به 24 حبه مشاع و 
مدینه جهاندیده فرزند عزیز نســبت به 12 حبه مشاع و محمد رحیمى 
رضائى فرزند فرج اله نسبت به 12 حبه مشاع و ابوذر رحیمى رضائى فرزند 
فرج اله نسبت به 9 حبه مشاع و فاطیما نجفى زاده فرزند همت نسبت به 9 
حبه مشاع و زهرا جهاندیده فرزند الیاس نسبت به 6 حبه مشاع از 72 حبه 

:ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263,70 مترمربع
2476- صاحب جان نعمتى بیده  فرزند غالم:ششدانگ یک باب مغازه با 

ساختمان فوقانى آن به مساحت 38,70 مترمربع
2503- شیدا علیمردانلو فرزند نصرت اله:ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 123,50 مترمربع
2717- فردوس شریفى تله بازلو  فرزند بااحمد:ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت 161,97 مترمربع
2717- فردوس شریفى تله بازلو  فرزند بااحمد:ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت 161,97 مترمربع
2725-سعیده فخار شهرضا فرزند ولى اله: ششدانگ یک قطعه زمین پى 

کنى شده مجزى شده از 1420 فرعى به مساحت 200 مترمربع
2726- جعفر على پراکنده  فرزند محمدکریم: ششدانگ یک باب مغازه 
با ساختمان فوقانى آن  مجزى شده از 1420 فرعى به مساحت 587,50 

مترمربع
شماره هاى فرعى از 19- اصلى مزرعه زرهه

319-شکراله یونسى شــهرضا فرزند مصطفى:ششــدانگ یک واحد 

دامدارى  مجزى شده از 304 فرعى به مساحت 1115,10 مترمربع
شماره هاى فرعى از 21-اصلى مزرعه رشکنه

2853-ســجاد رضائى فرزند محمود و مهسا موالئیان فرزند محمدرضا 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از 405 فرعى به مساحت 

103,50 مترمربع 
شماره هاى فرعى از 23-اصلى مزرعه سودآباد

752-احمد محمدیان فرزند قدرت اله:ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
185,75مترمربع

2767- عبدالصمد مهرانى فرزند محمدعلى:ششدانگ یک قطعه زمین 
مجزى شده از 1294 فرعى  به مساحت   445,09 مترمربع

شماره هاى فرعى از 33-اصلى مزرعه مهرقویه   
883-موقوفه حاج محمدجعفر ولد آقاحسن به تصدى اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان شهرضا:  ششدانگ یک قطعه زمین که عرصه آن وقف و 

اعیانى آن متعلق به غیر میباشد  به مساحت 1038,60 مترمربع
1097-موقوفه بى بى جان  به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا:  ششدانگ عرصه یک قطعه زمین وقف که  اعیانى آن متعلق به 

غیر میباشد  به مساحت 458,75 مترمربع
شماره هاى فرعى از 34-اصلى مزرعه آب باریکى   

12-موقوفه درویش على اکبر به تولیت آقاى مسیح فرشاد فرزند جواد:  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى وقف به مساحت 2432 مترمربع

33-موقوفه درویش على اکبر به تولیت آقاى مسیح فرشاد فرزند جواد:  
ششدانگ عرصه و اعیان یکدرب باغ وقف به مساحت 945 مترمربع

227-موقوفه درویش على اکبر به تولیت آقاى مسیح فرشاد فرزند جواد:  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى وقف به مساحت 1951,60 مترمربع

شماره هاى فرعى از 50-اصلى مزرعه اله آباد
129-مهدى افشارى فرزند محمدعلى:تمامت هفت و سه –دهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه باغ که بموجب راى شماره 10919 
مورخه 94,11,27 هیئت محترم تعیین تکلیف اراضى فاقد ســند در ازاء 
سهم فوق سه دانگ از ششدانگ یکبابخانه پالك 2561 فرعى در سهم 

وى واقع گردیده است. 
2572-الناز براهیمــى فرزند محمدعلى :ششــدانگ یک قطعه زمین 

مفروزى از 558 فرعى  به مساحت   141,40 مترمربع
2573-محمدسعید صادقى وصفى فرزند تقى:ششدانگ یک باب خانه 

نیمه تمام مفروزى از 145 فرعى  به مساحت   183,25 مترمربع
2575-زهرا محسن زاده فرزند حیدر:ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده 

از 1703 فرعى  به مساحت   198,75 مترمربع
2579-محمد شبیب فرزند مسیح اله :ششدانگ یک قطعه زمین مجزى 

شده از 147 فرعى  به مساحت   161,80 مترمربع
2583-وحیــد معصومشــاه فرزند اکبــر و مجید معصومشــاه فرزند 
اکبربالسویه:ششدانگ یک قطعه زمین محصور مفروزى از 298 فرعى  به 

مساحت   215,10 مترمربع
2589-موقوفه سید مصطفى حجازى به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا:  ششدانگ یک قطعه زمین وقف به مساحت 2244,85 

مترمربع
شماره هاى فرعى از 51-اصلى مزرعه فودان

122-موقوفه سید مصطفى حجازى به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا:  ششدانگ یک قطعه زمین موقوفه به مساحت 710,60 

مترمربع
632-آرزو امیرزاده هونجانى فرزند علیرضا: ششــدانگ یک باب خانه 

مفروزى از 48 فرعى  به مساحت   104 مترمربع
شماره هاى فرعى از 57-اصلى مزرعه دادنجان

587-موقوفه مشهدى قاسم به وصیت کربالیى حسین  به تصدى اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا:  ششدانگ یک قطعه زمین موقوفه 

به مساحت 954,91 مترمربع
588-موقوفه مشهدى قاسم به وصیت کربالیى حسین  به تصدى اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا:  ششدانگ یک قطعه باغ  که عرصه 
آن وقف و اعیانى آن متعلق به غیر میباشد  به مساحت 828,28 مترمربع

شماره هاى فرعى از 176-اصلى شهرك اسالم آباد
772-ثریا منصوریان فرزند على اکبر:ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

151مترمربع
824-فریدون محمدى فرزند منصور:ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

221 مترمربع
به موجب ماده 16قانون ثبت چنانچه کسى نســبت به امالك و رقبات 
مندرج در این آگهى واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهى نسبت به آنهائى که تقاضاى ثبت شده به شرح ردیفهاى الف و ب 
ظرف مدت90روز و نسبت به آنهائى که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر 
مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهى خود 
را به این اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
هاى معترضى ثبت، معترض میبایست ظرف مدت 30روز از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود به این اداره گواهى تقدیم دادخواست را از مراجع ذیصالح 
قضائى اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتى که قبل از انتشار آگهى 
دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید.اعتراضات یا گواهى طرح دعوا که بعد 
از مدت مرقوم واصل شود بال اثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 
تبصره 17قانون ثبت رفتار خواهد شد.ضمنا طبق ماده 56آیین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهى 
صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 
20قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد.این آگهى نسبت به ردیفهاى الف و ب در 
دو نوبت به فاصله 30روز و نسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار 

نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد/.
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/11/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/12/02

م الف:636
          سید اسداله موسوى   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرضا/10/1189

 آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال1395- اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که بموجب 
ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی است 
که در سه ماهه سوم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم 
افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود 

و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 1 نجف آباد
پالك 732-  طوبى شریفیانا فرزند حسن نســبت به یکدانگ مشاع از 
ششــدانگ  یکبابخانه انتقالى مع الواسطه از مســتدعى ثبت که آگهى

 میگردد. 
قطعه 2 نجف آباد 

پالك 1331- علیرضا ملکى نجف آبادى فرزند محمد حسین و نفیسه 
غضنفرى نجف آبادى فرزند احمد بالسویه پنج دانگ مشاع از ششدانگ 

یکبابخانه .
قطعه 4 نجف آباد 

پالك 5/1035 – ابراهیم بهارلویى فرزند غالمحسین ششدانگ دو باب 
مغازه و فوقانى مسکونى آن به مساحت 48/27 متر مربع . 

پالك 270– علیرضا محمد زاده فرزند غالمرضا ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 802 متر مربع .

پالك 915/841– جهانبخش سلیمى منجزى فرزند علیدادششدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 171/18 متر مربع  .
پالك 1025-على نسیمى فرزند محمد باقر ششدانگ یک قطعه زمین 

بمساحت 142/45 متر مربع .
پالك 1026- ســجاد هادیان نجف آبادى فرزند حســنعلى ششدانگ 

یکقطعه زمین بمساحت 114/65 متر مربع .
پالك 1027- ناصر هادیان نجف آبادى فرزند حســنعلى ششــدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 115/26 متر مربع .
پالك 1028- محمد حقیقى فرزند مهدیقلى  ششدانگ یکقطعه زمین 

بمساحت 115/88 متر مربع .
قطعه 5 نجف آباد 

پالك 573/10 – قربانعلى عطوفى نجف آبادى  فرزند رضا ششدانگ 
یکقطعه زمین  بمساحت 101/66 متر مربع .

پالك 1174/1 – فاطمه طالبى نجف آبادى فرزند غالمعلى  ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 123/95 متر مربع .

قطعه 6 نجف آباد 
پالك 1014/798- محمد حسین سلیمانى  نجف آبادى فرزند حیدرعلى  

ششدانگ یکقطعه زمین غیر محصور بمساحت 4499/75 متر مربع.
پالك 1014/827- مریم اطهرى فرزند ابراهیم  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور   بمساحت 229/50 متر مربع.
پالك 1014/831- على پیرمرادیان نجف آبادى فرزند محمد  ششدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 275 متر مربع.

قطعه 7 نجف آباد
پالك 960/47- رضا عرب نجف آبادى  فرزند محمدعلى ششــدانگ 
قسمتى از یکبابخانه بمســاحت 24 مترمربع که با ششدانگ پالکهاى 

960/5 و960/7 توام گردیده است.
پالك 2599- علیرضا شــریفى فرزند غالمعلى ششدانگ یکدرب باغ 

محصور  بمساحت 1369 متر مربع .
پالك 2625- اکبر طاهرى فرزند اسداله ششدانگ یکدرب باغ مشجر و 

محصور بمساحت 2435/20 متر مربع . 
پالك 2628- حسین جعفرى فرزند عباس  ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور   بمساحت 1764/70 متر مربع مشروط به حفظ کاربرى باغات.

پالك 2632- زهرا یوســفى  نجف آبادى فرزند حسن  ششدانگ یک 
قطعه زمین مشجر غیر محصور  بمساحت 830/95 متر مربع.

قطعه 8 نجف آباد
پالك 698/7مجزى شده از 698/3- اقدس فاضل نجف آبادى فرزند 

عبداله  ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 257/25 متر مربع .
پــالك 764/13- حمیدرضا جمشــیدیان قلعه شــاهى فرزند مجید 

ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 112/75 متر مربع .
قطعه 10 نجف آباد

پالك 209/1-209/2  عبداله - على - فرشــته فرزندان محمد على و 
طیبه - عزت  - علیرضا و یداله فرزندان قربانعلى شهرت همگى فالحیان 

که عبداله به نسبت 695/72 ســهم و بقیه هرکدام 310 سهم مشاع از 
2245/72 سهم ششدانگ یکقطعه زمین مزروعى محصور به مساحت 

2245/72 متر مربع  .
پالك 1594/1– محمدرضامحمدى فرزند على  ششدانگ یک درب 

باغ  محصور  و مشجر بمساحت 2043/65 متر مربع .  
پالك 1594/2– ناصرمحمدى نجف آبادى فرزند على  ششدانگ یک 

درب باغ  محصور  و مشجر بمساحت 3430/86 متر مربع .
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده 
واحد مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف 
از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت 
شده ردیف ب ســی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم 
نماید اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و 
تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این اگهی نسبت به 
ردیف الف در دونوبت به فاصله ســی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک 

نوبت در روزنامه  نصف جهان منتشر خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/02

م الف: 3139    
  حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/10/1228

آگهی نوبتی سه ماهه سوم  سال 1395- اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد



١٤آگهى ٢٨٨٣دوشنبه  ٢  اسفند  ماه 

بموجب ماده ١١ قانون ثبت اسناد و امالك و ماده ٥٩ - اصالحي آئين 
نامه مربوطه امالكي كه در سه ماهه سوم سال ١٣٩٥ تقاضاي ثبت آنها 
پذيرفته شده و همچنين شماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء 
هيئت نظارت ثبت آگهي آنها بايد تجديد شود مربوط به بخش ٩  و ١٠ 

ثبت اصفهان را به شرح زير آگهي مي نمايد :
الف ) شماره پالك و مشخصات مالك و نوع ملك و محل وقوع امالكي 
كه اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار آگهي 

در رديف منظور گرديده اند .
اول : بخش ٩  ثبت اصفهان

١ - ابنيه و امالك واقع در ســده لنجان به شماره ٧٣ - اصلي و فرعي 
هاي ذيل :

٢١٣٩ فرعى – مراد على عيدى عبداللهى فرزند اســفنديار نسبت به 
ششدانگ يكبابخانه به مساحت ٣١٤,٩٨ مترمربع .

