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روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر قهدریجانروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر قهدریجان

دوباره روزهاى  بى قرارى براى زهرا(س) از راه رسیددوباره روزهاى  بى قرارى براى زهرا(س) از راه رسید
دوباره در سینه ها غم عروج زهرا(س) نشسته استدوباره در سینه ها غم عروج زهرا(س) نشسته است

از شرح کرامتش همین بس                     عالم همه وامدار زهراستاز شرح کرامتش همین بس                     عالم همه وامدار زهراست
فرا رسیدن سالروز شهادت دخت پیامبرفرا رسیدن سالروز شهادت دخت پیامبر (ص) (ص)

 حضرت فاطمه  حضرت فاطمه (س)(س) تسلیت باد  تسلیت باد 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نیاسر

سالم و درود خدا بر یگانه بانویى که در عرش الهى سالم و درود خدا بر یگانه بانویى که در عرش الهى 
محبوب مالئکه مقرب و هم کالم با برترین آنان و حامل محبوب مالئکه مقرب و هم کالم با برترین آنان و حامل 

علم خدا یعنى جبرئیل امین بود. درود بیکران خداوند بر علم خدا یعنى جبرئیل امین بود. درود بیکران خداوند بر 
فاطمه(س) که به جهت قلب و نور چشم رسول (ص) و فاطمه(س) که به جهت قلب و نور چشم رسول (ص) و 

عزیزترین انسان ها در پیشگاه او بود.عزیزترین انسان ها در پیشگاه او بود.
سالروز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه (س)سالروز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه (س)

 بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر رضوانشهر

در ظلمت شب شهاب را مى شستند         در ظلمت شب شهاب را مى شستند         
      آیینه آفتاب را مى شستند      آیینه آفتاب را مى شستند

در چشمه خون چکان چشمان علىدر چشمه خون چکان چشمان على (ع)   (ع)              
    پیمانه نور ناب را مى شستند...    پیمانه نور ناب را مى شستند...

فرا رسیدن سالروز شهادت بانوى دو عالم  فرا رسیدن سالروز شهادت بانوى دو عالم  
حضرت فاطمه زهرا(س) تسلیت بادحضرت فاطمه زهرا(س) تسلیت باد

«آگهى تجدید مزایده» نوبت دوم

 شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/805 مورخ 95/09/21 شوراى اسالمى شهر فالورجان، 
سه واحد آپارتمان و 11 باب مغازه هاى واقع در پاساژ زاینده رود و شریعتى را با قیمت کارشناسى و شرایط ذیل به 

متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره  بهاء به مدت یکسال شمسى واگذار نماید.
1) شرکت کنندگان مى بایست جهت شرکت در مزایده مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب سیبا 0107030747001 

نزد بانک ملى شعبه فالورجان واریز نمایند. 
2) شرکت کنندگان مى بایســت جهت شــرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ اجاره بهاء ساالنه را به حساب شماره 
3100003444002 نزد بانک ملى فالورجان به نام سپرده شهردارى واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ارائه دهند.
3) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 95/12/17 

ارسال نمایند.
4) درخواست هاى واصله رأس ساعت 14:30 روز چهارشنبه 95/12/18 در محل شهردارى باز و قرائت مى گردد. 

5) برنده بابت رهن مورد اجاره مى بایست مبلغ 10/000/000 ریال به حساب سپرده شهردارى واریز نمایند که در پایان 
قرارداد قابل استرداد خواهد بود. 

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

7) هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 
8) جهت اطالع از قیمت پایه و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید. 

امیر احمد زندآور- شهردار فالورجان

آگهى مناقصه  چاپ دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

خدمات مشاوره و تهیه نقشه فتوگرامترى و تبدیل عکس هاى هوایى شهر خمینى شهر به نقشه پایه 1/2000 
 GISReady با منحنى تراز یک مترى و ترسیم حد تفکیکى ساختمانها و

- مبلغ اولیه اعتبار: 3/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال 

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 95/12/23 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 95/12/24 
- مدت اعتبار پیشنهادها: 96/1/10 

اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

     

مقابله دانشگاهى با ریزگردهاى اصفهان

رونمایى هوآوى از 2 اسمارتفون و 2 اسمارت واچنفوذ روزافزون احزاب ملی گرا در هلند  شرایط مناسب فعالیت برون مرزى زنان در پسا برجام کاهش 12 سانتیمترى تراز آب خزرزنده شدن یک اتهام تکرارى علیه ایران فناورىللبین المللاستاناجتماعجهان نما

خط هاى رنگى بر دیوار اصفهان
4

7

6

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

همه درآمد سرقت را مى خوردم !چرا جوانان ایرانى ازدواج نمى کنند؟
در سال هاى اخیر یکى از مشــکالت جدى که در عرصه اجتماعى 
به وجود آمده باال رفتن ســن ازدواج و از طرف دیگر افزایش طالق 
بوده است. در واقع کاهش طالق و افزایش ســن ازدواج به یکى از 
چالش هاى جدى جامعه ایران تبدیل شده است. این در حالى است

 که این دو مســئله خود تالى و پیامدهاى مضر و مخرب دیگرى به 
همراه دارند.

یک باند چهار نفره ســرقت که میانگین ســنى آنها به 19 سال هم 
نمى رسد، پس از ماه ها گوشى قاپى توســط مأموران آگاهى تهران 
دستگیر شــدند که در گزارش پیش رو در مورد انگیزه ها، چگونگى 
سرقت و... این باند جوان مى خوانید.یک تیم چهار نفره سرقت گوشى 
که سن آنها از 19 سال بیشتر نیست، پس از شش ماه گوشى قاپى در 

شرق، مرکز و شمال شهر تهران توسط ...

میراثى که از گذشتگان به ارث رسیده است
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عرضه گوشت 3برابر شد
 ولى قیمت  پایین نیامد

 بحث تأمین گوشت قرمز در پایتخت طى یکى دو ماه 
اخیر، به موضوع پیچیده و مبهمى تبدیل شده است. 
از یک طرف شاهد افزایش بى رویه قیمت ها به بهانه 
کمبود عرضه هســتیم و اخبار واردات دام از اســتان 
کردستان به تهران و قاچاق دام به کشور را مى شنویم 
و از طرف دیگر، شاهد واردات پى درپى گوشت گرم از 

6کشورهاى همسایه از جمله ...
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ر شد
یامد

طى یکى دو ماه 
دیل شده است. 
یمت ها به بهانه 
ت دام از اســتان 
شور را مى شنویم 
ى گوشت گرم از 
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توسعه ایران 
نیازمند همکارى با 
کشورهاى
 همسایه است

50 درصد 
بازار آرایشى و 
بهداشتى کشور 
تقلبى است

 سپرده هاى بانکى باالى 100میلیون
 تا 24 درصد سود مى گیرند

2

3

رئیس اتحادیه صنف عمده فروشان میوه: دولت وعده داده که بازار با واردات پرتقال از ترکیه و مصر متعادل خواهد شدرئیس اتحادیه صنف عمده فروشان میوه: دولت وعده داده که بازار با واردات پرتقال از ترکیه و مصر متعادل خواهد شد

رشد رشد 100100درصدى قیمت پرتقال در اصفهاندرصدى قیمت پرتقال در اصفهان

  گفتگوى نصف جهان با ستاره هاى مشترك سپاهان و ذوب آهن

طرح دانشگاه آزاد اسالمى براى مقابله با ریزگردها بعد از اجرا در اصفهان در خوزستان هم اجرا مى شود

حذف موسیقى 
از سیاست 
و انقالب 
غیرممکن
 است
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فرا رسیدن سالروز شهادت اّم أبیها
حضرت فاطمه زهرا(س) بر عموم شیعیان تسلیت باد 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کوهپایه

ما رهین منت زهرائیم. ما به عزت زهرا زندگى مى کنیم. ما رهین منت زهرائیم. ما به عزت زهرا زندگى مى کنیم. 
او که دختر پیامبر(ص) بود و مادِر پدرش.او که دختر پیامبر(ص) بود و مادِر پدرش.

 امشب دیده ها به یاد زهرا (س) اشک ریزان است.  امشب دیده ها به یاد زهرا (س) اشک ریزان است. 
امشب هواى دل، تیره و تار است.امشب هواى دل، تیره و تار است.

سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) بر عموم شیعیان جهان تسلیت بادسالروز شهادت حضرت فاطمه (س) بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد
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رئیس جمهورى گفت: اکو براى ایران بسیار حائز اهمیت 
است و تنها سازمان منطقه اى مهمى است که ایران عضو و 
از مؤسسین آن است و دبیرخانه این سازمان هم در تهران 
قرار دارد و امروز مسئولیت سنگینى بر دوش ایران و سایر 

اعضاى مؤسس براى توسعه سازمان اکو قرار دارد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانى با بیان اینکه توســعه کشورمان نیازمند همکارى 
با سایر کشورها به خصوص کشــورهاى همسایه است، 
خاطر نشــان کرد: ارتباط با همســایگان براى جمهورى 
اسالمى ایران از اهمیت بسیار زیادى برخوردار است. اکثر 
اعضاى سازمان اکو همســایگان ایران هستند و تقویت 

همکارى هاى فى مابیــن براى آینده منطقه نیز بســیار 
اهمیت دارد.

رئیس  جمهورى گفت: امروز شرایط منطقه بسیار حساس 
است و متأسفانه در ســال هاى اخیر به مشکالتى از جمله 
تروریسم مبتال شده و امیدواریم با همکارى همه کشورهاى 
منطقه امنیت به منطقه عزیز اسالمى مان برگردد و شاهد 

آبادانى و توسعه بیشتر باشیم.
روحانى همچنین با اشاره به پروژه هایى که در جریان سفر 
به استان سیستان و بلوچستان به افتتاح رسید، گفت: در کنار 
پروژه هاى عمرانى و زیربنایى مشعل گاز زاهدان نیز روشن 
شد و امیدواریم مشعل ایمان و امید دل ها نیز روشن باشد.

رئیس پلیس فتاى ناجا با تأکید بر لزوم بازنگرى قوانین 
در حوزه جرائم ســابیرى از برخورد با فروشندگان مواد 
محترقه در فضاى مجازى و فروش یک نوع پول مجازى 

در بازار سیاه کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، ســردار کمال هادیانفر با بیان اینکه 
بعضى از قوانین بازدارندگى مناســب را ندارند، اظهار 
داشت: در گذشــته برخى از جرائم در چهار روز کشف 
مى شد اما امروزه جرائم نوظهورى داریم که طى 44 روز 
کشف مى شود و این نشــان دهنده پیچیده شدن جرائم 

است.
وى در خصوص ساماندهى تلگرام نیز گفت: کانال هاى 

باالى پنج هزار عضو باید اطالعات خود را ثبت مى کردند 
که از حدود 11 هزار کانال، چهار هزار کانال اطالعات 
خود را ثبت کرده اند. ثبت این اطالعات ادامه دارد و در 
آینده افرادى که براى ثبت اطالعات اهتمام نداشته اند 

فراخوان مى شوند.
رئیس پلیس فتاى ناجا درباره پول مجازى نیز گفت: در 
دنیا 63 نوع پول مجازى وجود دارد که برخى از کشورها 
آزاد و در برخى از کشــورها ممنوع است اما در کشور ما 
هنوز قانون خاصى وجود ندارد و مشــاهده مى شود که 
یک نوع از این پول در بازار ســیاه کشور ما تا هزار دالر 

هم به فروش مى رود.

توسعه ایران نیازمند همکارى 
با کشورهاى همسایه است

فراخوان مدیران تلگرامى که 
ثبت نام نکردند

بقایى به احمدى نژاد 
وعده ُپست داد

  انتخاب | حمید بقایى معـاون اجرایى محمود 
احمدى نـژاد در کانال تلگرامى خـود مطلبى در مورد 
پست احتمالى محمود احمدى نژاد در دولت بعد منتشر 
کرد.  بقایى نوشت: «... اینجانب براى تداوم راه و خط 
مشى جناب آقاى دکتر احمدى نژاد پا به عرصه رقابت 
انتخاباتى گذاشته ام و... در صورت... تصدى مسئولیت 
خطیر ریاسـت جمهـورى، با علـم به خواسـت قلبى 
اکثریت قاطع ملت، از جناب ایشان درخواست خواهم 
کرد تا در دولت جدید در باالترین سطح، حضور فعال و 

تعیین کننده داشته باشند.»

هاشمى مى خواست 
حزب بسازد

دبیـر کل حـزب اعتماد ملـى گفت:     تابناك |
آیت ا... هاشمى در جلسـه اى که چند ماه قبل از فوت 
ایشـان داشـتیم گفتند کـه خأل تحـزب در کشـور ما 
احساس مى شود و اگر انتخابات سال 96 برگزار شود، 
من خودم شخصاً دسـت به کار مى شوم تا چند حزب 
قدرتمند را درکشـور تشـکیل دهیم تا حزب در کشور 

نهادینه شود.

حذف 2 ورزشکار 
  تابناك | اخبار به دست آمده از محافل سیاسى 
گویاى حذف دو چهره ورزشـى از لیسـت اصولگرایان 
شـوراى شـهر تهـران اسـت. اصولگرایـان بـه دلیل
 ضعف ها و حاشـیه هاى ایجادشـده پیرامـون عباس 
جدیدى و حسین رضازاده تصمیم گرفتند این دوچهره را 
از لیست خود کنار بگذارند. با این حال، احتمال نامزدى 
حداقل یک چهره ورزشى در لیست این جناح وجود دارد.

روایت جدید از عزل متکى
  تابناك | غالمحسـین الهـام در گفتگویى در 
خصوص نحوه عزل منوچهر متکى در دولت محمود 
احمدى نژاد گفت: وزیرى که مـى داند رئیس جمهور 
او را عزل کـرده و دیگر وزیر نیسـت چه اصـرارى به 
انجام سفر دارد. وقتى او متوجه شد که رئیس جمهور 

اعتقادى یا اعتمادى به او ندارد باید استعفا مى کرد. 

بازداشت 4 مدیر شهردارى 
  ایرنا | یک منبع آگاه گفت: چهار نفر از مدیران 
شهردارى اهواز روز دوشنبه با حکم قضائى بازداشت 

شدند.
وى که خواسـت نامش ذکر نشـود اظهار داشت: این 
افراد به اتهامات مالى دستگیر شده اند. وى افزود: چهار 
فرد متهم براى تکمیـل پرونده تخلـف مالى تحویل 
مراجع قضائى شـدند. بـه گفتـه وى، در ایـن پرونده 
متهمان دیگرى نیز وجود دارند که در روزهاى آینده به 

وضعیت آنها هم رسیدگى مى شود.

بازداشت یک فرد مهم؟
حجت االسالم و المسـلمین مصطفى    ایلنا |
پورمحمدى وزیر دادگسترى در پاسخ به سئوالى درباره 
بازداشـت یکى از مسـئوالن نهاد ریاسـت جمهورى 
عنوان کـرد: این موضـوع را باید از سـخنگوى دولت 
سـئوال کنید این موضوع مربوط به سخنگوى دولت 

است.

رضایى 
از خیر کاندیداتورى گذشت

  فارس| عبدالحسـین روح االمینـى دبیر کل 
حزب توسعه و عدالت ایران اسالمى در گفتگو با فارس 
اظهار داشـت : آقاى محسـن رضایـى از تمایل جبهه 
مردمى نیروهـاى انقالب اسـالمى به حضـورش در 
انتخابات تشکر کرده و به دوسـتان خود در این جبهه 
اعالم کـرده اسـت قصـد کاندیداتـورى در انتخابات 

ریاست جمهورى آتى را ندارد.

توئیتر

  بهار | یک عضو شـوراي شـهر تهران ضمن افشـاي گزارش 
بازرسى کشور از استخدام هاي بی رویه و سفارشی در شهرداري تهران 
می گوید در این گزارش اسـم مداحان، هیئت مدیره و افراد کشورى و 

لشکرى آورده شده است.
رحمت ا… حافظى در جلسـه غیر علنى شوراى شهر از گزارش مهم 
سـازمان بازرسـى در مورد تخلفات در شـرکت بهره بـردارى متروى 
تهران و بى توجهى رئیس شوراى شهر نسبت به آن تذکر داد. سازمان 
بازرسى کل کشور در گزارش 93 صفحه اى خود در مورد شرکت بهره 
بردارى متروى تهران نسبت به جذب چهار هزار و200 نفر نیروى مازاد 
طى سال هاى 91 و 92 اعالم تخلف کرده است. پرسنلى که تعداد آنها 
82 درصد افزایش داشـته و میزان حقوق و اضافـه کارى آنها از حدود 
چهار میلیارد تومان در سـال 90 بـه حدود 15 میلیارد تومان در سـال 
92رسیده، یعنى معادل 275 درصد افزایش یافته است. چنانچه سرانه 

حقوق پرسنل این شرکت بین 9 تا 11 میلیون تومان است.
 400 نفر از پرسنل جذب شده این شـرکت باالى 40 سال سن دارند 
که مدرك تحصیلى 50 درصد این افراد زیر دیپلم بوده، همچنین 30 
درصد نیز زیر پنجم ابتدایى یا بى سواد هستند اما نکته مهم دیگر اینکه 
300 نفر از نیروهاى شرکت بهره بردارى مترو منتسب به افراد خاص 
هستند که در گزارش سازمان بازرسـى کل کشور با ذکر نام از آنها یاد 
شده اسـت. حافظى در این باره نوشـته: «گزارش بازرسى اسم آورده. 
اسـم مداحان را آورده، اسـم هیئت مدیره را آورده، اسم افراد کشورى 
و لشکرى را آورده.» حافظى به اسـتناد این گزارش نسبت به افزایش 
قیمت بهاى بلیـت  متروى تهـران براى جبـران کسـرى حقوق این 
کارمندان مازاد مترو اعتراض کرد اما رئیس شـوراى شهر با ابراز این 

اعتراض مخالفت کرد.

ماجراى اتهام زنى هاى پیاپى به ایران در راستاى ارتباط 
با القاعده از زمانى که «مایکل فلین» مشاور ارشد امنیت 
ملى کاخ سـفید شـد در دسـتور کار برخى رسـانه هاى 
دست راسـتى در آمریکا و همچنین رسـانه هاى منتقد 
سیاسـت هاى ایـران در اروپا و بـه ویژه رژیم اسـرائیل 

قـرار گرفـت؛ موضوعـى که 
البته نشـان دهنـده خصومت 
هاى بیهوده و اتهام زنى هاى 
غیـر منطقـى برخـى مقامات 
آمریکایى علیه ایران نیز بوده 
اسـت. اکنون هالکت یکى از 
سران القاعده در سوریه، منجر 
به زنده شـدن دوباره اتهامات 

علیه ایران شده است.
به گـزارش تابنـاك، روز یک 
شـنبه گـزارش هـاى تأییـد 
نشده اى منتشر شـد که بنا بر 
آن اعالم شـد «احمد حسـن 
ابوالخیر المصـرى» که از وى 
به عنـوان دومین فـرد در رده 
فرماندهى القاعده یاد مى شود 
در حمله پهپادى در سوریه به 
هالکت رسید. شـبکه خبرى 
اسرائیلى «آروتص شوا»، این 
گزارش تأیید نشـده را منتشر 
و بیان کـرده که ایـن حمله از 
سـوى پهپادهـاى آمریکایى 
در نزدیکـى اسـتان «ادلب»، 
منجـر بـه هالکـت المصرى 

شده است.
اهمیت کشته شـدن فرد دوم 
در رده فرماندهـى القاعـده در 
سوریه بسـیار باالست و بدون 

شـک ضربه اى مهم بـه بدنه این گـروه تروریسـتى و 
همچنین شـاخه اصلى آن در منطقه شـام یعنى داعش 
خواهد بود. امـا آنچه باعث شـده تا این ماجـرا به ایران 
ارتباط پیدا کند و رسانه هاى غربى و اسرائیلى بر اساس 

آن خط اتهام زنى به ایران را دنبال کنند، به گزارشى باز 
مى گردد که حدود بیش از یکسـال قبل شـبکه خبرى 
«اسـکاى نیوز» و همچنین روزنامه «نیویورك تایمز» 

منتشر کرده بودند.
این گزارش ها مدعى شده بودند که ایران در یک فرآیند 
تبـادل زندانى بـا القاعده، پنج 
تن از اعضاى اصلى این گروه 
را که در ایـران زندانى بوده اند 
آزاد کرده است. بنا بر این ادعا 
گفته مى شد که تبادل این پنج 
زندانى با شاخه یمنى القاعده و 
براى آزاد کردن یک دیپلمات 
ایرانـى ربـوده شـده در یمـن 

صورت گرفته است.
«نیویورك تایمز» در آن زمان 
بـه نقـل از منابـع آمریکایىـ  
آن هم بـدون ذکر نـامـ  بیان 
کرده بود که این پنـج زندانى 
عبارت اند از: «سـیف العادل» 
که چنـدى قبل در سـوریه به 
هالکـت رسـید و از اعضـاى 
اصلـى شـوراى القاعـده بوده 
اسـت، «عبدالخیر المصرى» 
شـهروند مصر که پیش از این 
رئیس شـوراى روابط خارجى 
القاعده بوده و گزارش هالکت 
وى از سوى رسـانه اسرائیلى 
منتشـر شـده، «ابوالقسـام» 
تبعه اردن کـه زمانـى معاون 
الزرقـاوى»  «ابومصعـب 
بود(زرقـاوى شـبکه اى را 
بنیان گذاشـت که بعداً تبدیل 
به داعـش یا گروه موسـوم به 
«دولت اسـالمى» شد)، «سارى شـهاب» عامل اردنى 
القاعـده و «ابومحمـد المصرى» شـهروند مصـر که از 
سـازمان دهندگان حمالت القاعده پیش از 11 سپتامبر 

معرفى شده است.

این گزارش که در سـپتامبر منتشر شـده بود، البته بیان 
مى کرد که این تبادل زندانى در ماه مارچ 2015 صورت 
گرفته و گفته مى شد، این اعضاى رده باالى القاعده بعد 
از حمله 2003 آمریکا به افغانسـتان این کشـور را ترك 
کرده و روانه ایران شـده بودند که در اسـتان سیستان و 
بلوچستان ایران دستگیر شـده و از آن زمان در ایران در 

بند بوده اند.
بالفاصله پـس از این گزارش هـا و اتهام زنـى ها یکى 
از مقامات ارشـد وزارت خارجه ایران این گـزارش ها را 
تکذیـب و هرگونه تبـادل زندانى میان ایـران و القاعده 
را امرى مضحک و در راسـتاى تخریب چهـره ایران در 

مبارزه با تروریسم عنوان کرد. 
اما اکنون هالکت المصرى منجر به آن شـده که دوباره 
اتهاماتى علیه ایران در قالب ارتباط با القاعده مطرح شود. 
آن هم در شـرایطى که پنتاگون طرح خـود براى حمله 
به داعـش را آماده تقدیم به «دونالـد ترامپ» مى کند و 
مى توان به خوبـى حدس زد که این گونـه گزارش ها و 
اتهامات در آسـتانه ارائه این طرح چـه معنایى مى تواند 

داشته باشد.
نکته جالب ماجرا آنجاسـت کـه در همان زمان انتشـار 
این گزارش ها، روزنامه «نیویـورك تایمز» در گزارش 
خود، مصاحبه اى با مایکل فلین مشـاور مخلوع ارشـد 
ملـى کاخ سـفید کـه در رؤیاپـردازى توهمـى در مورد 
ایران یدى طوالیى داشـته و دارد انجام داد و کوشید به 
واسطه توهمات این فرد، موضوع تبادل زندانى با ایران 
را جدى جلوه دهد. مایکل فلین از افرادى است که حتى 
مى گوید، «بن الدن» قبل از مـرگ، مدتى را در تهران 

گذرانده بود!
«نیویـورك تایمـز» همـان روزنامـه اى اسـت کـه به 
همراه « CNN» و «واشنگتن پست» اقدام به انتشار 
گـزارش هایى در مـورد ارتباطات مخفى فلین با سـفیر 
روسیه کردند و تا جایى این پرونده را ادامه دادند که فلین 
مجبور به استعفا از سمت خود در کاخ سفید شد. اکنون با 
توجه به این موضوع اسـتناد گزارش «نیویورك تایمز»  
در سـپتامبر 2015 براى اتهام زنى به ایران به شخصى 
مانند مایکل فلین به خوبى مشخص مى سازد که ماهیت 

و اصالت این ادعا و اتهام به چه ترتیب است.

رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس 
شوراى اسـالمى گفت: گزارش تخلفات نفتى 
دولـت احمدى نـژاد از سـوى رئیـس دیـوان 

محاسبات به مجلس ارائه شده است.
به گزارش ایسنا، غالمرضا تاجگردون با اشاره 
به مصوبه مجلـس براى تشـکیل کارگروهى 
جهت تسـویه برداشـت هاى غیر قانونى نفتى 
در دولت احمدى نژاد اظهار داشـت: این اسناد 
و مـدارك قبـًال وجـود داشـته و همیشـه در 
گزارش هـاى تفریـغ بودجه آمده اسـت. براى 
خیلى ها هم از سـوى دیوان محاسـبات حکم 
صادر شده و برخى نیز از سوى سیستم قضائى 
بازداشـت شـده اند اما در قالب دیگرى برخورد 
صورت نگرفته است و آن تخلف ادارى مقامات 
باالى دولت اسـت که از این به بعـد باید به آن 

پرداخته شود.
وى افـزود: دیوان محاسـبات به ایـن موضوع 
ورود کـرده و گـزارش را ارائـه کرده اسـت اما 
قانون در این زمینه مسکوت بود. ما این اختیار 
را به دیوان محاسبات دادیم که گزارش بدهد و 
بعد مجلس در مورد آن تصمیم گیرى کند. در 
مورد شـخص رئیس دولت، دیوان فقط باید به 
رئیس مجلس گزارش مى داد که این گزارش ها 
داده شـده اما چون بررسـى تخلف بعد از دوره 

مدیریتى فرد است، عمًال نمى شود کارى کرد. 
ما با این مصوبـه به دیوان اجـازه مى دهیم که 

بررسى هایش را انجام دهد.
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 96 ادامه 
داد: ایـن اتفـاق افتـاده و در صورت هـاى مالى 
از سـال 84 به بعد شـاهد این موضـوع بوده ایم 
که حسـاب هاى شـرکت نفت باز اسـت؛ یعنى 
صورت هاى مالى آن بسته نمى شود و نمى تواند 
در مجامع حضور داشـته باشـد. فرآیند بررسـى 
تخلف هـم خیلـى طوالنى اسـت و برخـورد با 
تخلف نیز موجب برگشـت این پول نمى شود. 
زیرا مثًال بنزین گرفته اند و به مردم داده و مردم 
آن را مصرف کرده اند، بنابراین پولى برنمى گردد.

تاجگردون اضافه کرد: اینکه با تخلف برخورد 
شـود و متخلف تنبیه ادارى و غیر ادارى شـود 
به جاى خـود  اما تسـویه صـورت هـاى مالى 
شـرکت نفت با خزانه باید انجام شـود. تمامى 
گزارش هاى دیوان محاسبات و سایر بخش ها 
نیز نشـان دهنده باز بودن این حساب هاسـت. 
لذا دولت این پیشـنهاد را در بودجه ارائه کرد و 
مجلس هم پذیرفت. به نظرم کار درستى است 
که تخلف بررسـى شـود و با آن برخورد شود و 
صورت هاى مالى هم درسـت شـود تا شرکت 

نفت این اندازه آسیب نبیند.

احمدکریمى اصفهانى فعال سیاسى اصولگرا و دبیرکل 
جامعه اصناف و بازار در گفتگو با نامه نیوز، با اشـاره به 
صف طویل کاندیداهاى ریاست جمهورى، گفت: فعًال 
نمى توان در این خصوص به صراحت اظهار نظر کرد، 
برخى خودشان اعالم کاندیداتورى کرده اند و مى توان 
در موردشان اظهار نظر کرد مانند بقایى. اما افرادى که 
به طور رسـمى بخواهند اعالم کنند که مـن کاندیدا 

هستم را نداریم، البته گمانه زنى ها بسیار است. 
وى با اشاره به اعالم رسـمى کاندیداتورى حمیدرضا 
بقایى تصریح کرد: فعًال این موضوع به این آقا محدود 
شده اسـت که پرونده هم دارد و وضعیتش مشخص 
اسـت! اما اینکه بـا چه نیتـى ورود به انتخابـات کرده 
است علیرغم اینکه مى داند شوراى نگهبان با پرونده 
و اتهاماتى که دارد وى را تأیید نمى کند، یک مسـئله 

است. 
عضو جبهه پیـروان خط امام(ره) و رهبـرى ادامه داد: 
معتقدم در قانون اساسى تحلیلى مناسب در خصوص 
شـخصیت رئیس جمهور نیامده اسـت و مواردى که 
وجود دارد کافى نیست. یک رئیس جمهور باید مدارج 
و مراحلى را طى کرده باشد تا بتواند در این جایگاه قرار 
بگیرد و ادعاى کاندیداتورى داشته باشد. متأسفانه در 
حال رسیدن به این جمع بندى هستیم که بسیارى از 
افراد در این حد و تراز نیستند و امیدواریم دقت بیشترى 

در این زمینه صورت بگیرد. فردى که به عنوان رجل 
سیاسى قرار است شناخته شود باید حداقل هزار امضا 
از رجال سیاسى نظام جمع آورى کند و آنها قبول کنند 

که وى رجل سیاسى است. 
احمدکریمى اصفهانى افزود: برخى فقط وقت شوراى 
نگهبـان را مـى گیرند، کشـور یـک رئیـس جمهور 
مى خواهد! نمى شود که هر کسى که از خانه قهر کرد 
بیاییـد و کاندیداى ریاسـت جمهورى شـود. مملکت 
حساب و کتاب دارد ولى فقیه دارد، لذا من مشکل را در 

اصل موضوع مى دانم. 
عضوجامعه اصناف و بازار با بیان اینکه احمدى نژاد در 
سطح و تراز ریاسـت جمهورى نبود، خاطرنشان کرد: 
احمدى نژاد در تـراز و اندازه این جایـگاه نبود و اصًال 
نباید در همان سال 84 وى را مطرح مى کردند. مردم 
ما با شعار و شـانتاژهایى که یک فرد انجام مى دهد به 
وى رأى مى دهند و بعد هـم پیگیرى نمى کنند که آیا 
وعده هایش را عملى کرد یا نه! ما بزرگ ترین مصیبت 
را در دوره نهم و دهم داشتیم و براى اینکه دیگر چنین 

شرایطى ایجاد نشود باید چارچوب را رعایت کنیم. 
این فعال سیاسى با اشـاره به حضور بقایى و سیاست 
احمدى نژادى ها براى انتخابات پیش رو گفت: آنچه از 
هشت سال دوران احمدى نژاد مشخص است معتقدم 

ایشان اصالً  فرد قابل اعتمادى نیستند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعى بنگاه هاى اقتصادى از واگذارى 800 
میلیون تومان توسط شرکتى به یک یتیم خانه خبر داد که هیچ مدرکى براى شناسایى آن یتیم خانه پیدا نشده است.

به گزارش تسنیم، سیدتقى نوربخش در این باره گفت: نظارت بر ایفاى نقش مسئولیت اجتماعى بسیار مهم است چرا که 
متأسفانه ما در مواردى انحراف از این بخش را شاهد بودیم و به عنوان مثال ما با مواردى مواجه هستیم که استانداردهاى 
بین المللى این بخش براى اهداف دیگرى اجرایى مى شود، مثالً  در پروژه اى، یکى از شرکت هاى زیرمجموعه مبلغ 800 
میلیون تومان را به عنوان مسئولیت اجتماعى براى یک بنگاه کودکان یتیم اختصاص داد ولى بعد از اختصاص این رقم 
ما هرچه گشتیم نتوانستیم آدرسى از این بنگاه کودکان یتیم پیدا کنیم و این در حالى بود که بعداً متوجه شدیم فردى که 

این پول را به این بنگاه داده در بنگاه مذکور به عنوان نایب رئیس فعالیت مى کرده است.

زنده شدن یک اتهام تکرارى علیه ایران

عضو جبهه پیروان: 

نمى شود هرکسى که از خانه قهر کرد
 اعالم کاندیداتورى کند

واگذارى 800 میلیون 
تومان به یک یتیم خانه 

مجهول الهویه!

افشاي تخلف بزرگ تازه 
در شهردارى تهران

پرونده تخلفات نفتى دولت احمدى نژاد 
روى میز مجلسى ها

,,

 روز یک شنبه 
گزارش هاى تأیید 
نشده اى منتشر 
شد که بنا بر آن 
اعالم شد «احمد 
حسن ابوالخیر 
المصرى» که از 
وى به عنوان 
دومین فرد در رده 
فرماندهى القاعده 
یاد مى شود در 
حمله پهپادى در 
سوریه به هالکت 
رسید
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مدیر مرکز ملى مطالعات و تحقیقات دریاى خزر با اشاره 
به روند کاهش تراز آب این دریا گفت : در سال آبى 94 و 
95 تراز آب دریاى خزر 12 سانتیمتر کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، دکتر یوسفى کبریا در جلسه هماهنگى 
بررسى ســامانه تراز آب دریاى خزر در سال هاى 94 
و 95 در نوشــهر افــزود: مهمترین دلیــل کاهش آب 
دریاى خزر میــزان ورودى آب رودخانــه هاى منتهى 
به دریــا خصوصــًا از رودخانــه ولگا در روســیه بوده

 است.
وى گفت: آب ورودى دریاى خزر از طریق رودخانه ولگا 

در این زمان با کاهش 80 درصدى مواجه بوده است.

مدیر مرکــز ملى مطالعــات و تحقیقــات دریاى خزر 
همچنین با تشــریح علل کاهش تراز آب دریاى خزر 
در ســال هاى اخیر گفت: تداوم خشکســالى در اغلب 
حوضه هاى آبریز دریاى خــزر و کاهش میزان ورودى 
آب رودخانه ها از دالیل کاهش تــراز آب دریاى خزر

 است.
به گفتــه وى، آب دریــاى خزر از ســال 56 تاکنون با 
نوســانات زیادى روبه رو بوده اســت به طورى که در 
برخى از سال ها نظیر ســال 57،  دومتر و نیم افزایش 
یافت و در بیشــتر ســال ها نیز این روند کاهشى بوده

 است. 

معاون وزیر و رئیس ســازمان غذا و دارو، گفت: برآورد 
مى شود 50 درصد بازار آرایشى و بهداشتى کشور قاچاق 

است که عمده اینها تقلبى هستند.
رسول دیناروند اظهار داشت: کمبودهاى دارویى که در 
گذشته و در زمان تحریم ها وجود داشت در آن زمان منشأ 
قاچاق دارو بود. ولى امروزه که این کمبودها جبران شده 
است و از این بحران ها عبور کرده ایم، دیگر بهانه قاچاق 
نمى تواند جبران کمبود و عدم دسترسى بیماران باشد، 
بلکه صرفًا سودجویى قاچاقچیان است که عامل قاچاق 

محسوب مى شود.
وى  ادامه داد: بر اســاس آخرین ارزیابى ستاد مبارزه با 

قاچاق، میزان قاچاق کاال به کشــور حدود 15 میلیارد 
دالر است. با توجه به بررسى هاى ستاد مبارزه با قاچاق 
و همچنین سازمان غذا و دارو، حدود 10 درصد این مبلغ 
مربوط به قاچاق کاالهاى ســالمت اســت، به عبارت 
دیگر 15 درصد بازار حــدود ده میلیارد دالرى کاالهاى 
سالمت به کاالهاى قاچاق اختصاص دارد. حوزه آرایشى 
و بهداشتى بیشــتر گرفتار قاچاق است و برآورد مى شود 
50 درصد بازار آرایشى و بهداشتى قاچاق است که عمده 

اینها تقلبى هستند.
معاون وزیر بهداشت گفت: متأسفانه شبکه هاى مویرگى 

توزیع کاالهاى قاچاق در کشور وجود دارد.  

50 درصد بازار آرایشى و 
بهداشتى کشور تقلبى است

کاهش 12 سانتیمترى تراز
 آب خزر

جنگ بى صدا 
اسـتاد بازنشسته دانشـگاه گالسـکو در رشته حقوق 
بین الملل گفـت: امروز در دنیا سـِر تصاحب اشـیاى 
تاریخى و نیز شـخصیت هاى فرهنگى و ادبى جنگ 
اسـت و هر کشـورى سـعى مى کند تا ایـن مفاخر و 
نیز اشـیاى فرهنگى- تاریخى را به  نـام خود مصادره 
کند. پروفسور سیدحسـن امین با اشـاره به اهمیت و 
جایگاه مجموعه داران اظهار داشـت: مجموعه داران 
حافظ مواریث فرهنگى  هسـتند و مجموعه  دارى در 
حقیقت مسئولیت و رسالتى بزرگ براى حفظ مواریث 

فرهنگى است.

1/5 میلیون اثر خطى ایران در 
کشورهاى دیگر است

وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمى گفت: بیـش از یک 
میلیـون و 500 هـزار نسـخه اثـر خطـى ایـران در 
کشورهاى دیگر از جمله هند و آسیاى میانه نگهدارى 
مى شود که نشان بارزى از غناى فرهنگى و تاریخى 

کشورمان است.
سـیدرضا صالحـى امیـرى  بیـان کـرد: در همـه 
کتابخانه هاى بزرگ و مرجع جهـان رد پاى آثار خطى 
ایران قابل مشاهده بوده و فرهنگ ایرانى در همه گستره 
بزرگ و پهناور جهان سـایه گسـترانده است. صالحى 
امیرى افزود: دنیـا به دنبال تصاحب این آثار ارزشـمند 
ایران و ثبت آنهاست که اگر فرصت سوزى هاى گذشته 

نبود تاکنون بسیارى از این آثار به ثبت مى رسید.

بازنشستگى زنان 
مشروط به داشتن 50 سال 

سـخنگوى کمیسـیون تلفیـق الیحه برنامه ششـم 
از مصوبـه این کمیسـیون خبـر داد که براسـاس آن 
بازنشستگى 20 ساله زنان مشروط به داشتن 50 سال 

سن مى شود.
محمد خدابخشـى در گفتگو با ایسـنا اظهار داشـت: 
طبق مصوبه کمیسـیون تلفیق الیحه برنامه ششـم 
و براى تأمین نظر شوراى نگهبان، براى بازنشستگى 
بانوان نیز شـرایط سـنى به موارد قبلى اضافه شـد و 
بازنشستگى آنها با 20سال سـابقه و 20 روز حقوق با 

شرط 50 سال به تصویب رسید.

دست به ابرو نزنید...!
رئیـس اتحادیـه آرایشـگران مردانـه تهـران گفت: 
برداشـتن ابرو، خالکوبـى، تاتو و سـوالریوم خدماتى 
اسـت که انجـام آن در آرایشـگاه هاى مردانه ممنوع 
اسـت. همچنین مدل هاى کوتاهى مو باید بر اساس 
ژورنالى که اتحادیه به آرایشـگران ابالغ کرده است، 

باشد.
مصطفى گواهى افـزود: اتحادیه 33 مدل مو در قالب 
ژورنال به آرایشگران ابالغ کرده است که براى اصالح 
موى سر باید از آنها استفاده شود و مدل هایى که خارج 
از فرهنگ و شـئونات کشـور اسـت در آرایشـگاه ها 

ممنوع است.
گواهى با اشاره به آرایشـگاه هاى غیرمجاز در تهران 
گفت: حدود دوهزار و400 آرایشـگر در تهران مجوز 
دارند و 700 مورد دیگر نیز در دست اقدام براى دریافت 

مجوز هستند.