٢١٤٠ فرعى – محسن اديبى سده فرزند عبدالرضا نسبت به ششدانگ 
يكباب ساختمان به مساحت ٤٨,٤٨ مترمربع .

٢١٤٤ فرعى – غارت كهن دل فرزند رحيم على و محمد ميراحمد زاده 
فرزند رحيم بالسويه نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت ٦٦٠,١٦ 

مترمربع .
٢١٤٥ فرعى – غالمعلى نقدى فرزند احمد نسبت به ششدانگ يكباب 

خانه به مساحت ١٦٦,٠٨ مترمربع .
٢١٤٦ فرعى – محمد رضا عســگرى سده فرزند حســن نسبت به 
ششدانگ يكباب خانه به مســاحت ١٩٤,٦٥ مترمربع مجزى شده از 

٣٥٥ فرعى .
٢١٤٧ فرعى – محمد لهرابى گله فرزند بيد على و حســن لهرابى گله 
فرزند بيدعلى بالسويه نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت ٢٨٠ 

مترمربع .
٢ - ابنيه و امالك واقع در چمگردان به شماره ١٠٣ - اصلي 

و فرعي ذيل :
١٨١٩ فرعى – مهدى خدادادى فرزند ســيف اله نسبت به ششدانگ 

يكباب خانه به مساحت ٢٣٢,٦٢ مترمربع.
٣ - امالك واقع در باغبهادران به شماره ١٣١- اصلي و 

فرعي هاى ذيل :
٤١٨ فرعى – حبيب اله طايرى باغبادرانى فرزند نعمت اله نســبت به 

ششدانگ يكبابخانه به مساحت ٢٠٥,٥٤ مترمربع .
٥٩٢ فرعى – افــروز احمديان باغبادرانى فرزند اســداله نســبت به 
ششدانگ يكبابخانه و باغ متصله به مســاحت ٧١٦,٦٣ مترمربع كه 

مقدار ٢٦,٦١ مترمربع آن مساحت جوى مى باشد .
٢٤٩٢ فرعى – عليرضا رحيمى باباشيخ على فرزند رجبعلى نسبت به 

ششدانگ يكبابخانه به مساحت ١٢١ مترمربع .

٢٤٩٨ فرعى – هدى سلمانى دورباطى فرزند محمد اسماعيل نسبت 
به ششدانگ يكبابخانه به مساحت ١٢٢,٦٠ مترمربع .

٤ – ابنيه و امالك واقع در جعفرآباد به شماره ١٤٣- اصلي 
و فرعي هاى ذيل :

٣٣ فرعى – على رحيمى چرمهينى فرزند صفرعلى نسبت به ششدانگ 
يكبابخانه به مساحت ٣٢٣,١٢ مترمربع .

٣٤ فرعى – پروين قادرى چرمهينى فرزند خدايار نسبت به ششدانگ 
يكبابخانه به مساحت ٥١٣,١٢ مترمربع .

٣٥ فرعى – بيگــم صيدال پور فرزند عوض نســبت به ششــدانگ 
يكبابخانه به مساحت ٣٠٦,٧٤ مترمربع .

٥- امالك واقع در همام به شماره ١٥٨- اصلي و فرعى 
ذيل :

٥٣٨ فرعى - حســنعلى عزيزى همامى فرزند اكبر على نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت ٣٣٣,٨٢ مترمربع . 

٦- امالك واقع در دولت آباد باغبهادران به شماره ١٨٠- 
اصلي و فرعى ذيل :

٤٧ فرعى - على بخش ســمائى باغبدرانى فرزند عوضعلى نسبت به 
ششدانگ يكبابخانه به مساحت ٢٥٥,٠١ مترمربع . 

٧- امالك واقع در سعيد آباد به شــماره ٢٥٥- اصلي و 
فرعى ذيل :

١٥٦ فرعى – عاصفه بدر فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ يكبابخانه 
به مساحت ٩٤ مترمربع . 

٨- امالك واقع در چم آســمان به شماره ٣٢٦- اصلي و 
فرعى ذيل :

٢١ فرعى – مرجان مكينيان فرزند مرحوم مسعود نسبت به يك سوم 
سهم مشــاع و مهران مكينيان فرزند مرحوم مسعود نسبت به دو سوم 
سهم مشــاع و محمد مكينيان فرزند مرحوم تيمور نسبت به يك سوم 
سهم مشاع و محسن مكينيان فرزند مرحوم تيمور نسبت به يك سوم 
سهم مشاع و عليرضا مكينيان فرزند مرحوم تيمور نسبت به يك سوم 
سهم مشاع و زرين تاج مكينيان فرزند بهرام نسبت به يك چهارم سهم 
مشاع و صديقه مكينيان فرزند بهرام نسبت به يك چهارم سهم مشاع 
و افسانه مكينيان فرزند بهرام نسبت به يك چهارم سهم مشاع و بهمن 
مكينيان فرزند بهرام نسبت به يك سهم مشاع و عليرضا مكينيان فرزند 
بهرام نسبت به يك سهم مشاع از يازده سهم ششدانگ يكدرب باغچه 
به مساحت ٦٢٨,٦٦ مترمربع با قيد به اينكه مقدار ٥٤٠ مترمربع از مورد 
تقاضا در حريم فنى رودخانه زاينده رود قرار دارد و حكومت جمهورى 

اسالمى ايران داراى حق ارتفاق به منظور كمال انتفاع مى باشد .
٩- امالك واقع در مديسه به شماره ٣٣٢- اصلي و فرعى 

ذيل :

٦٦٧ فرعى – محســن قربانى فرزند نعمت اله نســبت به ششدانگ 
قسمتى از يكبابخانه به مساحت ٨٧,٦٦ مترمربع جهت الحاق با پالك 

٢٤٦ فرعى .
دوم : بخش ١٠  ثبت اصفهان

١ - امالك واقع در چرمهين به شــماره ٣٦٦- اصلي و 
فرعي ذيل :

٤٦٣ فرعى – جعفرقلى جعفريان چرمهينى فرزند ســبزعلى نسبت به 
ششدانگ يكبابخانه به مساحت ٦١٠,٣٨ مترمربع مجزى شده از ٣٨٣ 

فرعى .
٢ - امالك واقع در مريم بيگم چرمهين به شماره ٣٧٠- 

اصلي و فرعي ذيل :
١٣٢ فرعى – على لطفى چرمهينى فرزند گرج على نسبت به ششدانگ 

يكبابخانه به مساحت ١٦٤٧,٩٢ مترمربع  .
٣ - امالك واقع در خشك آباد چرمهين به شماره ٣٧١- 

اصلي و فرعي ذيل :
١٤٠ فرعى – مهرداد قديمى چرمهينى فرزند مهدى نسبت به ٤ دانگ 
مشــاع و معصومه جعفرى چرمهينى فرزند خداداد نسبت به ٢ دانگ 
مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مســاحت ٥٣٤,٩٢ مترمربع مجزى 

شده از ٦ فرعى .
٤ - امالك واقع در جنوب چرمهين به شــماره ١٤٢٨- 

اصلي:
١٤٢٨ اصلى : خدابخش پرگر چرمهينى فرزند كريم نســبت به ١٩٨ 
سهم مشاع و قاسم طالبيان فرزند حسين نسبت به ١٣٢ سهم مشاع و 
يداله طاهرى فرزند بمونعلى نســبت به ١٣٢ سهم مشاع و محمد رضا 
داودى نبى فرزند مهرداد نســبت به ١٣٢ سهم مشــاع و محمد رضا 
پرگر چرمهينى فرزند خداداد نســبت به ٩٤ سهم مشاع و سهيال پرگر 
چرمهينى فرزند خداداد نسبت به ١١ سهم مشاع و ثريا پرگر چرمهينى 
فرزند خداداد نسبت به ١١ سهم مشاع و پريا پرگر فرزند خداداد نسبت به 
١١ سهم مشاع و سيما پارسازاد فرزند خداداد نسبت به ١١ سهم مشاع 
و بهزاد پرگر فرزند خداداد نسبت به ٢٢ سهم مشاع و على پرگر فرزند 
خداداد نسبت به ٢٢ سهم مشــاع و بهروز پرگر فرزند خداداد نسبت به 
٢٢ سهم مشاع و بهمن پرگر فرزند خداداد نسبت به ٢٢ سهم مشاع  و 
بهرام پرگر فرزند خداداد نســبت به ٢٢ سهم مشاع و كريم پرگر فرزند 
خداداد نسبت به ٢٢ سهم مشاع از ٨٦٤ سهم ششدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى و مشجر به مساحت ٢١٤٩٠ مترمربع  .
٥ - امالك واقع در جنوب چرمهين به شــماره ١٤٢٩- 

اصلي:
١٤٢٩ اصلى : خدابخش پرگر چرمهينى فرزند كريم نســبت به ١٩٨ 
سهم مشاع و قاسم طالبيان فرزند حسين نسبت به ١٣٢ سهم مشاع و 

يداله طاهرى فرزند بمونعلى نســبت به ١٣٢ سهم مشاع و محمد رضا 
داودى نبى فرزند مهرداد نســبت به ١٣٢ سهم مشــاع و محمد رضا 
پرگر چرمهينى فرزند خداداد نســبت به ٩٤ سهم مشاع و سهيال پرگر 
چرمهينى فرزند خداداد نسبت به ١١ سهم مشاع و ثريا پرگر چرمهينى 
فرزند خداداد نسبت به ١١ سهم مشاع و پريا پرگر فرزند خداداد نسبت به 
١١ سهم مشاع و سيما پارسازاد فرزند خداداد نسبت به ١١ سهم مشاع 
و بهزاد پرگر فرزند خداداد نسبت به ٢٢ سهم مشاع و على پرگر فرزند 
خداداد نسبت به ٢٢ سهم مشــاع و بهروز پرگر فرزند خداداد نسبت به 
٢٢ سهم مشاع و بهمن پرگر فرزند خداداد نسبت به ٢٢ سهم مشاع  و 
بهرام پرگر فرزند خداداد نســبت به ٢٢ سهم مشاع و كريم پرگر فرزند 
خداداد نسبت به ٢٢ سهم مشاع از ٨٦٤ سهم ششدانگ يك قطعه زمين 

مزروعى و مشجر به مساحت ٤٠٥١٠ مترمربع  .
بموجب ماده ١٦ قانون ثبت امالك چنانچه كســي نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهي اعتراض داشته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت 
نسبت به آنهايي كه تقاضاي ثبت شده به شرح رديف الف ظرف مدت 
٩٠ روز و نسبت به رديف ب در مدت ٣٠ روز دادخواست اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم نمايد و طبق تبصره ٢ ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده هاي معترضي ثبت ، معترض ظــرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مرجع 
ذيصالح قضايي گواهــي تقديم دادخواســت را اخذ و بــه اين اداره 
تســليم نمايد و در صورتي كه قبل از انتشــار اين آگهي دعوائي اقامه 
شــده باشــد طرف دعوي بايد گواهي دادگاه را مشــعر بــر جريان 
دعوي ظرف مدت مرقوم تســليم نمايد . اعتراضــات يا گواهي طرح 
دعوي كه بعــد از انقضاي مدت مرقوم واصل شــود بال اثر اســت و 
مطابق قســمت اخير ماده ١٦ و تبصــره ماده ١٧ قانــون ثبت رفتار 
خواهد شــد . ضمناً طبق مــاده ٥٦ - آيين نامه قانــون ثبت حقوق 
ارتفاقي در موقــع تعيين حــدود در صورت مجلس قيــد و اعتراض 
صاحبان امــالك و مجاورين نســبت به حــدود و حقــوق ارتفاقي
 مطابق ماده ٢٠ قانون ثبت و تبصره ٢ ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده هاي معترضي ثبت پذيرفته خواهد شــد. اين آگهي نسبت به 
رديف( الف )در دو نوبت به فاصله ٣٠ روز و نســبت بــه رديف ( ب ) 
فقط يك نوبت از تاريخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ 

اصفهان درج و منتشر مي گردد .
تاريخ انتشار نوبت اول : ١٣٩٥/١١/٠٢ 
تاريخ انتشار نوبت دوم : ١٣٩٥/١٢/٠٢

(توضيحا روز ٩٥/١١/٠١ تعطيل مى باشد)
م الف:٩٤٠

محمد رضا رئيسى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان/١٠/١١٠٦

آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال ١٣٩٥ - مربوط به ابنيه و امالك واقعات 
در حوزه ثبتي شهرستان لنجان قسمتي از بخش  ٩ و ١٠ ثبت اصفهان

بموجب ماده ١٢ قانون ثبت اســناد و امالك و ماده ٥٩ اصالحي آئين 
نامه مربوطه امالكي كه در سه ماهه سوم سال ١٣٩٥ تقاضاي ثبت آنها 
پذيرفته و همچنين شماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيئت 
نظارت ثبت آگهي آنها بايد تجديد شود مربوط به بخش ثبتى دهاقان را 