نزول خورى بانک هاى ایران  
وزیر صنعـت، معدن و تجارت با بیـان اینکه بانک ها 
در ایران فلج هستند، اظهار داشت: در همه جاى دنیا 
بانک ها بر اساس خدمات ارائه شـده سود مى گیرند 
اما ما مـى خواهیم از طریـق نزول خـورى و دریافت 
بهره، کار را پیش ببریم و به همیـن دلیل نیز کارمان 

برکت ندارد.
محمدرضـا نعمـت زاده با اشـاره بـه اینکـه قوانین و 
مقررات بازدارنده مانع پیشـبرد کار در کشور هستند، 
گفت: متأسـفانه با توجه به شـرایطى که وجود دارد، 
هیچ وقت تالش هایمان به جایى نمى رسـد چرا که 

کار از پایه دچار مشکل است.
وى ادامـه داد: متأ سـفانه اعـالم مى کنند کـه من با 
عده اى اختـالف دارم اما به خدا ما با کسـى اختالف 

نداریم اما نمى توانیم حقایق را نیز بازگو نکنیم.

چرك نویس   الف| در سال هاى اخیر یکى از مشکالت جدى 
که در عرصه اجتماعى به وجود آمده باال رفتن ســن 
ازدواج و از طرف دیگر افزایش طالق بوده اســت. در 
واقع کاهش طالق و افزایش ســن ازدواج به یکى از 
چالش هاى جدى جامعه ایران تبدیل شده است. این در 
حالى است که این دو مسئله خود تالى و پیامدهاى مضر 

و مخرب دیگرى به همراه دارند.
در این رابطه چهارشــنبه هفته گذشته محمد اسالمى 
معاون فنى دفتر ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشــت از افزایش چشمگیر طالق طى چند 

سال اخیر در میان زوج هاى ایرانى خبر داد.
اخیراً نتیجه آمارگیرى جدیدى توسط مرکز آمار انجام 
شده که در بخشى از آن به موضوع ازدواج پرداخته شده 
اســت. طبق اعالم مرکز آمار ایران، طرح آمارگیرى از 
فعالیت ها و رفتارهاى فرهنگى خانوار یکى از طرح هاى 
آمارى جدید مرکز آمار ایران اســت که با هدف تهیه 
آمــار و اطالعات مربوط بــه فعالیت هــا و رفتارهاى 
فرهنگى خانوارهاى کشور و اســتفاده از نتایج آن در 
برنامه ریزى هاى فرهنگى کشور براى اولین بار در سال 

1393 و سپس در سال 1394 به اجرا در آمده است.
در این طرح با مراجعه به خانوارهاي شــهري نمونه، 
اطالعاتی در مورد رفتارهاي فرهنگی افراد 18ساله و 
بیشتر خانوارهاي شهري مانند مطالعه، سینما و تئاتر، 
موسیقی، تماشاي ســیماي جمهوري اسالمی ایران 
و ماهواره، چگونگی انتخاب پوشــاك، مصرف شیر، 
نوشابه، میوه، ماهی، فست فود و غذاي بیرون از منزل و 
نظرات در مورد ازدواج جوانان (سن مناسب و معضالت) 

جمع آوري شد.

مهمترین معضل ازدواج جوانان
بر اســاس این آمار، مهمترین معضل ازدواج جوانان 
از دیدگاه افراد 18 ســاله و بیشتر شــهرى، به ترتیب 
بیکارى با 74 درصد، نداشتن شغل دایم با 54/4درصد، 
مشکل تهیه مســکن با 54/1 درصد، وضع نامناسب 
مالى سرپرســت 33/5 درصد، پیدا نشدن فرد مناسب 
30/3 درصد و مسئولیت ناپذیرى جوانان 20/8 درصد 

بوده است.

عبور11 میلیون جوان از سن ازدواج
در این راســتا حبیب ا... مســعودى فرید معاون امور 
اجتماعى سازمان بهزیســتى کشور در آبان ماه امسال 
در مصاحبه خــود اعالم کرد که بیــش از 11 میلیون 

جوان درکشور حد نرمال ســن ازدواج را رد کرده اند؛ 
که از این تعداد پنــج میلیون و 570 هــزار نفر مرد و 
پنج میلیون و 670 هزار نفر زن هســتند. (سن نرمال 
ازدواج براى مردان 20 تا 34 ســال و بــراى زنان 15 
تا 29 ســال اســت که البته به نظر مى رســد در حال 
تغییر و تحول اســت) با این حســاب در حال حاضر 
152 هزار نفر مجرد قطعى باالى 50 ســال ســن در 
کشــور زندگى مى کنند کــه از این تعــداد 62 هزار 
نفر مرد و 90 هزار نفر زن هســتند کــه هرگز ازدواج 

نکرده اند.
على اکبــر محزون مدیــرکل دفتر آمــار و اطالعات 
جمعیتى ســازمان ثبت احوال نیز با بیــان اینکه یک 

میلیون و 300 هزار نفر در ســن تجرد قطعى هستند 
در این باره مى گوید: از این تعداد 320 هزار نفر مرد و 
980 هزار نفر زن هستند؛ یعنى زنان هرگز ازدواج نکرده 
باالى ســن متعارف و قبل از تجرد قطعى، ســه برابر 

مردان با این شرایط است.
این آمار زنگ هشدارى براى مسئوالن است که لزوم 
برنامه ریزى و سیاستگذارى کارآمد را گوشزد مى کند. 
مشکل مهمتر این مى باشد سخنانى که از سوى برخى 
مسئولین شنیده مى شود، این استنباط را به وجود آورده 
که پدیده تجرد در میان بانوان، به موردى بحث انگیز 
براى آنان تبدیل شده است؛ به طورى که در سال گذشته 
اعالم کردند زنگ خطر براى تجــرد میلیون ها دختر 

ایرانى به صدا درآمده است. هرچند در این میان آمارها 
نشان مى دهد، شمار پسران ایرانى مجرد در سن ازدواج 
هم رو به افزایش است و در عمل تفاوت زیادى در تعداد 

افراد مجرد این دو جنس وجود ندارد.
حدواً یکســال قبل ربیعى وزیــر کار، رفــاه و تأمین 
اجتماعى، در گفت گویى که با یکى از روزنامه ها داشت، 
با ابراز نگرانى از وجود تجردگرایى در بین زنان کشور، 
تأکید کرد که رشد آمار زنان مجرد ســالمند در آینده 
باعث چالش هــاى زیادى در جامعه خواهد شــد. وى 
قســمتى از معضالت مجرد ماندن زنان را نیز ناشى از 
عدم اشتیاق کارفرماها نسبت به استخدام زنان متأهل 

دانست.

چرا جوانان ایرانى 
ازدواج نمى کنند؟

 زنگ خطر براى تجرد میلیون ها دختر و پسر به صدا درآمده است

وزیر آموزش و پرورش در نخستین جشنواره آموزشى- 
تحصیلى جایزه ملى ایثار با گرامیداشت یاد 36 هزار  شهید 
دانش آموز اظهار داشت: شــهداى دانش آموز به دلیل دو 
ویژگى برتر تفاوت هاى فاحشــى را با ســایر همساالن 
خود داشتند. این دانش آموزان با خودسازى توانسته بودند 
ایمان خود را تقویت کنند و براى زندگى خود برنامه هاى 

ویژه اى داشتند.
 فخرالدین احمدى آشتیانى افزود: تعدادى از شهداى دانش 
آموز، شاگردان من بودند و از نزدیک آنها را مى شناختم. 
روحیات این دانش آموزان مثالزدنى بود که این ویژگى ها 
در پرتو خودسازى آنها بود. بنده به چشم خود مى دیدم که 
پس از بازگشت از جبهه رفتارشان نسبت به گذشته چه 

تغییرات مثبتى مى کرد.
وى گفت: تدوام انقالب در سایه ایمان،اخالق و ایثار است، 
زمانى که این خصوصیات از جامعه ما بیرون برود، اهداف 
انقالب پیش نمى رود. از سوى دیگر تربیت دانش آموزان 
صرفاً در چارچوب مدرسه محقق نمى شود بلکه رفتار افراد 
جامعه در تربیت دانش آموزان نقش دارد. ایمان و اخالق 
رمز موفقیت جامعه است و نیاز اســت که همه افراد به 
این خصوصیات پایبند باشند. دانش آشتیانى افزود : باید 
توجه داشته باشــیم که هر حرکتى منجر به  آن شود تا 
دانش آموزان الگوهاى رفتارى خاص مانند شهدا داشته 
باشند در غیر این صورت نباید توقع داشت که این نسل 
افراد با ایمانى شوند. همچنین از نقش صدا و سیما در زمینه 
الگوسازى براى نوجوانان و جوانان نباید غافل شد. وزیر 
آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو، 
تأکید کرد: باید اخالق را در انتخابات نهادینه کرد و این 

خصوصیات را در جامعه هم ایجاد کنیم.

مقابله دانشگاهى با ریزگردهاى اصفهانافزایش 60 درصدى حقوق مدیران در مجلس؛  حقوق ماهانه مدیران 20 میلیون و 160 هزار تومان 
سخنگوى کمیسیون تلفیق برنامه ششم از افزایش 60 
درصدى ســقف حقوق مدیران در برنامه ششم جهت 
تأمین نظر شــوراى نگهبان خبرداد که براســاس آن 
ســقف حقوق مدیران دولتى در ماه 20 میلیون و 160 

هزار تومان مى شود.
محمد خدابخشــى در تشــریح جزئیــات مصوبات 
کمیســیون تلفیق برنامه ششم توســعه درخصوص 
ایرادات شوراى نگهبان گفت: در ماده 38 برنامه ششم 
توسعه قواعدى براى حقوق و دســتمزد درنظر گرفته 
شــده بود که در تبصره یک، چهار گروه مستثنى شده 
بودند که شامل افراد داراى مشاغل خاص، واحدهاى 
عملیاتى همانند پزشکان، افراد شاغل در مناطق مرزى 

و همچنین افراد شاغل در مناطق محروم مى شدند.
وى افزود: با ایراد شــوراى نگهبان و این استدالل که 
تعیین سقف براى پرداخت حقوق مقامات و دستگاه هاى 
اجرایى باعث خروج نخبگان از دولت مى شود، مدیران 
هم به عنوان گروه پنجم به اســتثنائات اضافه شدند و 
بر این اساس مدیران هم مى توانند تا 60 درصد باالتر 
از سقف تعیین شــده براى حقوق و دستمزد مقامات و 

دستگاه هاى اجرایى حقوق دریافت کنند.
 پیش از این مجلس در بررســى الیحه برنامه ششم 
توســعه، مصوب کرده بود که بر اساس ماده 28 قانون 
برنامه ششم همه مقامات کشــورى و حتى کارکنان 
دولت نمى توانند از اول فروردین ســال 1396 به بعد 

بیش از 14 برابر حداقل حقوق دریافت کنند.
البته دولت مى تواند به شاغالن مناطق عملیاتى، مرزى 
و مناطق محروم تا 30 درصد به این حقوق اضافه کند و 
براى کسانى که تخصص خاص دارند این 30 درصد به 
60 درصد افزایش یافت یعنى شوراى حقوق و دستمزد 
مى تواند تا 60 درصد به حقوق متخصصان اضافه کند.

همچنین مجلس تصویب کرده بود بر اســاس برنامه 
ششم توسعه پاداش پایان خدمت هم نمى تواند از 14 
برابر حداقل حقوق بیشتر باشد. بر اساس قانون مدیریت 
خدمات کشورى حداکثر حقوق شش میلیون و 300هزار 
تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر 

حقوقى که به مدیران تعلق خواهد گرفت 12میلیون و 
600هزار تومان  خواهد بود که این مصوبه مجلس تنها 
براى سال هاى اجراى برنامه ششم یعنى از ابتداى سال 

96 بوده است.
با توجه به مصوبــه قبلى مجلس مجمــوع ناخالص 
دریافتــى ماهانــه مقامــات و مدیــران و کارکنان 
دســتگاه هاى موضوع ماده 5 و 35 قانــون مدیریت 
خدمات کشــورى، حداکثر دو برابــر حداکثر حقوق و 
مزایاى مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره 

ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشورى مى باشد.
اما با ایراد شــوراى نگهبان به مصوبات برنامه ششم 
توسعه، مجلس این ایراد را برطرف کرد. یکى از ایرادت 
شــورا این بود که تعیین ســقف براى پرداخت حقوق 
مقامات و دســتگاه هاى اجرایى باعث خروج نخبگان 

از دولت خواهد شد.
پس از ایرادات شوراى نگهبان، کمیسیون تلفیق الیحه 
برنامه ششم توسعه در جلســات اخیر خود ایرادات به 
الیحه برنامه ششم را رفع و تصویب کرد که مدیران هم 
مى توانند تا 60 درصد باالتر از سقف تعیین شده براى 
حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه هاى اجرایى حقوق 

دریافت کنند.

بر این اســاس اعضاى کمیســیون تلفیــق، حقوق 
مدیران دولتــى را 3/2 برابر حداکثــر حقوق و مزایاى 
مســتمر قابل پرداخت به کارکنان موضــوع تبصره 
ماده 76 قانــون مدیریت خدمات کشــورى افزایش 

دادند.
 در واقع براساس مصوبه قبلى مجلس شوراى اسالمى، 
حداکثر حقوق مدیران دو برابر حداکثر حقوق و مزایاى 
مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 
76 قانون مدیریت خدمات کشورى است و از آنجا که بر 
اساس قانون مدیریت خدمات کشورى حداکثر حقوق 
شــش میلیون و 300هزار تومان است، با احتساب این 
ماده در برنامه ششــم حداکثر حقوقى کــه به مدیران 
تعلق خواهــد گرفت، 12 میلیــون و 600 هزار تومان  

خواهد بود.
همچنین به حقــوق کارکنان مشــاغل تخصصى در 
واحدهاى عملیاتى،  مناطق مرزى و محروم، 60 درصد 
سقف دریافتى مدیران (12 میلیون و 600 هزار تومان) 
اضافه مى شــود. لذا با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون 
تلفیق، با احتساب افزایش 60 درصدى حقوق مدیران 
دولتى آنها در ماه 20 میلیون و 160 هزار تومان حقوق 

مى گیرند.

مدیرکل دفتر توسعه فناورى و ارتباط با صنعت دانشگاه 
آزاد اســالمى از اجراى طرح «تثبیــت ریزدگردها با 
استفاده از مالچ ُرسى» این دانشگاه در سه استان کشور 
و تأیید آن از ســوى ســازمان حفاظت محیط زیست 

کشور خبر داد.
دکتر داود ثمــرى در گفتگو با آنا در ایــن باره اظهار 
داشــت: «جلسه  مشــترك دانشــگاه آزاد اسالمى با 

معاونان سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.»
مدیرکل دفتر توسعه فناورى و ارتباط با صنعت دانشگاه 
آزاد اسالمى ادامه داد: «طرح دانشگاه آزاد اسالمى در 
این جلســه براى مقابله با ریزگردها و گرد و غبار ارائه 
شــد. دکتر جاللیان مدیر پروژه، گزارشى از وضعیت و 
نحوه کارکرد مالچ  رســى ارائه کــرد و در نهایت چند 

مصوبه در این جلسه اعالم شد.»
وى افــزود: «مصوبــه اول ایــن بود که ســازمان 
محیط زیســت آالینده نبودن مــاده مصرفى در این 
مالچ و مصرف آن را در عرصه منابــع طبیعى بالمانع 
تشخیص داد و این تأییدیه خیلى مهمى بود که سازمان 
محیط زیست به عنوان یک سازمان ناظر در بحث هاى 
زیست محیطى تشــخیص دادند که این ماده مخرب 
محیط زیست نیست و آالینده نبودن آن براى ما مهم 

بود که در این جلسه بر آن صحه گذاشته شد.»
ثمرى گفت: «در این جلسه مقرر شد که دانشگاه آزاد 
اسالمى برنامه ریزى الزم را براى مالچ پاشى در 300 
هکتار از کانون هاى فوق  بحرانى اصفهان انجام دهد. 
فاز اول این کار را دانشگاه آزاد اسالمى انجام مى دهد 
و بعد از یکسال زمانى که تأییدیه الزم را دریافت کنیم، 

در 300 هکتار این کار را توسعه خواهیم داد.»
او گفت: «مصوبه دوم بحث آزمایش کارآیى این ماده 
بود که در سایر شرایط اقلیمى و خاکى به جز اصفهان 
در اســتان هاى دیگر هم مورد بررســى قرار گیرد. در 
این جلسه تصویب شــد که در استان هاى خوزستان و 
سیستان و بلوچستان هم این طرح براى اجراى پایلوت 
شروع شود. یعنى دانشــگاه آزاد اسالمى طرح خود را 
عالوه بر اســتان اصفهان، در خوزســتان و سیستان 
و بلوچســتان نیز اجرایــى کند که ســازمان حفاظت 

محیط زیست این تأییدیه را به دانشگاه داد.»
مدیرکل ارتباط با صنعت دانشــگاه آزاد اسالمى ادامه 
داد: «من فکر مى کنم که به ترتیب ما باید به مسیرى 
حرکت کنیم که از این مالچ به جــاى مالچ هاى نفتى 
اســتفاده کنیم، چون دوســتدار محیط زیست است 
و آالینده نبودن آن نیز از ســوى ســازمان حفاظت 
محیط زیست تأیید شــده اســت. این طرح مى تواند 
به عنوان یکــى از راهکارهاى بســیار مهم که دانش 
فنى آن در دانشــگاه آزاد اســالمى تولید شده است، 
در حل مشــکل ریزگردها بســیار تأثیرگذار باشد. به 
همین خاطــر در روزهــاى آینده فوراً جلســه اى در 
اســتان اصفهان برگزار مى شــود تا تأمین اعتبار این 
طرح صورت گیــرد و کار آغاز شــود. در حال حاضر 
دانشــگاه آزاد اســالمى 100 هکتار را در دست اجرا 
دارد و 300 هکتــار بعدى از ابتداى ســال آینده آغاز 

مى شود.»
ثمرى در پایان گفت: «در این جلسه مطرح شد چون 
خاك ها به لحاظ فنى و میزان شور بودن با هم متفاوت 
هستند، براى اســتان خوزســتان قرار شد به صورت 
پایلوت این طرح اجرا شود. چون در این استان شورى 
خاك بسیار باالست بنابر  این بعد از مشخص شدن نتایج 
در سطح وسیعى دانشگاه آزاد اسالمى این طرح را در 

استان خوزستان اجرا مى کند.»

رفتار افراد جامعه در 
تربیت دانش آموزان 

نقش دارد
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گرامیداشت روز حماسه و ایثار نجف آباد 

خبر

دیدارمحسن رضایى با
 امام  جمعه اصفهان

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با نماینده ولى فقیه 
در استان و امام جمعه اصفهان دیدار کرد.

محسن رضایى دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
آیت ا...یوسف طباطبایى نژاد نماینده ولى فقیه در استان 

و امام جمعه اصفهان دیدار کرد.
در ایـن دیـدار رضایى در خصـوص آخریـن تحوالت 
کشور صحبت کرد و آیت ا...طباطبایى نژاد در خصوص 

چالش هاى استان اصفهان مطالبى را بیان داشت.

فرماندار سابق اصفهان
مشاور استاندار شد

اسـتاندار اصفهـان، فضـل ا... کفیـل فرماندار سـابق 
شهرسـتان اصفهان را به عنوان مشـاور و دستیار ویژه 
خود منصوب کرد. رسـول زرگرپـور در حکمى که روز 
دوشنبه در مراسـم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان 
اصفهان قرائت شد، استفاده از تجربیات کفیل در مدت 
شش سـال فعالیت به عنوان فرماندار اصفهان را دلیل 
انتخاب وى به عنوان مشـاور و دسـتیار ویژه اسـتاندار 

اعالم کرد.
مراسـم تکریم و معارفه فرماندار اصفهان، روز دوشنبه 
در سالن شهید دادمان اداره راه و شهرسازى این استان 

برگزار شد. 

آمار داوطلبان انتخابات 
مجلس به 12 نفر رسید

در دومین روز ثبت نام از داوطلبان مرحله اول انتخابات 
میاندوره اى دهمین دوره مجلس شـوراى اسـالمى با 
ثبت نام هشـت داوطلب دیگر آمار داوطلبان این حوزه 
انتخابیه به 12 نفر رسید. به گزارش ایرنا، وزارت کشور 
دوشـنبه شـب اعالم کرد: سـه نفر از ایـن داوطلبان با 
حضور در فرماندارى اصفهـان و پنج داوطلب با حضور 
در سـتاد انتخابات کشـور واقع در وزارت کشـور براى 
انتخابـات میان دوره اى مجلس شـوراى اسـالمى در 

حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان ثبت نام کردند. 

کاشت 3000 نهال در بادرود
شهردار بادرود گفت: در آستانه سال نو، بیش از سه هزار 

نهال ، در فضاى سبز شهر بادرود کاشته شد.
مجید صفارى در خصوص  کاشت نهال در شهر بادرود 
اظهار داشت: بیش از سه هزار نهال درختى از نوع سرو 
الوسون، زبان گنجشـک، توت زینتى و زیتون تلخ، در 

فضاى سبز شهر بادرود کاشته شد.
وى اظهار داشـت: با خرید این میزان نهـال،  واکارى و 

کاشت درختان در معابر شهرى به اتمام رسید.

رئیس جدید دادگسترى فریدن 
معرفى شد

طى مراسمى رئیس جدید دادگسترى شهرستان فریدن 
معرفى شد.

در این مراسـم که در سالن سـینما فرهنگ شهر داران 
برگزار شد، از محمد رضا توکلى رئیس  سابق دادگسترى 
فریدن تجلیل به عمل آمد و با قرائت حکمى احمد براتى 

به عنوان رئیس جدید دادگسترى معرفى شد.

تمثال 154 شهید نطنز 
تعویض شد

مسـئول واحد خدمات شهرى شـهردارى نطنز گفت: 
شهردارى نطنز در آستانه سـال نو تمثال 154 شهداى 

این شهرستان را تعویض کرد.
غالمرضـا جنتى گفـت: تمثـال شـهدا بـراى جوانان 
شهرستان نطنز نشـاط معنوى و روحانى ایجاد کرده و 
آنها را رهروان راه حق و حقیقت مى کند و هدف شهدا 
را هدف خود مى دانند. وى خاطر نشان کرد: شهردارى 
نطنز در دو سال گذشته به منظور حفظ و زنده نگهداشتن 
یاد و خاطره شهداى این شهرستان اقدام به نصب تمثال 
شهدا از میدان دفاع مقدس به سمت میدان بسیج کرد 
و هم اکنون نیز 154 نهال زیتون به نام شهداى نطنز در 

خیابان حافظ غرس شد.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان 
گفت: در ســال جارى تعداد 30 طرح کارآفرینى توسط 
این نهاد در ســطح اســتان اصفهان تصویب و اجرایى 

شده است.
هادى بنایى افزود: براى اجــراى هر طرح کارآفرینى به 
افراد واجد شــرایط 750میلیون ریال وام بانکى و 500 
میلیون ریال از منابع صندوق اشــتغالزایى کمیته امداد 
به صورت قرض الحسنه مشروط به به کارگیرى و بیمه 

کردن پنج نفر تحت پوشش پرداخت مى شود.
وى خاطر نشــان کرد: امســال بالغ بر 96 هزار خانوار 
تحت پوشــش کمیته امداد در استان اصفهان بودند که 

با توانمند سازى، این تعداد به 86 هزار خانوار با جمعیت 
بالغ بر 153هزار نفر رسیده است. بنایى افزود: بالغ بر 14 
هزار نفر دانش آموز و قریب به چهار هزاردانشجو و 71 
نخبه و 17 نفر حافظ کل قرآن کریم تحت پوشش این 
نهاد در استان اصفهان هستند. این مقام مسئول گفت: 
بیش از هفت هزار و 300 نفر یتیم و هفت هزار نفر فرزند 
محسنین که سرپرســت خانواده بیمار و از کارافتاده اند 
تحت پوشش هستند و ماهیانه هر فرد یتیم یک میلیون 
و 800 هزار ریال و فرزند محسنین هرنفر 500 هزار ریال 
مستمرى از محل اعتبارات کمیته امداد استان اصفهان و 

کمک حامیان و خیران دریافت مى کنند.

رئیس کمیسیون گردشگرى و برند شهرى اتاق بازرگانى 
اصفهان گفت: تغییر کاربرى ســاختمان هاى مسکونى 
خالى به مراکز اقامتى در استان اصفهان مى تواند بخشى 

از نیاز اقامتى گردشگران را پاسخگو باشد.
محمدرضا رجالى افزود: 140 هزار واحد مسکونى خالى 
در اســتان اصفهان وجود دارد که با بهــره بردن از آنها 
مى توان کمبود محل هاى اقامتى و هتل ها را در اصفهان 

جبران کرد. 
وى اضافــه کرد: فعــاالن صنعت ســاختمان در رکود 
فعلى مســکن مى توانند فرصتى براى ایجاد زیرساخت 
گردشگرى ایجاد کنند و از واحدهاى مسکونى چندین 

طبقه براى اسکان گردشگران بهره ببرند. 
رجالى تصویب طرحى در رابطه با صــدور مجوز براى 
تغییر کاربرى موقت واحدهاى مسکونى به مراکز اقامتى 
را پیشــنهاد کرد و گفت: مصوبه پیشــین شوراى شهر 
اصفهان براى صفر شــدن هزینه پروانه ساخت هتل و 
مراکز گردشگرى اقدامى ارزشمند براى رونق هتلسازى 

به شمار مى آید.
وى از نهایى شدن انتخاب برند بین المللى اصفهان خبر 
داد و گفت: برند اصفهان پس از ارائه طرح ها و شعارهاى 
مختلف و برخى نظرســنجى هاى داخلى و خارجى، در 

هفته اصفهان رونمایى مى شود.

30 طرح کارآفرینى 
کمیته امداد اجرایى شد

برطرف شدن نیاز اقامتى 
گردشگران با خانه هاى خالى

جمال نوروز  باقرى
اجراى نقاشى دیوارى بر اساس مصوبه شوراى اسالمى 
شهر اصفهان طى سالیان سال در این شهر ممنوع بود. 
اما سرانجام سال گذشته سازمان زیباسازى شهردارى 
اصفهان توانست در روزهاى پایانى سال، الیحه اى را 
براى اجراى دوباره نقاشى دیوارى به شوراى اسالمى 
شهر بفرستد. الیحه اى که به تصویب رسید و مقرر شد 
هرگونه نقاشى دیوارى در شــهر فقط با مجوز سازمان 

زیباسازى انجام شود.
اما پیش از این رئیس اداره گرافیک شهري شهرداري 
اصفهان دیوارنویسی و نقاشی هاي دیواري سطح شهر 
را بر خالف ضوابط و قوانین شــهرداري ها دانســته و 
بیان کرده بود: نقاشی بر روي دیوارهاي سطح شهر با 

فرهنگ و تاریخ شهر اصفهان همخوانی ندارد.  
آقابابایی دیوارنویسی و نقاشی هاي دیواري سطح شهر 
را بر خالف ضوابط و قوانین شــهرداري ها مى دانست 
و خاطرنشــان کرده بود؛ نقاشــی دیوارى مخصوص 

فضاهاي داخلی است و نقاشان حرفه اي هیچگاه حاضر 
به انجام چنین اقدامی نمی شوند. وي معتقد بودکه در 
مناطق کویري نقاشــی ها پس از مدتــی رنگ پریده 

می شوند که ترمیم آنها زمانبر است.
شهرداري  رویکرد برنامه زیباســازي خود را به سمت 

برنامه هاي فرهنگی سوق داده است.
در این تغییر موضع و البته در این فعالیت یکســاله باید 
دید که آیا نقاشى دیوارى توانسته به زیبایى بصرى شهر 

اصفهان کمک کند؟
محتــواى این نقاشــى هاکه در ســطح شــهر دیده 
مى شوند بیشتر هویتى، مذهبى، دفاع مقدس، سرگرمى 

و همچنین شادى و نشاط است.
بیشــتر این نقاشــى ها روى دیوارهاى مجتمع هاى 
مسکونى واقع در حاشیه خیابان هاى اصلى شهر کشیده 
شده است که نشان از مشارکت مردم با عمل شهردارى 
دارد. عملى که در پیوســت و در ارتباط با مردم باشــد 
بازخورد خود را مى گیرد و مشارکت مردم در آن بیشتر 

نمود  پیدا مى کند.
یکى از مشکالت شهر اصفهان در سالیان قبل استفاده 
کمتر از رنگ و محروم ماندن از هنر نقاشــى در ایجاد 
روحیه نشاط و شادابى در فضاى شهرى بود. این مسئله 
سبب شد تا همه چیز در این شهر خاکسترى دیده شود؛ 
درحالى که فضاى شهرى نیاز به رنگ هاى شادى آفرین 
داشت. ساختمان هاى سیاه و سفید و همچنین دیوارهاى 

خاکسترى شهر، کسالت آور است.
نقاشى دیوارى و اســتفاده از رنگ هاى شاد و همچنین 
محتواى نقاشى ها مى تواند روان جامعه را بهبود ببخشد 

و این موضوع در روان شناسى رنگ ها ثابت شده است.
ایجاد نقاشــى دیوارى براى جبران کمبودهایى که در 
گرافیک شهرى و نماسازى ســاختمان ها وجود دارد، 
ضرورت دارد زیرا قاعده و نظمى در ساختمان ســازى، 
نماهاى بیرونى، آثار معمارى، پارك ها و نقشه شهرى 
وجود نداشــته و تأثیر بدى بر ذهن و روان انســان ها 
گذاشته است، ایجاد نقاشى دیوارى در شهرها ضرورت 

پیدا مى کند تا این کمبودها را جبران کند.
نقاشى دیوارى در اصفهان قدمت تاریخى دارد. نقاشى 
دیوارى از ســال ها قبل براى تزییــن قصرها آزمایش 
و تجربه شده اســت. از نمونه هاى بازمانده این کاخ ها 
مى توان به کاخ هاى پادشــاهان صفــوى در اصفهان 
اشاره کرد که دیوارنگاره هاى این بناها از ارزش ویژه اى 
برخوردار بوده و شــاید جــزو اولین آثــار دیوارنگارى 

تصویرى باشد که تاکنون باقى مانده است.
عالى قاپو، کاخ آیینه خانه، عمــارت نمکدان، عمارت 
هفت دست، عمارت باغ زرشــک، کاخ هشت بهشت 
و کاخ چهلستون؛ اینها شــمار اندکى از پرشمار کاخ ها 
و کوشــک هاى اصفهان عصر صفوى هستند که جز 

چندتایى بقیه از میان رفته اند.
از این میان، چهلستون شهرتى جهانى دارد و در فهرست 
میراث فرهنگى جهان نیز ثبت شــده اســت. «راجور 
سیورى» ایران شناس انگلیسى و نویسنده کتاب «ایران 
عصر صفوى» درباره چهلستون مى نویسد: «چهلستون 

عمارتى بود که در آن شــاه، ُسفرا را رســمًا به حضور 
مى پذیرفت، به سالم مى نشست و ضیافت هاى رسمى 
برپا مى کرد. این ســاختمان بیشتر کوشــک یا غرفه 
اســت تا قصر و در تابســتان از آن به عنوان "عمارات 
خاص ضیافت در هواى آزاد" اســتفاده مى شــد. وجه 
تمایز چهلستون با سایر کاخ هاى صفوى در اصفهان، 
نقاشى هاى دیوارى آن است که آن را به موزه نقاشان و 

نگارگران عصر صفوى تبدیل کرده است. »
نقاشــى دیوارى در اصفهان تاریخچــه اى به قدمت 
این شهر دارد پس چه بهتر آن اســت با توسل به هنر 
گذشــتگان و در آمیختن آن با هنر جدید به خلق اثرى 

بدیع و تازه روى بیاوریم.
باید در نقاشى دیوارى هاى اصفهان از سطحى نگرى 
و پرداخت به موضوعات ســاده پرهیز کرد زیرا یک اثر 
در گذر زمان باید براى بیننده هر بار وجه دیگر از آن اثر 
را نمایش دهد و به معناى دیگر تاریخ مصرف نداشــته 

باشد.

خط هاى رنگى 
بر دیـوار اصفهـان

میراثى که از گذشتگان به ارث رسیده است

با حضور مهنــدس  جانباز رئیــس هیئت مدیره و 
مدیر عامل شــرکت مهندسى آب کشــور، مدیر 
کل  حقوقى وزارت نیرو، مشاور وزیر نیرو، مدیران 
آبفاى روستایى و شهرى استان اصفهان، آیت ا... 
طباطبایى نژاد امام جمعه اصفهان و جمع دیگرى 
از مسئولین استانى و شهرستان عملیات آبرسانى 
به روســتاهاى «ومکان» و  «جنبه» با اعتبار دو 
میلیارد و 500 میلیون ریال بهره مند شدند. طرح 
دیگر مجتمع آبرســانى «اونج ظفرقند» شــامل 
روســتاهاى «اونج ظفرقند»، «ماســت بندى»، 
«الســیب»، «توتکان»، «مونیه» و «على آباد» 
با صرف اعتبارى بالغ بــر 9 میلیارد و 400 میلیون 
ریال به بهره بردارى رســید که 556 خانوار از آب 

آشامیدنى سالم بهره مند شدند.

رئیس بازرسى اصناف استان اصفهان گفت: به دنبال 
تغییر مدیریت در اتحادیــه نانوایان اصفهان، دیگر 

شاهد بازار سیاه آرد نبودیم.
جواد محمدى فشارکى در خصوص آخرین وضعیت 
اتحادیه نانوایان اظهار داشت: رئیس و نایب رئیس 
هیئت مدیره سابق اتحادیه نانوایان اصفهان به دلیل 
شکایات متعددى که داشتند، موقت بازداشت شدند 

و هم اکنون به قید وثیقه آزاد هستند.
وى با بیان اینکه از هشت ماه پیش اتحادیه نانوایان 
به ریاســت بنده اداره مى شــود، اعالم کرد: هیئت 
مدیره ســابق این اتحادیه نیز بنا بر نظر کمیسیون 
نظارت عزل شدند. محمدى فشــارکى با اشاره به 
اینکه در حال حاضر 42 نفر دیگــر از هیئت مدیره 
اتحادیه نانوایان شاکى شدند که این پرونده با نظارت 
اطالعات استان در حال پیگیرى است، اضافه کرد: 
پرونده از چندین ماه پیش در دستگاه قضائى باز شده 
است و در حال پیگیرى هستیم و تا به نتیجه نرسد 

نمى توان اعالم نتیجه کرد.

در سالگرد دیدار مردم نجف آباد با رهبر معظم انقالب در 
5 اسفند سال 1394 که به عنوان روز نجف آباد در تقویم 
این شهر نامگذارى شده است، مراسمى توسط لشکر 8 
نجف اشرف، شهردارى و شوراى اسالمى شهر نجف آباد 

به همین مناسبت در سالن شهروند برگزار شد.
5 اسفند در تاریخ این شــهر مصادف با شهادت بیش از 
190 شهید لشکر خط شکن 8 نجف اشرف تنها در یک 
روز از عملیات خیبر و شهادت 330 شهید در این عملیات 
بوده که به عنوان روز حماسه و ایثار نجف آباد در تقویم 

این شهر ثبت شده است.
ســیدجواد هاشــمى از مجریان و بازیگران کشورمان 
مجریگرى این برنامــه را به عهده داشــت. همچنین 
خواننــده انقالبى محمــد گلریز که در ســال 93 و در 
کنگره سرداران و 2500 شهید شهرســتان نجف آباد، 
ســرودى را در وصف مردم این شهر ســروده بود، بار 
دیگــر فضاى ســالن را به نغمــات این ســرود آکنده 

کرد.
محمد گلریز بــا انتقاد از کــم توجهى رســانه ملى به 
سرودهاى انقالبى و مذهبى و تأکید رهبر معظم انقالب 
بر این امر، کلید خوردن این اثر را در دیدار با رهبر معظم 
انقالب در حاشــیه برگزارى کنگره ســرداران و 2500 
شــهید نجف آباد بیان کرد. قابل ذکر است که متن این 
سرود برگرفته از سخنان رهبر معظم انقالب در وصف 

نجف آباد است.
همچنین همخوانى شــعرى که سال گذشته در دیدار با 
رهبر معظم انقالب توســط مردم این شهر خوانده شد، 
توســط حاضران در این برنامه حال و هواى دیگرى به 

مراسم بخشید.
حجت االســالم والمسلمین مصطفى حســناتى، تنها 
ســخنران این مراسم با اشاره به ســخنان رهبر معظم 
انقالب در وصف نجف آباد اظهار داشــت: بیانات رهبر 
معظم انقالب دربــاره این مــردم و تعریف هایى که از 
شجاعت و ایستادگى مردم این شــهر بیان کردند، بى 
سابقه است و این وظیفه ما را در قبال خون شهدا، نظام و 

والیت سخت تر از گذشته مى کند.
وى افزود: دشــمن به دنبال سســت کردن اعتقادات و 
باورهاى این ملت اســت که یکى از راه هایش کمرنگ 
شدن این محافل و مجالس است و قدرت امروز جهان بر 
مبناى وحدت و وحدت بر مبناى توحید استوار است و در 
میدان جنگ امروز باید با بصیرت که دستاورد این محافل 

است، ادامه  دهنده راه شهیدان باشیم.
امام جمعه نجف آباد محافل شهدا را نمونه اى از محافل 
حسینى برشمرد و بیان داشت: شهدا با اتکاى به مکتب 
حســینى که برگرفته از معرفت و اعتقادات راسخ است، 
سرنوشت این ملت را عوض کردند و ما باید ادامه دهنده 

راه این شهدا باشیم.

با نزدیک شدن به هفته هاى پایانى سال، تب بازار کاالهاى 
مصرفى باز هم باال رفته و این بار برغم نبود تقاضاى مؤثر و 
واقعى در کاالهاى لوکس، تورم، گرانى و کمبود، دامنگیر 

کاالهاى ضرورى مردم شده است.
بازار میوه یکى از بازارهایى بود که در سال گذشته بارها با 
چالش هایى مواجه شد و قیمت محصوالت آن نوسان هاى 
قابل توجهى به خود دید. افزایش قیمت پیاز، نایاب شدن سیر 
خشک، بحران پرتقال شمال و هم اکنون نیز جهش مجدد 
قیمت پرتقال در آستانه شب عید، از جمله مشکالتى بود که 
در سال جارى در کارنامه بازار میوه ثبت شد و مسئوالن امر 
نیز در هر برهه، آن را به یکى از عوامل برون زا نسبت دادند.