بشرح ذيل آگهي مي نمايد.
رديــف الــف- شــماره پــالك و مشــخصات مالك و نــوع ملك 
و محــل وقــوع امالكــي كــه اظهارنامــه آنهــا در ســه ماهــه 
مربوطــه قبــل تنظيــم و جهت انتشــار آگهــي در رديــف منظور 

گرديده اند.
اول- شماره هاى فرعى مجزى شده از ١٢٤- اصلى اراضى 

بر آفتاب دهاقان 
٤١٢- آقاى سيدجعفر حجازى فرزند سيدمحمد نسبت به ٢١٦٨ سهم 
مشاع و آقاى حســين قربانى فرزند اسمعيل نسبت به ٨٤٩ سهم مشاع 
از ٢١٦٨ سهم ششدانگ يكدرب باغ پالك شماره ٤١٢ فرعى از ١٢٤  

اصلى به مساحت ٢١٦٨ مترمربع واقع در اراضى بر آفتاب دهاقان 
لذا بموجب ماده ١٦ قانون ثبت ثبت اسناد و امالك و ماده ٨٦ آئين نامه 

قانون ثبت چنانچه كسي نسبت به امالك مندرج در اين آگهي واخواهي 
داشته  باشد از تاريخ اولين نوبت انتشــار آگهى نسبت به امالكى كه در 
رديف الف و ب مى باشــد نود روز دادخواســت واخواهي خود را كتباً به 
اين اداره تســليم نمايد و معترض بايد ظرف مدت ٣٠ روز دادخواست 
واخواهــى خود را به مرجع ذيصــالح قضائي تقديــم و گواهي تقديم 
دادخواســت دريافت نمايد ضمناً گواهى طرح دعوى كه پس از انقضاء 
مهلت قانونى واصل شود بالاثر و مطابق قسمت اخير ماده ١٦ و تبصره 
ماده ١٧ قانون ثبت و ماده ٨٦  آئين نامه اجرائى قانون ثبت رفتار خواهد 

شد. اين آگهي نسبت به امالك رديف الف و ب در ٢ نوبت به فاصله ٣٠ 
روز و از تاريخ اولين آگهى در روزنامه نصف جهان اصفهان منتشر خواهد 

شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: ١٣٩٥/١١/٢ 
تاريخ انتشار نوبت دوم: ١٣٩٥/١٢/٢

 م الف: ٩٥/٢٣٥  
آقاسى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان دهاقان/١٠/١١٠٤

آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال ١٣٩٥-  بخش ثبتى دهاقان  

بند (الف) مســتند به ماده ١٢ قانون ثبت اســناد و امالك و ماده ٥٩  
اصالحى ايين نامه آن امالك و رقبات واقع در اردستان بخش ١٧ ثبت 
اصفهان كه تقاضاى ثبت آن در سه ماهه ســوم سال ١٣٩٥ پذيرفته 
شده است و همچنين شماره هاى از قلم افتاده و نيز آنچه طبق ارا هيأت 
نظارت ثبت آگهى آنها بايد تجديد شود مربوط به بخش ١٧ بشرح ذيل 

آگهى مينمايد. 
الف: شــماره پالك م مشــخصات مالك و محل وقــوع امالكي كه 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار آگهي در 

رديف منظور گرديده اند.
دهستان گرمسير 

شهر اردستان بشماره يك اصلى و فرعى زير 
١٤٩٢٣- اقاى مرتضى فدائى اردستانى فرزند محمد ششدانگ قطعه 
زمين محصور بمساحت ٥٥/٦٢ مترمربع جهت تجميع با مجاور شرقى 

 ١٠٣١٣
١٤٩٢٤- اقاى مرتضى فدائى اردستانى فرزند محمد ششدانگ قسمتى 
از ساختمان دامدارى بمساحت ١٠٩/٩٠ مترمربع جهت تجميع با مجاور 

شرقى پالك ٩٨٠٤ 
به موجب ماده ١٦ قانون ثبت امالك چنانچه كســي نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهي واخواهي داشته  باشــد بايد از تاريخ انتشار اولين 
اگهى بشــرح رديف الف در مدت ٩٠ روز و دادخواست واخواهي خود 

را به اين اداره تســليم و طبق تبصره ٢ ماده واحده قانون تعيين تكليف 
پرونده هــاي معترضي ثبت معتــرض ظرف مدت يك مــاه از تاريخ 
تســليم اعتراض به اين اداره بايســتي با تقديم دادخواســت مرجع 
ذيصالح قضائي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم 
نمائــى و در صورتيكــه قبل از انتشــار ايــن آگهي دعوائــي اقامه 
شــده باشــد طرف دعوي بايد گواهي دادگاه را مشــعر بــر جريان 
دعوي ظرف مــدت مرقوم تســليم نمايــد. اعتراضات يــا گواهي 
طرح دعوي كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بالاثر اســت 
و مطابق قسمت اخير ماده ١٦ و تبصره ١٧ قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمناً طبق ماده ٥٦ آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تعيين 

حدود در صورت مجلس قيد و واخواهــي صاحبان امالك و مجاورين 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده ٢٠ قانون ثبت و تبصره 
٢ ماده واحده قانون تعيين تكليــف پرونده هاي معترضي ثبت پذيرفته 
خواهد شد. اين آگهي نسبت به رديف الف در دو نوبت به فاصله ٣٠ روز 
از تاريخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف  جهان چاپ اصفهان درج و 

منتشر ميشود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: ٩٥/١١/٠٢ 
تاريخ انتشار نوبت دوم: ٩٥/١٢/٠٢ 

م الف: ٣٩٥ 
عصارى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/١٠/١٤٦٤

آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال ١٣٩٥-  ثبت اردستان  بخش هفده ثبت اصفهان 
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چند بار در روز مسواك بزنیم ؟

عضو انجمن علمى طب سنتى ایران گفت: ماساژ طوالنى نیز مانند ماســاژ قوى، بدن را الغر مى کند، 
همچنین بادکش نیز که نوعى ماساژ عمیق است، در برنامه درمان چاقى، با توجه به شرایط بیمار گنجانده 

مى شود، که البته بادکش گرم در این موارد مناسب تر است.
مریم ایران زاد اصل اظهار داشت: َدلک به معناى مالش و مشت و مال بدن، یکى از انواع ورزش است که 

در آن فرد دیگرى انسان را حرکت مى دهد.
به گفته وى ماساژ سنتى ایران نیز مانند ورزش، از لحاظ سرعت، شدت و مدت زمان آن، 27 نوع دارد. ماساژ 
شدید و قوى، باعث تحلیل زیاد رطوبت ها و فشرده شدن عضو مى شود؛ پس براى چاقى موضعى و شلى 

بافت بسیار مفید است.
عضو انجمن علمى طب سنتى ایران بیان داشت: ماساژ مالیم، باعث تخلخل و حجیم تر شدن عضو مى شود 
و براى چاق کردن اعضایى که در روند درمان چاقى، الغر شده و به زیبایى فرد آسیب زده اند، مناسب است.

ایران زاد اصل افزود: ماساژ طوالنى نیز مانند ماساژ قوى، بدن را الغر مى کند به ویژه اگر با پارچه خشن 
انجام شــود. براى افراد با چاقى عضالنى که مواد زائد کمى در بدنشان انباشته است و قوت خوبى دارند، 
ماساژ قوى و براى افراد با چاقى به دلیل چربى که مواد زائد زیاد و ضعف قوت دارند، ماساژ معتدل در قوت 

اما دراز مدت مناسب است.
وى گفت: ماساژ با هدف الغرى، باید بدون روغن یا با روغن هاى تحلیل برنده انجام شود. برنامه ماساژ 
درمانى نیز بر پایه موارد گفته شده، سن و دیگر شرایط بیمار، از سوى پزشک متخصص طب ایرانى طراحى 

مى شود.
عضو انجمن علمى طب سنتى ایران یاداور شد: بادکش نیز که نوعى ماساژ عمیق است، در برنامه درمان 

چاقى، با توجه به شرایط بیمار گنجانده مى شود، که البته بادکش گرم در این موارد مناسب تر است.
ایران زاد اصل خاطرنشان کرد: برخى بیماران، بسته به شرایط و میزان استعداد الغرى، تنها با یک مرحله 
از اقدامات، مثال رژیم غذایى، به وزن سالمتى مى رسند؛ برخى با دو مرحله (رژیم غذایى و ادامه پاکسازى 

با داروهاى الغر کننده)، و برخى به همه مراحل درمانى نیاز دارند.

یک متخصص ارتوپدى درباره نشانه ها و درمان پارگى رباط زانو توضیح داد.
منوچهر وحید متخصص ارتوپدى درباره عالئم پارگى رباط پا بیان کرد: درد، تورم زانو و عدم توانایى فرد 
براى راه رفتن از جمله عالئم پارگى رباط زانو است که هرچند بعد از مدتى ممکن است به خودى خود درمان 

شود اما گاه به دلیل پاره ماندن رباط، بیمار مرتب دچار پیچ خوردگى و تورم و درد زانو خواهد شد.
وى ادامه داد: این ضایعه اغلب در ورزشکاران و بخصوص فوتبالیست ها و کشتى گیران عارض و معموال 

با بانداژ و گچ گیرى پارگى ترمیم مى شود.
وحید با بیان اینکه اگر پارگى مربوط به مینیسک باشد نیاز به عمل جراحى و آتروسکوپى زانو است، اظهار 
داشت: گاهى اوقات مى توان مینیسک پاره شده را بخیه زد و اگر پارگى شاخ خلفى مینیسک در میان باشد 

معموال براى درمان تورم و درد بیمار، آن را با آرتروسکوپى خارج مى کنند.
به گفته وى، درمان درد و تورم پارگى رباط زانو حدود سه هفته زمان مى برد و از آن پس بیمار مى تواند به 

فعالیتهاى روزانه خود بپردازد.
این متخصص ارتوپدى در پاسخ به این سوال که آیا پارگى رباط خطرناکتر از شکستگى و درمانش سخت 
تر است، گفت: هر عارضه اى عالئم و مراحل درمانى خاص خود را دارد بعنوان مثال پارگى رباط صلیبى 

اغلب نیاز به عمل جراحى دارد.
وى افزود: براى مینیسک پاره شده دو الى سه هفته وقت جراحى داریم اما شکستگى باید در همان هفته 

اول جراحى و درمان شود.
وحید یادآور شد: بعد از درد شدید همراه با ایجاد تورم در 24 ساعت اول بعد از پارگى، کاهش دامنه حرکت 
زانو ایجاد مى شود و در بسیارى اوقات به دنبال پاره شدن رباط، خون زیادى در داخل مفصل زانو جمع مى 

شود که به آن همارتروز مى گویند.

هر کســى ممکن اســت به اختالل عاطفى فصلى یا 
همان افســردگى فصلى مبتال شود؛ این اختالل نوعى 
افسردگى است که به واسطه تغییر فصول رخ مى دهد. 
در بیشتر موارد، عالئم افسردگى در اواخر پاییز یا اوایل 
زمستان بروز پیدا مى کنند و با رســیدن به فصل بهار 
برطرف مى شــوند. با این حال، برخى از افراد در فصل 
بهار یا تابستان به اختالل عاطفى فصلى مبتال مى شوند 
که بسیار نادر است. از دســت دادن عالقه به چیزهایى 
که قبال از داشتن شــان لذت مى بردید، کاهش انرژى، 
احســاس غم و اندوه فراوان، احســاس ناامیدى، عدم 
تمرکز، میل شدید به خواب و تغییر وزن از جمله عالئم 
رایج این اختالل هستند. خوشبختانه، تمام موارد فوق 

قابل درمان اند.

1. این اختالل ریشه ژنتیکى دارد
مطالعه محققان دانشــگاه ویرجینیا نشان مى دهد که 
افسردگى فصلى با یک جهش ژنتیکى در چشم مرتبط 
است که باعث مى شــود بیماران مبتال به این اختالل 
حساسیت کمترى به نور نشــان دهند. تحقیقات اخیر 
محققان دانشگاه سانفرانسیسکو نیز حاکى از آن است 
که وقوع یک جهش ژنتیکى در انسان با الگوهاى خواب 
غیرمعمول و تشدید عالئم این اختالل مرتبط است. به 
طور معمول، عالئم SAD از ســنین 18 تا 30 سالگى 

آغاز مى شوند.

2. این اختالل مى تواند در پاییز آغاز شود
برخالف باور عموم، این اختالل با انقالب زمستانى آغاز 
نمى شــود. بیماران به طور معمول در اواخر شهریور یا 
مهرماه با عالئم اولیه روبه رو مى شوند که به تدریج و با 
گذشت زمان شدیدتر مى شود. اگر در فصل پاییز انگیزه 
ورزش کردن ندارید، باید دنبال شــیوه هاى جایگزین 
براى کنترل وزن تان باشید. با این کار، از عوارض ناشى 

از افسردگى نیز در امان خواهید بود.