سرمازدگى شدید و یخبندان در پاییز و زمستان سال جارى 
در چند مرحله عرضه پرتقال شــمال را مختــل کرد و با 
بارش هاى اخیر در استان هاى جنوبى نیز مشکالت زیادى 
در تأمین پرتقال از جنوب پدید آمد تا نگرانى مردم نسبت به 
تأمین میوه شب عید افزایش یابد و در این  بین برخى نیز با 

سوء استفاده از شرایط موجود، سود خود را چند برابر کردند.
در همین رابطه رئیس اتحادیه صنف عمده فروشان میوه و 
تره بار با اشاره به مشکالت موجود در تأمین پرتقال شب عید 
گفت: دولت وعده داده که بازار با واردات پرتقال از ترکیه و 
مصر متعادل خواهد شد و در صورت تأمین این محصول، 

مشکلى در شب عید نخواهیم داشت.
 ناصر اطرج گفت: وضعیت فعلى بازار پرتقال مناسب نیست 
و بروز مشــکل در تأمین این میوه در برهه اى موجب رشد 

قیمت تا حدود 100 درصد نیز شد.
وى در ادامه افزود: وقتى یک قلم جنس در بازارى با مشکل 
مواجه شود به دلیل ماهیت جایگزینى، مردم به سراغ اقالم 
دیگر مى روند و چون پرتقال جزو اقالم اصلى بوده، تقاضا 
در سایر میوه ها نظیر سیب، موز و خیار نیز افزایش یافته و 

قیمت ها در بازار صعودى شده اند.
رئیس اتحادیه صنف عمده فروشــان میوه و تره بار استان 
اصفهان با اشاره به تالش هایى که براى حفظ قیمت پرتقال 
در اصفهان صورت گرفته تصریــح کرد: قیمت پرتقال در 
اصفهان نسبت به سایر شهرها پایین تر است و اگر وضعیت 

کنترل نمى شد، شاهد اتفاقات بدترى بودیم.
اطرج همچنین خاطرنشــان کرد: دولت وعــده داده که 
بازار با واردات پرتقال از ترکیه و مصر متعادل خواهد شــد 
و در صورت تأمین این محصول، مشــکلى در شــب عید 
نخواهیم داشت. رئیس اتحادیه صنف عمده فروشان میوه 
و تره بار استان اصفهان در پاسخ به سئوالى در رابطه با وجود 
میوه هاى قاچاق در سطح شهر اصفهان عنوان کرد: میوه 
قاچاق در سطح مغازه هاى شــهر زیاد است اما این میوه از 
میدان میوه و تره بار تأمین نمى شــود، بلکه قاچاقچى ها با 
استفاده از شبکه گسترده عرضه خود مستقیمًا میوه قاچاق 
را به مغازه داران مى رسانند و این وظیفه بر عهده مغازه دار 

است که از میوه قاچاق استفاده نکنند.

تعادل بازار میوه به شرط تأمین پرتقال

رشد 100درصدى قیمت پرتقال در اصفهان
افتتاح 2 طرح آبرسانى 
روستایى در اردستان

,, اصفهان بازار سیاه آرد ندارد

دولت وعده 
داده که بازار با 
واردات پرتقال 
از ترکیه و مصر 
متعادل خواهد 
شد و در صورت 
تأمین این 
محصول، مشکلى 
در شب عید 
نخواهیم 
داشت
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ساسان اکبرزاده

اولین همایش ملى جایگاه زنان در کارآفرینى و توسعه پایدار با حضور گسترده  بانوان فعال در عرصه هاى 
گوناگون و جمعى از مسئوالن، در تاالر همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 

برگزار و از مقاله هاى برتر تجلیل شد.
 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان میهمان ویژه این همایش با قدردانى از تالش برگزار 
کنندگان گفت: یکى از مباحث اصلى توسعه، میزان بهره مندى از ظرفیت ها، نیروى انسانى و ... بوده و در 
رابطه با زنان به عنوان نیمى از جمعیت اگر ظرفیت شان به کار گرفته نشود این عامل  مى تواند اختالل 

در مسائل تربیتى و ... به وجود آورد.
شهیندخت موالوردى اظهار داشت: آموزش و اشتغال در جامعه از عناصر رشد و توسعه کشور به شمار 
مى رود که هنور نتوانسته ایم حلقه  اتصال این دو را برقرار کنیم و شاخص هاى بیکارى تناسب با جمعیت 
زنان ندارد و علیرغم اینکه ما در آموزش و بهداشت وضعیت خوبى داریم اما در توانمندى اقتصادى زنان با 
وضعیت مطلوب فاصله داریم. وى با بیان اینکه برنامه ریزى براى زنان فارغ التحصیل و زنان سرپرست 
خانوار در اولویت فعالیت هاى ماست گفت: زنان شاغل هم با چالش هایى مواجه هستند که باید براى آنها 

تدابیرى اندیشیده شود و توازن بین کار و زندگى زنان برقرار گردد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تدوین بسته حمایتى براى زنان شاغل خبر داد و گفت: با 
تصویب این بسته حمایتى براى زنان شاغل امید است دغدغه این قشر از زنان کاهش یابد تا زنان به 

نقش هاى چندگانه خود به درستى عمل کنند.
موالوردى گفت: امروز توانمندى اقتصادى زنان با بهره گیرى از تکنولوژى و حضور در صحنه هاى 
اشتغال بسیار مهم است. این در حالى است که با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت، چشم انداز بهترى 
براى اشتغال زنان ترسیم مى شود. وى خاطرنشــان کرد: بر اساس آخرین آمار زنان 17 درصد رؤسا و 
اعضاى هیئت مدیره در شرکت هاى دانش بنیان را تشکیل مى دهند و ترغیب زنان براى اشتغال در 

حوزه IT بیشتر است.
موالوردى آمادگى معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را براى رفع موانع کسب و کار دانش 
بنیان، سنتى و ... اعالم کرد و گفت: در پسا برجام نیز شرایط مناسب براى فعالیت فرامرزى زنان و توسعه 

تعامالت با دیگر کشورها فراهم شده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مى گوید: سند توان افزایى زنان با مشارکت وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى در حال نهایى شدن بوده  و راهکارهاى الزم مدنظر قرار گرفته است.این در حالى است 
که بسیارى از قوانین مصوب، حتى با دستور رئیس جمهور روى زمین مانده است که امید است همه با هم 

بتوانیم جامعه اى پویا براى زنان فراهم کنیم تا براى کشورهاى اسالمى نیز الگو باشد.
■■■

در این همایش معاون بانوان اتاق بازرگانى، صنایع، معادن  و کشاورزى اصفهان،  توانمند سازى زنان را 
از مأموریت هاى اتاق بازرگانى اصفهان خواند و گفت: نهال توسعه از خانواده بنیان نهاده مى شود و در 
حقیقت الزمه توسعه، توجه به حوزه  فعالیت زنان مى باشد بنابراین زنان به عنوان نیمى از جمعیت جامعه، 

باید توانمند شوند تا فرزندان جویا تربیت کنند.
فاطمه اخوان نسب گفت: این همایش با رویکرد بهینه کاوى زنان برگزار شده و ما سعى داریم از تجربیات 
زنان، بهره گیریم این در حالى بود که ما فراخوان ملى براى این همایش داشتیم و در پانل تخصصى، 

چکیده فعالیت هاى بانوان ارائه شد.
وى ادامه داد: براى حرکت در مسیر توسعه کشور و ترسیم آینده اى روشن، باید آینده پژوهى مدنظر باشد 
که از اهمیت خاصى برخوردار است تا بتوانیم استراتژى مناسب براى کشور داشته باشیم و در سند چشم 

انداز نیز با استفاده از همه ظرفیت ها به اهداف دست یابیم.
■■■

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان هم گفت: امروز برخود مى بالیم که در اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان معاونت هاى بانوان و جوانان را ایجاد کرده و معاونت بانوان 

تاکنون توانسته به رسالت هاى خود با برگزارى اینگونه همایش ها و نشست ها به خوبى عمل کند.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهار داشت : زنان ما امروز در عرصه هاى مختلف اقتصادى فعال بوده و بسیارى 
مدیریت واحدهاى بزرگ را دارند که موفق هم هستند اما براى پشتیبانى آنان، نیاز است تا مجلس و دولت 

از آنان حمایت کنند. وى خاطرنشان کرد: بجاى اینکه در مورد مدت مرخصى زایمان  زنان تصمیم گیرى 
شود، بهتر است زنان کارآفرین در ارائه تسهیالت یارى شوند و در این راستا بانوان فعال در اقتصاد هستند 
که براى دریافت اندك تسهیالت مشکل دارند. سهل آبادى با اشاره به اشتغال دختران تحصیلکرده داراى 
مدارك عالیه هم گفت: دختران داراى مدارك عالیه سال ها پس از فارغ التحصیلى همچنان به دنبال 

کار مى گردند و حتى به منشیگرى در یک شرکت قناعت کرده اند در حالى که اینها نباید بیکار باشند.
وى از معاون رئیس جمهور در امور زنان  و خانواده و دیگر مسئوالن خواست تا قوانین خاصى براى زنان 

تصویب کرده و امکان ورود بانوان به شغل هاى مرتبط را برایشان فراهم سازند.
■■■

نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى هم مهمترین ویژگى ایرانیان را حماسه آفرینى دانست و 
گفت: زنان در دوران دفاع مقدس نقش ارزنده اى در حماسه آفرینى داشتند و امروز نیز حماسه اقتصادى بر 
کسى پوشیده نیست که دستان موفق مردان و زنان توانمند ایرانى مى تواند این پیروزى را به ارمغان آورد.

زهرا سعیدى افزود: ما باید فرمان جهاد اقتصادى را با پیاده شدن راهبرد اقتصادى عملیاتى کنیم و تا زمانى 
که اقتصاد مقاومتى محقق نشود کارها پیش نمى رود.

عضو فراکسیون زنان مجلس شوراى اسالمى گفت: زنان در جمهورى اسالمى براى دستیابى به جایگاه 
مجلس، اقتصاد، و ... سختى هاى زیادى را پشت سر گذاشته اند.

سعیدى ادامه داد: زنان نه تنها نیمى از جمعیت کشور، بلکه تربیت کننده نیمى دیگر از جمعیت کشور بوده 
و براى فردایى بهتر، در اقتصاد 100درصد سهیم هستند و باید براى  افزایش شایستگى هاى آنان و براى 

تحکیم خانواده برنامه ریزى مطلوب صورت پذیرد.
■■■

اولین بانوى  فارغ التحصیل دکتراى هوافضا نیز توسعه را خروج از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب 
دانست و گفت:  براى توسعه پایدار، برنامه توسعه اى مدیران و مدیریت بهینه  ضرورى است و امروز زنان 

ما نقش خود در مدیریت منابع را به خوبى ایفا کرده اند.
فرزانه شرف بافى  افزود: برنامه توسعه کشــور بر مبناى چهار برنامه کلیدى سند چشم انداز 1404 و

برنامه  هاى  چهارم،  پنجم و ششــم توسعه اســتوار اســت و زنان نیز در این برنامه ها نقش هایى 
دارند.

وى با بیان اینکه ما امروز نیازمند شتاب توسعه هستیم گفت: زنان ایرانى امروز در منطقه از نظر بهداشتى 
زبانزد هستند ولى از نظر حضور در بازار کار رتبه پایینى دارند که باید در این باره  تمهیداتى صورت پذیرد.

شرف بافى موانع فرهنگى،  اجتماعى و اقتصادى را از موانع اشتغال زنان برشمرد و اشاره اى هم به صنعت 
هواپیمایى داشت و در نهایت اعالم کرد: براى توسعه کشور باید توجه ویژه به توانمندى زنان صورت 

گرفته و زنان باید به خود باورى برسند که مى توانند.

تقدیر از اساتید کمانچه در 
ویژه برنامه «دلنوازان»

برنامه «دلنوازان» ویژه اهالى موسیقى از سوى دفتر 
تخصصى موســیقى ســازمان فرهنگى- تفریحى 

شهردارى اصفهان برنامه ریزى شده است.
رئیس هنرسراى خورشــید با بیان این مطلب گفت: 
برنامه «دلنوازان» هر ماه و به منظور حمایت و کشف 

استعدادهاى موسیقى در حال برگزارى است.
منصور قربانى اظهار داشت: دفتر تخصصى موسیقى 
سازمان فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهان با 
برگزارى برنامه «دلنــوازان»، هر ماه به معرفى یک 
ساز با هدف آشنایى گوش شنونده با تک نوازى ها و یا 

صداى خواننده مى پردازد.
وى افزود: هنرســراى خورشید ســازمان فرهنگى 
-تفریحى شــهردارى اصفهان در پنجمین برنامه از 
«دلنوازان» به مدت دو شب میزبان اساتید کمانچه 

است.
وى تصریح کرد: قهرمان بهامیریان، احسان حسینى، 
کاوه معتمدیان، نوید مظاهرى، بهنام قاضى، سهند 
اقدامیان، چکاد فشــارکى، ذبیــح ا... وحید، مهرزاد 
اعظمى کیا، مجیــد مظاهرى و ســیاوش ولى پور 
از جمله اســاتید کمانچه هســتند که در این برنامه 

هنرنمایى مى کنند.
رئیس هنرسراى خورشــید ادامه داد: شبى با سنتور 
نــوازان 14 و 15 اســفندماه ســاعت 19 در محل 
هنرسراى خورشــید واقع در خیابان کاوه، پل شهید 

چمران، جنب شهردارى منطقه 7 برگزار مى شود.
قربانى خاطرنشــان کرد: کارگاه آموزشى این برنامه 
نیز با حضور اساتید بنام و برجسته برگزار مى شود که 
عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند 

با شماره 34593560 تماس حاصل کنند.

 برگزارى ویژه برنامه 
«عطریاس» در باغ بانوان طلوع

 ویژه برنامه «عطریاس» به مناسبت شهادت حضرت 
زهرا(س)، امروز 11 اســفندماه در محل باغ بانوان 

طلوع برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، رئیس باغ بانوان طلوع با بیان این 
مطلب گفت: این برنامه به مناسبت شهادت حضرت 
زهرا(س) روز چهارشنبه 11 اســفندماه ویژه عموم 

بانوان برگزار مى شود.
هاجر ابراهیمى اظهار داشت: ویژه برنامه «عطر یاس» 
به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) با بخش هاى 
مختلف از جمله سخنرانى حجت االسالم پورعلیزاده 
با محوریت «نقش زن در خانواده با توجه به الگوگیرى 
از سیره حضرت زهرا(س)» و مداحى صادق حمزه و 

قرائت حدیث شریف کساء برگزار مى شود.
وى تصریح کرد: بانوان عالقه مند براى شــرکت در 
این برنامه مى توانند روز چهارشنبه ساعت 9 صبح به 
محل باغ بانوان طلوع واقع در اتوبان شهید آقابابایى، 

نرسیده به پل تمدن مراجعه کنند.

نشست آموزشى با 
کارآفرینان و خالقان برتر 

کالس هاى آموزشى اولین دوره طرح جامع آموزشى 
«خالقیت و کارآفرینى»، از سوى خانه جوان در حال 

برگزارى است.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، در راستاى برگزارى کالس هاى 
آموزشــى اولین دوره از «خالقیت و کارآفرینى» روز 
چهارشــنبه 11 اسفندماه نشســت آموزشى با حضور 
کارآفرینان و خالقان برتر شهر اصفهان برگزار مى شود.
این دوره با مشارکت نهادها و ادارات مربوطه با هدف 
ایجاد انگیزه و افزایش دانش مهارتى و مدیریتى جوانان 
به منظور راه اندازى یک کسب و کار موفق برنامه ریزى 

شده است.
نشســت آموزشــى این دوره با حضور کارآفرینان و 
خالقان برتر شهر اصفهان از ساعت 16 تا 19 در محل 
ســاختمان اتاق بازرگانى واقع در میدان فیض برگزار 
خواهد شد. کالس هاى آموزشى این دوره در قالب پنج 
جلسه و با حضور 800 نفر شرکت کننده در پنج گروه 
روزهاى دوشنبه و چهارشنبه بعدازظهرها و پنج شنبه 

و جمعه در سه نوبت برگزار مى شود.

خبر

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى اصفهان 
از آماده باش پایانه هاى هوشــمند شــهر براى پذیرایى از 

مسافران نوروزى خبرداد.
محمدرضا آقاباباگلیان اظهارداشت: با توجه به اینکه هر سال 
در ایام نوروز تعداد سفرها از طریق پایانه ها افزایش می یابد، 
اقدامات رفاهی و خدماتی متنــوع و ویژه اى در پایانه هاي 
شهر در دست اقدام است تا مســافرین با خاطره اى خوش 
اصفهان را ترك کنند. وى از اجراى طرح هاى زیباسازى، 
خدماتى، عمرانى، ترافیکى، ایمنى و امنیتى در پایانه هاى 
مســافربرى خبر داد و افــزود: زیباســازى منظر عمومى 
پایانه هــا مثــل محوطه داخــل و بیــرون پایانــه ها، 

گلکارى، کاشــت درختچه هاى آپارتمانــى، نورپردازى، 
بازسازى سرویس هاى بهداشتى، نصب المان هاى شهرى، 
برپایى سفره هاى هفت سین در پایانه هاى پنج گانه شهر 
اصفهان و رنگ آمیزى جداول و نــرده ها از جمله اقدامات 
سازمان براى ایام نوروز است. وى از نصب سامانه سنا سفر 
در پایانه کاوه و صفه سخن به میان آورد و گفت: این سامانه 
براى اولین بار در کشور در پایانه هاى اصفهان به بهره بردارى 
رسید که اطالعات سفر که شامل شرکت مسافربرى، مقصد، 
ساعت حرکت و شماره سرویس و سکوى سوار شدن است 
را به صورت آنالین بر روى نمایشگرهایى که در داخل سالن 

انتظار پایانه نصب شده نشان مى دهد.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: نخستین 
بخش بالینى پزشک خانواده را در سطح استان اصفهان در 

بیمارستان امین راه اندازى کردیم.
حمید صانعى اظهار داشت: برگزارى دوره دستیارى پزشک 
خانواده یکى از مهمترین برنامه هاى مهم و محورى در حوزه 
پزشکى اجتماعى است که تاکنون دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان 20 نفر دستیار پزشک خانواده آموزش داده است 

که مى تواند تحول خوبى در بهداشت اجتماعى ایجاد کند.
وى اعالم کرد: اقدامات خوبى در سراســر کشور در حوزه 
بهداشت انجام مى شــود که قابل تقدیر است اما در حال 
حاضر تفکر جدیدى با عنوان اقدام براى حفظ سالمتى را 

باید پیش گیریم چرا که برداشت مضاعفى را به دنبال خواهد 
داشت. وى با بیان اینکه هدف همایش حفظ سالمتى است 
و باید سالمت مردم را با فعالیت هاى مختلف حفظ کنیم، 
تأکید کرد: شناسایى و پیشگیرى از رفتارهاى پرخطر اعم از 
نوزادان، توسعه فضاهاى نگهدارى براى نوزادان، خطرات 
اینترنتى، اعتیاد و رفتارهاى پرخطر جنسى از اولویت هاى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اســت. وى اظهار داشت: 
آموزش بهداشت در مدارس، آموزش در حوزه طب سنتى، 
پرتوها، رانندگى هاى صحیح و دیگر اطالعات آموزشى که 
الزمه اطالعات شهروندى است، از دیگر اقدامات دانشگاه 

علوم پزشکى در سال جارى بوده است.

پزشک خانواده به بیمارستان 
امین رسید

آماده باش پایانه هاى شهر در 
آستانه نوروز

دبیر انجمن مرغداران اســتان اصفهان از ذخیره سازى 
مناسب و کافى مرغ شب عید در استان خبر داد و گفت: 
هیچ گونه کمبودى در توزیع گوشت مرغ استان اصفهان 

براى ایام عید نداریم.
بهرام پاکزاد با بیان اینکه ذخیره ســازى مرغ به اندازه 
کافى در کشور و استان اصفهان در ایام عید شده است، 
اظهار داشت: براى نوروز 96 شرکت پشتیبانى امور دام 

50 هزار تن مرغ ذخیره سازى کرده است.
وى افزود: سهم استان اصفهان از ذخیره سازى 50 هزار 
تن مرغ در کشور 10 درصد است و هیچ گونه کمبودى 

براى توزیع در استان وجود ندارد.
دبیر انجمــن مرغداران اســتان اصفهان با اشــاره به 

ده میلیون قطعــه جوجه ریزى دى ماه در اســتان که 
آمارى بى سابقه بوده اســت، بیان داشت: از این میزان 
جوجه ریزى پنج میلیون قطعه آن مازاد استان است که 

به استان    هاى دیگر صادر مى شود.
وى با بیان اینکه ســتاد تنظیم بازار کشــور از چند روز 
گذشــته دســتور توزیع مرغ منجمد در بــازار را براى 
شرکت هاى پشتیبانى امور دام اســتان ها صادر کرده 
است، تصریح کرد: این مرغ ها زیر نرخ بازار با بهاى پنج 

هزار و 500 تومان در بازار عرضه مى شود.
پاکزاد با انتقاد بر اینکه توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب 
پنج هزار و 500 تومان بزرگ ترین حق کشى بلکه خیانت 
در حق تولیدکننده مرغداران گوشتى است، تأکید کرد: 

آن زمان که قیمت جوجه به دو هزار و 600 تومان رسید 
ستاد تنظیم بازار کجا بود که اکنون مرغ منجمد را با این 

قیمت توزیع مى کند.
وى در پاسخ به اینکه چه میزان مرغ منجمد در بازار براى 
ایام عید توزیع خواهد شد، خاطرنشان کرد: طبق دستور 
ســتاد تنظیم بازار میزان توزیع هر روز و بستگى به نیاز 
بازار دارد. دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با ابراز 
تأسف از اینکه توزیع و ریختن مرغ منجمد در بازار براى 
تولیدکننده و مصرف کننده ضرر است، گفت: ستاد تنظیم 
بازار مرغ منجمد را شش هزار تومان خریدارى مى کند و 
با بهاى پنج هزار و 500 تومان در بازار عرضه مى کند که 

ظلمى آشکار در حق مرغداران گوشتى است.

کمبودى براى توزیع مرغ عید در اصفهان نداریم

رئیس پلیــس راه فرماندهی انتظامی اســتان، وجود استان با مازاد تولید، نیازى به مرغ منجمد ندارد
جاده هاي دو طرفه در استان را یکی از علت هاي مهم 
وقوع تصادفات مرگبار برشمرد و گفت: در سال جاري 
49 درصد تصادفات فوتی و جرحی در راه هاي دو طرفه 

استان رخ داده است.
سرهنگ حسین پورقیصري گفت: هم اکنون جاده هاي

«خور – طبــس»، جــاده «علویجه بــه اصفهان»، 
جاده «مبارکه به شــهرضا» و «دامنه به الیگودرز» از 
جاده هایی هســتند که برخی از نقــاط آنها دو طرفه و 
خطرناك و نیاز است که این جاده ها دو بانده و عملیات 

جدا سازي در آنها صورت گیرد.
وى در خصوص جاده «علویجه-اصفهان» گفت: این 
جاده به دلیل عرض کــم آن و دو طرفه بودن یکی از 
جاده هایی است که کم و بیش در آن حوادث رانندگی 

مرگباري رخ می دهد.
وى ادامــه داد: هم اکنون بــا تــالش اداره راه ، 14 
کیلومتر این جاده دو بانده شــده که البته این کار جزو 
طرح هــاي اولویتدار اداره راه و شهرســازي اســتان

 است.
ســرهنگ پور قیصري بیشــترین وقــوع تصادفات 
فوتی و جرحی در ســطح جاده هاي اســتان را مربوط 
به راه هــاي دو طرفه عنوان و تصریح کرد: براســاس 
آمارهاي به دســت آمده 49 درصــد تصادفات فوتی 
و جرحــی در ســال جــاري در راه هــاي دو طرفه 
اســتان به وقوع پیوســته و این درحالی است که 14 
درصد تصادفــات فوتــی و جرحی در ایــن مدت در 
آزادراه هــا و 37 درصــد در بزرگــراه هاي اســتان 

اتفاق افتاده است.

محور «دامنه به الیگودرز»، مرگبارترین جاده استان

فرمانده انتظامــی شهرســتان اصفهــان از افزایش 
37درصدي کشفیات انواع سرقت طی یک ماه گذشته 

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستی گفت: اولویت پلیس پیشگیري 
از جرائم است که براي این منظور تاکنون با در نظر گرفتن 
برنامه هاي متنوع در رویکرد فرهنگی -اجتماعی توسط 
کارشناســان انتظامی موفقیت هاي خوبی کسب شده 

است.
وي ادامه داد: در پی اجراي طرح هاي متعدد کشــفیات 
پلیس اصفهان از رشد 37 درصدي نسبت به مدت مشابه 

سال قبل برخوردار بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: تمام تالش 
پلیــس اصفهان در جهت تســریع خدمت رســانی به 
شهروندان است که با افزایش کشفیات 100 درصدي 
سرقت اتومبیل، اماکن دولتی و احشــام و طیور ، 214 
درصدي وســایل و قطعات داخل خودرو، 11 درصدي 
موتورســیکلت، 25درصدي اماکــن خصوصی و 71 

درصدي منزل روبه رو بوده ایم.
وي پیشگیري اجتماعی را اولویت مهم پلیس در حوزه 
مردمی برشمرد و افزود: طرح هاي امنیت محله محور 
که در مدت 11ماه به صورت مستمر در سطح کالنشهر 
اصفهان در حال اجراســت قطعًا در راســتاي افزایش 

احساس امنیت و رضایت شهروندان بوده است.
سرهنگ یاردوستی با تأکید بر ضرورت مقابله با مخالن 
آسایش و امنیت مردم، بیان داشــت: در این مدت سایر 
سرقت ها نیز با افزایش رشد 13 درصدي در کشف همراه 

بوده است.
وي برنامه هاي پلیس و طرح هاي آن را در ســطح این 
شهرستان موفقیت آمیز دانست و خاطر نشان کرد: حضور 
پررنگ مأموران و واحد هاي گشت پلیس در نقاط جرم 
خیز و نظارت محسوس و نامحسوس در محدوده بانک 
ها، اطراف مغازه هاي طال فروشی و مواردي از این قبیل 
راه را بر وقوع جرائم بســته و خالفکاران جرأت تعدي و 

برهم زدن نظم عمومی را نخواهند داشت.

■■■
همچنین معاون فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: 
پلیس راهور تیم ویژه روان سازى ترافیک را در چهارشنبه 
آخر ســال راه اندازى کرده و از تردد موتورسیکلت ها در 

برخى از حوزه هاى شهر جلوگیرى به عمل مى آید.
سرهنگ جهانگیر کریمى اظهار داشت: خوشبختانه برابر 
گزارش اداره بهداشت استان بروز حوادث چهارشنبه آخر 

سال از سال 92 تا کنون سیر نزولى داشته است.
وى افزود: با توجــه به افزایش ســطح آگاهى مردم از 
آسیب ها و خطرات اســتفاده از مواد محترقه و آتش زا 
انتظار داریم که امسال نیز شاهد کمترین حادثه و آسیب 

در سطح استان باشیم.

ســرهنگ کریمى بخشــى از برنامه پلیس استان در 
چهارشنبه آخر سال را انتظام بخشى در سطح خیابان هاى 
سطح شهر عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه 
ترددها در این روز زیاد است پلیس راهور تیم ویژه روان 

سازى ترافیک راه اندازى کرده است.
وى تعرض به مردم و اماکن عمومى به بهانه چهارشنبه 
آخر سال را خط قرمز پلیس عنوان کرد و گفت: پلیس با 
هرکسى که بخواهد به بهانه این روز براى مردم مزاحمت 
ایجاد کرده و یا به اماکن عمومــى تعرض کند برخورد 

قانونى صورت خواهد داد.
معاون اجتماعى فرمانده انتظامى استان اصفهان بیان 
داشت: در این زمینه برخورد با صنوفى که اقدام به تهیه 

و توزیع انواع مواد محترقه و آتش زاى غیر اســتاندارد و 
قاچاق مى کنند نیز در دستور کار این فرماندهى قرار دارد 
و تذکرات الزم به تمامى صنوف داده شده و خوشبختانه 
همکارى خوبى نیز تا کنون با پلیس داشتند. وى با بیان 
اینکه طرح هاى پلیس براى مقابلــه با هرگونه حمل و 
نقل مواد محترقه غیر مجاز در گلوگاه ها و ســطح شهر 
تشدید شده است، گفت: از شــهروندان نیز مى خواهیم 
که هرگونــه اطالعى درباره خرید و فــروش این گونه 
مواد دارند موضــوع را از طریق شــماره تلفن 110 به 
پلیس اطالع دهند تا اقدامات بعــدى در زمینه برخورد 
با متخلفان و پیشــگیرى از بروز حوادث احتمالى انجام 

شود.

معاون رئیس جمهور در اصفهان اعالم کرد

شرایط مناسب فعالیت برون مرزى زنان در پسا برجام

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان خبر داد

افزایش 37 درصدي 
کشف سرقت در اصفهان
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ویترین

بهاى بلیت اتوبوس و قطار 
افزایش نمى یابد

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
گفت: نـوروز 96 بهـاى بلیت اتوبـوس و قطـار افزایش 

نمى یابد.
محمود نوابى افزود: در سال هاى گذشته بهاى بلیت هاى 
اتوبوس ها و قطارها براى تعطیالت نوروز 20 درصد گران 

مى شد که امسال این اتفاق نمى افتد.

نرخ سود بانکى 
افزایش مى یابد؟

رئیس کمیته پولى و بانکى دبیرخانه مجمع تشـخیص 
مصلحت نظام بدهى بانک ها به بانـک مرکزى را 909 
هزار میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: زمزمه افزایش نرخ 

سود بانکى در سال آینده به گوش مى رسد.
اصغر ابوالحسـنى گفت: امیدواریم این میزان بدهى در 
سال آینده کاهش یابد. وى با تأکید بر اینکه براى کاهش 
بدهى بانک ها به بانک مرکزى جاى امیدوارى اسـت، 
اظهارداشـت: اگر در بـازار بدهى نظارت مناسـب انجام 
نشود، به مشکل سـال 2008 آمریکا دچار خواهیم شد. 
با این حال، امیدواریم سـال آینده با راه حل هاى در نظر 
گرفته شده در زمینه انتشار اوراق، این مشکالت حل شود.
ابوالحسنى به مشکل قوانین حاکم بر سیستم بانکى اشاره 
کرد و افزود: قانون عملیات بانکى بدون ربا، قانون نحوه 
اداره بانک هـا، قانون پولـى و بانکى و ... کـه همگى بر 
سیستم بانکى حاکم است در حال حاضر همخوانى ندارند.

ابوالحسنى تأکید کرد: نرخ سود بانکى باعث شده قیمت 
تمام شده پول بسیار باال باشد که تعدیل آن در سال آینده 
بعید اسـت و در عین حال، زمزمه هایى از افزایش آن به 

گوش مى رسد.

توافق کارگروه تعیین دستمزد 
بر 2/5 میلیون تومان

کارگروه تخصصى تعیین دستمزد سال 96 کارگران بر 
روى سبد دو میلیون و 500 هزار تومانى معیشت خانوار 

کارگرى به توافق رسیدند.
تعیین سبد معیشـت کارگران یکى از مهمترین الزامات 
قانون کار طبق تبصـره دوم ماده 41 اسـت کـه باید در 
جلسات تعیین دستمزد توسط شرکاى اجتماعى دولت در 

نشست هاى شورایعالى کار مورد توجه قرار گیرد.
مزد ساالنه کارگران طبق قانون باید براساس دو مؤلفه 
اصلى تورم آخرین ماه اعالمى و قـدرت خرید کارگران 

تعیین شود.
نشست کارگروه تخصصى تعیین دسـتمزد در حالى به 
کار خود پایان داد که نمایندگان کارگرى و کارفرمایى به 
همراه دولت روى سبد معیشـت دو میلیون  و 489 هزار 
تومانى یک خانوار کارگـرى توافق کردند که مرجع این 
تصمیم گزارش هاى بانک مرکزى، مرکز آمار و انستیتو 

تغذیه ایران بود.
براسـاس این گزارش، با توجه به نزدیک شـدن به ایام 
پایانى سال نشست شورایعالى کار به احتمال زیاد هفته 
آینده خواهد بود و در این نشست پنج نماینده دولتى، سه 
نماینده کارگرى و سه تشـکل عالى کارفرمایى حضور 

خواهند یافت.

تب برفکى در کشور به صفر 
نرسیده اما کنترل شده است

مدیرکل دفتر بهداشـت و مدیریـت بیمارى هاى دامى 
سازمان دامپزشـکى کشور گفت: در سـایه تالش هاى 
سـازمان دامپزشـکى و همکارى دامداران بیمارى تب 
برفکى از نظر دامپزشـکى بـه صفر نرسـیده اما کنترل 
شده است. داریوش جهان پیما یادآورى کرد: کنترل این 
بیمارى به معنى به صفر رسـیدن این بیمارى در کشور 

نیست و شدت کانون ها تعیین کننده است. 
وى با اشـاره بـه اینکه بیمـارى تـب برفکى بـه عنوان 
یک بیمارى بومى کشور محسوب مى شـود و سازمان 
دامپزشکى اقدامات متعددى را براى کنترل این بیمارى 
انجام داده اسـت، افزود: در سال جارى 69 میلیون نوبت 
رأس سردام سبک و 9 میلیون نوبت رأس سردام سنگین 
در کشـور علیـه بیمارى تـب برفکـى واکسـینه و مایه 
کوبى شـدند که 26 میلیون رأس آن به صورت متمرکز 
براى جمعیت دامى عشـایر و روسـتاییان تزریق شـده

 است.

رئیس مجمع ملى تشکل هاى کشــاورزى کشور گفت: 
کشــاورزان خوش حسابى که هر ســال بدهى خود را به 
همراه سود دیرکرد در قالب تسهیالت جدید تمدید کرده اند، 
مشــمول بخشــودگى جرائم تا زیر صد میلیون تومان 

نمى شوند، چرا که مالك آخرین قرارداد است.
مسعود اسدى در مورد بخشودگى جرایم کشاورزان به بانک 
کشاورزى اظهار داشت: امکان بخشودگى جرایم تا زیر صد 
میلیون تومان با مصوبه اخیر بانک مرکزى به شرط تسویه تا 
پایان اسفند ماه وجود دارد، اما به دلیل یکسرى موانع قانونى 
یا اعمال سلیقه در تدوین دستورالعمل ها، این مصوبه عمًال 
مشمول کشاورزان خوش حســاب نمى شود. وى گفت: 

امسال بانک ها موظف شدند، اصل بدهى بدهکاران را تا 
صد میلیون تومان دریافت کنند و نظر قانونگذار این بوده 
که کشاورزان بتوانند با تسهیالت بیشترى بدهى خود را 
بپردازند اما دســتورالعمل هاى بانک مرکزى به گونه اى 
بوده که کشاورزان خوش حسابى که بدهى خود را در قالب 
قرارداد جدید با بانک استمهال کرده اند، عمًال مشمول این 
بخشودگى نمى شوند. وى افزود: اگرچه این مسئله طبق 
قانون بانک درست است اما چه تفاوتى بین کشاورز خوش 
حســابى که با بانک در تعامل بوده و بدهى خود را با سود 
افزوده در قالب وام جدید استمهال کرده با افراد بدحساب 

وجود دارد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون واردات با بیان اینکه مالیات 
بر ارزش افزوده رقابت واردکنندگان رسمى و قاچاقچیان 
را ناممکن کرده اســت، گفت: رجیسترى گوشى هاى 

موبایل باید اجرا شود.
حسین غروى اظهار داشت: گزارش اغلب فعاالن این 
حوزه، اعم از واردکنندگان گوشــى موبایل، تبلت و لب 
تاب، این موضوع را تأییــد مى کند که به دلیل اختالف 
قیمت ناشى از پرداخت حقوق و عوارض و مالیات ارزش 
افزوده، رقابت میان واردکنندگان رسمى و قاچاق تبدیل 
به یک رقابت از پیش باخته براى واردات قانونى شــده 

است.

وى ادامه داد: از آنجایى که خدمــات پس از فروش در 
بحث گوشى تلفن همراه به گونه اى در کشور ما شکل 
گرفته که هم به کاالى رســمى و هم به کاالى قاچاق 
ارائه مى شــود، بهترین گزینه براى تصحیح این بازار، 
پیاده سازى طرح رجیستر شدن گوشى هاى تلفن همراه 

در کشور است.
وى افزود: متأســفانه در اجراى این طرح، امروز و فردا 
مى شــود و با توجه به اینکه باید اذعان کرد که حداقل 
ماهیانه بیش از یک میلیون دستگاه گوشى تلفن همراه 
به صورت قاچاق وارد کشور مى شود،  معلوم نیست چرا 

اجراى رجیسترى موبایل تسریع نمى شود.

کشاورزان خوش حساب
 بى  نصیب از بخشودگى

رقابت نابرابر واردکنندگان و 
قاچاقچیان موبایل

بررسى نرخ سود در شبکه بانکى نشان مى دهد، اغلب 
بانک ها براى سپرده هاى بیش از 100 و 200 میلیون 
تومان ســودهایى با نــرخ 20 تا 23 درصــد پرداخت 

مى کنند.
در ماه هاى اخیر کــه بانک مرکــزى در برابر اضافه 
برداشــت بانک ها از منابع ســختگیرى  کرده است، 
بانک ها مجدداً نرخ هاى سود سپرده را افزایش داده اند.

نتایج پیگیرى از 10 بانک کشور به شرح زیر است: 
بانک گردشگرى: نرخ سود ســپرده یکساله براى 
سپرده هاى صد میلیون تومان و بیشتر 22 درصد و براى 
سپرده هاى کوتاه مدت در همین سقف 20 درصد است.

بانک آینده: براى ســپرده هاى بیش از پنج میلیون 
تومان، نرخ سود سپرده  یکســاله 21 درصد و در قالب 

طرح آینده ساز 23 درصد است.
بانک پارسیان: در قالــب صندوق لوتوس پارسیان 
نرخ سود 20 درصد به صورت روزشمار براى هر میزان 

سپرده پرداخت مى شود.
بانک پاسارگاد: نرخ سود براى سپرده هاى باالى 
200 میلیون تومان 20 درصد و ســپرده سه ماهه 18 
درصد است. سود سپرده هاى زیر 200 میلیون تومان 

15 درصد است.
بانک ملى: سود سپرده کوتاه مدت روزشمار با مبلغ 
200 میلیون تومان 18 درصد، تا 500 میلیون تومان 20 
درصد، سود سپرده یکساله بیش از 500 میلیون تومان 
22 درصد است. نرخ سود سپرده هاى یکساله زیر 200 

میلیون تومان 15 درصد است.
بانک کشاورزى: نرخ ســود براى سپرده هاى 200 
میلیون تومان و بیشتر 20 درصد، کمتر از 200 میلیون 
18 درصد، بیش از یک میلیارد تومان 22 درصد، بیش از 
پنج میلیارد تومان 23 درصد و بیش از ده میلیارد تومان 

24 درصد است.
تجارت: فعًال طرح ندارد و نرخ سود سپرده ها همان 

15 درصد است.
بانک ملت: به ســپرده گذارى تا سقف 200 میلیون 
تومان 20 درصد سود تعلق مى گیرد که این سود ماهانه 

پرداخت مى شود. 
بانک صادرات: ســود ســپرده 15 درصد است اما 
براى ســپرده هاى باالى صد میلیون تومان تا سقف 
20 درصد هم ســود پرداخت مى شــود. البته این نرخ 
فقط براى سپرده  هایى است که تا پایان اسفند ماه این 

سپرده گذارى را انجام دهند.

بانک سپه: براى سپرده هاى یکســاله صد میلیون 
تومان و بیشتر، نرخ سود 20 درصد است.

ماحصل این بررســى نشــان مى دهد که بانک ها به 
اســتثناى یک بانک، براى ســپرده هاى 100 میلیون 
تومان و بیشــتر و یــا 200 میلیون تومان و بیشــتر 
نرخ هاى مصوب شــوراى پــول و اعتبــار را رعایت

نمى کنند.