3. خانم ها بیشتر در معرض خطر هستند
مطالعات بلندمدت محققان نشان داده است که حدود 
یک ســوم از بیماران مبتال به اختالل عاطفى فصلى از 
اختالالت خلقى نیز رنــج مى برند. تحقیقات همچنین 
نشان مى دهد که خانم ها چهار برابر بیشتر از آقایان دچار 
این مشکل مى شــوند. با این حال، برخى از تحقیقات 

نشان مى دهند که شدت عالئم در آقایان بیشتر است. 
غذاهاى زیادى باعث تغییر خلق و خوى شما مى شوند. 
با اینکه غذاهاى فوق باعث اضافه وزن نمى شوند، بهتر 
است تا حد امکان از آنها دورى کنید تا دچار افسردگى 

نشوید.

4. باید معاینه شوید
هنوز هم مطمئن نیستید که مبتال شده اید؟ از اعضاى 
خانواده یا دوستان خود بخواهید الگوى رفتارى شما را با 
تغییر فصول بررسى کنند. از همه مهم تر، باید با پزشک 
خود صحبت کنید. تشخیص قطعى این اختالل، مستلزم 
آن است که عالئم مربوطه به مدت دو سال متوالى در 
بیمار مشاهده شوند. در صورت مشاهده عالئم در یک 
دوره طوالنى مدت، باید سریعا دست به کار شوید و به 

دنبال یک درمان موثر باشید.

5.همیشه امید وجود دارد
بیشتر افراد مبتال به این اختالل با نزدیک شدن به فصل 
پاییز و زمستان دچار اضطراب مى شوند؛ با این حال، این 
امکان وجود دارد که بتوانید شــدت عالئم اضطراب را 
کاهش دهید. به گفته دکتر اندرسون، شما به این بیمارى 
محکوم نشده اید. ممکن است یک سال عالئم بدترى 
را تجربه کنید یا دچار نوســانات خلقى شدید شوید. اما 
مطمئن باشید که راه هاى زیادى براى مقابله با عالئم و 
کاهش شدت آنها وجود دارد که مى توانید به کمک آنها 

مشکل خود را مدیریت کنید.
 

6. براى کاهش عالئم مى توانید بخورید
یک بشقاب بزرگ اســپاگتى ممکن است دقیقا همان 
چیزى باشــد که دوســت دارید بخورید؛ اما بهتر است 
دســت نگه دارید و دنبال گزینه دیگرى براى دریافت 
کربوهیدرات مورد نیاز خود باشــید. ماکارونى یا جوى 
فرآورى نشده، با افزایش سطح ســروتونین در بدن و 
عدم کاهش انرژى، نقش قابل توجهى در بهبود عالئم 
اختالل عاطفى فصلى دارند. اســیدهاى چرب امگا3 
نیز بسیار موثر هستند. غذاهایى مانند اسفناج، گوشت 
گاو، گردو و ماهى هاى چرب نیز گزینه هاى مناســبى 
محسوب مى شوند. مکمل هاى ویتامین د و منابع مواد 
مغذى (مانند ماهى قزل آال، تخم مرغ، ماهى تن و شیر) 
نیز تاثیر زیــادى بر کاهش عالئم ایــن اختالل دارند. 

همچنین گفته مى شود که کمبود ویتامین د با نوسانات 
خلق و خو مرتبط اســت. البته دلیل این فرضیه چندان

 روشن نیست.

7. نور کمک مى کند
پزشکان ثابت کرده اند که فوتوتراپى یا همان نوردرمانى 
به رفع عالئم اختالل عاطفى فصلــى کمک مى کند؛ 
با این حال،  برخى از پزشــکان معتقدند که پیاده روى 
در بیرون از خانه نیز به همین انــدازه موثر خواهد بود. 
پیاده روى اول صبح بهترین کار براى دریافت نور است. 
اگر اتاق تان تاریک است، پرده ها را بکشید تا کمى نور 
وارد خانه شود. همچنین مى توانید یکى از اتاق هاى خانه 
را به همین کار اختصاص دهید تا در فصول مختلف در 

نور آن اتاق زندگى کنید.

8. ورزش هم مى  تواند مؤثر باشد
دریافت نــور تنها راه مبارزه با اختــالل عاطفى فصلى 
نیســت؛ ورزش نیز مى تواند موثر باشــد و عالئم این 
اختالل را کاهش دهد. شما مى توانید از ورزش اول صبح 
یا تمرینات یوگا اســتفاده کنید. یوگا عالوه بر افزایش 
خود آگاهى فردى کمک مى کند که از شر عالئم اختالل 
عاطفى فصلى رها شــوید. اما مهم ترین کار این است 
که ورزشى را بیابید که بیشــتر از هر چیزى از آن لذت 
مى برید. حتى 10 یا 15 دقیقــه ورزش در روز مى تواند 
مفید واقع شود. توجه داشته باشــید که پس از ورزش 
کردن و عرق ریختن به خوبى تغذیه کنید. براى این کار 
مى توانید از راهنمایى هاى مربیان ورزشى یا متخصصین 

تغذیه استفاده کنید.

9. مقابلــه با اســترس ممکن اســت 
سخت تر از هر چیزى باشد

اختالل عاطفى فصلى باعث مى شــود کــه مقابله با 
استرس و موقعیت هاى اســترس زا براى بیمار بیش از 
پیش دشوار شــود. یکى از عوارض استرس این است 
که فرد مبتال را به ســمت خوردن غذا سوق مى دهد تا 
او کمى تسکین یابد. امرى که ممکن است در درازمدت 
منجر به اضافه وزن بیمار شــود! بــراى جلوگیرى از 
وقوع ایــن امر بایــد از یک پزشــک متخصص براى 
کنترل اســترس کمک بگیرید تا در دام اشتهاى کاذب

 خود نیافتید.

9 نکته که 
باید درباره
 اختالل عاطفى فصلى بدانید

چرا زنان باید در لیوان مسى
 آب بنوشند

آیا تاکنون بــه این فکر کرده اید که با لیوان مســى آب
 بخورید؟

لیوان مسى براى نوشیدن آب بهتر از لیوان هاى معمولى 
است.

مهمترین مزایاى نوشیدن آب در لیوان مسى
 پیشگیرى از پیرى زودرس

مس ماده اى طبیعى براى جلوگیرى از پدید آمدن چین 
و چروك در پوست بدن است زیرا داراى آنتى اکسیدان 
هاى قوى است و مى تواند سلول هاى پوستى را بازسازى 
کند. مس همچنین حجم تولید ماده ِمالنین را که محافظ 
پوست در برابر تابش خورشید است ، افزایش مى دهد و 

زخم ها را زودتر بهبود مى بخشد.