در واقع بانک ها به کسانى که پول قابل توجهى را نزد 
آنها ســپرده  گذارى کنند، بدون توجه به محدوده اى 
که شوراى پول و اعتبار تعیین کرده سود مى دهند. به 
عبارت دیگر قانون (نرخ سود) براى سپرده گذاران خرد 

فقط اجرا مى شود. 
در واقع همه تالش هاى دولــت و بانک مرکزى براى 
افزایش نرخ رشد اقتصادى با مؤلفه نرخ سود سپرده به 

هیچ تبدیل مى شود چراکه در وضعیت تورم تک رقمى 
سود بیست و چند درصد براى تسهیالت، هیچ توجیهى 
براى ایجاد انگیزه سرمایه گذارى و شروع یک کسب 
و کار جدید ایجاد نمى دهد و شــاهد این ادعا هم آمار 
مرکز آمار ایران از کاهش نرخ سرمایه گذارى و افزایش 
موجودى انبار درشــش ماهه اول امســال و سال 94 

است.

 سپرده هاى بانکى باالى 100میلیون 
تا 24 درصد سود مى گیرند

نرخ هاى مصوب سود فقط براى سپرده هاى خرد

صندوق بین المللى پول با اشــاره به عدم قطعیت لغو 
تحریم ها علیه ایران پیش بینى کرد رشد اقتصادى این 

کشور در سال 96 نصف رقم 
پیش بینى شده براى امسال 
باشد؛ همچنین عدم قطعیت 
لغو تحریم ها علیــه ایران و 
رابطه این کشــور بــا آمریکا 
ریســکى را متوجــه اقتصاد 

ایران کرده است.
اشــاره صندوق بیــن المللى 
پول، به وضعت تحریم هاى 
جدید از ســوى دولت جدید 
آمریکا علیه اشخاص حقیقى 
و حقوقى ایرانى در هفته هاى 

اخیر بوده است.
صندوق بیــن المللى پول در گزارش ســاالنه خود در 
خصوص اقتصاد ایران اعالم کــرده: «افزایش مجدد 
احســاس عدم قطعیت در مــورد تحریم هــا در حال 
بدترکردن احساس ســرمایه گذاران در مورد اقتصاد 

ایران است.»
کارشناســان صندوق بین المللى پول در ارزیابى هاى 

خود آورده انــد که ایران از افزایــش تولید نفت منتفع 
شده و انتظار مى رود در سال 2017رشد 6/6 درصدى 
را تجربه کند، اما این رشــد 
در ســال آینده به 3/3 درصد 

کاهش خواهد یافت.
بر اســاس این گزارش، عدم 
قطعیت در مورد سرنوشــت 
توافــق هســته اى و «بــه 
خصوص روابط (این کشور) 
با آمریکا ممکن اســت مانع 
از ســرمایه گذارى و تجارت 
با ایران و تســریع در ترمیم 
مورد انتظار اقتصاد این کشور 

شود».
صندوق بین المللى پول در این گزارش هشدار داده که 
«اگر توافق هسته اى از مسیر خود خارج شود، اقتصاد 

ایران ممکن است با رکود مواجه شود».
همچنین این گزارش تصریح کــرده که وضع مجدد 
تحریم ها«موجب کاهش ســرمایه گذارى مستقیم و 
ورود سرمایه به ایران خواهد شد و ارتباط این کشور را با 

سیستم مالى جهانى قطع خواهد کرد».

کسادى بازار، کم آبى یا بى میلى مشتریان،هر چه هست 
مطابق آنچه دست اندرکاران مى گویند،بازار قالیشویى مانند 
پارسال گرم نیست و نرخ شکنى قالیشویى هاى غیرمجاز این 

کسادى را تشدید کرده است.
در سال هایى نه چندان دور، از هفته ها قبل از آغاز سال نو 
در گذر از هر کوچه و معبر یا حیاط خانه اى، مردان و زنان یا 
کودکانى را مى دیدید که فرش یا فرش هایى را در کوچه 
پهن کرده و با ابزارهایى نه چندان تخصصى از پارو و کاسه 
و برس گرفته به جان فرش افتاده و تالش مى کردند گرد 

و خاك یکساله را از فرش هاى دستباف و ماشینى بگیرند.
این تصاویر براى بسیارى اکنون یا خاطره شده یا حتى به یاد 
ندارند. البته در آن سال ها از هشدارهاى دایم ادارات آب و 
وزارت نیرو براى کنترل مصرف آب هم خبرى نبود اما همه 
امروز مى دانند که کم آبى به معضلى براى زندگى شهرى 

بدل شده است.
فشار آب خانه ها کم شــده یا حیاط هاى کوچک و تغییر 
ساختار شهرها دیگر امکان شستشــوى فرش را در منزل 
نمى دهد به همین دلیل بازار قالیشــویى هاى صنعتى و 
نیمه صنعتى داغ شــده اســت. در این میان نارضایتى و 
بى برنامه گى ها هم در حجم زیاد کارهاى پایان سال کم 

نیست.
بخشى از آگهى روزنامه ها در این روزها به خدمات نظافت 
شامل قالیشــویى اختصاص یافته و ســایت هایى مانند 
دیوار نیز صفحاتى را به این موضــوع اختصاص داده اند. 
قیمت هاى شستشــو در این آگهى ها پاییــن تر از نرخ 
مصوب اتحادیه است به گونه اى که براى شستشوى هر 
متر مربع فرش ماشینى تیره سه هزار و 500 و براى فرش 
هاى ماشینى روشن مترى چهار هزار تا چهار هزار و 500 

تومان  مطالبه مى شود  و در فرش هاى دستباف قیمت ها 
از پنج هزار تومان به باالست. البته این مبلغ بیش از 15هزار 
تومان نخواهد بود به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به این مبالغ 

افزوده مى شود.
نرخ خدمات قالیشویى نیز توسط کمیته نرخ گذارى مصوب 
شده و در سایت اتحادیه قالیشویان اعالم شده که براساس 
آن خدمات انواع فرش ماشینى هر متر مربع پنج هزار تومان، 
فرش دســتباف معمولى هر متر مربع هشت هزار و 600 
تومان، خدمات فرش دستباف روش اعال شامل کاشان و 
اردکان هر متر مربع 9 هزار و 300 تومان، خدمات فرش گل 
ابریشم هر مترمربع 14 هزار تومان، خدمات موکت معمولى 
هر متر مربع هزار و 800 تومان و خدمات موکت پرزدار و گل 
برجسته هر متر مربع دو هزار و 300 تومان تعیین شده است.
ارائه خدمات نانو منوط بــه توافق کتبى 

مشترى
همچنین هزینه خدمات نانو که شــامل لکه گیرى هاى 
تخصصى، رفو، استفاده از مواد براق کننده و شفاف کننده 
است به هزینه شستشو اضافه مى شود و انجام آن  به شرط 

توافق کتبى با مشترى است.
آنگونه که موسى امینى کاروانسرایى دبیر اجرایى اتحادیه 
قالیشویان مى گوید: خدمات نانو که شامل شستشو با مواد 
مخصوص و لکه برى است 10 تا 15 درصد نرخ شستشو 
است که به قیمت کلى براى هر مترمربع افزوده مى شود و 

البته به توافق و کارشناسى قالیشویى وابسته است.
وى در خصوص تغییرات تعرفه شستشــوى فرش هاى 
دستباف و ماشینى نیز گفت : تعرفه ها نسبت به سال قبل 
افزایش 10 تا 15 درصد ى دارد و شستشو با تکنو نانو که 

نوعى شستشوى جدید است نرخ هاى باالترى دارد.

افت شدید رشد اقتصادى ایران در سال 96  

منافع دالالن به کاهش قیمت گوشت ایست داد بازار نه چندان پر رونق قالیشویى ها در روزهاى پایانى سال

عرضه گوشت 3برابر شد ولى قیمت  پایین نیامد
 بحث تأمین گوشت قرمز در پایتخت طى یکى دو ماه اخیر، 
به موضوع پیچیده و مبهمى تبدیل شده است. از یک طرف 
شــاهد افزایش بى رویه قیمت ها به بهانه کمبود عرضه 
هســتیم و اخبار واردات دام از استان کردستان به تهران 
و قاچاق دام به کشور را مى شنویم و از طرف دیگر، شاهد 
واردات پى درپى گوشت گرم از کشورهاى همسایه از جمله 

ارمنستان، تاجیکستان و پاکستان هستیم.
علیرغم آنکه شــرکت پشــتیبانى امور دام وزارت جهاد 
کشــاورزى طى یک ماه اخیر اقدام به عرضه گوشــت 
گرم با قیمت 31 هزار و 500 تومــان کرد همچنان زور 
زیاده خواهان و دالالن بازار گوشت به تنظیم بازار چربید 
تا جایى که قیمت گوشت روى چهل و چند هزار تومان جا 
خوش کرده است، اگرچه قیمت شقه گوسفندى 37 هزار 

تومان اعالم مى شود اما در عمل، مردم باید ران گوسفند و 
سردست را 43 تا 45 هزار تومان بخرند.

منصور پوریان رئیس شــوراى تأمین دام زنده در توضیح 
بیشتر این موضوع گفت: موضوع، کمبود عرضه گوشت 
گرم نیســت، چرا که در ابتداى هر هفته، حداقل 42 هزار 
الشه گوسفند تازه وارد مى شود و از آنجایى که نگهدارى 
گوشت گرم تا 72 ساعت امکانپذیر است، مجبوریم بخشى 

از آن را منجمد کنیم. 
وى تصریح کرد: عرضه گوشت به حدى افزایش یافته که  
اکنون سردخانه ها مملو از الشه گوسفندى منجمدشده 
است و جایى براى عرضه آن نداریم و از طرفى، شهردارى 

نیز غرفه هاى خود را اجاره داده است. 
رئیس شوراى تأمین دام زنده همچنین در پاسخ به اینکه 

برخى از قصابان عنوان مى کنند که کیفیت گوشت هاى 
تنظیم بازار از نوع میش بوده و چندان مطلوب نیست، با رد 
این موضوع تصریح کرد: بخش عمده اى از این گوشت ها 
از بره داخلى تأمین مى شود و کیفیت بسیار مطلوبى دارد 
ولى برخى از دالالن براى منافع خود به هر روشى متوسل 
مى شوند تا بازار خودر ا حفظ کنند.  وى با طرح این موضوع 
که باید پرسید چرا علیرغم آنکه عرضه گوشت گرم سه برابر 
افزایش یافته و با مازاد عرضه روبه رو هستیم اما قیمت ها 
تغییر چشمگیرى نداشته است، افزود: دالالن براى خود 
در این میان جــوالن داده و اجــازه نمى دهند قیمت ها 
کاهش یابد و ما باید فکرى براى عرضه گوشت با قیمت 
مصوب از طریق تعاون هاى مصرف و مکان هاى ثابت یا 

فروشگاه هاى زنجیره اى داشته باشیم.

ابالغیه جدید
 پست بانک درباره 

روستاییان 

 هدایاى نوروزى کم کم به بازار مى رســد. تمبر هاى 
یادبود کاغذى جشن جهانى نوروز 1396 یکى از این 
هدایاى خاص است که امســال توسط شرکت پست 
ایران، تولید و ضرب شده  اســت.  سرى چهارم اقالم 
فیالتیکى طال و نقره با طــرح تمبر یادبود نوروز 96 با 
آلیاژ فلزى طال با عیار 24 در اوزان نیم و یک گرمى و با 
آلیاژ فلزى نقره با عیار 999 در وزن پنج و 10 گرمى، هر 

یک با تیراژ دو هزار قطعه تولید خواهد شد. 
درحالى  که روابط  عمومى پســت مى گوید این اقالم 
فیالتیکى ارزش پستى ندارد و فقط براى هدیه دادن و 

استفاده کلکسیونرها صادر مى شود
براى خرید ایــن تمبرها باید بیــن 285 تا 120 هزار 
تومان هزینــه کنید و  این اقالم در بســته بندى تک 
قطعه اى طال و نقره به صورت تمبر طالى نیم گرمى 
به ارزش 250هزار تومان، طالى یک گرمى به ارزش 
285 هزار تومان، نقره پنج گرمى به ارزش 120 هزار و 
نقره 10گرمى به ارزش 150 هزار تومان تولید و عرضه 

شده اند.

وزیر بازرگانى پاکستان گفت: وزارت کشاورزى ایران، 
ممنوعیت واردات نارنگى پاکســتانى را لغو کرده و لغو 
این محدودیت در فاصله سه هفته مانده به جشن نوروز 

ایرانیان یک گام خوب بوده است.
«خرم دستگیرخام» با انتشار بیانیه اى اعالم کرد:امسال 
شاهد پیشرفت سریعى در مبادالت تجارى بین ایران و 
پاکستان خواهیم بود. وى افزود: تسهیل صادرات نارنگى 
پاکستانى به ایران در آستانه سفر حسن روحانى به اسالم 
آباد براى شرکت در نشست اکو صورت گرفته است. وى 
خاطر نشان کرد: تقاضاى باالیى براى نارنگى پاکستان 
در ایران وجود دارد و لغو این محدودیت در فاصله سه 
هفته مانده به جشن نوروز ایرانیان یک گام خوب بوده 
است. وى از صادر کنندگان پاکستانى خواست تا از این 

فرصت بزرگ نهایت استفاده را ببرند. 

تمبرهاى طالیى و 
نقره اى نوروز

لغو ممنوعیت
 واردات نارنگى

با ابالغیه جدید پســت بانک افتتاح حساب، احراز 
هویت، تأیید اصالت حســاب، دریافت دسته چک 
و کارت بانکــى الزاماً در شــعب مســتقر در مراکز

 شهرستان ها انجام مى شود و از این پس روستاییان 
براى این امور باید به شهر مراجعه کنند.

بنابر اعالم کارگزاران دفاتر ICT روستایى از چند روز 
پیش در پى استقرار نسخه جدید نرم افزار پست بانک 
دسترسى دفاتر به برخى خدمات از جمله افتتاح حساب 

و سپرده گذارى بلند مدت قطع شده است.
با اقدام جدید پســت بانک ارائه خدماتــى از جمله 
افتتاح حســاب، تحویل کارت، تحویل دسته چک و 
تشکیل پرونده تســهیالت دیگر در دفاتر روستایى

 امکانپذیر نیست و مشترى باید به شعب مستقر در 
شــهر مراجعه کند. در اطالعیه «مهم» پست بانک 
ویژه مشتریان و سپرده گذارى باجه  نمایندگى خدمات 
بانکى اعالم شــده: در صورت درخواســت افتتاح 
هرگونه حســاب، در شهرســتان ها باجه ها (دفاتر) 
مجاز به افتتاح حساب و ارائه دسته چک و کارت هاى 

بانکى نیستند.
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هر عربستانى، یک گل!
«لى آندرو پادوانى» زننده گل سوم استقالل برابر التعاون 
لقب گرفت. مدافع برزیلـى باالخره اولین گل فصلش را 
هم براى اسـتقالل زد. با این گل، هت تریک پادو برابر 

عربستانى ها کامل شد.
پادوانـى با پیراهن تیم هاى سـپاهان، نفت و اسـتقالل 
سابقه بازى در لیگ قهرمانان را دارد و دو گل براى نفت و 
یک گل براى استقالل به تیم هاى عربستانى زده است. 
پادو پیش از این، دروازه الشباب و االهلى را باز کرده بود و 

حاال التعاون را هم به فهرستش اضافه کرده است.
نکته جالـب درباره گل هـاى پادوانى، دقیقه زده شـدن 
آنهاست. او دروازه الشـباب و التعاون را در بازى هایى باز 
کرده اسـت که تیم هاى ایرانى، میزبان بـوده اند. در هر 
دو بازى، زننده گل آخر بـوده و هر دو گل را هم در دقیقه 
90 زده است. دیگر گل پادو هم در عربستان وارد دروازه 
االهلى شده و با همان گل، نفت از یک هشتم صعود کرد 

و به یک چهارم رسید.

 منصوریان نگران خالد مسعد!
سرمربى استقالل تهران پس از بازى با التعاون از احوال 

دو بازیکن سابق تیم ملى عربستان پرسید!
استقالل تهران دوشنبه شب موفق شد در دومین دیدار 
خـود در مرحله گروهـى لیگ قهرمانـان آسـیا التعاون 

عربستان را با سه گل مغلوب کند.
روزنامه الریاضیه در چاپ دیروز خود مدعى شد و نوشت: 
علیرضا منصوریان سرمربى استقالل تهران در نشست 
خبرى بعد از بـازى از احوال «خالد التیمـاوى» و «خالد 
مسعد» بازیکنان سابق تیم ملى عربستان سئوال کرد: این 
دو بازیکن کجا مشغول هستند؟ آیا در تیم ملى کشورتان 

یا در باشگاه ها به عنوان مربى یا مدیر مشغولند.
او زمانى که متوجه شد این دو بازیکن از محافل ورزشى 

دور هستند غافلگیر شد.
خالد التیماوى و خالد مسعد از بازیکنان مشهور تیم ملى 
عربستان در سال هاى دور و هم دوره منصوریان هستند.

اعتراف شیث
هر بازیکنى در دنیاى فوتبـال روش خاصى براى اثبات 
عالقـه اش بـه تیمـش دارد اما بعیـد اسـت روش هیچ 
فوتبالیستى در دنیا مثل شیث رضایى باشد. مدافع سابق 
پرسپولیس اخیراً درباره عالقه اش به این تیم گفته: سال 
دوم، سومى که در پرسپولیس بودم، حتى مصاحبه هاى 
بازیکنـان روبـه رو را مى خوانـدم. یعنى اگر کسـى توى 
مصاحبه اى مى گفـت که بـه پرسـپولیس گل مى زنم، 
ناراحت مى شـدم و مى خواسـتم که هر طور شـده توى 
زمین بزنمش. آنقدر دور و برش مى رفتم که یک جا توپ 
را بگیرد و آنجا بود که یک تکل بـد روى پایش مى زدم. 
من تـا آخرین بازى که در پرسـپولیس بـودم جنگیدم و 

عاشق این تیم بودم.

  پرسپولیسى ام!
رضا شـربتى عجیب ترین چهره فوتبال طـى روزهاى 
گذشته بوده. بازیکنى که عکس العملش روى گل دوم 
تراکتورسازى به سـیاه جامگان، نه تنها باعث شد که او 
سوژه کاربران شبکه هاى اجتماعى شـود بلکه عده اى 
به او اتهام زدند که عمداً جلوى تیم قلعه نویى کم کارى 
کرده. اتهامى که طبیعتاً مدافع سیاه جامگان آن را قبول 
ندارد. شـربتى که  با برنامه 90 صحبت کرد درباره بازى 
با تراکتور گفت: متأسـفانه حرف هاى بدى در مورد من 
زده شد اما کسانى که مرا مى شناسند مى دانند اهل این 
صحبت ها نیسـتم.  شـربتى در پایان گفت: من از همه 
مشـهدى ها عذرخواهى مى کنم اولین و آخرین اشتباه 
من بود. من خودم پرسپولیسى هستم از هواداران این تیم 

معذرت مى خواهم! 

قائد رحمتى
 رباط صلیبى پاره کرد

هافبک دفاعى تیم فوتبال سپاهان به دلیل پارگى رباط 
صلیبى ادامه فصل را از دست داد.

  محمـود قائد رحمتـى که در چنـد بازى اخیر در پسـت 
هافبک دفاعى سـپاهان جا افتـاده بـود و عملکرد قابل 
قبولى هم داشـت در بازى تدارکاتى سپاهان برابر سپهر 

نقش جهان دچار مصدومیت شد.

تایم اوت

کمیته انضباطى و اخالق یوفا از بررســى پرونده تخلف 
هوداران تیم روستوف روسیه در آستانه دیدار یک هشتم 

نهایى لیگ اروپا برابر منچستریونایتد خبر داده است. 
هواداران تیم فوتبال روســیه در خالل دیدار برگشــت 
این تیم برابر اســپارتا پراگ جمهــورى چک در مرحله 
یک شــانزدهم نهایى لیگ اروپا از مواد آتش زا استفاده 
کردند که همین مســئله باعث باز شــدن پرونده اى در 
کمیته انضباطى و اخالق اتحادیه فوتبــال اروپا (یوفا) 

شده است.
تیم روستوف با توجه به سوابق پیشین تخلف هوادارانش 
شاید در جریان دو دیدار رفت و برگشت مرحله یک هشتم 

نهایى لیگ اروپا برابر منچســتریونایتد از سوى کمیته 
انضباطى و اخالق یوفا با محرومیت و جریمه مالى مواجه 
شود. دیدار این دو تیم در روزهاى 19 و 26 اسفند ماه به 
ترتیب در روسیه و انگلیس برگزار خواهد شد.خبر دیگر از 
باشگاه روستوف روسیه حاکى از آن است که مقامات این 
باشگاه به هواداران هشدار دادند تا بلیت هاى بازى رفت 
مرحله یک هشتم نهایى لیگ اروپا برابر منچستریونایتد 
را فقط از طریق سایت رسمى روستوف خریدارى کنند. 
باشگاه روستوف همچنین هشدار داد بر خالف تبلیغات 
بعضى شرکت ها جهت پیش فروش بلیت هاى این بازى 

هنوز این کار را آغاز نکرده و نباید فریب آنها را بخورند.

عدم صدور مجوز حرفه اى براى دو تیم فینالیست حذفى 
ممکن است براى آنها دردسر درست کند. 

چند روز قبل بود که کنفدراســیون فوتبال آسیا اسامى 
تیم هاى آسیایى که به آنها مجوز حرفه اى تعلق گرفته 
را اعالم کرد که در بین تیم هاى ایرانى فقط استقالل، 
استقالل خوزستان، پرســپولیس، ذوب آهن، گسترش 
فوالد و فوالد خوزستان توانســتند این مجوز را دریافت 

کنند.
با توجه به دســتورالعمل AFC مبنى بر اینکه هر تیمى 
مجوز حرفه اى نداشته باشد، نمى تواند در لیگ قهرمانان 
آســیا حضور پیدا کند، ممکن اســت این مسئله براى 

نمایندگان ایران در سال بعد دردسرساز شود. تیم هاى 
ایرانى براى دریافت مجوز حرفه اى در ســال 2018 تا 
اردیبهشــت ماه فرصت دارند مدارك خود را تکمیل و 
ارســال کنند.  از این رو تیم هاى تراکتورسازى و نفت 
تهران که فینالیست حذفى شــده اند و یکى از آنها جواز 
حضور در لیگ قهرمانان ســال بعد را به دست مى آورد 
نیز مجوز حرفه اى ندارند و اگر این مجوز را در سال آینده 
دریافت نکنند، نمى تواننــد در لیگ قهرمانان به میدان 
بروند. خیلى از باشــگاه هاى دیگر نیز، چنین وضعیتى 
دارند و با یک ســهل انگارى مى تواند زحمات یکساله 

آنها هدر برود.

خطر جدى 
در کمین فینالیست ها

هشدار روستوف به 
هواداران 

الهه مهرى دهنوى

تیم هاى فوتبال ســپاهان و ذوب آهن در هفته بیست 
و سوم رقابت هاى لیگ برتر باشــگاه هاى ایران و در 

شهرآورد اصفهان به مصاف هم مى روند.
این دیدار یک شنبه 15 اســفندماه ساعت 16 برگزار

مى شــود و نکته جالب توجه این شــهرآورد میزبانى 
سپاهان در ورزشگاه نقش جهان است.

به بهانه این دیدار نصف جهان به سراغ ستاره هایى رفته 
که در گذشته سابقه حضور در دو تیم را در کارنامه خود 
دارند. دیدگاه هاى آنان در مورد این شهرآورد را با هم 

مى خوانیم:

فرشید طالبى: با دو تیم خاطرات زیادى 
دارم

من از هر دو تیم خاطرات خوبــى دارم. با ذوب آهن به 
فینال آسیا رفتم. کاندیداى بهترین بازیکن آسیا شدم 
و هم با این تیم و هم با ســپاهان قهرمان جام حذفى 
باشــگاه هاى ایران شــدم.تا عمر دارم محبت مردم 
اصفهان را فراموش نمى کنم و از خاطرم نمى رود که 
درخشان ترین دوران فوتبالم را در این شهر بوده ام. قطعًا 
دیدار روز یک شنبه مى تواند جذابیت هاى زیادى داشته 
باشد. هر چند هیچکدام از دو تیم شانسى براى قهرمانى 
ندارند اما ذوب آهن تا حدود زیادى و سپاهان هم تقریبًا 
مى تواند براى کسب سهمیه آسیا امیدوارباشد. غیر از 
این مسئله این دیدار براى دو تیم و هوادارانشان تا حدى 
حیثیتى است و امیدوارم همه شرایط دست به دست هم 
بدهد تا یک دیدار جذاب را در ورزشــگاه نقش جهان 
شاهد باشیم. من در دیدار سپاهان- نفت به ورزشگاه 

نقش جهان آمده بودم و دیدم که این ورزشگاه که به 
طور کامل پر شده بود چه ابهت و شکوهى داشت. این 
ورزشگاه شرایطى را به وجود آورده که هواداران فوتبال 
این شهر بتوانند قدرت و عظمت خود را نشان دهند و 
حتماً در دیدار یک شنبه هم این مسئله تکرار مى شود و 
با نقش جهانى ماالمال از هواداران رو به رو خواهیم شد

محمدرضا خلعتبــرى: نقش جهان پر 
مى شود

سپاهان و ذوب آهن دو باشــگاهى هستند که خاطره 
انگیزترین دوران فوتبالــم را در آنها گذرانده ام و هنوز 
که هنوز است هواداران دو باشگاه به ویژه سپاهانى ها را 

خیلى دوست دارم.
با دو تیم قهرمان جام حذفى شده ام و تنها قهرمانى لیگ 
برترى ام را هم با سپاهان به دست آورده ام. قطعاً حاال 
که این بازى در ورزشــگاه نقش جهان است مى تواند 
هیجان هاى بیشترى داشته باشد. من فیلم دیدارهاى 
سپاهان- استقالل و سپاهان- نفت تهران را دیدم که 
هواداران سپاهان کل ورزشگاه نقش جهان را پر کرده 
بودند و فکر مى کنم که در این دیدار هم نقش جهان 
کامًال پر شود. سال هاست که دربى اصفهان در چنین 
ورزشگاهى با جمعیت باال برگزار نشده و امیدوارم روز 
یک شــنبه این اتفاق بیافتد. دو تیم شرایط خوبى در 
جدول ندارند. البته ذوب آهن روند خوبى داشــت و به 
ناگهان در چند دیدار اخیر با وجود بازى هاى خوبى که 
ارائه مى کرد نتوانست در امتیازگیرى هایش تداوم عمل 
داشته باشد. سپاهان هم که اصًال شرایط جالبى ندارد 
و هواداران این تیم هم از شرایط فعلى تیمشان بسیار 
ناراحت هستند. دو تیم انگیزه هاى باالیى براى پیروزى 
دارند و مطمئن باشــید دیدار یک شنبه حسابى بازى 

زیبایى از آب در خواهد آمد.

حسن اشجارى: دربى جذابى در پیش 
است

از هر دو تیم هم خاطرات خوب و البته خاطرات تلخ هم 
دارم. االن نمى خواهم در مورد خاطرات تلخ صحبت 
کنم و این بحث ها بماند براى زمانى دیگر! اما دوست 
داشــتم حاال که این بازى در یک استادیوم بزرگ و با 
شکوه برگزار مى شــود در این شهرآورد حضور داشته 
باشم. اى کاش شــرایط براى دو تیم به گونه اى بود 

که در کــورس قهرمانى بودند و ایــن موضوع باعث 
مى شد که جذابیت هاى دربى بیشتر شود. ولى با وجود 
اینکه چند هفته اى اســت دو تیم در رقابت هاى لیگ 
روى نوار ناکامى قرار گرفته اند ولــى بخاطر اعتبار و 
حیثیتى بــودن دربى قطعاً این دیدار جــذاب از آب در 
مى آید. وقتى به گذشــته فکر مى کنــم مى بینم که 
بیشــترین افتخارات فوتبالى زندگــى ام با ذوب آهن 
و ســپاهان بوده و هیچوقت این افتخــارات را از یاد 

نمى برم.

شهاب گردان: دوســت دارم سپاهان 
دوباره اوج بگیرد

عالقه ویژه اى به هواداران دو تیم دارم. هواداران سپاهان 
هنوز که هنوز اســت به من محبت زیــادى دارند. چه 
در فضاى مجازى و چه در دیــدارى که با تیم پدیده به 
اصفهان آمده بودم خیلى مرا مورد لطــف قرار دادند و 
همه اینها باعث شده که دلبستگى ویژه اى به تیم هاى 
اصفهان به خصوص سپاهان داشــته باشم و از همین 
طریق هم به مردم اصفهان بگویم که خیلى دوستشان 

دارم و محبت هایشان را از یاد نمى برم.
حاال که قرار است روز یک شنبه شهرآورد اصفهان برگزار 
شود، خیلى دوست داشتم شرایطى حاکم بود که دو تیم 
وضعیت خوبى در جدول داشته باشند. متأسفانه شرایط 
خوبى در فوتبال اصفهان در جریان نیست. شما ببینید که 
سپاهان به چه روزى افتاده است. آقایان مى خواستند با 
تحوالت خود روزهاى خوبى را در سپاهان رقم بزنند و 
همه هواداران دیدند که چه بر ســر این تیم آمده است. 
من بخاطر هواداران سپاهان و ِعرق و تعصبى که هنوز به 
این تیم دارم دوست دارم که سپاهان به روزهاى اوج خود 
بازگردد. هر چند امسال بالهاى زیادى بر سر این تیم آمد 

و حسابى با شخصیت این تیم بازى کردند.
شاهین خیرى: مساوى مى شود!

دربى اصفهان حتى اگر دو تیم شرایطشــان در جدول 
خوب نباشــد هم دیدار حیثیتى به حســاب مى آید و 
هواداران دو تیم به ویژه سپاهانى ها خیلى برایشان مهم 

است که برنده شهرآورد باشند. من تصور مى کنم که در 
نهایت این دیدار با تساوى به پایان برسد. نکته جالب توجه 

ر  د

مورد این دیدار برگــزارى این بازى در 
ورزشگاه نقش جهان است که پس از 
سال ها مى تواند فرصتى را به هواداران 
فوتبال اصفهان بدهد که ورزشگاه را 
کامًال پر کنند و یک شــهرآوردى در 
شأن و شکوه فوتبال اصفهان برگزار 

شود.

 هاشــم بیــگ زاده: 
هواداران قدرتشان را نشان 

دهند
سپاهان و ذوب آهن دو تا از بهترین 
و حرفــه اى ترین تیم هــاى ایران 
هستند. به شــرایط و برخى بحران 
هاى امروز این دو تیــم نگاه نکنید. 
مشــکالت و بحران هاى این دو تیم 
مقطعى است و اطمینان داشته باشید 
این تیم ها به ویژه سپاهان به روزهاى 
اوج خود باز مى گردند. سپاهان هواداران 
زیادى دارد که اجازه نمى دهند تیمشان 

همچنان در دوران نزول خود به ســر برد 
و فکر مى کنم در فصل آینده شرایط براى 

فوتبال اصفهان بهتر شود. دیدار یک شنبه 
وقتى جذاب مى شــود که هــواداران زیادى 

از آن اســتقبال کنند. وقتى بازى هاى دربى در 
ورزشگاه فوالدشهر بود هم با توجه به گنجایش 
کم ورزشگاه و هم مسافت طوالنى فوالدشهر با 
شهر اصفهان، استقبال خیلى خوبى از این دیدار 

صورت نمى گرفت و حاال در نقش جهان  هواداران 
اصفهانى مى توانند قدرت خود را نشان دهند.

  گفتگوى نصف جهان با ستاره هاى مشترك سپاهان و ذوب آهن

ى بر ین ن پی ور بروی ر ه

الهه مهرى دهنوى

تیم هاى فوتبال ســپاهان و ذوب آهن در هفته بیست 
و سوم رقابت هاى لیگ برتر باشــگاه هاى ایران و در 

شهرآورد اصفهان به مصاف هم مى روند.

نقش جهان آمده بودم و دیدم که این ورزشگا
طور کامل پر شده بود چه ابهت وشکوهى داش
ورزشگاه شرایطىرا به وجود آورده که هواداران
این شهر بتوانند قدرت و عظمت خود را نشان
حتماً در دیدار یک شنبه هم این مسئله تکرار مى
با نقش جهانى ماالمال از هواداران رو به رو خواه

نقش خل ضا

  گفتگوى نصف

                                             فرصتى براى مانور قدرت هواداران
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 سایت فیفا در گزارشى درباره حضور علیرضا جهانبخش در تیم   ملى ایران با این 
بازیکن به صحبت پرداخت. در این گزارش آمده است: علیرضا جهانبخش در جام 
جهانى 2014 در حالى که فقط 20 سال سن داشت براى تیم   ملى فوتبال ایران به 
میدان رفت و عملکرد خوبى نیز داشت اما آنچه باعث شد جهانبخش به بازیکنى 

مؤثر در تیم   ملى ایران تبدیل شود قبل از جام جهانى برزیل بود.
علیرضا جهانبخش به سایت فیفا گفت : «کامًال جام جهانى 2006 را به یاد دارم که 
در کنار خانواده  ام در خانه بازى ها را تماشا مى کردیم.  وقتى یک بازى را تماشا 
مى کردیم پدرم به من گفت : "یک روزى تو را مى بینم که در جام جهانى این پیراهن 
را پوشیده اى و بازى مى کنى". من در آن زمان بچه بودم. نه من و نه پدرم تصور 
نمى کردیم که به این جایگاه برسم و هشت سال بعد در جام جهانى تیم   ملى فوتبال 
کشورم را همراهى کنم. با این حال آرزوى پدرم قطعاً آرزوى من هم بود و من واقعًا 

مصمم بودم تا هر چه در توان دارم را انجام دهم تا این اتفاق رخ دهد.»
این انگیزه باعث شد تا جهانبخش تصمیمات سخت و شجاعانه اى بگیرد. یکى 
از این تصمیمات در 19 سالگى گرفته شــد و او ایران را ترك کرد و به باشگاهى 
ناشناخته یعنى نایمخن پیوست. با این حال نایمخن تنها گزینه جهانبخش نبود. 
این جوان در یک خانواده  راحت به دنیا آمده بود و مادرش وقتى از تصمیم او آگاه 
شد، بسیار گریه کرد. وقتى مادرش از او سئوال کرد که آیا واجب است که چنین 

تصمیمى را بگیرد و به فوتبال اروپا برود؟ علیرضا کامًال مصمم پاسخ مثبت داد.
جهانبخش در این باره گفت : «مى دانســتم که باید ایران را ترك مى کردم و از 
این راه به تیم   ملى خواهم رســید. وقتى در ایران بازى مى کردم نمایش خوبى 
داشتم ولى براى باشگاه کوچکى بازى مى کردم؛ "داماش گیالن" و خیلى سخت 
بود که بخواهم خودم را نشان دهم. همچنین مى دانستم که کارلوس کى روش به 
بازیکنانى که به لیگ هاى اروپا مى روند، بها مى دهد. یاد گرفتم که بازیکنان در آنجا 
چطور تمرین مى کنند و غذا مى خورند. از تمام ظرفیت هاى خودم استفاده کردم. 
وقتى پیشنهادى از هلند داشتم حتى ذره اى هم به آن فکر نکردم. مى دانستم که 
باید بروم. در عرض چند ماه به تیم   ملى رسیدم. البته خیلى سخت بود، جدایى از 
خانواده ام آن هم در 19 سالگى و رفتن به یک فرهنگ و کشور غریب برایم کار 

سختى بود ولى هیچ وقت به توانایى هایم شک نکردم.»

 جهانبخش بعد از سازگارى با لیگ فوتبال هلند به تیم   ملى فوتبال 
ایران رسید. او نمایش خوبى در فوتبال هلند با وجود اینکه 

سن کمى داشت از خود نشان داد و بعد از 
«ممفیس دى پاى» دومین استعداد 

فوتبال هلند براى کســب جایزه 
«یوهان کرایف» شــد. جایزه اى 
که به بهترین بازیکن جوان لیگ 
داده مى شود. جایى که در نهایت 
مسئوالن باشگاه آلکمار توانستند 
این بازیکن ایرانــى را با مبلغ دو 

میلیون یورو به خدمت 
او  گیرنــد.  ب

جــام  ر  د

جهانى  توانست براى ایران به میدان برود.
 جهانبخش درباره این موضوع نیز گفت : «جام جهانى فوق العاده  بود. حضور در جام 
جهانى در آن سن و سال اتفاق بسیار ویژه اى براى من بود. آن هم براى من که فقط 
چند ماه در اروپا بازى مى کردم. تجربه و بازى در جام جهانى و لمس فضاى باور 
نکردنى آن یک آرزو براى من بود. برابر بهترین بازیکنان جهان خودم را آزمایش 
کردم و امیدوارم که در جام جهانى بعدى بتوانم از این تجربیات استفاده کنم و باعث 
شوم ایران یک گام بیشتر جلو برود و به دور دوم جام جهانى روسیه برسیم، چرا که 

ما واقعاً بد شانس بودیم که نتوانستیم از گروهمان در جام جهانى صعود کنیم.»
 علیرضا جهانبخش در ادامه  به تمجیــد از کارلوس کى روش پرداخت و گفت : 
«کى روش کسى است که من واقعاً دوست دارم با او کار کنم. او فوق العاده است. 
وقتى 19 سال سن داشتم من را به تیم   ملى ایران آورد و به من اعتماد کرد. پس 
خیلى به او مدیون هستم و همیشه از او تشکر مى کنم که به من کمک کرد. او مربى 
است که دوست دارد بازیکنان جوان پیشرفت کنند و براى من که به دنبال 
بهتر شدن هســتم کار کردن با کارلوس کى روش بسیار خوب و 
لذت بخش است. رابطه خیلى خوبى با کارلوس کى روش دارم 
و مى دانم که مردم ایران نیز از او در تیم   ملى راضى هستند.»

 جهانبخش درباره این  موضوع گفت : «ما به عنوان یک 
تیم متحد دفاع مى کنیم و این آمار خوب بیانگر همین 
موضوع است ولى فکر مى کنم بین دفاع و حمله یک 
تعادل خوب وجود دارد. مهاجمانــى که در تیم   ملى 
داریم همه از شرایط خیلى خوبى برخوردار هستند. 
اکنون شــرایط بسیار خوبى براى رســیدن به جام 
جهانى روسیه داریم ولى اکنون دو بازى بسیار مهم 
در پیش رو داریم. ابتدا باید برابر قطر در خارج از خانه 
بازى کنیم و سپس میزبان چین خواهیم بود. پیروزى 
در این دو بازى مى تواند باعث شود ما واقعًا به جام 
جهانى نزدیک شویم. چیزى که مى توانم به طور 
قطع بگویم این است که هنوز شرایط بسیار خوبى 
داریم. بازیکنان با کیفیتى در تیم داریم. سازماندهى 
خیلى خوبى نیز در تیم ما حکم فرماست. من امیدوارم 
که تمام این فاکتورهاى خوب را در جام جهانى روسیه 

نشان دهیم.

گفتگوى سایت فیفا با علیرضا جهانبخش

کى روش فوق العاده است
 جواد خیابانى که باید بازى مهم لسترسیتى و لیورپول را 
از شبکه ورزش گزارش مى کرد براى دقایقى خواب ماند 
و دوباره سوژه شــد. خیابانى درباره اینکه بخاطر خواب 
ماندن در دقایق نخســت بازى لسترســیتى و لیورپول 
سوژه رسانه شده است، توضیح داد. او در این باره گفت: 
«راســتش نمى دانم چرا اینقدر از اینکه راستش را گفتم 
و عذرخواســتم دارم مؤاخذه مى شوم؟ خیلى سخت بود 
روى آنتن به دروغ بگویم مثًال تصادف کردم و همه هم 
برایم دل بسوزانند که بنده خدا تصادف کرده اما خودش 
را رسانده است؟ من دقایقى دیر رســیدم و از این بابت 
عذر مى خواهم. مى شد هیچ حرفى نزنم، مى شد بگویم 
تصادف کردم، مى شد هم راستش را بگویم. انتخاب من 
این بود که راستش را بگویم و خوشحالم که روى آنتن با 

مردم صادق بودم.» 
اما چه شــد که جواد خواب ماند؟ او که ساعاتى قبل از 
این، در شبکه 3 اجرا داشت ، چطور یکدفعه خوابش برد؟ 
خودش توضیح مى دهد:  «راستش قبلش در شبکه 3 براى 
بازى استقالل اجرا داشتم و بعد هم که بازى لیورپول با 
من بود. گفتم بین دو تا بازى بروم در ماشین یک خرده 
در اینترنت درباره دو تیم اطالعات تکمیلى بگیرم. داشتم 
اخبارشان را مى خواندم که چشــمانم سنگین شد. فکر 
کنم ساعت حدود 11شــب خوابم برد و تا 11و30دقیقه 
خوابیدم. فکر کنم دقیقــش 11و33دقیقه بود که بیدار 
شدم. دویدم از پارکینگ جلوى ساختمان پخش تا رسیدم 
به اســتودیو ، آن هم یک پنج دقیقه اى طول کشید. در 
این مدت هم که همکار خوبم آقاى علیپور داشت بازى 
را گزارش مى کرد. من هم همان اولش عذر خواســتم و 
راستش را گفتم. خوشحالم که به مردم راستش را گفتم و 

باید عذرخواهى مى کردم که کردم.»   

راستش را گفتم
ل و ى م ل و ش ه

ران رسید. او نمایش خوبى در فوتبال هلند با وجود اینکه 
ن کمى داشت از خود نشان داد و بعد از 

ممفیس دى پاى» دومین استعداد 
وتبال هلند براى کســب جایزه 
یوهان کرایف» شــد. جایزه اى 
ه به بهترین بازیکن جوان لیگ 
ده مى شود. جایىکه در نهایت
سئوالن باشگاه آلکمار توانستند 
ن بازیکن ایرانــى را با مبلغ دو 

یلیون یوروبه خدمت 
او  گیرنــد. 

جــام  ر 

کردم و امیدوارم که در جام جهانى بعدى بتوانم از این
شوم ایران یک گام بیشتر جلو برود و به دور دوم جام
ما واقعاً بد شانس بودیمکه نتوانستیم از گروهماند

 علیرضا جهانبخش در ادامه  به تمجیــد از کارلوس
ا «کى روش کسى است که من واقعاً دوست دارم با
9وقتى19 سال سن داشتم من را به تیم  ملى ایرانآ
خیلى به او مدیون هستم و همیشه از او تشکر مى کنم
است که دوست دارد بازیکنان جوان پیشرفت
بهتر شدن هســتم کار کردن با کار
لذت بخش است. رابطه خیلى خ
و مى دانم که مردم ایران نیز از
 جهانبخش درباره این  موض
تیم متحد دفاع مى کنیمو
موضوع است ولى فکر م
تعادل خوب وجود دارد.
داریم همه از شرایط خ
اکنون شــرایط بسیار
جهانى روسیه داریم و
در پیش روداریم. ابتدا
بازى کنیمو سپس میز
در این دو بازى مى تو
جهانى نزدیک شویم
قطع بگویم این است
داریم. بازیکنان با کیفی
خیلى خوبى نیز در تیم
که تماماینفاکتورهاى

نشان دهیم.
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از حق نگریزید چونان گریز انسان تندرست از 
فرد «گر» گرفته، یا انســان ســالم از بیمار، و 
بدانید که هیچ گاه حق را نخواهید شناخت جز آن 

موال على (ع)که ترك کننده آن را بشناسید!

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را
 در سایت روزنامه مطالعه کنید

nesfejahannewspaper :تلگرام
داراى امتیاز کیفى 32/9 

در طرح رتبه بندى روزنامه ها

 چاپ دوم     آگهى مزایده (نوبت دوم)

  موضوع مزایده: فروش اموال و لوازم مستعمل و اسقاطى موجود در انبار مرکزى شهردارى نجف آباد 
از قبیل: ضایعات فلزى، پالستیکى، الستیکى و دیگر اقالم طبق لیست موجود در مدارك مزایده با 

برآورد تقریبى کل به مبلغ 924/100/000 ریال. 
از متقاضیان شرکت در این مزایده دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 
تا پایان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ 95/12/18 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 
و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخ 95/12/21 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 
نجف آباد تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده میبایستى مبلغ سپرده شرکت در مزایده را مطابق 
لیست سپرده مزایده که در مدارك مزایده موجود مى باشد، بصورت ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز 
 به حساب شماره 0104544150002 سپرده شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مرکزى نجف آباد به 
همراه پیشنهاد خود ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

مسعود منتظرى- شهردار نجف آباد

آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار  نماید. لذا از کلیه شرکتهاى پیمانکارى که داراى شرایط ذکر شده در ذیل صفحه مى باشند دعوت 
مى شود از تاریخ 1395/12/10 با واریز مبلغ 400/000 ریال به شماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک 
ملى) و دریافت اسناد و مشخصات فنى پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان 
خ 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیر مراجعه یا براى کســب اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهاى 
صنعتى اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت 
شهرکهاى صنعتى استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1395/12/21 مى باشد و هزینه 

درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: اجراى کانتر ساختمان شماره 1 ســالن کنفرانس و کلیه تغییرات و تعمیرات مربوطه به 

ساختمان هاى شماره 1 و 2 شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان
مبلغ برآورد اولیه: 2/500/000/000 ریال از محل بودجه جارى 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 125/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر: داراى مجوز بهره بردارى از اتحادیه یا اصناف مصنوعات چوبى

امور پیمان هاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

آگهى مزایده زمین (نوبت اول)
شماره 2692-95 مورخه 1395/11/30

 چاپ دوم

 شهردارى مشکات در نظر دارد با استناد به مصوبه شــوراى اسالمى شهر مشکات و 
براساس کد ردیف 702001 دفترچه بودجه ســال 1395 شهردارى، تعدادى پالك هاى 
تجارى و مسکونى تحت تملک خود واقع در شهر مشکات را طى تشریفات مزایده عمومى 
به فروش برساند. لذا از متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت 

دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مشکات مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است: 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز میباشد. 
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى برعهده برندگان مزایده میباشد. 

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

5- شماره هاى تماس: 7- 55683736- 031
روابط عمومى شهردارى مشکات

آگهى مزایده عمومى نوبت اول
 چاپ دوم

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20/1/86840 مورخ 95/11/25 جانشین محترم شوراى اسالمى شهر 
مجلسى، یک باب چایخانه و آالچیق واقع در بوستان ارم شهر مجلسى را با قیمت پایه کارشناسى جمعاً به مبلغ 93/600/000 
ریال براى مدت یکسال شمسى از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین 
از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ اسناد مزایده به امور 

مالى و ادارى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند. 
شرایط شرکت در مزایده: 

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند. 
2- پیشنهاد دهندگان باید نســبت به واریز مبلغ 4/680/000 ریال معادل 5٪ کل مبلغ کارشناسى تحت عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009 شــهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه 

بانکى معتبر ارائه نمایند. 
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى 

مجلسى ضبط خواهد شد. 
4- هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد. 
5- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشانىwww.Majlesicity.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 
52472852- 031 (امور مالى و ادارى شهردارى) تماس حاصل نمائید.  

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان کوثر- شهردارى مجلسى
(روابط عمومى شهردارى مجلسى)

ساسان اکبرزاده
در آغاز هفته منابع طبیعى و به مناسبت روز درختکارى، روز نماد و نمود انس انسانى با 
طبیعت، اعضاى هیئت امناى باشگاه ورزش کارگران استان اصفهان با کاشت نهال 
در محوطه ورزشگاه شماره 2 کارگران (قدس) هفته منابع طبیعى و روز درختکارى 

را گرامى داشتند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان پس از کاشت درخت در محوطه 
باشگاه شــماره 2 کارگران (قدس). به نصف جهان گفت: الزم مى دانم هفته منابع 
طبیعى و روز درختکارى را به همه حافظان و بهره بــرداران منابع طبیعى و جامعه 

کارگران استان اصفهان تبریک بگویم.
محسن نیرومند افزود: حفظ منابع طبیعى به عنوان یک منبع تجدیدپذیر باید همواره 
مدنظر قرار گرفته شود و منابع طبیعى و جنگل ها بخاطر توانمندى هاى بسیار زیاد و 
تأثیر مستقیم و غیر مستقیم، یکى از اساسى ترین عوامل توسعه اقتصادى و آبادانى 

کشور، نشاط و خرمى در محیط زندگى و کار به حساب مى آیند.
■■■

ر ئیس هیئت  و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان هم هدف از درختکارى در 
محوطه ورزشگاه شماره 2 کارگران(قدس) را به نوعى استقبال از بهار، رفع آلودگى 
بصرى از پیکره محیط هاى ورزشى، آراستگى و ایجاد نشاط در ورزشکاران، مسافران 

و میهمانان نوروزى اعالم کرد.
جواد شیرانى با بیان اینکه همچون سال هاى گذشته، در آستانه سال جدید اداره امور 
ورزش کارگران استان اصفهان فعالیت هاى بسیار خوبى براى پذیرایى مطلوب از 

میهمانان آغاز کرده است از تمهیدات ویژه در این ایام خبر داد.
وى افزود: با توجه به اینکه استان اصفهان استانى صنعتى بوده و خودروهاى بسیار 
زیادى در شهر تردد مى کند کاشت درخت براى ما حالت صافى و ریه شهر را دارد و در 
این راستا براى  تأمین سالمت جامعه باید به درختکارى و توسعه فضاى سبز اهمیت 

داد و آن را توسعه بخشید.
رئیس هیئت  و اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهان مى گوید: کاشت درخت 
میزان آالیندگى را کاهش مى دهد و ما با کاشت نهال در مجموعه ورزشگاه شماره 2 

کارگران (قدس)، نقش بسیار کوچکى در کاهش آالیندگى ایفا مى کنیم.

شــیرانى در ادامه گفت: درختکارى و ایجاد فضاى سبز در ورزشگاه هاى مجموعه 
کارگران در اصفهان را با حداقل آبیارى سیستم تحت فشار و قطره اى و هزینه هاى 

بسیار اندك اجرایى کرده و از هدر رفت آب جلوگیرى مى کنیم.
وى افزود: با توجه به برگزارى آخرین جلسه هیئت امناى ورزش کارگران استان در 
سال جارى، موقعیت را مناسب دانســته و از اعضاى هیئت امنا دعوت شد تا نسبت 
به کاشت نهال در محوطه باشگاه شماره 2 کارگران (قدس) اقدام کنند که جا دارد 

صمیمانه از همه اعضا که در سال جارى همکارى داشتند تشکر و قدردانى نمایم.
شیرانى یادآور شد: در ســال جارى ســه هزار اصله نهال درخت، پنج هزار نوع گل 
مختلف، 500 درخت انجیر، مو و ... کاشتیم و توانســتیم در فضاى بسیار کوچکى 
در سطح شهر اصفهان در کاشــت درخت که در رشد آن از سیستم آبیارى قطره اى 

استفاده شد نقش کوچکى داشته باشیم.

وى اظهار امیدوارى کرد این سنت پسندیده همچنان ادامه یابد.
رئیس هیئت  و اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهــان، تعمیر و مرمت زمین 
چمن ورزشگاه کارگران شماره 2 (قدس)، آماده ســازى مهمانسراى ورزشکاران 
کارگران شماره 1 و 2 و ایجاد فضاى جدید تفریحى را از جمله اقدامات در سال جارى 

برشمرد.
■■■

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان و عضو هیئت امناى ورزش 
کارگران استان اصفهان نیز پس از کاشت نهال درخت در ورزشگاه شماره 2 کارگران 
(قدس) به نصف جهان گفت: امروز ما در شرایطى قرار داریم که همه مردم، محیط 
زیست را یکى از مهمترین اصل ها مى دانند و اصفهان هم در زمینه محیط زیست 

مشکالت فراوان دارد.

عبدالوهاب ســهل آبادى افزود: بخاطر بى توجهى به محیط زیست در سال هاى 
گذشته ، مردم به درختکارى براى رفع برخى مشــکالت و به جا گذاشتن یادگارى 

براى آیندگان روى آوردند.
وى با اظهار خوشوقتى از اینکه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى، رئیس هیئت  و 
اداره ورزش کارگران استان، مدیرکل ورزش و جوانان استان و دیگر اعضاى هیئت 
امنا ، مبادرت به کاشت درخت در ورزشگاه شماره 2 کارگران (قدس) کرده اند ابراز 

امیدوارى کرد ورزشکاران و ... آینده با نشاطى را در محیطى سالم سپرى کنند.
■■■

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز بر حمایت از ورزش کارگران تأکید کرد.
اعضاى هیئت امناى ورزش کارگران استان اصفهان پس از کاشت نهال درخت در 
محوطه ورزشگاه شماره 2 کارگران (قدس) و بازدید از این مجموعه در سومین جلسه 

هیئت امناى باشگاه ورزش کارگران استان اصفهان شرکت کردند.
در این نشست مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى، مدیر کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان، رئیس هیئت  و امور ورزش کارگران اســتان، نایب رئیس هیئت امنا، دبیر 

هیئت ، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران و ... حضور داشتند.

با کاشت درخت به مناسبت هفته منابع طبیعى و روز درختکارى صورت گرفت

 حمایت باشگاه ورزش کارگران اصفهان از حفظ محیط زیست
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«از پرسپولیس تا شیکاگو» مســتندى است که مجوز 
تصویربردارى از تخت جمشید و تخت سلیمان صادر شد.

الواح تخت جمشــید حدود 30 هزار لــوح کوچک گلى 
به اندازه کف دست است که در این الواح اطالعات جالبى 
درباره آن دوره وجود دارد، از جملــه اطالعاتى راجع به 
دستمزد زنان در آن دوره و یا مرخصى که بعد از زایمان به 

آنها داده مى شده است.
در این راســتا اداره امور فرهنگى مرکــز روابط عمومى 
سازمان میراث فرهنگى اعالم کرد با توجه به همکارى 
مســتمرى که با تهیه کننده این اثر براى تولید آثار قبلى 
داشــته و همچنین با عنایت به محتوا و موضوع مستند 
مورد نظر و ارتباط موجود بیــن طرح با اهداف و وظایف 

سازمان، به صدور مجوز تصویربردارى از تخت جمشید 
و تخت سلیمان اقدام کرد.

همچنین به گفته عطارپور  تهیه کننده این پروژه، منابع 
مورد استفاده براى تحقیق اغلب از منابع میدانى، کتبى، 
اینترنتى و همچنین فیلم و... بوده اســت؛ ضمن اینکه 
بخشى از این الواح در ایران موجود بوده و در تحقیقات از 
آنها استفاده شده است. این الواح را «هرتز فرد» در دهه 30 
- قرن بیستم کشف کرد و چون در ایران نتوانستند آنها را 

بخوانند براى مطالعه به دانشگاه شیگاگو فرستاده شدند.
عطارپور تاکنون مســتند هایى چون «پرنیان»، «صد و 
یک سال بلدیه تهران»، «خلیج فارس» و «بیست شب» 

را کارگردانى و تهیه کرده است.

 تبریک پنه لوپه کروز به فرهادى
پنه لوپه کروز موفقیت اصغر فرهادى در اسکار را تبریک گفت.  به گزارش 
انتخاب، پنه لوپه کروز با انتشــار ویدئویى از لحظه اهداى جایزه اســکار 
بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان براى «فروشنده» در مراسم اسکار در صفحه 
اینستاگرامش، دریافت این جایزه را به فرهادى تبریک گفت.  این بازیگر 
دراین باره نوشت: «آفرین اصغر.»  لوپه کروز بازیگر فیلم جدید فرهادى 

است که به احتمال زیاد در اسپانیا فیلمبردارى خواهد شد.

بازتاب اسکار فرهادى در روزنامه برزیلى
روزنامه «او گلوبو» برزیل با تیتر «تقســیم دنیا میان ما و دشمنان، ایجاد 
کننده هراس و توجیه گر جنگ است» نوشت: اصغر فرهادى کارگردان 
ایرانى و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجى نامه اى به آکادمى اسکار 
ارسال کرده است.  او گلوبو مى نویسد: درمیان برندگان اسکار، کوبنده ترین 
و تندترین حرف ها علیه اقدامات ترامپ رئیس جمهورى آمریکا ازسوى 
اصغر فرهادى، کارگردان ایرانى به گوش مى رسد. وى با فیلم فروشنده 
دومین جایزه اسکار را براى بهترین فیلم خارجى بدست آورد ولى خود وى 
در مراسم حاضر نبود و نامه وى توسط «انوشه انصارى» ایرانى مقیم آمریکا 
قرائت شد. پرتیراژترین روزنامه برزیل ادامه مى دهد: وى علت عدم حضور 
خودش در مراسم اسکار را همدردى با مردم تمام دنیا که از سوى ترامپ 

مورد بى احترامى قرار گرفته اند، اعالم کرد.

حذف پیام تبریک وزارت خارجه آمریکا
به گزارش ایسنا، رویترز اعالم کرد وزارت خارجه آمریکا پیام تبریک ایاالت 
متحده به اصغر فرهادى و مردم ایران را به دلیل موفقیت در اسکار از روى 

صفحه این وزارتخانه در توییتر حذف کرده است. این پیام تبریک در صفحه 
فارسى  توییتر  وزارت امور خارجه آمریکا خطاب به اصغر فرهادى و مردم 
ایران منتشر و اسکرین شات این پیام در توییتر پخش شده بود. پیام تبریک 
وزارت خارجه آمریکا در ســاعت یک بامداد به وقت منطقه زمانى شرقى 

منتشر شده بود اما زمان دقیق حذف آن مشخص نیست.
سخنگوى وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده براى جلوگیرى از سوءبرداشت 
در تایید اظهارات مطرح شده (توسط انوشه انصارى به نمایندگى از فرهادى) 
این توییت را حذف کرده است. یکى دیگر از مقامات رسمى وزارت خارجه 
آمریکا گفته تصمیم به حذف این توییت در این وزارتخانه اتخاذ شده است.

تبریک به سبک رامبد جوان
رامبد جوان در آنتن برنامه خندوانه در پیامى،  موفقیت فیلم اصغر فرهادى 

در کسب جایزه اسکار را تبریک گفت.
جوان در پى برگزیده شدن فیلم فروشنده در اسکار اظهار کرد: اصغر عزیز 
همه  ما و اصغر سینماى ما اتفاق بسیار بســیار خوبى را براى همه  ما رقم 
زد. جوان گفت: اصغر ســینماى ما باز دوباره جایزه ى اسکار بهترین فیلم 
خارجى را در اسکار 2017 گرفت و این خیلى موفقیت لذت بخش و بزرگى 
است و از آنجا که اسکار بسیار پوشــش بزرگ رسانه اى براى جهان دارد، 
اسم ایران و اصغر سینماى مان در تمام خبرگزارى هاى جهان در راس قرار 
گرفته و این خیلى کیف دارد. او صمن تبریک به اصغر فرهادى و ایستادگى 
که در اعتراض به سیاست هاى مهاجرتى دونالد ترامپ داشت، سینماى 
ایران را پیش رو و معتقد به همه ى چیزهاى خوب دنیا دانست و گفت: دم 
همه  بچه هاى فیلم فروشنده گرم. مثل خانم ترانه علیدوستى، شهاب جان 

حسینى،حسین جعفریان و بقیه گروه.

اسکار و یک پیشنهاد براى رئیس جمهور
محمد اطبایى کارشناس سینما گفت، حدود 30 سال است در مورد موفقیت 
بین المللى سینماى ایران بیشــترین بى انصافى و کمترین توجه ها به 
سینماگران شده است. همین امسال بزرگ ترین هنرمند دوران معاصر، 
یعنى آقاى عباس کیارستمى را از دســت دادیم و حسرت تکریم مناسب 
ایشان در زمان حیاتشــان بیش ار پیش باید به دل مسئوالن مانده باشد. 
حال جایزه «فروشنده» از مراسم اسکار فرصت بسیار مناسبى است براى 
مسئوالن درجه اول کشور تا جبران مافات کنند و اصغر فرهادى مى تواند 
نماد و نمونه مناســبى براى این اقدام باشــد و امیدوارم آقاى روحانى به 
عنوان رئیس جمهور روحانى از این فرصت طالیى خود اســتفاده کرده و 
باالترین نشان لیاقت کشــور را به اصغر فرهادى اعطا کند و با این رفتار 
و اقدام شایســته فرهنگى تمام کم لطفى ها و بى توجهــى ها را در 30 
سال گذشته نســبت به موفقیت هاى بین المللى سینماى ایران جبران 

کند.

جایزه اسکار امتیازى براى سینماى ایران است
 نائب رئیس مجلس شوراى اسالمى ضمن تقدیر از اقدام اصغر فرهادى در 
تحریم مراسم اسکار در اعتراض به فرمان مهاجرتى ترامپ در عین حال 

گفت که فیلم ”فروشنده“ چهره خوبى از ایران نشان نمى دهد.
على مطهرى در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به دریافت جایزه اسکار از سوى 
اصغر فرهادى براى فیلم ”فروشــنده“، اظهار کرد: از نظر فنى و هنرى و 
دنیاى سینما، طبعا این گونه جوایز امتیازى براى سینماى ایران به شمار 

مى رود.
وى افزود: همان طور که قبال گفتم انتخاب فیلم فروشنده از طرف سینماى 

ایران براى معرفى به اسکار انتخاب خوبى نبود چون اوال این فیلم سوژه 
خوبى ندارد و ثانیا چهره خوبى از ایران نشان نمى دهد.

این عضو کمیسیون فرهنگى مجلس یادآور شد: آقاى فرهادى بهتر بود 
فردى را به عنوان نماینده خود به اسکار معرفى مى کرد که پوشش اسالمى 
را رعایت مى کرد، گر چه نرفتن ایشان به آمریکا در اعتراض به تصمیم ضد 

مهاجرى ترامپ قابل تقدیر است.

مجسمه اسکار چند مى ارزد؟
ممکن است براى شما هم این سوال پیش آمده باشد که مجسمه مراسم 
اسکار چقدر آب مى خورد و هر یک از مجسمه هاى اسکار، جداى ارزش 
معنوى و اعتبار فــراوان که براى برنده آن مــى آورد، از نظر مادى چقدر 

مى ارزد؟
در اینجا آمارى از هزینه هاى برگزارى مراسم اسکار برایتان گرد آورده ایم:

- هرکدام از مجسمه هاى اســکار که از طالى 24 عیار ساخته شده اند، 
قیمتى معادل 696 هزار دالر دارد.

- فرش قرمز 1532 مترمربعى اسکار 2017، قیمتى معادل 30 هزار دالر 
دارد.

- هزینه کل مراسم اسکار امسال، 42 میلیون و هشتصد هزار دالر است.
- دستمزد جیمى کیمل براى مجرى گرى اسکار 2017، پانزده هزار دالر 

است.
- هزینه یک تبلیغ ویدیویى 30 ثانیه اى در مراســم اسکار امسال، 2,1 

میلیون دالر است
- 34,4 میلیون نفر مراسم اسکار 2016 را تماشا کردند که این رقم پایین تر 

تعداد بیننده این مراسم از سال 2008 بود.

حمید لوالیى که ایــن روزها در ســریال «پنچرى» 
در حال بازى اســت درباره حضورش در سریال هاى 
طنز و جدى بیــان کرد که کارهاى جدى را دوســت 
دارد ولى مردم دوســت دارند بیشــتر در کمدى بازى 

کند.
لوالیى در گفتگو با مهر درباره حضورش در مجموعه 
«پنچرى» که این روزها به کارگردانى برزو نیک نژاد 
براى شبکه سه در حال تولید است، گفت: من خیلى 
خوشحالم که در تیم سریال «پنچرى» کار مى کنم 
این اولین همکارى من با برزو نیک نژاد است ولى 
پیش از این با مهران مهام تهیه کننده چندین بار 

کار کرده بودم.
وى ادامه داد: مــن در این ســریال نقش عمو 
پرویز را دارم که مردى حدود 65 ســاله اســت و 
برادرزاده خود را که یوسف تیمورى است بزرگ کرده

 است.
این بازیگر با اشاره به این نقش توضیح داد: شخصیت 
عمو پرویز آنقدر برادرزاده خود را دوست دارد که حاضر 
است خودش به خانه ســالمندان برود و خانه اش را به 
برادرزاده اش که مى خواهــد ازدواج کند، بدهد و طى 

داســتان ما اتفاقات مختلفى را در رونــد ازدواج این 
شــخصیت و البته قصه هاى شــخصیت هاى دیگر 

مى بینیم.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره مشکالت تلویزیون 
در این ســال ها عنوان کرد: من حدود ســه سال در 
تلویزیون حضور نداشــتم و در شبکه نمایش خانگى و 
یا فیلم هاى ســینمایى بازى کردم. در این چند سال 
یا پیشنهادى نمى شد و یا اصال کارى نبود که بخواهد 
پیشنهاد شود. در این چند سال کار طنز در تلویزیون 
کمتر ارایه شــد و در مجموعه هاى دیگر هم آنقدر 
بازیگر حضور دارند که به راحتى مى شد از دیگران 

هم استفاده کرد. 
بازیگر سریال «زیر آسمان شــهر» در پایان درباره 
حضور در سریال هاى جدى عنوان کرد: من کارهاى 
جدى هم داشته ام و عالقه هم دارم اما بیشتر کارهایم 
طنز بوده و حتى بیننده هم دوســت دارد مــرا در آثار 

کمدى ببیند.
ســریال «پنچرى» به تهیه کنندگى مهــران مهام 
و کارگردانى برزو نیک نژاد در شــبکه ســه ســاخته

 مى شود.

خواننده تیتراژ ســریال «دزد و پلیس» با بیان اینکه موسیقى درکشور 
همچنان بالتکلیف اســت؛ درباره نگاه اقتصــادى صرف به برگزارى 
کنسرت ها گفت: نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا موسیقى هاى مصرفى 
بعد از مدتى توسط همان مخاطبى که روزى طرفدارش بوده از بین رفته 
است و اگر هنرمندى به این سمت کشیده شود قطعا تاریخ انقضاى خود 

را با دستان خودش امضا کرده است.
به گزارش ایلنا، على زندوکیلى؛ خواننده و نوازنده؛ با تمبک نوازى وارد 
فضاى موسیقى شــد و بعد آواز را شــروع کرد. مدتى با گروه موسیقى 
دنگ شو همراه بود و پس از آن به صورت مستقل به کار خود ادامه داد. او 
از جمله خوانندگانى است که هم در عرصه موسیقى و برگزارى کنسرت و 
هم اجراى موسیقى در تئاتر و تیتراژ تلویزیون موفق بوده است. گفتگوى 

ایلنا با این خواننده را در زیر بخوانید.
وقتى مى خواهیم کار یک هنرمند را مورد ارزیابى 
قرار دهیم، باید به کارنامه او و مســیرى که در 
طول یک دوره طى کرده توجه کنیم. شــما در 
طول سال هاى فعالیتان در عرصه موسیقى چه 
رویکردى را دنبال کرده  و در این مســیر، چه در 
حوزه موســیقى و چه در عرصه هاى ترانه، چه 

تحوالت و تغییراتى را تجربه کرده اید؟
از کودکى با موسیقى اصیل و موسیقى که ریشه تاریخ، فرهنگ و ادبیات 
ایران را دربرداشته؛ شروع کردم و ابتدا نوازندگى را آموختم و سپس آواز 
و آشنایى با ردیف هاى موسیقى تا امروز ترانه هاى مختلف چه عاشقانه 
چه عارفانه یا شعرهاى کالسیک مثل شعرهاى حافظ موالنا و سعدى 
یا خیام را کار کردم و امروز نیز از ترانه  سراهاى معاصر استفاده مى کنم و 

تجارب آنها برایم رنگ هاى مختلفى داشته است.
شما یکى از خوانندگان موفق در عرصه برگزارى 
کنسرت بوده اید. رو به رو شــدن با مخاطب در 
کنسرت ها، به لحاظ فنى و تکنیکى چه مزایایى را 

براى خواننده به همراه دارد؟
برگزارى کنســرت تجارب خاصى را به صورت حرفه اى و شــخصى 
براى یک خواننده به همراه دارد. من به عنوان على زندوکیلى به همراه 
تمام اعضاى گروهم صحنه به صحنه و اســتودیو به استودیو تجاربى 
را کســب مى کنیم و این تجارب باعث مى شــود تا ما تصویرسازى و 
آینده نگرى بهترى نسبت به کارمان داشته باشیم و بدانیم به مخاطب 
چه نوع موسیقى را ارائه دهیم. گاهى اوقات موسیقى ارائه مى شود که 
مخاطب مى پسندد و گاهى اوقات نیز انتخاب یک گروه موسیقى است 
که مخاطب را هدایت مى کند و من به هردو اعتقاد دارم. اینطور نیست 
که موسیقى تولید کنم که مردم پسندانه باشد و اگر این روند ادامه دار باشد 
قطعا اشتباه است چراکه موســیقى به شکل مصرفى تولید خواهد شد. 
معتقدم باید به مخاطب احترام گذاشته شود و به ملودى، تنظیم و شعرى 
که مخاطب دوست دارد زمزمه کند، فکر کرد. البته زمانى هم است که 

خواننده شخصا به تصاویرى باور دارد و آن را خودش مى سازد و مخاطب 
با آن آشنا مى شود و مى پسندد و استقبال مى کند و البته من خودم معموال 

به این صورت رفتار مى کنم و به نظرم این یک موضوع دو طرفه است.
اما این نقد وجود دارد که برخى از کنســرت ها 
صرفا با رویکرد اقتصادى و کسب درآمد برگزار 
مى شوند. به نظر شما، به جز جنبه هاى احساسى 
ماجرا که به آن اشاره کردید، آیا برگزارى کنسرت 
مى تواند کارکردهاى دیگرى نیز براى خواننده 

داشته باشد؟
معتقدم هر کارى که صرفا جهت درآمدزایى باشد به مرور از بین خواهد 
رفت و این فقط شامل موسیقى یا سینما نیســت بلکه در صنعت هم 
همینطور است زمانى که شخصى محصولى را معرفى مى کند که صرفا 
جهت درآمدزایى است مى بینیم که تاریخ انقضاء آن محصول نیز با تاریخ 
تولیدش صادر مى شــود یعنى در جایى قطعا مى سوزد و به مرور از بین 
خواهد رفت. بدون شــک چنین ذهنیتى در هنر تاسف بارتر است البته 
جنبه مادى یک بخشى از کار است چراکه هنرمند گاه اوقات از همه چیز 
مى گذرد و از طرف دیگر با استرس هاى زیادى در کارش مواجه است. به 
هر حال موسیقى در کشور ما هنوز بالتکلیف است و حرام و حالل بودن 
آن در بعضى مواقع مشخص نیست و هنرمند با فراز و نشیب هاى زیادى 
براى عرضه هنرش روبرو اســت اما با تمام این سختى ها یک هنرمند 
واقعى تالش مى کند تا بتواند موسیقى را به بهترین شکل معرفى کند. 
اگر بخواهیم تنها از جنبه صنعتى و تجارى نیز به موســیقى نگاه کنیم 
نه در ایران بلکه در تمام دنیا این موســیقى هاى مصرفى بعد از مدتى 
توسط همان مخاطبى که روزى طرفدارش بوده از بین رفته است و اگر 
هنرمندى به این سمت کشیده شود قطعا تاریخ انقضاى خود را با دستان 
خودش امضا کرده است. امیدوارم موسیقى ما مانند ادبیات که در دنیا 
حرفى براى گفتن دارد روزى جایگاه واقعى خود را بیابد اگرچه معتقدم 

همین امروز هم ردیف موسیقى ما جایگاه خودش را دارد.
منتقدان موسیقى ایرانى از اینکه این موسیقى 
کامال در خدمت شعر است، راضى نیستند. آنها 
اعتقاد دارند ملودى چندان اهمیت و ارزشى براى 
طرفداران این موسیقى ندارد. شما براى این عده 

از منتقدان چه پاسخى دارید؟
به نظر من وقتى همه یک جا یک رنگ به طور مثال مشکى باشد چشم 
ما را خواهد زد و قطعا از آن خســته مى شویم به هر حال ترکیبى از این 
رنگ هاست که ایجاد زیبایى مى کند. به هر حال ملودى و ترانه یا شعر 
باید در کنار هم زیبا شوند البته موسیقى بى کالم ما در خیلى از جاهاى 
دنیا جاافتاده است به طور مثال موسیقى از کرخه تا راین یا باران عشق 
موسیقى هایى هستند که کالم نداشــتند اما جذاب بودند و امروز همه 
مخاطبین با آن ها خاطره دارند همانطور که شعر شاملو، فروغ و نیما هم 
براى مخاطب به تنهایى جذاب اســت و بدون موسیقى هم براى همه 

تصویرساز و خاطره انگیز است. به نظرم درباره موسیقى حتى موسیقى 
کالســیک باید با واقعیت به آن نگاه کنیم زمانى که یک ترانه یا شعر 
چه در زمان معاصر و چه در دوره کالســیک موسیقى مى تواند زیباتر 
و تصویرسازتر براى مخاطب باشــد که هر دو در کنار هم بدرخشند و 

خاطره ساز باشند.
یکى دیگر از ایراداتى که به موسیقى سنتى ما وارد 
مى شود این است که ردیف هاى موسیقى سنتى 
خیلى تغییرپذیر نیستند آیا ردیف هاى موسیقى 
قابل به روز شدن هستند تا از آن طریق بتوانیم 
جوانان را به موسیقى سنتى نیز عالقه مند کنیم؟

به نظر من بهتر است نگوییم موسیقى سنتى چراکه گاهى اوقات سنتى 
فکر کردن و سنتى عمل کردن ذهن یک مخاطب را تخریب مى کند و 
سلیقه مخاطب را تغییر مى دهد امروز براى اینکه بتوانم به نسل جوان 
ردیف موسیقى نواحى را معرفى کنم باید حال و هواى آن را با ذهن جوان 
امروز جامعه که تنها برایش موسیقى رپ یا پاپ که موسیقى تردستى و 
ساده است، آشنا کنم. در ردیف موسیقى ما همیشه از شعرهاى کالسیک 
استفاده شده اما مى توان ترانه یا غزلى به طور مثال از فریدون مشیرى یا 
هوشنگ ابتهاج که کالمى روان تر دارند را در دستگاه شور، گوشه برمک، 
رضوى، قرچه اجرا و این دستگاه ها را با غزل هایى که زبان روانترى دارد 
معرفى کرد به هر حال همه این موضوعات نیاز به تفکر خاصى دارد البته 
موسیقى ایرانى ارزش خود را دارد و از بین هم نمى رود چراکه بزرگان ما 
بهترین و ویژه ترین آثار را چه در تصنیف سازى و چه در قطعه سازى ارائه 
داده اند اما براى اینکه بتوانیم این ارزش را به نسل جوان امروز معرفى 

کنیم باید یک اندیشه نو داشت.
 موسیقى مى تواند به مسائل جارى جامعه ورود 
پیدا کند، همانطور که امروز موسیقى زیرزمینى 
به نوعى موسیقى اعتراض نامیده مى شود. شما 
دنیاى تعهد و ورود مســایل سیاسى اجتماعى 
فرهنگى به موســیقى را چگونــه قابل تعریف 
مى دانید و آیا موسیقى سنتى نیز جایگاهى براى 

ورود به این مسائل دارد یانه؟
موسیقى قدرت بســیارى دارد و قطعا مى تواند در مســائل روز جامعه 
تاثیرگذار باشد وقتى تاریخ را بررسى مى کنیم مى بینیم که یک سرى 
موسیقى با اشعار سیاسى در به ثمر رســیدن برخى از انقالب ها بسیار 
تاثیرگذار بوده است حتى موسیقى در جنگ و هشت سال دفاع مقدس 
نیز بســیار تاثیرگذار بود و انقالب ما نیز با یک سرى ترانه هایى شکل 
گرفت که در آن نسل تاثیرگذار بود. پس قطعا با اشعار سیاسى و اجتماعى 
مى توانیم تاثیر موسیقى را دو چندان کنیم و تاریخ این را نشان داده است 
و این موضوع فقط خاص تاریخ ایران نیست بلکه تاریخ دیگر کشورها 
نیز نشان دهنده این است که موســیقى مى تواند دگرگونى در جامعه 

ایجاد کند.

على زندوکیلى :على زندوکیلى :

حذف موسیقى از 
سیاست و انقالب 
غیرممکن است

کوتاه از 
اسکار امسال

حمید لوالیى:سفرى از پرسپولیس تا شیکاگو 

بیننده دوست دارد مـــــــــــــــرا بیشتر در طنز ببیند
پنچرى» 
یال هاى 
دوســت 
دى بازى 

 مجموعه 
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شخصیت 
که حاضر 
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شــخصیت

مى بینیم.
این بازیگر
در این سـ
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یا فیلم هاى
یا پیشنهاد
پیشنهاد
کمتر ار
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جدى همد
طنز بوده و
کمدى ببین
ســریال
و کارگردان
 مى شود.
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حسین محجوب با اشاره به اینکه نقشش در 
سریال ”سرزمین کهن“ به تازگى به پایان 
رسیده است، گفت: در حال حاضر مشغول 

کار جدیدى نیستم.
وى ادامه داد: هم اکنــون نمى توان درباره 
استقبال مخاطبان از ”سرزمین کهن“ پیش 
بینى ارائه داد اما امیدوارم که کار شسته و 
رفته اى از آب درآید و موجبات خوشایندى 

براى بیننده ها فراهم آورد.
بازیگر سریال تلویزیونى ” کوچک جنگلى“ 
تصریح کرد: نقشــم در سریال ”سرزمین 
کهن“ با ســایر نقش هایى که تاکنون ایفا 

کرده ام ،  متفاوت است.
محجوب همچنین توضیح داد: براى حضور 
در سریال ”سرزمین کهن“ خود نقش برایم 
اهیمت داشــت و همچنین اینکه موضوع 
ســریال به درستى و براســاس واقعیت 
بیان شــود و این موضوع از دالیل حضورم 
در ”ســرزمین کهن“ بود. وى خاطرنشان 
کرد: زمان پخش سریال ”سرزمین کهن“ 
مشخص نیست و فکر مى کنم که خود تهیه 

کننده هم این موضوع را نمى داند.