 بهسازى گوارش بدن
نگهدارى آب در ظرف مسى و نوشیدن آن در لیوان مسى 
باعث دفع گازها و رفع مشکل سوء هاضمه مى شود زیرا 
مس باعث حرکت بهتر معده و بهبود هضم غذا مى شود. 
مس همچنین سم ها را از بدن دفع مى کند خصوصٌا اگر 

آب را در لیون مسى پیش از خوردن صبحانه بنوشى.

کاهش وزن
آبى که در لیوان مسى نوشیده شود ، نه َتنها سوء هاضمه 
را برطرف مى کند، بلکه باعث بهبود سوخت و ساز بدن 
(متابولیسم) و کاهش وزن مى شــود . مس به بدن در 
تجزیه چربى و خالص شدن از آن بسیار کمک مى کند.

 افزایش کارآیى مغز
مس باعث تولید ماده میالین مى شــود . مــاده میالین 
مسئول ســاماندهى سیســتم عصبى مغز است و آب 
نوشیدن در لیوان مســى باعث افزایش قدرت مغزى و 

فکرى مى شود.
از لحاظ پزشکى نیز استفاده از لیوان مسى براى نوشیدن 
آب باعث نابودى سلول هاى سرطانى ، التیام زخم ها و 

افزایش کارکرد قلب مى شود.

نسبت به زخم روى پوست
 بى تفاوت نباشید

سالک نوعى بیمارى پوستى است که موجب ایجاد لکه 
و زخم هاى با ظاهر ناخوشایند در بدن افراد مى شود.

نریمان شهبا متخصص پوست و مو گفت: افراد نباید در 
برابر زخم هاى ایجاد شده روى پوست بى تفاوت باشند 

زیرا مى تواند نشانه اى از یک بیمارى مهم باشد.
وى اظهار داشت: زخم هاى طوالنى مدت که روند درمان 
آنها به کندى صورت مى گیرد باید تحت نظر پزشــک 
متخصص معالجه و نمونه بردارى شــوند تا علل ایجاد 

آنها بررسى شود.
شهبا بیان کرد: ســالک نوعى بیمارى پوستى است که 
موجب ایجاد لکه و زخم هاى با ظاهر ناخوشایند در بدن 
افراد مى شــود که در برخى مناطق آب و هوایى بیشتر 

مشاهده مى شود.
این متخصص پوست و مو تصریح کرد: زخم هاى حاصل 
از بیمارى سالک معموال به مدت یک سال روى پوست 
مى مانند که روند درمان آن به کندى انجام مى شود و در 
صورت درمان نشدن موجب ایجاد گودى و فرو رفتگى 

در پوست مى شود.
وى عنوان کرد: در صورت معالجه سالک به خصوص در 
ناحیه صورت تا حدود زیادى مى توان از آثار ناشى از آن 

بر سطح پوست پیشگیرى کرد.
شــهبا بیان کرد: ســالک زخم بد منظره اى را در سطح 
پوست ایجاد مى کند و احتمال عفونت هاى ثانویه منشا 

آلودگى براى افراد دیگر را به همراه دارد.
وى یادآور شد: هر زخمى در مدت پس از سه هفته درمان 
نشود احتمال بروز بیمارى ســالک و بیمارى مهم دیگر 
را تشــدید مى کند که مراجعه به پزشک متخصص در 

صورت مشاهده این عالئم ضرورت دارد.

الغر شدن بدن 
با ماساژ سنتى در طوالنى مدت

عالئم پارگى و کشیدگى 
رباط زانو

یک متخصص بهداشت و سالمت دهان گفت: حداقل روزى دو بار با استفاده از خمیر 
دندان حاوى فلوراید افراد مسواك بزنند .

دکتر محمدرضا خامى، دندانپزشــک اجتماعى و متخصص بهداشت و سالمت 
دهان با بیان اینکه حداقل روزى دو بار با اســتفاده از خمیر دندان حاوى فلوراید 
افراد مسواك بزنند، افزود: یکبار قبل از خواب به افراد توصیه مى شود مسواك 
بزنند؛ چون ترشح بزاق در طول شب و خواب کم مى شود و هنگام صبح که بعد 

از صبحانه باشد، بهتر است.
وى در ادامه بیان کرد: البته اگر فرد در طول روز قادر به مســواك زدن نیست. 
بهتر است از خوردن میان وعده هاى غیر ضرورى که از مواد قندى تهیه شده اند 
پرهیز کند یا اگر از این دست خوراکى ها استفاده مى کند دهان و دندان خود را با 

آب شست و شو دهد.
این متخصص بهداشت و سالمت دهان در پاسخ به این پرسش که به نظر شما استفاده 
از دهان شویه ها موثر است، گفت: بله، دهان شــویه ها انواع مختلفى دارند که براى 
مشکالت لثه یا پوسیدگى دندان داده مى شود که استفاده از هر کدام در جاى خود و با 

تجویز دندانپزشک مناسب است.

وى ادامه داد: الزم به ذکر است هر پروتزى که داخل دهان گذاشته مى شود، مالحظات 
و رعایت هاى خاص خودش را دارد مثال فردى که روکش یا بریج گذاشته باید به توصیه 
هاى دندانپزشک خود عمل کند یا کسى که ایمپلنت دارد باید مالحظات مربوط را که 

توسط دندانپزشک بیان شده، اجرا کند.
این متخصص بهداشــت و سالمت دهان در خصوص اســتفاده از آب نمک رقیق یا 
غذاهاى خاص براى رفع بوى بد دهان بیان کرد: آب نمک رقیق مى تواند موثر باشد. 
دهان شویه هاى خاصى توسط متخصص طب ســنتى ارائه مى شود که آن هم مفید 

است.
وى در ادامه افزود: برخى مصرف کرفس، هویج، سیب و جعفرى را براى رفع بوى بد 

دهان توصیه مى کنند که همه اینها مفید است.
این متخصص بهداشت و سالمت دهان در پایان با بیان اینکه آب نمک یا دهان شویه 
را با نظر پزشک خودتان مصرف کنید، اظهارداشت: آب نمک یا نمک حالت ضد عفونى 
دارد که در جاى خودش مفید اســت. دهان شــویه نیز براى مشکالت خاصى توسط 

دندانپزشک توصیه مى شود که آن هم جاى خودش را دارد.
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
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شهید حسن عباسى- در 21 سالگى شهید شد و پیکر 
پاکش پس از 31 سال به خانه بازگشت
|یاسمن عباسى

مجسمه هاى شهرى 
-میدان فیض

| عرشیا شفیعیون

گنبد مسجد رحیم خان تنها گنبدى است که هنوز داربست هاى چوبى 
دویست ساله آن را باز نکرده اند |  حسین گالب نژاد