زمان پخش
«سرزمین کهن» در ابهام
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کنگره جهانى موبایل:    

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

رونمایى توشیبا از حافظه 
فلش با ظرفیت یک ترابایت

توشیبا نســل جدیدى از فلش ممورى هاى  3D را که 
ظرفیت آنها 65٪ بیشــتر از نمونه هاى پیشین است، 

روانه بازار خواهد کرد.
این فلش ممورى هــاى جدید 3D، با فنــاورى ناند 
(NAND) ساخته شده  و داراى شــصت و چهار الیه 
سلولى هســتند. این در حالى ست که نمونه هاى اخیر 

تنها از چهل و هشت الیه سلولى تشکیل شده بوده اند.
این امر منجر به افزایش ظرفیت هر یک از ویفرهاى 
سیلیکونى شده و در نتیجه، باعث کاهش هزینه ها به 

ازاى هر یک بیت خواهد شد.
از سایر ویژگى هاى این فلش ممورى جدید مى توان 
به ظرفیت ذخیره ســازى ســه بیت اطالعات در هر 
سلول و نیز توانایى ذخیره سازى پنجاه و یک گیگابایت 

اطالعات در هر تراشه اشاره کرد.
به گفته مدیرعامل شرکت توشیبا، این فناورى جدید 
مى تواند بهره ورى از اس اس دى هاى (SSD) شرکت 
و مصرف کنندگان را افزایش دهــد. میزان انبوهى از 
دستگاه هاى تراشه اى پانصد و دوازده گیگابایتى، از نیمه 

دوم سال 2017 مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت.
نقطه عطف دیگر در خصوص فناورى جدید این فلش 
ممورى ها، ظرفیت باالى صنعتى براى ایجاد تراشــه 
یک ترابایتى است که مى تواند شانزده طرح معمارى 
را در یک بسته فشرده جاى دهد. بنا به گفته مسئوالن 
شرکت توشیبا، این تراشــه یک ترابایتى از اواخر ماه 

آوریل فعال خواهد شد. 

اپلیکیشن قفل برنامه ها و 
مخفى سازى تصاویر

 AppLock Premium برنامه اى بى نظیر و در عین 
حال ســاده براى قفل کردن اپلیکیشن هاى نصب 
شده مخصوص دســتگاه هاى اندروید است. تنها 
کافیست برنامه هاى مورد نظر خود را انتخاب کرده 
و آن ها را به سه روش رمز عبور، الگو و در دستگاه 
هاى با اندروید 6,0 به وسیله اثر انگشت قفل کنید. 
بهتر اســت بدانید که اپ لوك تنهــا مختص قفل 
برنامه ها نمى باشد زیرا با توجه به سیستم حرفه اى 
و فناورى به کار رفته شده در آن قادر است که فایل 
هاى ویدئویى و تصاویر را به راحتى مخفى کرده و 
از حریم خصوصى تان به صورت ویژه اى محافظت 
کند. پــس از مخفى کردن فایل هــاى ویدئویى و 
تصاویر، آن ها دیگر در گالرى قابل مشاهده نبوده و 
براى دسترسى به آن ها باید وارد اپلیکیشن مذکور 
شده و از قسمت vault آن ها را مشاهده کنید.   بهتر 
اســت بدانید که این اپلیکیشــن براى اولین بار از 
سیســتمى به عنوان قفل محل سکونت بهره برده 
اســت به گونه اى که تنها در زمانى که در خانه و یا 
محلى خاص هستید مى توان به برنامه ها، تصاویر 
و فایل هاى ویدئویى مخفى شده دسترسى داشت 

؛ در غیر این صورت نمى توان آن ها را اجرا نمود.

استقبال از هدست 
واقعیت مجازى سونى 

هدست واقعیت مجازى کنسول بازى پلى استیشن 4 که 
مدت چندانى از عرضه آن نمى گذرد، بیشتر از حد انتظار 

مورد توجه قرار گرفته و با استقبال مواجه شده است.
این هدست که از ماه اکتبر در دسترس عالقمندان قرار 
گرفته اجراى بازى هاى ویدئویى به صورت سه بعدى و 

در قالب واقعیت مجازى را ممکن مى کند.
به گفته انــدرو هوس مدیر اجرایــى بخش تفریحات 
شرکت سونى از ابتداى عرضه تا به حال 915 هزار واحد 
از این هدست ها به فروش رفته و این در حالى است که 
سونى انتظار داشت تا اواسط آوریل امسال به رقم فروش 

یک میلیونى دست یابد.
ســونى مى گوید با توجه به استقبال زیاد از هدست یاد 
شــده قصد دارد دامنه تولید و عرضه آن را در فروشگاه 
هاى مختلف توسعه دهد و این روند از ماه آوریل توسعه 

مى یابد. 

بانک اطالعات خرید و فروش لوازم دست دوم مروا، اولین بازار تلفنى خرید و فروش لوازم دست دوم در ایران است که از 
طریق تماس تلفنى و یا مراجعه به وبسایت، فرصت جستجوى کاالى مورد نظر شما را از بین هزاران کاالى دست دوم با 
قیمت درخواستى شما فراهم نموده است. همچنین از طریق تماس با این سامانه، امکان فروش اجناس دست دوم با قیمت 
مدنظر شما نیز میسر گردیده است. از سراسر ایران اگر تمایل به خرید لوازم دست دوم دارید مى توانید با جستجو در گروه هاى 
مختلف، کاالى مورد نظر خود را بیابید و یا از طریق تماس با شــماره هاى ذکر شده و اعالم مشخصات کاالى مدنظر، 
فرصت انتخاب کاالى دست دوم مورد نظر را از بین کاالهاى موجود فراهم آورید. ضمناً مى توانید با تکمیل فرم تقاضاى 
ارسال پیامک، از کاالهایى که در آینده به سامانه افزوده مى شوند از طریق پیامک بر روى تلفن همراه خود مطلع گردید. 

اگر هم تمایل به فروش لوازم دست دوم خود را دارید، مى توانید ضمن تماس با شماره هاى ذکر شده و اعالم مشخصات 
کاالى مورد نظر، قیمت درخواستى کاال را نیز در اختیار این ســایت قرار دهید. کاالى معرفى شده توسط شما به بانک 

اطالعات خرید و فروش کاالى دست دوم مروا، افزوده مى شود تا به جویندگان کاال معرفى گردد.
http://www.chilazemdari.com :وب آدرس 

Walking War Robots بازى جدید و بســیار هیجان انگیز در ســبک بازى هاى اکشــن آنالین براى دســتگاه 

هاى اندرویدى اســت که اســتودیوى بازیســازى Pixonic LLC آن را به صورت رایگان در پلى اســتور عرضه 
نموده اســت. این بازى که ابتدا براى سیســتم عامل اى او اس عرضه شده بود توانســت به عنوان یکى از بهترین 
بازى هاى اپ اســتور انتخاب شــود که درآن شــما در یک شــش نفرى از ربات ها قرار خواهید گرفــت که باید 
با روبات هــاى دیگر در یک جنــگ تمام عیار شــرکت کنید و لحظات هیجــان انگیزى را در کنار دوســتان خود 
در سراســر جهان تجربه کنیــد! Walking War Robots شــما را با نســل جدیــد بازى هاى آنالیــن و تیمى 
اندروید آشــنا خواهد کرد و در آن شــما تمامى روبات هاى دشــمن را نابود مى کنید و با غارت منابع و وســایل با 
ارزش آن ها، تجهیزات جنگى و ســالح هاى خود را ارتقا مى بخشــید تــا توانایى طول مبارزه و ســرعت و دوام 
روبات هاى خــود را افزایش دهید! قدرت خود را در مپ ها و نقشــه هــاى مختلف ثابت کرده و با اســتراتژى ها و 
تاکتیک هاى منحصر به فــرد پیروزى را ازآن خود کنید و یکــى از بهترین بازى هاى آنالیــن اندرویدى را تجربه 

کنید! 

معرفى محصول

  آى تى ایران| برند موتــوروال که حــاال زیر 
مجموعه اى از شــرکت لنوو محســوب مى شــود، در 
کنفرانس جهانى موبایل در بارسلونا، موتو ماژول جدیدى 
 Amazon Alexa  را معرفى کرد که تجربه استفاده از
براى کاربران فراهم مى کند. کاربر با استفاده از این ماژول 
مى تواند از طریق گوشى هوشمند Moto Z خود مستقیما 

به این دستیار مجازى دسترسى داشته باشد.
موتو ماژول ها(Moto Mods) مانند یک ســرى لوازم 
جانبى قابل اتصال هســتند که همراه با گوشــى هاى 
هوشمند سرى زد معرفى شدند و کاربر مى تواند با استفاده 
از آنها امکانات جالب و متنوعى را در دسترس داشته باشد. 
مثال ماژول پخش موســیقى با کیفیت اســپیکرهاى
JBL (JBL SoundBoos، ویژگــى زومینــگ )

Hasselblad 10 x و یا پروژکتور مخصوص موبایل. 

موتو ماژول ها به گوشى هاى سرى زد این امکان را داده اند 
تا بتوانند مسیرى استثنائى را طى کنند و در بین کاربران، 

بسیار خاص و یونیک باشند.
حاال موتوروال با شراکت با آمازون موفق شد تا با استفاده 
از این موتو ماژول جدید، تجربه استفاده از دستیار مجازى 
الکســا را براى کاربران گوشــى هاى خود ممکن کند. 
الکساى شرکت آمازون، درســت مانند دیگر دستیاران 
هوشمند کار مى کند و قادر است بســیارى از کارهاى 
روزمره کاربران را انجام دهد مانند بررسى آب و هوا، چک 
کردن اخبار، کنترل ابزار هوشمند داخل خانه، سفارش و 
خرید محصوالت شرکت آمازون و غیره که تنها با اجراى 
دســتورات صوتى کاربر امکان پذیر خواهد شد. قیمت 
این ماژول هنوز اعالم نشده است اما از آنجا که کاربرد 

فوق العاده اى دارد مسلما ارزان نخواهد بود.
شرکت موتوروال همچنین اعالم کرده است که تا آخر 
امسال، دستیار مجازى الکسا به روى تمامى گوشى هاى 
این شرکت، به عنوان دستیار اصلى اضافه خواهد شد اما 
هنوز مشخص نیست که آیا این قابلیت براى گوشى هاى 

کنونى این شرکت نیز قابل دسترسى خواهد بود یا فقط 
مختص گوشى هایى است که قرار است در آینده معرفى 

شوند.
دومین موتو ماژولى که در این نمایشــگاه معرفى شد، 
Moto Power Pack بود که قادر است به گوشى هاى 

ســرى Z، 50 درصد شارژ باترى بیشــتر ارائه دهد و در 
صورت نیاز گوشى کاربر را به طور خودکار شارژ خواهد 
کرد. این ماژول قرار است از ماه مارس با قیمت 49 دالر 
به بازار عرضه شــود . ماژول هاى قبلــى در این زمینه 
 Turbo Power Mod و Wireless Charger Mod

هستند و این ســومین موتو ماژولى است که مربوط به 
شارژ گوشى هاى هوشمند است.

موتو ماژول بازى جدیدى نیز معرفى شد که قرار است در 
تابستان عرضه شود که گوشى هوشمند را عمال تبدیل 
به یک کنسول بازى مى کند. قیمت این ماژول نیز هنوز 

اعالم نشده است.
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بانک اطالعات 
خرید و فروش 
کاالى دست دوم

بازى هیجان انگیز 
و محبوب 
«نبرد روبات ها»  

 
فعال کردن قابلیت تأیید 
2 مرحله اى در واتس اپ 

با اســتفاده از پروتکل تاییدیه دو مرحله اى مى توانید 
امنیت حساب کاربرى واتس اپ خود را افزایش دهید. 

در ادامه مراحل انجام این کار را بررسى خواهیم کرد.
واتس اپ را باز کرده و به بخــش Settings و گزینه 

Account وارد شوید.

اگر از آخرین نسخه این اپلیکیشن استفاده مى کنید، 
گزینــه Two-Step Verification را مشــاهده 
خواهید کرد. اگر این گزینــه را پیدا نکردید واتس اپ 
 Two-Step Verification را بروزرسانى کنید. روى

تقه بزنید و آن را فعال کنید.
در ادامه از شما خواســته خواهد شد که یک گذرواژه 
شــش رقمى  را وارد کرده و بعد آن را تایید کنید. این 
گذرواژه باید با کلمه عبور امنیتى تلفن شــما متفاوت 

باشد.
در مرحلــه بعــد، آدرس ایمیل خــود را وارد کرده و 
 skip مجدد آن را تایید کنید. هر چند با انتخاب گزینه
مى توانید این مرحله را نادیده بگیرید، اما این کار توصیه 
نمى شــود. بدون اضافه کردن یک آدرس اى میل به 
حساب واتس اپ، شــما قادر نخواهید بود کلمه عبور 

خود را بازنشانى (reset) کنید.
روى دکمه Done تقه بزنیــد تا تاییدیه دو مرحله اى 

حساب شما فعال شود.  

تختخواب مفهومى 
داراى سینماى خانگى 

  آى تى ایران| یک استارت آپ لهستانى مدل 
 indiegogo مفهومى از یک تخت خواب را در ســایت

قرار داده که نوعى سینماى خانگى است. 
این تخت خواب داراى یک سایبان است که پرده نمایش 
را روبه روى فرد باز مى کند ولى ماجرا این است که این 
تخت مجهز به سیستم صوتى و پخش فیلم از طریق یک 

پروژکتور HD هم هست. 
این تخت خواب iNyx نام دارد و در حال حاضر قیمت آن 
4999 دالر است اما سازندگان معتقدند در هنگام تولید 

انبوه قیمت آن بین 1000 تا 2000 دالر خواهد شد. 
این تخت خــواب از چهارطرف قابلیت اســتتار دارد 
و بنابراین مثــال مى توان در مقابل نور خورشــید هم 

محافظت کرد. 
این تخت خواب مجهز به سیستم پنج نقطه اى صوتى و 
همچنین نور LED است و مى توان رنگ هاى مختلفى را 
به آن نورها داد. سیستم نورى این تخت هم روى سقف و 
هم در زیر آن تعبیه شده است. این تخت خواب همچنین 

داراى محفظه نگه دارى نوشیدنى هم هست. 
این تخت از نوع King Size بوده و دو اندازه آن 180 در 

200 سانتى متر یا 193 در 203 سانتى متر است. 
 Blind سیستم پرده هاى محافظ این تخت خواب از نوع 
بوده به این معنى که در صورت کشــیده شدن قابلیت 

دیدن از بیرون ندارد.

ترفند

فناورانه
رامین مشکاه

 شــرکت هوآوى در جریان کنفرانس خود در کنگره 
جهانى موبایل 2017 از دو گوشــى هوشمند هوآوى 
پــى 10 (Huawei P10) و هوآوى پــى 10 پالس 
(Huawei P10 Plus) در کنار دو اسمارت واچ هوآوى 
واچ 2 (Huawei Watch 2) و هوآوى واچ 2 کالسیک 

(Huawei Watch 2 Classic) رونمایى کرد. 
ســرانجام کنفرانس مطبوعاتى هوآوى هم در جریان 
 MWC 2017 کنگره جهانى موبایل یا همان نمایشگاه
برگزار شــد و این شرکت چینى با دســت پر پا به این 
کنفرانس نهاد! هوآوى در جریان کنفرانس خود از دو 
گوشى هوشمند هوآوى پى 10 و هوآوى پى 10 پالس 
و همچنین نســل جدید اســمارت واچ هایش یا لقب 
هوآوى واچ 2 که، شامل دو نسخه مى شود، رونمایى 
کرد. با ساعت هوشمند هوآوى واچ 2 شروع مى کنیم!

2 از  صفحــه هــوآوى واچ 
نمایشى دایره اى 

شــکل و 1.2 اینچى با وضوح تصویــر 390 در 390 
پیکســل بهره مى برد. تراشــه اى که در این ساعت 
هوشمند استفاده شده، تراشه اسنپدراگون ویر 2100 
(Snapdragon Wear 2100) است. ساعت هوشمند 
هوآوى واچ 2 از حافظه داخلــى 2 گیگابایتى و باترى 
 LTE 420 میلى آمپر ساعتى بهره مند بوده و از اتصال
 ،GPS پشتیبانى مى کند. از ساعت هوشمند به سنسور
سنســور ضربان قلب و چیپ NFC مجهز اســت و 
استاندارد ضد آب IP68 را به همراه دارد. سیستم عامل 
پیش فرض نصب شــده بر روى این اسمارت واچ هم 

اندروید ویر 2.0 (Android Wear 2) است.
در سمت مقابل هوآوى واچ 2 کالسیک قرار دارد که 
عینا مشخصات فنى مشابه با هوآوى واچ 2 اورجینال 
را ارائه مى کند، اما از اتصال LTE پشــتیبانى به عمل 
نمى آورد. بنابراین از نظر مشخصات فنى تفاوت اصلى 
هوآوى وى 2 اورجینال با هوآوى واچ 2 کالسیک در 
پشتیبانى نســخه اورجینال این محصول از ارتباط 
LTE خالصه مى شود. اما اگر از 

مشخصات فنى 

آن ها صرف نظر کنیم، هــوآوى واچ 2 از نظر ظاهرى 
و سبک طراحى با هوآوى واچ 2 کالسیک تفاوت هاى 
محسوســى دارد. براى مثال هواوى واچ 2 از طراحى 
اسپرت بهره مى برد و به بندهاى ســیلیکونى مجهز 
است، اما هوآوى واچ 2 کالســیک با بند چرمى روانه 
بازار مى شــود. متاســفانه هوآوى در حال حاضر هیچ 
اطالعات دقیقى در رابطه بــا زمان عرضه و قیمت دو 

ساعت هوشمند جدید خود منتشر نکرده است.
اما نوبت به پرچمداران ســال 2017 هوآوى مى رسد. 
همانطــور که پیش بینــى مى کردیم، هــوآوى از دو 
گوشى هوشمند هوآوى پى 10 و هوآوى پى 10 پالس 
رونمایى کرد. از گوشى هوآوى پى 10 شروع مى کنیم. 
این گوشى هوشمند که نسخه اصلى پرچمدار شرکت 
هوآوى است به نمایشگرى 5.1 اینچى با وضوح تصویر 
1920 در 1080 پیکسل یا اصطالحا فول اچ دى مجهز 
است و تراکم پیکسلى آن به 431 پیکسل در هر اینچ 
مى رسد. سیستم روى چیپ (SoC) کرین 960 در قلب 
این گوشى به کار رفته و رم دستگاه ظرفیت 4 گیگابایتى 
دارد. حافظه داخلى پیش فرض 64 گیگابایتى، قابلیت 
پشــتیبانى از حافظه SD، دوربین اصلى دوگانه 12 و 
20 مگاپیکسلى، دوربین سلفى 8 مگاپیکسلى، باترى 
3200 میلى آمپر ســاعتى، پورت یواس بى نوع ســى 
(USB Type C) و سیستم عامل اندروید 7 نوقا در کنار 
رابط کاربرى EMUI 5.1 سایر مشخصات فنى گوشى 

هوشمند هوآوى پى 10 را شامل مى شوند.
در سمت مقابل گوشى هوشمند هوآوى پى 10 پالس 
قرار دارد که به نمایشگرى 5.5 اینچى با وضوح تصویر 
2560 در 1440 پیکسل مجهز است و تراکم پیکسلى 

534 پیکســل در هر اینچ را ارائه مى کند. تراشه کرین 
960، رم 6 گیگابایتى و حافظه داخلى پیش فرض 128 
گیگابایتى هم سایر مشخصات فنى این اسمارتفون را 
تشکیل مى دهند. این گوشــى همچنین قرار است در 
نسخه اى دیگر با رم 4 گیگابایتى و حافظه داخلى 64 
گیگابایتى عرضه شود. در هر حال، خوشبختانه هوآوى 
پى 10 پالس هم از حافظه SD پشــتیبانى مى کند و 
به دوربین دوگانه 12 و 20 مگاپیکســلى مجهز است. 
دوربین سلفى دستگاه 8 مگاپیکســلى در نظر گرفته 
شده و باترى آن 3750 میلى آمپر ساعتى خواهد بود! 
پورت یواس بى نوع سى و سیستم عامل اندروید 7 نوقا 
در کنار رابط کاربرى EMUI 5.1 هم سایر مشخصات 
فنى گوشى هوشمند هوآوى پى 10 پالس را تشکیل 

مى دهند.
در نهایت باید اشــاره کنیم که هر دو گوشى هوآوى 
پى 10 و هوآوى پى 10 پالس به اســکنر اثر انگشت 
کاربــر در درون دکمه هوم (Home) مجهز هســتند 
و هوآوى مدعى شده که اســکنر به کاررفته در این دو 
گوشى سرعت عمل و دقت بسیار عالى دارد. متاسفانه 
دو گوشى نام برده شده از اســتاندارد ضد آب بهره مند 
نیستند یا حداقل هوآوى صحبتى در مورد این ویژگى 
دو پرچمدارش نکرده است. دو پرچمدار جدید هوآوى 
قرار اســت در رنگ هاى متنوعى شــامل هفت رنگ 
ســفید، آبى، طالیى، مشــکى، نقره اى، رزگلد و سبز 
روانه بازار شــوند. قیمت هوآوى پى 10 و هوآوى پى 
10 پالس به ترتیب برابر بــا 685 و 738 دالر عنوان 
شــده اند و هر یک به ترتیــب 145 و 165 گرم وزن

 دارند. 

موتوروال و آمازون براى موتو زد ماژول مى سازند

م ى روع چ وىو و و ر
2 از صفحــه هــوآوى واچ 

نمایشى دایره اى 

ى و ى ر ز ن ر ور ى
2 کالسیک در 2 اورجینال با هوآوى واچ 2هوآوى وى 2
پشتیبانى نســخه اورجینال این محصول از ارتباط
LTE خالصه مى شود. اما اگر از

مشخصات فنى

رونمایى هوآوى رونمایى هوآوى 
از از 22  اسمارتفون و   اسمارتفون و 22  اسمارت واچ  اسمارت واچ

M
ot

o 
M

od
s A

cc
es

so
rie

s



بین المللبین الملل 2891چهارشنبه11اسفند ماه 1111

  باشگاه خبرنگاران جوان | در سال 2004، 
یک کیف و لپ تاپ حــاوى برنامه هــاى محرمانه از 
«استوارت نیل» مســئول مطبوعاتى کاخ باکینگهام به 
ســرقت رفت. یکى از برنامه ها با نام رمز «عملیات پل 
لندن» مشخص شده بود و به تشریح تدابیر طبقه بندى 

شده مراسم مرگ ملکه الیزابت دوم مى پرداخت.
بر اســاس این طرح، در مراسم درگذشــت ملکه، کاخ 
باکینگهام 12 روز عزاى عمومى اعالم خواهد کرد. یک 

سایت ویژه براى انتشار اخبار لحظه به لحظه راه اندازى 
مى شود. 

در روز مــرگ ملکه، خبرگزارى هــاى انگلیس از جمله 
تمامى شبکه هاى بى بى سى به مدت 24 ساعت صرفا 
به مخابره اخبار مربوط به درگذشــت ملکه و بسته هاى 
خبرى از پیش ضبط شده درباره وى خواهند پرداخت و 
برنامه هاى عادى خود را لغو مى کنند. هنگامى که آخرین 
پادشاه انگلیس در ســال 1952 درگذشت، برنامه هاى 

کمدى بى بى سى به طور کامل کنار گذاشته شد.
در بخش دیگرى از طرح «عملیات پل لندن» آمده است: 
جسد ملکه در سالن اصلى «وســت مینیستر» به مدت 
3 روز قرار مى گیرد؛ این زمان براى خاندان ســلطنتى 
انگلیس 3 روز بوده و احتمال دارد در مورد ملکه الیزابت 
دوم افزایش یابد. جمعیت عزاداران با حضور در خیابان 
مقابل کاخ باکینگهام، با تقدیم دسته گل، مراتب احترام 

خود را به جا مى آورند.
پس از اعالم مرگ ملکه، شوراى جانشینى سلطنت، شاه 
جدید را معرفى مى کنند، ولى زمان تاجگذارى به چند ماه 

پس از مرگ ملکه موکول خواهد شد. 

  ایرنا | دونالد ترامپ رئیس جمهورى آمریکا در 
ادامه توییت هاى صبحگاهى خود، در توییت جدیدى به 
آگهى تلویزیونى نیویورك تایمز واکنش نشان داد و این 

روزنامه را به درج واقعیات و اخبار منصفانه توصیه کرد.
وى نوشــت: براى اولین بــار، این نیویــورك تایمز 
ناموفق یک آگهــى (از نوع بدش) را منتشــر مى کند 
تا وجهه رو به شکســت خــود را نجــات دهد. تالش 
کنید اخبار را بــه نحــوى منصفانه و واقعى منتشــر

 کنید. 
ترامپ بــه برخــى ازاصحاب رســانه اجــازه حضور 
در نشســت خبرى روز جمعه کاخ ســفید را نداد و این 
مســاله با واکنش مطبوعــات آمریکا رو به رو شــد، 
به نحــوى که نیویــورك تایمز تصمیــم گرفت اقدام 
ترامپ را با قرائت یک آگهى در مراســم اسکار تالفى

 کند.
نیویورك تایمز این آگهى را با هزینه اى باال در جریان 
مراسم اســکار در مورد آنچه ترامپ در انتقاد از حقیقت 

رسانه هاى آمریکا توصیف کرده است، پخش مى کند.
در آگهى نیویورك تایمز آمده: حقیقت این اســت که 
کشــورمان (آمریکا) بیش از هر زمان دیگرى دو پاره 

شده است.
رئیس جمهورى آمریکا روزنامه نیویورك تایمز را یک 

نشریه ناکام دانسته است. 
ترامپ همچنین در توییت دیگــرى در مورد انتخابات 
کمیته ملى دمکرات هاى آمریکا اظهارنظر کرد و رقابت 

این کمیته براى تعیین رئیس جدید آن را متقلبانه خواند.
وى نوشت: رقابت براى ریاست کمیته ملى دمکراتیک، 
کامال تقلب آمیز اســت. رفقاى برنى (سناتور دمکرات 
آمریکا) همچون خودش اصال شانسى نداشتند. کلینتون، 

پرز را مى خواست. 
تام پرز وزیــرکار دولت باراك اوبامــا رئیس جمهورى 
ســابق آ مریکا با اختالف اندکى برکیت الیسون (عضو 
کنگره از مینه ســوتا) در انتخابات کمیته ملى دمکرات 
ها براى تعیین رئیس جدید این کمیته پیروز شــد. برنى 
سندرز ســناتور دمکرات آمریکا از الیسون حمایت کرده

 بود.
هیالرى کلینتــون نامزد دمکــرات هــا درانتخابات 
ریاســت جمهورى آمریکا، رســما از فردى در رقابت 
انتخاباتى کمیتــه ملى دمکــرات ها حمایــت نکرد، 
هرچند وى و پرز از متحدان سیاســى دیرینه به شــمار

 مى روند.
تام پرز ســال گذشــته در جریان رقابت هــاى درون 
حزبــى آمریکا بــراى انتخابات ریاســت جمهورى، از 
کلینتــون در برابــر ســندرز (رقیــب وى) حمایــت

 کرد. 
ترامپ بارها مدعى شــده که رقابــت دمکرات ها براى 
ریاست جمهورى به نفع کلینتون و به ضرر سندرز مورد 

تقلب کارى قرار گرفته است.
وى همچنین از ادعاى مشابهى براى توصیف رقابت خود 
با کلینتون در جریان انتخابات ریاست جمهورى آمریکا 

استفاده کرده است.

  مهر | رابرت موگابــه رئیس جمهورى زیمبابوه 
در میان هــواداران خود گفت که اگــر حزب متبوع وى 
تشخیص دهد که دیگر وقت بازنشستگى وى فرا رسیده، 

او مخالفتى با تصمیم حزب نخواهد کرد.
رابرت موگابه رئیس جمهــورى زیمبابوه گفت که وى 
ممانعتى براى تعیین جانشین براى خود نخواهد داشت 
و اگر حزب متبوع وى یعنى زانو – پى اف روزى احساس 
کند که دیگر وقت بازنشسته شدن وى فرا رسیده، حزب 

مى تواند تشکیل جلسه اضطرارى داده و رهبرى جدید 
براى خود و این کشور انتخاب کند.

رابرت موگابه که این هفته وارد ســن 93 سالگى شد، 
از زمان استقالل این کشــور از بریتانیا در سال 1980، 

ریاست جمهورى این کشور را بر عهده دارد.
موگابه این هفته جشن تولد خود را در مدرسه اى واقع در 
شهر بوالوایو و در میان استقبال هزاران تن از طرفدارن 

خود جشن گرفت.

  آریا | ممکن اســت هلند در ماه هاي آینده واحد 
پولی خود را تغییر دهد و از حوزة یورو خارج شود.

 در حالی که تنها یک ماه به انتخابات مجلس هلند مانده، 
نمایندگان این کشور کمیسیونی را براي بررسی امکان 

خروج از منطقه یورو تشکیل داده اند.
این کمیسیون به دنبال بررسی این موضوع است که آیا 
هلند همچنان به استفاده از واحد پول یکسان «یورو» 

ادامه بدهد یا خیر.
این پیشنهاد توسط حزب دموکرات مسیحی، مهم ترین 

حزب مخالف دولت، مطرح و به اتفاق آرا تصویب شد.
پیتر اُمتســیخت، یکی از نماینــدگان حزب دموکرات 
مسیحی، گفت این کمیســیون امکان کناره گیري از 

منطقه یورو و چگونگی این روند را بررسی می کند.
وي افزود تقاضا براي تشکیل چنین کمیسیونی پس از 
آن مطرح شد که نرخ بهرة بســیار پایین بانک مرکزي 
اروپا باعث نگرانی پس انــداز کنندگان هلندي، به ویژه 
بازنشستگان شــد و تردیدهایی را دربارة قانونی بودن 

برنامه هاي خرید اوراق قرضۀ این بانک به وجود آورد.
نتایج بررسی هاي این کمیســیون طی چند ماه آینده و 

پس از انتخابات مجلس ارائه خواهد شد.
در حالی که بسیاري از رأي دهندگان هلندي با حفظ کردن 

واحد پولی «یورو» موافق اند، احزاب راست افراطی در این 
کشور از تغییر واحد پولی یکسان استقبال می کنند.

امکان تغییر واحد پول در هلند در حالی مطرح شــد که 
نظرسنجی ها نشــان می دهند پس از رأي مردم بریتانیا 
به خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا، در برخی کشورهاي 
دیگر میزان محبوبیت احزاب راست گراي افراطی افزایش 
یافته و این احزاب به دنبال دست یافتن به نتایج مشابهی 

در کشورهاي خود هستند.
ایدة واحد پول یکسان، نخستین بار توسط ژاك دلور، وزیر 

اقتصاد پیشین فرانسه که از سال 1985 تا 1995، ریاست 
کمیســیون اروپا را به عهده داشــت، ارائه شد. هدف از 
تشکیل واحد پول یکسان تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادي 
بود. استفاده از «یورو» در اول ژانویه سال 2002 رسماً در 
کشورهاي آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، هلند و 

بسیاري از کشورهاي اروپایی دیگر آغاز شد.
منطقه یورو یک اتحادیه پولی متشکل از 19 کشور از 28 
کشور اتحادیه اروپاست که اعضایش از یورو به عنوان ارز 

مشترك استفاده می کنند.

  فارس| نتایج تازه ترین نظرسنجى در فرانسه از عدم 
حضور بى سابقه نامزدهاى سوسیالیست و جمهورى خواه این 
کشــور در دور دوم انتخابات ریاست جمهورى آتى و دوئل 

نهایى لوپن و ماکرون خبر داد.
نتایج تازه ترین نظرسنجى مؤسســه «کانتر سوفر» براى 
روزنامه فرانســوى فیگارو حاکى از آن است که «فرانسوآ 
فیون» نامزد جناح راست فرانسه در دور نخست انتخابات 
ریاست جمهورى فرانسه از گردونه رقابت ها حذف خواهد 
شد.براساس این نظرسنجى، فرانسوآ فیون در دور نخست 
انتخابات ریاســت جمهورى فرانسه از ســایر رقباى خود 
شکســت خورده و از گردونه رقابت ها حذف خواهد شد و 
«مارین لوپن» رهبر حزب راســت جبهه ملى و «امانوئل 

ماکرون» نامزد مســتقل انتخابات با کسب به ترتیب 27 و 
25 درصد آراء به دور دوم راه خواهند یافت و به دوئل نهایى 

خواهند پرداخت.
بنابر اعالم این مؤسسه نظرسنجى، براى نخستین بار نتیجه 
دور نخست انتخابات ریاست جمهورى 2017 شگفت انگیز 
و جالب توجه خواهد بود چرا که هیچیک از نامزدهاى حزب 
سوسیالیست و جمهورى خواه در دور دوم انتخابات حضور 
نخواهند داشــت و این در تاریخ انتخابات فرانســه امرى 
بى سابقه است.انتخابات ریاست جمهورى آتى فرانسه طى 
روزهاى 23 آوریل (3 اردیبهشت 96) و 7 ماه مى 2017 (17 
اردیبهشت 96) براى تعیین سکان دار بعدى کاخ الیزه برگزار 

خواهد شد.

  تسنیم| رئیس جمهــورى موقــت کــره 
جنوبى زمــان دو ماهه براى تحقیق درباره رســوایى 

رئیس جمهورى تعلیق شده این کشور را تمدید نکرد.
هوانگ کو آن، رئیس جمهور موقت کره جنوبى به طور 
رســمى مخالفان رئیس جمهور تعلیق شده کره را که 
امیدوار به تمدید تحقیقات درباره رســوایى وى بعد از 

دوره 70 روزه بودند، ناامید کرد.
دادستان ویژه درخواست 30 روز مهلت بیشتر براى به 
نتیجه رساندن تحقیقات و همچنین بازجویى شخص 
پارك گئون هائه (رئیس جمهورى تعلیق شده) را کرده 
بود که به سوء استفاده از قدرتش به نفع بستگان خود 

متهم شده است.
منشى مطبوعاتى هوانگ تصمیم گیرى دراین باره را 
بسیار سخت خواند و هدف از آن را کمک به ایجاد ثبات 
در امور دولتى خواند.پارك گئون هائه درحال حاضر و تا 
پیش از خروج از قــدرت داراى مصونیت بوده و انتظار 
مى رود دادگاه قانون اساسى تا اواسط ماه مارچ درباره 
استیضاح وى تصمیم گیرى کند.اعتراضات سراسرى 
به سوءاســتفاده رئیس جمهورى کره جنوبى از قدرت 
همچنان ادامه دارد. طى روزهاى گذشته صدها هزار 
نفر در سئول خواستار استیضاح پارك گئون هائه رئیس 

جمهور کره جنوبى شدند.

سران برخى مجالس کشورهاى اروپایى    ایسنا|
طى نامه اى سرگشــاده خواهان ایجــاد اتحادیه فدرال 

اروپایى شدند.
در این نامه نماینده مجالس 4 کشور فرانسه، ایتالیا، آلمان 
و لوکزامبورگ اظهار کردند که همکارى بیشــتر الزمه 
رویارویى با مشکالتى است که هیچ یک از کشورهاى 
اتحادیه اروپا به تنهایى نمى توانند با آن مقابله کنند. این 
مقامات از مهاجرت،  تروریسم و تغییرات آب و هوایى به 

عنوان این مشکالت یاد کردند.
در این نامه آمده اســت: اکنون زمانى اســت که باید به 
سمت سازگارى و همکارى سیاســى بیشتر و تشکیل 
یک اتحادیه فدرال اروپایى با داشتن قدرت بیشتر حرکت 
کرد. ما مى دانیم که چشم انداز تشکیل چنین اتحادیه اى 
مقاومت هاى بســیارى را برمى انگیزد اما انفعال برخى 
نباید سبب فلج تمام افراد شود. کسانى که به ایده آل هاى 
اروپایى اعتقاد دارند باید بتوان به آنها به جاى مشــاهده 

ناامیدانه غروب و سقوط، زندگى جدیدى داده شود.
نویسندگان این نامه همچنین هشــدار دادند که پروژه 
همکارى بیشــتر اروپا در حال حاضر بیش از هر زمان 
دیگرى با باال بودن نرخ بیکارى و مشکالت مهاجرتى که 
منجر به خیزش جنبش هاى پوپولیستى و ناسیونالیستى 
شده روبرو است. اتحادیه اروپا در همین حال باید با این 
حقیقت دست به گریبان شود که یکى از اعضاى مهم آن 
یعنى بریتانیا پس از برگزارى یک رفراندوم ملى تصمیم 
به خروج از این بلــوك گرفت. روز گذشــته تعدادى از 
کشورهاى اتحادیه اروپا از جمله آلمان،  فرانسه و ایتالیا 

از لندن خواستند تا هزینه جدایى خود از اتحادیه اروپا را 
پرداخت کند.

این نامه در حالى منتشر مى شود که قرار است 17 مارس 
به منظور بزرگداشت شصتمین سالگرد توافق رم روساى 
مجالس اروپایى در این شــهر گردهم آیند؛ توافقى که 
جامعه اقتصادى اروپا را شــکل داد. این توافق از سوى 
6 کشور بلژیک، فرانســه، ایتالیا،  لوکزامبورگ، آلمان و 
هلند در سال 1957 به امضا رســید و راه را براى توافق 
ماستریخ و پس از آن تشکیل اتحادیه اروپا در سال 1991 

هموار کرد.
 با این حــال الزم به ذکر اســت که همکارى بیشــتر 
کشــورهاى اروپایى به طور قطع از ســوى تعدادى از 
احزاب کشــورهاى این قاره به چالش کشیده مى شود؛ 
احزابى که انتخابات پیش رو ممکن است آنها را به قدرت 

نزدیکتر کند.

 سخنگوى دولت بریتانیا با برگزارى یک همه پرسى 
جدید براى استقالل اســکاتلند به شدت مخالفت 

کرده است.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، سخنگوى دولت 
بریتانیا امروز دوشنبه در سخنانى ضمن مخالفت با 
برگزارى همه پرسى جدید استقالل اسکاتلند تاکید 
کرد: تهدید همه پرســى جدید استقالل اسکاتلند، 
در حال ایجاد نااطمینانــى و تفرقه غیرضرورى در 

کشور است.
اظهارات سخنگوى دولت بریتانیا در حالى است که 
ملى گراهاى اســکاتلند براى درخواست برگزارى 
یک همه پرســى دیگر براى استقالل از پادشاهى 

متحد آماده مى شوند.
این مقام دولت بریتانیا تصریح کرد: ســئوال این 
نیست که آیا مى توان همه پرسى دوم را برگزار کرد 
یا نه، تنها باید یک همه پرسى وجود داشته باشد و 

پاسخ روشن نیز این بوده است، نه.
وى افزود: مردم اســکاتلند در همه پرسى 2014 
میالدى تصمیــم گرفتند تا در پادشــاهى متحد 
باقى بمانند و همه شواهد نشان مى دهد که مردم 
اسکاتلند در شــرایط فعلى همه پرسى دیگرى را 

نمى خواهند.
این در حالى است که منابع نزدیک دولت ادینبورگ 
اعالم کردند که دولت اســکاتلند مطمئن است که 
مى تواند در همه پرســى جدید استقالل از بریتانیا 
به پیروزى برسد و برگزارى یک همه پرسى دیگر 
را طى ســال آینده مد نظر قرار خواهد داد، آن هم 
زمانى کــه بریتانیا روند خــروج از اتحادیه اروپا را 

آغاز مى کند.
مردم اسکاتلند در همه پرسى ژوئن سال گذشته به 
ادامه حضور در اتحادیه اروپا راى دادند ولى بریتانیا 
به طور کلى خواســتار خروج از این اتخادیه شده 
است.مردم اسکاتلند در همه پرسى 2014 میالدى 
با اختالف 10 درصدى با اســتقالل این کشور از 

پادشاهى متحد مخالفت کردند.

عضو حزب دموکراتیک آزاد آلمان بررسى کرد

امکان سنجى پیروزى مرکل در
 انتخابات 2017 آلمان

تاریخ سیاسى آلمان نشان داده است که مهره چینى در 
نظام سیاسى این کشور معطوف به یک حزب مشخص 
نخواهد بود و ترکیب این دو نمى تواند تا حدود زیادى بر 

روى وقایع و روندها تاثیرگذار باشد.
«هولگرا اشتراالو» عضو حزب دموکراتیک آزاد آلمان 
در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به وضعیت سیاسى «آنگال 
مرکل» صدراعظم جمهورى فدرال آلمان در انتخابات 
سال 2017 این کشور اظهار کرد: باتوجه به نظر شخصى  
خود و خارج از دیدگاه حزب سیاســى که به آن منتسب 
هستم باید بگویم که آنگال مرکل در جمهورى فدرال 
آلمان توانسته عملکرد خوبى از خود در این کشور نشان 
دهد و از این جهت وجهه حزب دموکرات مســیحى را 
تا حد زیادى برجســته کرده اســت. از این رو، با توجه 
به حمایتى که مــردم آلمان از مرکل صــورت دادند، 
باید بگوییــم که حزب دموکرات مســیحى به رهبرى 
صدراعظم آلمان توانســته اســت از موانع سال هاى 
اخیر اروپا و پس از آن آلمان عبور کند و همین موضوع 

مى تواند کارنامه خوبى از وى به نمایش بگذارد.
وى با تاکید بر ساختار سیاســى آلمان و حضور احزاب 
گوناگون در این بین اظهار کرد: آلمان داراى ســاختار 
سیاسى مدون و مشخص است که نهایتًا این وضعیت 
مى تواند تشــکیل دولت را رقم بزند. بــه گونه اى که 
پیروزى «فرانک والتراشتاین مایر» که در گذشته وزیر 
خارجه آلمان بــوده و در حالت فعلى بــه عنوان رئیس 

جمهورى این کشور برگزیده شده است، نشان مى دهد 
که حزب سوسیال دموکرات آلمان توانسته قدرت بگیرد 
و بدون تردیــد صدراعظم آینده آلمــان از حزب دیگر 
خواهد بود. به بیانى گویاتر، تاریخ سیاسى آلمان نشان 
داده اســت که مهره چینى در نظام سیاسى این کشور 
معطوف به یک حزب مشــخص نخواهد بود و ترکیب 
این دو نمى تواند تا حدود زیادى بر روى وقایع و روندها 

تاثیرگذار باشد.
وى در پایان در پاسخ به این که ورود «مارتین شولتز» 
به انتخابات 2017 آلمان تا چه حد مى تواند آراء مرکل 
را کاهش دهد، گفت: مارتین شــولتز بــه دلیل حضور 
در مقام رئیــس پارلمان اروپایى در داخل کشــورهاى 
اتحادیه اروپا یک چهره شــناخته شــده محســوب 
مى شــود و با توجه به اینکه با اشــتاین مایر هم حزبى 
به حســاب مى آید، قطعًا شــانس خوبى براى کسب 
مقام صدراعظمــى دارد. در مقابل آنگال مرکل از حزب 
دموکرات مسیحى آلمان با توجه به وضعیتى که تشریح 
شد، شــانس خوبى براى انتخاب مجدد دارا است. لذا 
با توجه به نزدیک شــدن انتخابــات 2017 آلمان باید 

منتظر اتفاقات و سخنان نامزدها در هفته ها و ماه هاى 
آینده باشــیم؛ چراکه در آنجا مشخص مى شود 

کدامیک از نامزدها شــانس بیشــترى
 خواهند داشت.       

توصیه ترامپ به نیویورك تایمز: 

درخواست براى تشکیل اتحادیه فدرال 
کشورهاى اروپایى

نفوذ روزافزون احزاب ملی گرا در هلند

 دوئل کنندگان نهایى انتخابات ریاست جمهورى فرانسه

افشاى برنامه هاى محرمانه 
مراسم درگذشت ملکه انگلیس

موگابه:   در صورت تشخیص حزب، استعفا خواهم کرد

خشم مخالفان 
رئیس جمهور کره جنوبى

نباید همه پرسى براى 
اسکاتلند برگزار شود
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برگزیده شده است، نشان مى دهد 
وکرات آلمان توانسته قدرت بگیرد

اعظم آینده آلمــان از حزب دیگر 
گویاتر، تاریخ سیاسى آلمان نشان

ه چینى در نظام سیاسى این کشور 
 مشــخص نخواهد بود و ترکیب 
دود زیادى بر روى وقایع و روندها 

 به این که ورود «مارتین شولتز» 
مان تا چه حد مى تواند آراء مرکل 
 مارتین شــولتز بــه دلیل حضور 
مان اروپایى در داخل کشــورهاى 
هره شــناخته شــده محســوب 
ه اینکه با اشــتاین مایر هم حزبى 
 قطعًا شــانس خوبى براى کسب 
ارد. در مقابل آنگال مرکل از حزب 
مان با توجه به وضعیتى که تشریح 
براى انتخاب مجدد دارا است. لذا 
7ـدن انتخابــات 2017 آلمان باید
ان نامزدها در هفته ها و ماه هاى 

دشود ه در آنجا مشخص مى 
شــانس بیشــترى

م

منصف باشید 
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چهل تکه

کروکودیلــى در باغ    باشگاه خبرنگاران جوان |
وحش مخصوص جانوران خزنده سانداکان در کشور مالزى 
پاى یکى از نگهبانان این باغ وحش را کــه از پرندگان آنجا 

مراقبت مى کرد، با دندان هایش کند.
این نگهبان 35 ساله در این باغ وحش به صورت نیمه وقت کار 
مى کند و در آن مکان مسئولیت نگهدارى از پرندگان را بر عهده 
دارد که در آن زمان خاص یکى از دیگر نگهبانان از او خواسته 

بود تا به کروکودیلى به نام «بوجانگ الپوك» غذا بدهد.
نگهبان 35 ساله در زمانى که به این خزنده 5/5 مترى و 800 
کیلویى غذا مى داد، پوزه اش را نوازش کرد که خزنده غول پیکر 
هم پاى راست این نگهبان را گرفت و آن را با دندان هایش کند.

تصویرى از خودروى پرایدى را    جام جم آنالین |
مشاهده مى کنید که گویا سرعت زیاد این ماشین باعث به 

پرواز درآمدن آن شده است.
پراید یکى از قدیمى ترین خوردروهایى اســت که هنوز در 
کشورمان با اقبال مردم روبه رو مى شود و در صدر خریدهاى 

مشتریان است.
تولید این خودرو از سال 72 در شرکت ســایپا آغاز شده و 

کماکان نیز این خودرو مونتاژ مى شود.
در این تصویر، این خودرو را در حالى مشاهده مى کنید که 
سر از دیوارى در روستاى «نسران»  از توابع بخش مرکزى 

شهرستان نطنز در استان اصفهان در آورده است.

  باشگاه خبرنگاران جوان | پسر ده ساله اهل سیدنى 
به وسیله خطرناك ترین عنکبوت جهان در استرالیا گزیده شد اما 
پس از آنکه پادزهر به وى تزریق شد، توانست از مرگ جان سالم 

به در ببرد.
پس از آنکه عنکبوتى از نوع «فانل وب» دست «متیو میشل» را 
گاز گرفت، بدن او شروع به تعریق کرد و از دهانش کف خارج شد.

«درن میشل» پدر متیو این کودك خیلى سریع او را به بیمارستان 
منتقل کرد و دوز باالیى از پادزهر که در تاریخ این کشور بى نظیر 
بوده است، به متیو تزریق شد.«پارك خزندگان استرالیا» از مردم 
خواسته که این عنکبوت هاى خطرناك را نکشند و آنها را به این 

مجموعه تحویل دهند تا بتوان به وس یله آنها پادزهر تهیه کرد.

حمله خطرناك ترین وقتى پراید پرواز مى کند! عاقبت نوازش کروکودیل 
عنکبوت جهان به پسر 10 ساله  030201

یک باند چهار نفره ســرقت که میانگین ســنى آنها به 
19 سال هم نمى رسد، پس از ماه ها گوشى قاپى توسط 
مأموران آگاهى تهران دستگیر شدند که در گزارش پیش 
رو در مورد انگیزه ها، چگونگى سرقت و... این باند جوان 

مى خوانید.
یک تیم چهار نفره سرقت گوشى که سن آنها از 19 سال 
بیشتر نیست، پس از شش ماه گوشــى قاپى در شرق، 
مرکز و شمال شهر تهران توســط پلیس آگاهى تهران 
بزرگ دستگیر شدند. افراد این تیم در یک آرایشگاه که 
متعلق به «امید» بود با یکدیگر آشنا مى شوند و پس از آن 
شب ها با قرار گذاشتن در قهوه خانه اى در جنوب تهران 
براى محل سرقت ها برنامه ریزى مى کردند. بعد از سرقت 
در میان کوچه پس کوچه هاى پایین شهر این گوشى ها 
را مى فروختند بــه این امید که بتواننــد زندگى بهترى 

داشته باشند.
«بهزاد» که به نظر سرشاخه این تیم چهار نفره مى آید، به 

سئواالت ایلنا اینگونه پاسخ داد:
خودت را براى ما معرفى کن؟

بهزاد هستم، 19 ساله و در محله نازى آباد تهران بزرگ 
شده ام و هنوز هم در آنجا زندگى مى کنم.

چندمین بار اســت که دســتگیر 
مى شوى؟

اولین بار.
چند وقت است که سرقت مى کنى؟

از اولین روزى که سوار بر موتور براى سرقت موبایل رفتم 
تقریباً شش ماه مى گذرد. تمام این مدت با موتور رفیقم به 
سرقت مى رفتیم ولى چند روز پیش توانستم یک موتور 

براى خودم بخرم.
در این مدت چند گوشــى سرقت 

کردى؟

دقیق نمى دانم، شاید حدود 300 گوشى سرقت کرده ام.
در کدام قســمت تهران ســرقت 

مى کردى؟
اکثراً شمال شهر و بیشتر گوشى سامسونگ و هواوى.

گوشــى ها را چگونــه بــه فروش 
مى رســاندى و با اطالعات آنها چه 

مى کردى؟
به ســختى، چون ســنم کم بود مالخر مى خواست به 
گونه اى سر من شیره بمالد. باید خیلى تالش مى کردم 
که بتوانم پــول خوبى از آنها بگیرم. مــن همان روزى 
که گوشــى را مى دزدیم مى فروختم و کار به اطالعات 

گوشى ها نداشتم.
در چه محلى با ســایر اعضاى باند 

آشنا شدى؟
در آرایشــگاه امید آنها را دیدم. براى اصالح مى آمدند و 
کم کم آشنایى در آرایشگاه به قهوه خانه و کشیدن قلیان 
رسید و پس از آن شروع به سرقت کردیم و اکنون هم که 

همه ما اینجا هستیم.
تصورت از زندان چست؟

آنچه از زندان شنیده ام جاى خوبى نیست، دوست ندارم 
به زندان بروم و از زندان مى ترسم.
■■■    

امید صاحب آرایشگاه با مدل موى متفاوت نسبت به باقى 
سارقان در حیاط آگاهى تهران روى زمین در کنار بهزاد 
نشسته است و کمى بى حال به نظر مى رسد ولى با این 

حال به سئواالت ما پاسخ داد.
خودت را براى ما معرفى کن؟

امید هستم 19 ساله و در جنوب غرب تهران بزرگ شده ام 
و شغلم هم آرایشگرى است.

چند وقت است که سرقت مى کنى؟

 من اصًال ســرقت نمى کنم و تنها دوبار به  همراه سایر 
دوستانم براى سرقت گوشى رفته ام.

به نظر مى آید، آرایشــگاه تو محلى 
براى پاتوق اعضاى باند بود؟

شما خودتان هم به آرایشــگاه رفته اید. آرایشگاه محلى 
است که جوانان در آنجا جمع مى شوند. نمى توانستم از 

پاتوق کردن  آنها جلوگیرى کنم.
ماهى چقــدر از آرایشــگاه درآمد 

داشتى؟
حدوداً بین 2 تا 3 میلیون تومان.

آیا کم بــود و مى خواســتى درآمد 
بیشترى داشته باشى؟

مى گفتند درآمد سرقت خوب است و من هم مى خواستم 
درآمدم بیشتر شود ولى باور کنید همه پولى که از این راه 
کسب مى کردم مى خوردم و تنها توانستم یه جفت کفش 

براى خودم بخرم.
بعــد از زنــدان فکــر مى کنى چه 
سرنوشتى پیش روى تو خواهد بود؟

امیدوارم در زندان اتفاق بدى برایم رخ ندهد و وقتى آزاد 
شدم بروم و به آرایشگرى ادامه  بدهم.

■■■    
«بهداد» یکى دیگر از اعضاى باند است که گویا بیشتر 
از ســایرین با بهزاد رفاقت دارد. او در کنار امید نشسته  و 
مى گوید؛ در حالى که در گیم نت در حال بازى کردن بود، 

توسط مأموران آگاهى تهران دستگیر شده است.
چند سال دارى و چند وقت است که 

سرقت مى کنى؟
18 سال دارم و در محله نازى آباد تهران زندگى مى کنم. 
کار اصلى من قلمزنى است و تنها چند ماه است که وارد 

این کار شدم.
چگونه با دوستانت آشنا شدى؟

بعد از چندبار که براى اصالح به آرایشگاه امید رفتم کم 
کم با باقى اعضاى باند آشــنا شدم و رفته رفته جزوى از 

اعضاى باند سرقت گوشى شدم.
کجا دستگیر شدى؟

وقتى که در گیم نت مشــغول بازى کردن بودم ناگهان 
متوجه شدم که مأموران آگاهى با این (بهزاد) باالى سرم 
هستند و مقابل باقى دوستانم با دستبند از گیم نت خارج 

شدم این براى من بسیار سخت بود.
چگونه سرقت مى کردى؟

من فقط راننده موتور بودم و فقط چند بار گوشى دزدیدم 
و هیچ خبرى هم از چگونگى فروش گوشى هاى سرقتى 

ندارم.
فکر مى کنى چه چیزى در زندان پیش 

رو دارى؟
فکر کنم شرایط خیلى سختى پیش رو دارم. نمى خواهم 
به زندان بروم ولى باید تاوان کارى را که کرده ام بپردازم. 
امیدوارم سرنوشت باقى کسانى که از زندان آزاد شده اند 

را پیش رو نداشته باشم.
■■■    

«نیما» آخرین عضو این باند چهار نفره است و در عین حال 
کم سن ترین عضو که همراه سایر همدستانش در حیاط 

آگاهى تهران نشسته است. 
چند سال دارى و در چه مناطقى گوشى 

سرقت مى کردى؟
17 سال دارم و بچه جنوب شهر تهرانم. در محدوده مرکز به 

سمت شمال تهران گوشى سرقت مى کردم.
چگونه جذب این باند شدى؟

همان آرایشگاه لعنتى. چند بار بیشتر براى سرقت نرفتم. 
کار خاصى هم انجام نمى دادم، پشت موتور مى نشستم و 
گوشى ها را در دست مردم مى زدم. بعد از سرقت دیگر به من 

ارتباطى نداشت و بهزاد گوشى ها را آب مى کرد.
چرا به سمت سرقت رفتى؟

دوست داشتم پولدار شــوم، خیلى پولدار. به اندازه اى که 
دیگر احتیاج به چیزى به نام پول نداشته باشم ولى در همین 
ابتداى راه متوجه شدم که اشتباه کردم و فریب حرف هاى 
دوستانى را خوردم که فقط قصد منحرف کردنم را داشتند.

حاال فکــر مى کنى وقتى بــه زندان 
مى روى چه چیز در انتظارت است؟

امیــدوارم چیزهایى کــه در مــورد زندان شــنیده ام، 
اشــتباه باشــد و به ســالمت این مــدت را در زندان 

بگذرانم.

فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شهر ازدستگیري 
13 سارق حرفه اي سیم برق و کاهش 32 درصدي وقوع 
سرقت سیم برق از ابتداي امسال تاکنون نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته خبر داد وگفت: از اقدامات مؤثر انجام 
شده در این راستا راه اندازي گشت مشترك پلیس و اداره 

برق در شهرستان است. 
سرهنگ علی جعفري نژاد در گفتگو با پایگاه خبري پلیس 
گفت: سرقت یکی از جرائم همیشگی است و امروزه این 
معضل اجتماعی بسیار وسیع شده و در بیشترحوزه هاي 

اجتماعی به چشم می خورد.
وي ادامه داد: از ســرقت هاي کالن تا سرقت هاي خرد 
همگی یک تعریف دارند و آن هم دزدي یا ربودن مال یا 

شیئى به صورت پنهانی است.
این مقام انتظامی افزود: در این میان سرقت سیم برق از 
مواردي است که شاید به طور مستقیم رؤیت نشود اما آثار 

آن به مراتب زیان بارتر از سرقت هاي معمولی است.
سرهنگ جعفري نژاد بیان داشت: در یک سرقت منزل، 
خودرو یا کیف فقط شخص شــاکی ضرر می کند اما در 
سرقت سیم برق و قطع ناگهانی برق چندین خانوار و بلکه 

یک منطقه آسیب می بینند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان تصریح کرد: قطع شــدن 
ناگهانی جریان الکتریکی نول و ایجاد نوسان توسط فاز به 
بسیاري از بخش هاي صنعتی،کشاورزي و لوازم شخصی 
افراد آسیب وارد می کند و طبق ماده 659 قانون مجازات 
اسالمی هر فردى که وسایل و تأسیسات عمومی مربوط 
به نهادي را که به عموم خدمات رسانی می کند سرقت کند 

به پنج سال حبس محکوم می شود. 
این مقام مسئول اظهار داشت: یکی از اقدامات انجام شده 
در این خصوص راه اندازي گشت هاي مشترك پلیس و 
اداره برق است که منجر به دستگیري 13 سارق حرفه اي 
سیم برق و کاهش 32 درصدي وقوع سرقت هاي سیم 
مسی از ابتداي امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته می باشد. 
جعفري نژاد ارزش ریالی کشفیات سیم برق از ابتداي سال 
تاکنون را 300 میلیون ریال اعالم کرده و از مردم خواست: 
به محض قطعی برق با تلفن 121 تماس بگیرند و قطعی 
برق را اعالم کنند تا عوامل اداره برق موضوع را بررسی و 
عامل قطع برق را مشخص کنند و در صورتی که ناشی 
از سرقت باشــد اقدامات الزم توسط پلیس انجام شود و 
همچنین اگر موارد مشــکوکی مانند خودرو  یا شخصی 
باالي تیر برق در محدوده درون شهري و بیرون شهري 
دیده شــد با پلیس تماس گرفته شود و در صورت امکان 

پالك خودرو را یادداشت کنید.

  میزان | جاوید امانى معاون قضائى دادگسترى 
کل استان هرمزگان از دستگیرى شخص مدعى نفوذ 
در دستگاه قضائى استان هرمزگان خبر داد و گفت: این 
فرد با ادعاى توانایى لغو حکم اعــدام محکومان مواد 
مخدر مبلغ چهار میلیارد ریال از خانواده هاى محکومان 

کالهبردارى کرده است.
وى در تشــریح جزئیــات این خبر افزود: شــخصى با 
طرح ادعاى کذب خویشــاوندى با برخى از مسئولین 
قضائى اســتان هرمزگان و امکان اعمال نفوذ در  روند 
پرونده هــاى قضائى، مبــادرت به اخــذ وجوهاتى با 
عناوین جعلى کرده است که پس از شکایت تعدادى از 
شهروندان، به دستور مقام قضائى در دادسراى عمومى و 
انقالب بندرعباس و به منظور تکمیل تحقیقات با صدور 

قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است.
امانى اضافه کرد: این فرد با توسل به ترفندهاى مجرمانه 
و بیان اظهارات کذب، ادعا مى کرد که در قبال دریافت 
مبالغ  قابل توجهى، توانایى لغو حکم اعدام ســه نفر از 
محکومین جرائم حمل و نگهــدارى مواد مخدر را دارد 
که پس از اطالع مقامات قضائى اســتان هرمزگان از 

موضوع، نسبت به شناسایى و دستگیرى وى اقدام شد.
وى همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: ایــن متهم به 

کالهبردارى با نــام اختصارى (ج –ك) در راســتاى 
طرح ادعاهاى کذب خود اقدام بــه دریافت مبلغ چهار 
میلیارد ریال از خانواده هاى ایــن محکومین به اعدام 
کرده اســت که از این میزان، مبلــغ دو میلیارد ریال از 
سوى خانواده یکى از محکومین به صورت مستقیم به 

حساب این شخص واریز شده و در خصوص دو میلیارد 
ریال دیگر،کارت هاى بانکى شاکیان در اختیار وى قرار 

گرفته است.
معاون قضائى دادگسترى استان هرمزگان در خصوص 
محکومینى که این فرد مدعى اعمال نفوذ و رهایى آنها 

از مجازات اعدام بود نیز یادآور شــد:حکم اعدام یکى از 
این محکومین به مرحله اجرا در آمــده و در خصوص 
دو محکوم دیگر پس از صدور حکم اعــدام در دادگاه 
انقالب اســتان هرمزگان و قطعیــت آن، حکم مذکور 
در مرحله اجراســت که این موضوع نشــان دهنده بى 
تأثیر بودن ادعاهاى کذب و اقدامات مجرمانه این فرد 
مدعى نفوذ، به منظور تخریب وجاهت دستگاه قضائى

 است.
معاون قضائى دادگســترى کل استان هرمزگان ضمن 
تأکید بر برخورد قاطع با عناصر سودجو و افرادى که با 
سوء استفاده از عناوین مختلف موجب بدنامى دستگاه 
قضائى مى شــوند، اظهار داشت: متأســفانه اشخاصى 
بدون اطالع دســت اندرکاران امر قضــا، در ارتباط با 
برخى پرونده ها اقداماتى را انجام داده و ادعاهاى کذبى 
را مطرح مى کنند که به هیچ عنوان مرتبط با قوه قضائیه 

نمى باشد.
امانى خاطرنشــان کرد: این پرونده با قاطعیت در حال 
رســیدگى مقدماتى  در دادســراى عمومى و انقالب 
بندرعبــاس اســت و پس از صــدور کیفرخواســت 
جهت صــدور حکــم مقتضــى بــه دادگاه ارســال 

مى شود.

فرمانده انتظامى شهرســتان ایرانشهر، از کشف 20 کیلو 
و 682 گرم مواد مخدر از نوع تریــاك از داخل تنه درخت 

خبر داد.
به گزارش میزان،سرهنگ دوستعلى جلیلیان گفت: به دنبال 
پایش دقیق اطالعاتی باندهاي توزیع کننده مواد مخدر، 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهى، از قصد 
سوداگران مرگ براي انتقال مقادیرى مواد مخدر با استفاده 

از کامیون به یکى از استان هاى شمالى مطلع شدند. 
وى تصریح کرد: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی 
و فنی و با استفاده از اشراف اطالعاتى، کامیون متعلق به 
اعضاي این باند را در داخل شهر شناسایی و پس از تحت 

نظر قرار دادن، خودروى مورد نظر را متوقف کردند.
این مســئول انتظامى در ادامه بیان داشــت: در بازرسى از 
این خودرو  مقدار 20 کیلو و 682 گــرم تریاك که به طرز 
ماهرانه اى در داخل تنه هاى درخت جاسازى شده بود کشف 

شد و چهار سوداگر مرگ نیز در این زمینه دستگیر شدند. 
جلیلیــان در پایــان از برنامه ویــژه پلیــس در برخورد 
بــا ســوداگران مــرگ خبــر داد و خاطر نشــان کرد: 
امروز دیگــر هیچ ن قطــه و مکانــى براى ســوداگران 
مرگ امــن نبوده و پلیس بــا جدیت و برخــورد قاطع به 
دنبــال شناســایى و انهــدام باندهــاى قاچاقچیــان 

است.

گفتگو با اعضاى باند سرقت گوشى هاى همراه؛

همه درآمد سرقت را 
مى خوردم !

دستگیري دزدهایی که 
برق شهر را می بردند

کالهبردارى 400 میلیونى از خانواده 3 زندانى اعدامىکشف 20 کیلوگرم تریاك از تنه درخت
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ابالغ راي
شــماره دادنامــه: 9509973623501140 شــماره  پرونده هــاى کالســه: 9309983624700563 و 
9309983624700540 شماره بایگانى شعبه: 940196 ، 940204 شاکى: آقاى حسین زارعى فرزند محمد 
به نشانى: مهاباد- خ 45 مترى جنب اداره آب، متهمین: 1- آقاى محمد فروزان زاده فرزند سلطانعلى به نشانى: 
کاشان- میدان پلیس بلوار نارنجستان بر بلوار منزل سوم 2- آقاى حمید صدف ساز فرزند على آقا به نشانى: 
مجهول المکان 3- آقاى مهدى فالح زاده کله فرزند رضا به نشانى: کاشان جاده مشهد اردهال سه راهى چنار 
روستاى برزآباد فعًال زندان کاشان، اتهام : مشارکت در کالهبردارى، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهامات آقایان 1- محمد فروزان زاده فرزند سلطانعلى آزاد با قبولى وثیقه 
و 2- حمیدرضا صدف ساز فرزند على آقا متوارى و 3- مهدى فالح زاده فرزند رضا آزاد با قرار قبولى وثیقه دایر 
بر مشارکت در کالهبردارى به میزان 365 میلیون ریال موضوع شکوائیه تقدیمى آقاى حسین زارعى فرزند 
محمد با عنایت به شکوائیه تقدیمى شاکى خصوصى بدین شرح که بیان داشته... متهمین در روز مربوطه با یک 
فقره ماشین اپتیما در محل کشاورزى و دامدارى شاکى حاضر و خود را خریدار دام معرفى نموده و در خصوص 
خرید دام صحت شد و در نهایت وسیله نقلیه بارى تک به محل آمده و دامها بارگیرى شده و حمید صدف ساز 
یک دست چک از کیفش درآورد و داد به فالح زاده مبلغ و تاریخ زد از صدف ساز امضاء کرد و چک را در محل 
باسکول در مهاباد داده اند (دو فقره چک به شــماره هاى 830343- 5/9/1393 به مبلغ 100 میلیون ریال و 
830343- 28/9/1393 به مبلغ 265 میلیون ریال هر دو عهده بانک شهر شعبه کاشان) با عنایت به اقدام 
آقاى مصطفى صدف ساز در اعالم مفقودى چک هاى خویش منجمله دو فقره چک موضوع شکوائیه در تاریخ 
13/12/1392 به داللت مفاد گواهى صادره دادسراى عمومى و انقالب کاشان (صرفنظر از صحت و سقم این 
ادعا)؛ اظهارات متهم فروزان زاده... زمانى که دام رفته مهاباد باسکول، دسته چک در کیف صدف ساز بوده است 
و گذاشته اند روى ماشین و فالح نوشت و صدف ساز امضاء کرد... و قبول از سوى وى؛ بلحاظ کشف یک فقره 
چک دیگر در دامدارى تحت تصرف متهم ردیف دوم به مشخصات 51/104552/1515 مورخ 7/5/1393 
از حساب آقاى زمان زمانى عهده بانک ملت جارى 20/1007753 به مبلغ 440 میلیون تومان (حسب ادعا 
صادرکننده این چک هم مدعى شده است چک سرقت شده است) و همچنین وضعیت خاص چک تحویلى 
عهده بانک سپه به داللت مفاد اظهارات آقاى سلمانى مرادى؛ بلحاظ اقدام متهمین در اقدامى مشابه در خرید 
یک عدد دامدارى از شــخصى به هویت باقالیى (ارائه چک از سوى متهم صدف ساز و ظهرنویسى از سوى 
متهم فالح زاده و اخذ چک از سوى متهم فروزان زاده)؛ با توجه به همراهى متهمین با یکدیگر در اقدام به خرید 
اموال و حتى ارائه چک (صرفنظر از ادعاى متهمین ردیف اول و سوم در عدم ذینفعى خود و همچنین ادعاى 
بردن تمام اموال از سوى متهم متوارى و صدف ساز) و حتى اجاره یک دستگاه اپتیما از غیر در جهت حضور 
در زمان خرید دام و اغواى شاکى که همگى اعم از اجاره وسیله نقلیه و ادعاى خرید دامدارى و- صرفا جهت 
اغواى سایرین به معیل بودن خویش و النهایه بردن مال ایشان بوده است؛ صرفنظر از ادعاى متهم فالح زاده 
در وجود شهودى در خصوص ادعاهاى خویش و عدم ارائه ایشان علیرغم صدور نیابت قضائى جهت این امر 
با توجه به اظهارات و مدافعات متهمین ردیف اول و سوم در دادسرا و جلسات این دادگاه و متوارى بودن متهم 
ردیف دوم و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثرى از سوى ایشان در دفاع از اتهام انتسابى این دادگاه با لحاظ قرار 
جلب به دادرسى و کیفرخواست واصله دادسراى عمومى و انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده، اقدام متهمین در استفاده از چک هایى با سابقه سرقت و یا مفقودى (صرفنظر از صحت و سقم ادعاى 
صادرکننده در ادعاى سرقت و یا مفقودى و...) در خریدهاى خود بزه انتسابى محرز و مسلم مستنداً به اصول 
سى و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون اساسى و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 و 160 و 162 و 176 و 211 
و 212 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 406 و 
407 و 426 و 431 از قانون آئین دادرسى کیفرى و ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 
و کالهبردارى حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به تحمل سه سال حبس تعزیرى و پرداخت 365 میلیون 
ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و رد مال به شاکى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به متهم 
ردیف دوم غیابى ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در این دادگاه و نسبت به سایرین 
حضورى النهایه ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

است. م الف: 457 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى سابق) /12/332
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9510103730207528 شــماره پرونده: 9409983730200638 شماره بایگانى شعبه: 
940647 خواهان حسن شکراللهى دادخواستى به طرفیت خواندگان فرزاد امیر نیرومند فرزند منصور- مهرداد 
مظهرى- فریال امیرنیرومند فرزند منصور- على امیرنیرومند فرزند منصور– فریبا امیرنیرومند فرزند منصور– 
مسکن و شهرسازى شهرستان نجف آباد به خواسته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده 
که جهت تجدیدنظرخواهى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و 
به کالسه 9510543730200053 ثبت گردیده که بعلت مجهول المکان بودن خواندگان فرزاد امیر نیرومند 
فرزند منصور- مهرداد مظهرى- فریال امیرنیرومند فرزنــد منصور- على امیرنیرومند فرزند منصور- فریبا 
امیرنیرومند فرزند منصور درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ نشر آگهى الیحه دفاعیه و اعتراض خود را به این شعبه 

اعالم نمایند. م الف: 3474 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/12/333 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 1941/95 ش5- 1395/12/07 خواهان على دواشى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر 
در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت 1- صیفور زمانى 2- حاتم شهبازى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1941/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/26 ساعت10:30 تعیین 
گردیده لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خواننده اخطار مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک ن وبت درج خواهد شد. م الف: 3603 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/334
ابالغ رأى

شماره پرونده: 548/95 شماره دادنامه: 1253- 95/11/30 مرجع رسیدگى: شعبه دوم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: محمود فاضل به نشــانى: نجف آباد- خ 17 شهریور- نبش باهنر، خوانده: رضا شریفى به 
نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 174515-95/04/20 جمعا به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال. گردش کار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شــورا: درخصوص دعواى آقاى محمود فاضل به طرفیت آقاى رضا شریفى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/206/500 
ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تســبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
1395/04/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس 
از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى 
نجف آباد مى باشد. م الف: 3599 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/12/335  
ابالغ رأى 

شــماره دادنامه: 9509973730201392 شــماره بایگانى شــعبه: 940647 ، 940978 شماره پرونده ها: 
9409983730200967- 9409983730200638 خواهان: آقاى ایرج طالئى فرزند محمد با وکالت آقاى 
حسین کامرانیان نجف آبادى فرزند ابوالقاسم به نشانى اصفهان- نجف آباد- خ امام خمینى مقابل پمپ بنزین 
میثم تمار پالك 321 و آقاى اکبر کریمى فرزند حسین به نشانى نجف آباد خیابان 22 بهمن شمالى مقابل 
بیمارستان شهید منتظرى طبقه فوقانى داروخانه شفا کدپســتى 8514676393 خواندگان: 1. آقاى فرزاد 
امیرنیرومند فرزند منصور 2. مهرداد مظهرى 3. خانم فریــال امیرنیرومند فرزند منصور 4. على امیرنیرومند 
فرزند منصور 5. فریبا امیرنیرومند فرزند منصور همگى به نشــانى مجهول المکان 6. مسکن و شهرسازى 
شهرستان نجف آباد خواسته ها: 1. مطالبه خسارات دادرسى 2. تنفیذ قرارداد 3. اعتراض به راى کمیسیون ماده 
12 قانون زمین شــهرى (راى دادگاه) در این پرونده آقاى ایرج طالئى با وکالت آقاى اکبر کریمى و حسین 
کامرانیان به طرفیت 1- آقاى مهرداد مظهرى 2- وراث مرحوم منصور امیرنیرومند(1.على 2.فرزاد 3.فریال 
4.فریبا همگى امیرنیرومند) 3. اداره کل راه و شهرسازى اصفهان به خواسته تنفیذ قرارداد مورخ 1/12/2535 
و واگذارى ظهر آن و ابطال راى کمیسیون ماده 12 نسبت به پالك ثبتى 790 واقع در قطعه 8 نجف آباد به 
انضمام خسارات دادرسى و دادخواست وارد ثالث آقاى شهرام تاجمیرى با وکالت آقاى حجت اله تاجمیرى به 
طرفیت خواندگان دعوى اصلى به خواسته تنفیذ مبایعنامه مورخ 26/11/56 به انضمام خسارت دادرسى، دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و نظر به تصویر مصدق سند مالکیت رسمى خوانده ردیف سوم اصلى که مبین 
مالکیت رسمى نامبرده بوده و اسناد عادى تاب معارضه با آن را ندارد و مضافا بر آن باتوجه به ایراد انکار از سوى 
نمایندگان نامبرده نسبت به امضاى خوانده ردیف اول اصلى (مهرداد مظهرى) در تصویر قرارداد واگذارى که 
مجهول المکان هم اعالم شده است و عدم ارائه اصل قراردادمذکور لذا خواسته خواهان اصلى درخصوص تنفیذ 
قرارداد واگذارى و انتقال ظهر آن ثابت تشخیص داده نشده و به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسى مدنى 
راى بر بطالن دعوى خواهان اصلى صادر و اعالم مى نماید و درخصوص خواسته دیگر خواهان اصلى مبنى 
بر ابطال راى کمیسیون ماه 12، با عنایت به ماده 10 قانون دیوان عدالت ادارى که اشعارمى دارد «رسیدگى به 
شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقى و حقوقى خصوصى از تصمیمات و اقدامات واحدهاى 
دولتى و ماموران آنها و یا خوددارى اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونى، ادارى و اجرائى مربوط 
در صالحیت شعب دیوان عدالت ادارى قرار دارد.» بنابراین مرجع رسیدگى به شکایات اشخاص به طرفیت 
واحدهاى دولتى و شهردارى ها و سایر موسسات در زمینه تملک اراضى از جمله اعالم موات بودن این اراضى 
و ابنیه واقع در طرح هاى دولتى و شهردارى ها با دیوان عدالت ادارى است لذا دعوا در این خصوص هم برابر 
قانون مطرح نشده و به اســتناد راى هیات عمومى دیوان عدالت ادارى به شماره 199-26/3/1387 و ماده 
مذکور از قانون دیوان عدالت ادارى و ماده 2 قانون آئین دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم 
مى نماید و درخصوص دادخواست وارد ثالث نیز ضمن وارد بودن ایرادات صدرالذکر درخصوص خواسته تنفیذ 
قرارداد واگذارى به خواسته وارد ثالث، عالوه بر آن وارد ثالث سایر ایادى ماقبل خود را در ردیف خواندگان ذکر 
ننموده است که مورد ایراد خواندگان وارد ثالث هم قرار گرفته است لذا خواسته وارد ثالث هم ثابت تشخیص 
داده نشده و به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسى مدنى راى بر بطالن دعوى وارد ثالث ص ادر و اعالم مى 
نماید. آراء صادره ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: 3475  قلى زاده رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/12/336
حصر وراثت

وحید بیریائى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1080139613 به شرح دادخواست به کالسه 329/95  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا بیریائى نجف آبادى 
بشناسنامه 615 در تاریخ 1395/06/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- نوید بیریائى نجف آبادى ش ملى 1080999434، 2- حمید بیریائى نجف آبادى ش 
ش 5294 ، 3- وحید بیریائى نجف آبادى ش ملــى 1080139613، 4- مریم بیریائى نجف آبادى ش ملى 
1080486623 (فرزندان متوفى) 5- عصمت قیصریان نجف آبادى ش ش 88 (همسر متوفى) 6- فاطمه 
بیگم نادرى فر ش ش 961 (مادر متوفــى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خوا هد شد. م الف: 

3585 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/337
حصر وراثت

محمدجعفر چوپان نژاد نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 654 به شرح دادخواست به کالسه 332/95  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین چوپان نژاد نجف آبادى 
بشناسنامه 12675 در تاریخ 1395/11/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- محمدرضا چوپان نژاد نجف آبادى ش ش 944، 2- حیدرعلى چوپان نژاد نجف آبادى 
ش ش 130، 3- محمدجعفر چوپان نژاد نجف آبادى ش ش 654 ، 4- خورشــید چوپان نژاد نجف آبادى ش 
ش 507 ، 5- محســن چوپان نژاد نجف آبادى ش ش 23967 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3596 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 
شماره یک)/12/338

ابالغ اخطاریه
آقاى مجیدم ربانى دادخواستى مبنى بر انتقال ســند خودرو به طرفیت آقاى امیدیحیى نیسى نسیمه جعادله 
به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 929/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/2/6 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت 
رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 2006 شعبه پنجم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/12/340
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510463759100028 شماره پرونده: 9509983759101428 شماره بایگانى شعبه: 
951440 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده گان: 1- امیررضا خردمندى 2- صغرى 
(مریم) داوودى دستنانى دادخواستى به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان به تفکیک و اخذ و تنظیم 
صورت مجلس فکیکى 2- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمى بطرفیت اقبال شیرعلى به این شعبه تقدیم که 
به کالسه 951440 ح 1 ثبت، و براى روز مورخ 96/1/30 ساعت 9:30 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده صغرا (مریم) داودى دستنانى به درخواست خواهان و بدستور دادگاه 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به 
نامبرده ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف: 1982 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /12/341
مزایده

در پرونده 950296 و به موجب اجرائیه 940356- 94/9/12 صادره از شــعبه دوم دادگسترى شاهین شهر 
محکوم علیه فضل اله زمان پــور به پرداخت 2/800/000/000 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له 
حسین قلى باقى و مبلغ 130/000/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال 
خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، 
نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: احتراماً در اجراى قرار کارشناسى پرونده کالسه 940356 مبنى بر 
ارزیابى پالك ثبتى 437/418 بخش 16 ثبت اصفهان به اســتحضار مى رساند اینجانب کارشناس منتخب 
پس از حضور در محل آن شعبه و اطالع از مفاد پرونده، ابتدا به اداره ثبت اسناد و امالك و مطالعه پرونده ثبتى  
مربوطه، در معیت خواهان و در حضور پدرخوانده، از محل وقوع ملک مذکور به نشانى: شهر گزبرخوار- خیابان 
دکتر بهشتى- کوچه شهید عرب بیگى- بن بست بهار- پالك 31، بازدید و معاینه الزم را بعمل آورده و پس 
از مراجعه به شهردارى گز و استعالم سوابق امر مراتب به شرح زیر ایفاد مى گردد: ملک مزبور به نشانى مندرج 
در باال، ساختمان مسکونى ویالیى مى باشد که داراى عرصه به مساحت حدود 225 مترمربع و اعیان در حدود 
125 مترمربع است. این ساختمان داراى سازه از نوع دیوار باربر آجرى و ستون میانى فلزى و نیز سقف از نوع 
تیرآهن و اجرا بوده و مشتمل بر یک اتاق خواب، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتى و نیز یک قطعه زیرزمین 
است. آشپزخانه از نوع اوپن با پوشش کف و بدنه سرامیک و کابینت هاى فلزى بوده، پوشش دیوارهاى اتاق 
خواب و سالن پذیرایى ترکیب سرامیک و گچ و رنگ است. پوشــش کف اتاق خواب و سالن پذیرایى از نوع 
سرامیکى بوده، دربهاى داخلى چوبى و درب و پنجره هاى پیرامونى از جنس آهنى مى باشند. نماى بیرونى این 
ساختمان و نیز دیوارهاى حیاط آجرى و پوشش کف حیاط نیز آسفالتى است. سیستم گرمایش این ملک از 
نوع بخارى گازى و سیستم سرمایش آن کولر آبى است. الزم به ذکر است که این ساختمان داراى قدمت در 
حدود 25 سال بوده لیکن در سالهاى اخیر بازسازى و مرمت گردیده است همچنین این ملک بر روى قسمتى 
از پالك ثبتى 437/418 واقع بوده  و مشتمل بر 1/5 دانگ مشاع از 3 دانگ مشاع از ششدانگ پالك مزبور 
مى باشد که هنوز مراحل تفکیک و اخذ سند مالکیت مجزا براى آن صورت نپذیرفته است. براساس نامه شماره 
93/06/153034 مورخ 93/11/14  اداره ثبت اســناد و امالك شاهین شهر و میمه، آقاى فضل ا.. زمان پور 
مالکیت یک دوم از 1/5 دانگ مشاع از 3 دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 437/418 را دارا مى باشد. لذا با 
توجه به موارد پیش گفته، تحقیق و بررسى انجام شده، موقعیت محل و قدمت ملک و نیز در نظر گرفتن جمیع 
جهات موثر در قضیه، در زمان مبادرت به کارشناسى ارزش کل سهم مالکیت آقاى فضل ا... زمان پور از عرصه 
و اعیان ساختمان فوق الذکر، مبلغ 587/500/000 ریال (معادل پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار 
تومان) ارزیابى و اعالم مى گردد. ضمنًا منزل داراى متصرف مى باشــد و خانواده محکوم علیه در آن ساکن 
مى باشند. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 95/12/24 محل برگزارى 
مزایده: اجراى احکام شعبه دوم حقوقى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده 
واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در 
مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 1981  اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقی شاهین شهر/12/342
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103764805799 شــماره پرونده: 9509983764800683 شماره بایگانی شعبه: 
950709 در خصوص شکایت آقاى غالمرضا عبدالهى فرزند کرمعلى علیه آقاى صادق مرادى فرزند سعید 
دائر بر سرقت گوشى تلفن همراه که پرونده تحت شماره 9509983764800683 و کالسه 950709 در این 
دادگاه ثبت گردیده و وقت رسیدگى براى روز  شنبه مورخ 1396/01/19 ساعت 10 صبح تعیین شده است؛ 
لذا به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم در وقت 
رسیدگى فوق در این شعبه واقع در بخش جلگه- شهر هرند- میدان سردار آقابابائى- دادگاه عمومى بخش 
جلگه حاضر گردد؛ در غیر اینصورت دادگاه در این خصوص غیاباً اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شعبه اول دادگاه 

عمومی بخش جلگه استان اصفهان/12/343
حصر وراثت

محمدعلى نیکو جهان تیغى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 43 بـه شـرح دادخواست به کالسه 272/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صمد نیکو جهانتیغى بشناسنامه 
749 در تاریخ 94/11/24  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- محمدعلى نیکو جهان تیغى فرزند صمد ش.ش 43 ت.ت 1352 صادره از فالورجان (پســر متوفى) 
2- حسین نیکو جهان تیغى فرزند صمد ش.ش 64 ت.ت 1356 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- حوا نیکو 
جهان تیغى فرزند صمد ش.ش 1458 ت.ت 1349 صادره از زابل (دختر متوفى) 4- حسینه نیکو جهان متقى 
فرزند صمد ش.ش 23 ت.ت 1353 صادره از فالورجان (دختر متوفى) 5- سمیه نیکو جهان تیغى فرزند صمد 
ش.ش 2038 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1155 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/344
حصر وراثت

محمدرضا خاشعى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 132 بـه شـرح دادخواست به کالسه 290/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله خاشعى بشناسنامه 96 در 
تاریخ 95/09/17  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- محمدرضا خاشعى فرزند قدرت اله ش.ش 132 ت.ت 1362 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- مصطفى 
خاشعى فرزند قدرت اله ش.ش 5436 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پســر متوفى) 3- گلنار  خاشعى فرزند 
قدرت اله ش.ش 4411 ت.ت 1351 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- فیروزه خاشعى فرزند قدرت اله ش.ش 
3 ت.ت 1355 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- مهرى خاشعى فرزند قدرت اله ش.ش 125 ت.ت 1356 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- مینا خاشعى فرزند قدرت اله ش.ش 324 ت.ت 1360 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 7- زهرا خاشعى فرزند قدرت اله ش.ش 465 ت.ت 1364 صادره از لنجان (دختر متوفى) 8- سمانه 
خاشعى فرزند قدرت اله ش.ش 1160175969 ت.ت 1370 صادره از لنجان (دختر متوفى) 9- ایران خاشعى 
ورنامخواستى فرزند شیرمحمد ش.ش 127 ت.ت 1333 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

1156 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/345
حصر وراثت

مجید رحیمى داراي شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کالسه 220/95 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کبرى على اکبر زمان آبادى بشناســنامه 14 در تاریخ 
90/12/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مجید 
رحیمى به ش.ش 13 همسر متوفى 2- ناصر على اکبر زمان آبادى به ش.ش 2230 برادر متوفى 3- فاطمه 
على اکبر زمان آبادى به ش.ش 1160154546 خواهر متوفى 4- زهرا على اکبر زمان آبادى به ش.ش 1954 
خواهر متوفى 5- اشرف على اکبر زمان آبادى به ش.ش 987 خواهر متوفى 6- حسین على اکبر زمان آبادى 
به ش.ش 16 برادر متوفى 7- لیال على اکبر زمان آبادى بــه ش.ش 925 خواهر متوفى 8- مهدى على اکبر 
زمان آبادى به ش.ش 1160282617 برادر متوفى 9- حســن على اکبر زمان آبادى به ش.ش 1705 برادر 
متوفى 10- ابراهیم على اکبر زمان آبادى به ش.ش 140 برادر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1153 شعبه دوم حقوقی 

شوراي حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک)/12/346
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى بهنام کریمى سفیددشتى فرزند اسماعیل- آقاى 
حسین کاظمى فرزند حسن ساکن ورنامخواست- م قائم پ 297 دادخواستى به خواسته تخلیه عین مستاجره 
یکباب مغازه بطرفیت بهنام کریمى سفیددشتى که اعالم شده است مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 
886/95 ش 1 ح ثبت گردیده و علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر دادگاه و بنا به 
تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود روز 96/1/30 ساعت 5 عصر در شعبه یک حقوقى 
شوراى حل اختالف زرین شــهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و دادگاه غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 1154 شعبه اول حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (زرین شهر) (مجتمع 

شماره یک)/12/347
اجراییه

شماره: 950190- 95/10/29 به موجب راي شــماره 1086 تاریخ 95/6/31 حوزه 8 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: امین میرزایى دورکى به نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 162/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/340/000 ریال هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 120/000 ریال هزینه نشــر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک به شــماره 782531- 94/6/25 و 782532- 94/6/15 و 880075- 94/4/25 و نیم عشر 
حق االجرا. مشخصات محکوم له: حسین قمشه دســتجردى با وکالت خانم صادقى به نشانى: شیخ صدوق 
شمالى- کنار گذر شرقى- پل میر ساختمان 34 . ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 37062 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1359
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951329 خواهان علیرضا احمدى دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت 
مهدى شمس کوهپایه تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/1/20 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداي خیابان 
آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 33347 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/349
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103640710500 شــماره پرونده: 9509983640700453 شماره بایگانی شعبه: 
950464 خواهان على اکبر نجفى دادخواستی به طرفیت خوانده هاشم شاهمرادى فرزند بهروز  به خواسته 
تامین خواسته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگی 

به شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شــهر) واقع در زرین شــهر ارجاع و به کالسه 
9509983640700453 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/1/28 ساعت 11:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1161 شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/12/350
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509973723802225 شــماره پرونده: 9409983724601593 شماره بایگانى شعبه: 
950855 شــکات: 1- آقاى صفر موسوى فرزند تاجر به نشانى: لردگان روســتاى منجز ومتى کوچه ملت 
2- آقاى محمدحسن خالدى سردشتى فرزند محمدزمان به نشانى: چهارمحال و بختیارى لردگان روستاى 
منجرمویى، متهمین: 1-آقاى پیمان زارع پور فرزند آزاد به نشــانى: شیراز بلوار تخت جمشید کوچه 8 پالك 
43،  2- بیمه دانا به نشــانى: اصفهان- خ جى- نبش بلوار سروســتان، اتهام : ایراد صدمه بدنى غیرعمدى 
براثر تصادف رانندگى. گردشکار: شاکى شکایتى تحت عنوان فوق ارائه داده که دادگاه با عنایت به بررسى 
مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگى بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام آقاى پیمان زارع پور فرزند آزاد، 30 ساله، متأهل، باسواد، فاقد سابقه کیفرى، آزاد با 
قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، اهل و ساکن شیراز دائر بر بى احتیاطى در امر رانندگى منجر به ایراد 
صدمه بدنى غیرعمدى نسبت به آقایان صفر موســوى فرزند خداداد و محمدحسن خالدى سردشتى فرزند 
محمدزمان موضوع کیفرخواست صادره از سوى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه از توجه به 
شکایت شــاکیان خصوصى، گزاش مامورین انتظامى، گواهى هاى پزشکى قانونى، نظریه افسر کارشناس 
فنى تصادفات به همراه کروکى ترسیمى به شرح مضبوط در پرونده که از ایراد و اعتراض مصون باقیمانده 
است و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و ســایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابى به نامبرده 
محرز و مسلم است بنابراین دادگاه به اســتناد مواد 448 و 449 و 653 و 656 و 709 و 710 قانون مجازات 
اسالمى مصوب 1392 و 717 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و با رعایت بند 1 ماده 3 قانون وصول 
برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب 1373 متهم موصوف را به پرداخت 1- یک 
درصد دیه کامل بابت خراشیدگى حارصه آرنج دست  راست و فوقانى ساعد دست راست 2- یک درصد دیه 
کامل بابت ارش آسیب نسج نرم کمر در حق محمدمحسن خالدى سردشــتى و 1- چهاردرصد دیه کامل 
بابت پارگى دامیه سمت راست چانه و سمت راست صورت 2- چهاردرصد دیه کامل بابت شکستگى بهبود 
یافته استخوان ترقوه چپ 3- پنجاه دینار بابت شکستگى دنده هاى چهارم و پنجم در سمت چپ (محیط بر 
قلب) در حق صفر موسوى از حیث جنبه خصوصى بزه و به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزاى نقدى بدل 
از حبس تعزیرى در حق صندوق دولت از حیث جنبه عمومى محکــوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 95/782 راستى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه

 (102 جزایى سابق)/12/352
حصر وراثت

رضا ضیائى فرزند حسنعلى داراى شماره شناسنامه 1 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 1723/95 
این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منور برومند فرزند رضا به 
شناسنامه شماره 901 در تاریخ 1395/7/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- رضا ضیائى فرزند حسنعلى شماره شناسنامه یا کدملى 
1 نسبت به متوفى (فرزند) 2- اشرف ضیائى فرزند حسنعلى شماره شناسنامه یا کدملى 41 نسبت به متوفى 
(فرزند) 3- زرین تاج ضیائى فرزند حسنعلى شماره شناسنامه یا کدملى 40 نسبت به متوفى (فرزند) 4- محبوبه 
ضیائى فرزند حسن على شماره شناسنامه یا کدملى 4 نسبت به متوفى (فرزند) 5- خرم ضیائى فرزند حسنعلى 
شماره شناسنامه یا کدملى 121 نسبت به متوفى (فرزند) 6- على ضیائى فرزند حسنعلى شماره شناسنامه یا 
کدملى 9 نســبت به متوفى (فرزند) 7- پرویز ضیائى فرزند حسنعلى شماره شناسنامه یا کدملى 122 نسبت 
به متوفى (فرزند) 8- کیوان ضیائى فرزند حسن على شماره شناسنامه یا کدملى 23 نسبت به متوفى (فرزند) 
9- مهدى ضیائى فرزند حسن على شماره شناسنامه یا کدملى 34 نســبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر 
این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/776 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک) /12/353
حصر وراثت

مسعود جابرى فرزند محمدعلى داراى شماره شناســنامه 3681 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1745/95 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى جابرى 
فرزند غالمعلى به شناسنامه شماره 4181 در تاریخ 1395/11/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- مسعود جابرى فرزند محمدعلى 
شماره شناسنامه یا کدملى 3681 نسبت به متوفى (فرزند) 2- عصمت خانم نصیرى دهنوى فرزند رضا شماره 
شناسنامه یا کدملى 29 نسبت به متوفى (مادر) 3- طیبه شیخى فرزند غالمعلى شماره شناسنامه یا کدملى 
27 نسبت به متوفى (همسر) 4- محمود جابرى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 4094 نسبت به 
متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/783 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/354
حصر وراثت

توران احمدى مزرعچه فرزند اکبر و به شماره شناســنامه/ملى 892 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1744  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله احمدى 
مزرعچه فرزند امیرقلى به شــماره شناســنامه/ملى 6 در تاریخ 1395/11/12 بــدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- توران احمدى مزرعچه فرزند اکبر شماره 
شناسنامه یا کدملى 892 نسبت به متوفى (همسر) 2- قاسم احمدى مزرعچه فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 
یا کدملى 2 نسبت به متوفى (فرزند) 3- زهرا احمدى مزرعچه فرزند قدرت اله شماره شناسنامه یا کدملى 17 
نسبت به متوفى (فرزند) 4- طاهره احمدى مزرعچه فرزند قدرت اله شماره شناسنامه یا کدملى 43 نسبت به 
متوفى (فرزند) 5- فاطمه احمدى مزرعچه فرزند قدرت اله شماره شناسنامه یا کدملى 5410159519 نسبت 
به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/778 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/355
ابالغ 

بسمه تعالى- به تاریخ 95/9/22 در وقت فوق العاده جلسه رســیدگى شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) 
لنجان به تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 950464 تحت نظر است. مالحظه مى گردد 
خواهان بموجب دادخواست تقدیمى تقاضاى صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده را نموده است لذا دادگاه 
با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار مى نماید. 
قرار تأمین خواسته: نظر به اینکه خواهان آقاى على اکبر نجفى ضمن دادخواست تقدیمى خود به طرفیت آقاى 
هاشم شاهمرادى درخواست صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ 250/000/000 ریال را نموده است فلذا دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و درخواست خواهان چک استنادى 879917 مورخ 95/2/22 و جامع بودن شرایط 
قرار تأمین خواسته با اجابت درخواست خواهان به استناد بند د ماده 108 قانون آئین دادرسى مدنى قرار تأمین 
خواسته به مبلغ 250/000/000 ریال از مطلق اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى نماید. قرار صادره 
پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ به خوانده قابل اعتراض در این دادگاه مى باشد. م الف: 

1160 شعبه چهارم دادگاه حقوقی لنجان/12/383
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973640301589 شــماره پرونده: 9409983640300028 شماره بایگانی شعبه: 
940030 خواهان: خانم رقیه قائدامینى هارونى فرزند غالمرضا به نشــانى: ورنامخواســت- بلوار شــهید 
شاهمرادى بن بســت زاهد پالك 202، خوانده: آقاى حاجى آقا قائدامینى هارونى فرزند علیخان به نشانى: 
ورنامخواست- خ امام- ك میعاد- جنب مسجد امیرالمؤمنین- روبروى نانوایى حاج عباس- پ 106، خواسته : 
طالق به درخواست زوجه، گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواست خانم رقیه قائدامینى هارونى فرزند 
غالمرضا به طرفیت آقاى حاجى آقا قائدامینى هارونى فرزند علیخان به خواسته تقاضاى صدور حکم طالق 
به استناد تحقق بندهاى اول و هشتم و یازدهم از بندهاى 12گانه سند ازدواج با عنایت به محتویات پرونده و 
نظر به رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره 8714 ثبت شده در دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 61 حوزه ثبت 
فالورجان که داللت بر وجود علقه زوجیت دائم فیمابین خواهان و خوانده دارد و طى بند ب شرایط ضمن عقد 
نکاح زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق توکیل غیر داده که در موارد مشروحه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز 
پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و در صورت بــذل از طرف او قبول بذل نماید و بندهاى اول و 
هشتم و یازدهم که به امضاء زوج رسیده عبارت است از «استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به 
هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردى که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 
شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.» و «زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترك کن یا 
شش ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.» و «در صورتیکه زوج مفقوداالثر شود و ظرف شش 
ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.» و با توجه به اظهارات دو نفر شهود خواهان که حکایت از ترك 
زندگى مشترك توسط خوانده از حدود پنج سال پیش و عدم پرداخت نفقه به خواهان دارد و خوانده علیرغم 
دعوت از طریق نشر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعى معمول نداشته و مساعى دادگاه و داوران جهت 
سازش زوجین موثر واقع نشده لذا نظر به مراتب فوق تحقق بندهاى اول (در خصوص عدم پرداخت نفقه) و 
هشتم و یازدهم محرز است لذا مستنداً به مواد 1119 قانون مدنى و 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 
حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق صادر خواهان مى تواند در صورت بقاء بر تصمیم خود با مراجعه به 
یکى از دفاتر رسمى ثبت طالق در جهت اعمال وکالت ماخوذه از ناحیه زوج به وکالت از وى با حق توکیل غیر 
پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و در صورت بذل از طرف او قبول نماید زوجه کلیه مهریه خود به 
جز چهارده عدد سکه بهار آزادى را در قبال طالق به زوج بذل نمود و حق رجوع به ما بذل را در صورت وقوع 
طالق از خود ساقط نموده و زوجه اعالم داشته در خصوص مابقى مهریه و نفقه و اجرت المثل و حقوق مالى 
ناشى از نکاح و نفقه فرزند نیاز به اتخاذ تصمیم در این پرونده نمى باشد و جهیزیه در تصرف خودم مى باشد لذا 
دادگاه در خصوص این موارد مواجه با تکلیفى نمى باشد زوجین داراى یک فرزند مشترك به نام علیرضا متولد 
1385/03/19 مى باشــن که با توجه به مصلحت وى حضانت فرزند مشترك به عهده زوجه مى باشد و زوج 
مى تواند جمعه هر هفته از ساعت 10 صبح لغایت 14 بعدازظهر وى را مالقات نماید محل مالقات کالنترى 
محل سکونت زوجه مى باشد، رعایت شرایط صحت شرعى و قانونى اجراى صیغه طالق برعهده مجرى آن 
مى باشد ارائه گواهى پزشک ذى صالح در خصوص وجود جنین یا عدم آن براى ثبت طالق الزامى مى باشد 
مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأى فرجامى یا انقضاى مهلت فرجامخواهى مى باشد. 
رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهى قابل فرجامخواهى در دیوانعالى 

کشور مى باشد. م الف: 1132 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/12/388
ابالغ 

آقاى حشمت ا... باروتى شاه کوچکى با ارائه دادنامه قطعى شماره 9509973819101643 و کالسه 950420 
مورخه 1395/09/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه به دفترخانه 
شــماره 4 مبارکه مراجعه نموده و تقاضاى ثبت طالق غیابى نموده است لذا بدینوسیله به شما ابالغ قانونى 
میگردد که ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ این اخطاریه از طریق نشر آگهى در جراید کثیراالنتشار در معیت 
دو شاهد باسواد و با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملى حضورا و در صورت عذر نماینده یا وکیل تام االختیار 
خود را به این دفترخانه اعزام نمایید در غیر اینصورت طالق به اذن حاکم پرونده و احکام صادره طبق مقررات 
ثبت و اجرا خواهد شد بدیهى است بعداً حق هیچ گونه اعتراض نخواهد بود. م الف: 95/780 صادقى دهنوى 

سردفتر ازدواج 202 و طالق 4 مبارکه/12/391
مزایده

اجراى احکام مدنى شعبه اول دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 950107 ج 1 ح له آقاى پوریا نمازى اصفهانى و علیه على کسایى مبنى بر مطالبه مبلغ 74/000/000 
ریال به منظور فروش اموال توقیفى به شــرح نظریه کارشناسى ذیل برگه به نشــانى 1- اصفهان- بعد از 
خوراسگان- خ ارغوانیه- پارکینگ ارغوانیه جهت بازدید از خودرو پراید اعالمى 2- جاده اصفهان- شیراز- 
آخر خیابان ارباب- کوى شــماره 14- کوى سمت چپ- کوى شماره 12- ســمت راست- منزل سومى 
جهت بازدید از دستگاه کپى اعالمى در مورخ 95/12/26 ســاعت 8:30 الى 9 صبح در محل این اجرا واقع 
در (اصفهان- خیابان شهید نیکبخت- 200 متر پایین تر ســاختمان مرکزى دادگسترى- ساختمان اجراى 
احکام- جنب بیمه پارســیان- طبقه چهارم) برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
فوق قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10٪ قیمت کارشناسى به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملى دادگســترى اصفهان و ارائه فیش واریزى به این اجرا در جلسه مزایده 

شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
نظریه کارشناســى: 1- خودرو سوارى پراید صبا (جى تى ایکس) به شــماره انتظامى 382 ج 26  ایران 53 
مدل 1382 رنگ سفید شیرى روغنى- نوع ســوخت بنزین- شماره موتور M 13443460 و شماره شاسى 
S 1412282909017، وضعیت موتور مســتعمل، وضعیت اتاق مســتعمل، با توجه به وضعیت ظاهرى و 
فنى و عدم رویت مدارك و بیمه نامه خودرو و همچنین خودرو تاکنون در پارکینگ بدون سقف زیر آفتاب و 
نزوالت آسمانى متوقف بوده است، مبلغ 60/000/000 ریال (شش میلیون تومان) برآورد و ارزیابى مى گردد. 
2- یک دســتگاه فتوکپى کانن مــدل canon-GP 555 -DADF-J 1 -F 256100 توقیفى به 
آدرس فوق الذکر بازدیــد بعمل آمده با توجه به وضعیت و کمیفیات دســتگاه و وضعیت بازار خرید و فروش 
اجناس مســتعمل ادارى و ایضًا جمیع جهات موثر در قضیه به مبلغ 7/000/000 ریــال ارزیابى مى گردد. 

م الف: 38392  اجراى احکام شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/12/476
مزایده

شماره نامه: 9510113757501155 شماره پرونده: 9209980350501456 شماره بایگانى شعبه: 930234 
اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 930234 اجرایى موضوع؛ 
فروش یک باب کارخانه واقع در شهرك صنعتى علویجه خیابان تالش 3 کارخانه بهین سوز سپاهان علیه 
شرکت بهین سوز سپاهان با مدیریت عاملى آقاى حسین فوالدگر و له آقاى سید رضا میرمحمدى فرزند سید 
اسماعیل جلسه مزایده اى برگزار نماید مشخصات ملک حســب نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشد: 
عرصه کارخانه قطعه زمینى به مساحت 2970 مترمربع که توسط شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
به شرکت بهین سوز سپاهان با مدیریت آقاى حسین فوالدگر واگذار گردیده است شرکت مذکور داراى پروانه 
بهره بردارى به شماره 1323970 مورخ 92/02/17 از وزارت صنعت معدن و تجارت اصفهان مى باشد و جواز 
تاسیس آن داراى شماره 30217 مورخ 84/09/22 و نامه تغییر خط تولید به شماره 27553 مورخ 91/05/19 
مطابق دستور العمل سرمایه گذارى به شماره 60/304357 مورخ 91/12/03 صادر گردیده است. محصوالت 
کارخانه عبارتند از: بخارى صنعتى نفتى، بخارى صنعتى گازى، کولر آبى صنعتى و کولر آبى و انواع بخارى 
بخارى گازى خانگى. مستحدثات کارخانه شامل 1- سوله صنعتى به مساحت 800 مترمربع سالن تولید (سوله) 
با ابعاد 20*40 با اسکلت فلزى. تیر ورق به صورت سوله صنعتى بوده و ارتفاع بدنه دیوار اجرى با ارتفاع 5/7 
متر و ارتفاع تاج آن حدود 7/5 متر مى باشد. پوشــش روى سقف آن ورق گالوانیزه موج دار با پشم و شیشه و 
تورى مرغى و پوشش کف ان 40*40 سانتى متر اســت نماى داخل و خارج آجر 5 سانتى مترى با بندکشى 
سیمان سفید کف پوش بتنى سالن فاقد جرثقیل مى باشد 2- در قسمت شمال و غرب سوله یک سازه فلزى 
با سقف شیربانى با اسکلت فلزى لوله دو اینچ 40*80 میلیمتر احداث گردیده است که کاربرى آن به صورت 
انبار مى باشد ستون ها با قوطى 70*70 میلیمتر احداث گردیده. پوشش سقف و بدنه سمت دیوار ان ورق موج 
دار مى باشد و پوشش کف آن بتنى است ارتفاع سقف آن از زمین حدود 5 متر مى باشد. مساحت این قسمت 
حدود 320 مترمربع مى باشد. 3- در قسمت شمال کارخانه یک قسمت سرپوشیده با کاربرى آزمایشگاه با 
اسکلت فلزى لوله دو اینچ و قوطى 40*80 و ارتفاع 2/40 متر احداث گردیده است که پوشش سقف آن ورق 
موجدار رنگى و بدنه طرف محوطه از درب و پنجره هاى آلومینیومى ساخته شده است و پوشش کف آن خاکى 
است. ضمناً ابعاد این قسمت 23*4/7 مساحت 109 مترمربع است 4- ساختمان ادارى – کارگرى با مساحت 
حدوداً 100 متر مربع احداث گردیده اســت. دیوارهاى آن باربر آجرى بوده و سقف آن طاق ضربى، دیوارها 
آجرنما 5 سانتى مى باشد. پوشش کف قسمت ادارى سرامیک و پوشش کف سایر قسمت ها موزاییک است 
و پوشش دیوارها و سقف با گچ سفیدکارى شده اســت ضمناً ساختمان داراى یک آشپزخانه و یک سرویس 
بهداشتى نیز مى باشد همچنین درب و پنجره هاى این ســاختمان همگى آهنى مى باشد 5- اطراف زمین 
این کارخانه با دیوار به ضخامت 35 سانتى متر حصارکشى گردیده اســت که ارتفاع دیوار 2/5 متر و ضمنًا 
دیوار یک طرف نما با آجر نماى 5 سانتى مى باشد که سطح دیوار دور کارخانه حدود 550 متر مربع مى باشد. 
درب ورودى کارخانه در ضلع شرق زمین به صورت فلزى و به ابعاد 6*2/5 متر مى باشد 6- محوطه کارخانه 
داراى پوشش آسفالت به مساحت 450 مترمربع و ضخامت 8 سانتى متر مى باشد. همچنین محوطه داراى 
باغچه و فضاى سبز مى باشد ضمنًا در اطراف ساختمان ادارى و کارگرى پیاده رو به عرض 1/3 متر احداث 
شده که پوشش کف آن سنگ مى باشد و کارخانه داراى انشعاب آب و برق و گاز و فاضالب مى باشد. باتوجه 
به گزارش فوق و بررسى هاى کارشناســى موقعیت محل موقعیت کارخانه در شهرك کیفیت ساخت و ساز 
و میزان ساخت ساز در زمین مورد نظر و ســایر عوامل تاثیرگذار در شرایط حال حاضر قیمت عرصه و اعیان 
این کارخانه به شــرح ذیل اعالم مى گردد الف- عرصه به مســاحت 2970 مترمربع 1782000000 ریال 
ب- اعیانى مجموعه کارخانه 4163000000 ریال که جمع دو مبلغ فوق 5945000000 ریال مى باشــد 
جلسه مزایده در تاریخ 95/12/24 از ســاعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش 
مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شــرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى 
احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنًا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده 
درصد مبلغ ارزیابى را نقداً به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى 
جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. م الف: 38660  اجراى احکام دادگاه عمومى بخش 

مهردشت/12/520
مزایده

شــماره صورتمجلس: 9509003759600035 شــماره پرونده: 9409986836400046 شماره بایگانى 
شعبه: 940182 در پرونده کالســه 940182 ح1 اجرا و به موجب نیابت ارســالى از اجراى احکام شعبه 4 
خانواده اصفهان محکوم علیه آقاى محمدعلى عارفیان ف محمدحســین به پرداخت عین 600 سکه تمام 
بهار آزادى و عین 60 مثقال طالى 18 عیار بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 65/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق محکوم لها و مبلغ 173/122/650 ریال بابت مابقى هزینه دادرسى در صندوق دولت و مبلغ 
289/420/438 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده اســت که محکوم لها در قبال خواسته خود اقدام به 
توقیف اموال محکوم علیه نموده، که اموال به شرح ذیل ارزیابى شده است: پالك هاى ثبتى 437/8719 و 
440/252 و 437/8718 و 301/1034 بخش 16 ثبت اصفهان که به موجب گواهى حصر وراثت شــماره 
529- 92/9/1 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر محکوم علیه احدى از وراث مالک (مرحوم 
محمدحسین عارفیان) میباشد و سهم االرث ایشــان به میزان ذیل قابل فروش مى باشد ((الف))-6 دانگ 
پالك 301/1034 به مساحت 225 متر مجزى شده از پالك 922 فرعى الى 934 فرعى و 1030 الى 1047 
فرعى از 301 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس شاهین شهر خ عطار ف 9 شرقى پ 12 که در صفحه 
149 دفتر 252 ذیل شماره 56624 ثبت و داراى سند 297561 سرى پ مى باشد که به موجب سند انتقال 
5600- 16/5/86 دفتر 151 به محمدحسین عارفیان انتقال قطعى شــده است ملک به صورت خانه اى 3 
طبقه داراى پایان ساخت که طبقه منهاى شصت 5/15 متر و 5/43 پارکینگ و 10 متر بالکن و دو طبقه دیگر 
298 متر و قدمت 12 سال ساخت با سقف تیرچه بلوك و بتون و آهن و با انشعابات آب و برق و گاز و تلفن که 
6 دانگ آن 6/800/000/000 ریال و سهم االرث محکوم علیه در این پالك (21 حبه از 72 حبه از ششدانگ 
پالك مزبور) بمبلغ 1/983/333/334 ریال ارزیابى شده اســت. ((ب)) -6 دانگ یک باب مغازه به پالك 
437/8718 به مســاحت 74/141 متر واقع در گز برخوار بلوار معلم جنب سازمان آب مغازه نوساز در صفحه 
174 دفتر 482 شماره 105586 که به موجب سند انتقال 171257 به نام مرحوم محمدحسین عارفیان منتقل 
شده و 7 سال ساخت که کل ملک 7/795/700/000 ریال و سهم االرث محکوم علیه (21 حبه از 72 حبه از 
شش دانگ پالك مزبور) به مبلغ 2/273/745/833 ریال ارزیابى شده است. ((ج))- 247/5 سهم مشاع از 
6059 سهم 6 دانگ یک قطعه زمین واقع در فیروزآباد گز برخوار به شماره ملک 440/252 که نسبت به آن 
تحدید حدود به عمل نیامده و در جریان ثبت به نام محمدحسین عارفیان میباشد و ملک واقع در جنوب فلکه 
ورودى گز روبروى شهردارى که بخشى از آن در مسیر احداث خیابان و غیره و الباقى به میزان 200 متر که 
60 متر آن تجارى و بقیه انبارى و زیرزمین است داراى آب و برق و گاز و تلفن و قدمت 20 سال که ارزش آن 
7/570/000/000 ریال و سهم محکوم علیه از این پالك به میزان 72/1875 سهم مشاع از 247/5 سهم از 
6059 سهم شش دانگ پالك 440/252 بمبلغ 2/207/916/666 ریال ارزیابى شده است. ((د))- 6 دانگ 
مغازه تجارى 437/8719 به مساحت 45/104 واقع در گز بلوار معلم جنب سازمان آب که به صورت نمایشگاه 
اتومبیل داراى بالکن و آب و برق و تلفن و گاز با قدمت 7 سال به قیمت 5/744/750/000 ریال و سهم محکوم 
علیه به میزان 21 حبه از 72 حبه از ششدانگ پالك مزبور به مبلغ 1/677/555/208 ریال ارزیابى شده است. 
و باتوجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجرا قصد فروش اموال (سهم االرث محکوم علیه بشرح فوق) از طریق مزایده را دارد. زمان: 1395/12/25 
ساعت 9 الى 10 صبح مکان: شعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى این اجرا. مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده مزایده مى بایست 10 درصد از 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشد تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290277002 
واریز نماید و در صورت موافقت این اجرا حداکثر تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده 
واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى 
گردد کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى شعبه اول مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز مزایده درخواست کتبى خود را 
جهت شرکت در مزایده ارائه دهند. م الف: 2024 از طرف مدیر اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شاهین شهر و میمه/12/400

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509973723802378 شماره پرونده: 9509983725100495 
شماره بایگانى شعبه: 950992 شاکى: آقاى مهدى صالحى لنجى فرزند محمد 
به نشانى: لنج خیابان زاینده رود بن بست ســحر پالك 134، متهمین: 1-آقاى 
وحید رحیمى به نشــانى متوارى 2- آقاى على رحیمى فرزند مظاهر به نشانى: 
لنج محله باال خیابان شهید کریمى بن بســت اطلس، اتهام : سرقت مستوجب 
تعزیر. گردشکار: شاکى شکایتى تحت عنوان فوق ارائه داده که دادگاه با عنایت 
به بررســى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- على 
رحیمى فرزند مظاهر، 32 ساله، مجرد، باســواد، داراى سابقه کیفرى، بازداشت 
با قرار وثیقه، اهل و ساکن زیباشــهر 2- وحید رحیمى فاقد قرار تأمین کیفرى 
به جهت متوارى بودن دایر بر مشــارکت در سرقت دســتگاه مولد برق ضبط، 
کپســول گاز، پیک نیک، ریگالتور و سه عدد کپســول موضوع کیفرخواست 
صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه با توجه به شکایت 
شــاکى خصوصى آقاى مهدى صالحى فرزند محمد، گــزارش مرجع انتظامى 
مورخه 95/2/6 مضبوط در صفحه یک پرونده، اقــرار مقرون به واقع متهم در 
مرحله تحقیق دادسرا و توجهًا به دفاعیات غیرموجه وى در جلسه دادگاه و عدم 
حضور متهم ردیف دوم در مراحل مختلف دادرسى بزه کارى مشارالیهم به شرح 
موصوف محرز و مسلم تشخیص داده شــده بنابراین به استناد ماده 125 قانون 
مجازات اســالمى مصوب 1392 و 656 و 667 قانون مجازات اسالمى مصوب 
1375 حکم به محکومیت هر یک از متهمین به نحو جداگانه به تحمل شــش 
ماه حبس و بیست ضربه شالق تعزیرى و به نحو مشترك و تضامنى به رد عین 
اموال مســروقه و در صورت فقدان عین رد مثل یا پرداخت قیمت آن به شاکى 
خصوصى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابى 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد و 
نسبت به متهم ردیف اول حضورى و به شرح موصوف قابل تجدیدنظرخواهى 
است. م الف: 95/793 راستى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه

 (102 جزایى سابق)/12/351
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آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 

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

 نخواهد بود.  
1- راي شــماره 139560302019000634- 1395/11/14- آقاي ناصر رضائیان دهاقانى فرزند کریم 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك شماره 5 فرعى از 125 اصلى به مساحت ششدانگ 252/61 
مترمربع واقع در اراضى ارباب بخش ثبتى دهاقان. تاریخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 1395/11/26 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: چهارشــنبه 1395/12/11 م الف: 95/271 آقاســى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك

 دهاقان/11/1085
ابالغ راي

شماره پرونده: 355/95 ش3ح شــماره دادنامه: 422-95/11/30 مرجع رسیدگى: شعبه سوم شوراى حل 
اختالف شاهین شهر خواهان: مریم الســادات درخشنده ف ســید اکبر به آدرس: شاهین شهر- خ حافظ 
جنوبى- فرعى 6 غربى- پ 27 شمالى خوانده: مهدى قادرى ف کمال به آدرس: مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه نفقه معقوقه از 93/1/20 لغایت تاریخ حکم بر حسب نظریه کارشناس. گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى 
تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاکنندگان ذیل تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: دعوى مریم السادات درخشنده فرزند سیداکبر به طرفیت مهدى قادرى فرزند کمال به خواسته مطالبه 
نفقه ازتاریخ تقدیم دادخواست به انضمام خســارات دادرسى بشرح دادخواست تقدیمى مى باشد. با عنایت 
به جامع محتویات پرونده از جمله کپى مصدق عقدنامه خواهان که مثبت رابطه زوجیت فیمابین مشارالیه و 
خوانده مى باشد و شرح خواسته خواهان و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ واقعى اخطاریه در شورا حاضر 
نشده و الیحه دفاعیه نیز ارسال ننموده و دلیلى مبنى بر اینکه نفقه یادشده را پرداخت کرده ابراز ننموده است 
لذا شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد مواد 1102، 1106، 1107، 1111، 1206 قانون 
مدنى خوانده را به پرداخت نفقه معوقه زوجه براى مــدت 1032 روز مبلغ 128/750/000 ریال تعیین مى 
گردد همچنین نفقه مستمر زوجه به شرط حفظ شرایط فعلى و استحقاق او روزانه 135/000 ریال و ماهانه 
40/050/000 ریال تعیین مى شود. که توسط کارشناس رســمى دادگسترى تعیین و محاسبه و مصون از 
هرگونه تعرض باقى مانده و نیز هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه 
هاى عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 2004 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/298
حصر وراثت

صدیقه حسامى بشناسنامه شــماره 1084 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 747/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان محسن بارانى 
لنبانى بشناسنامه شماره 45015 در تاریخ 95/10/15 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- صدیقه حسامى فرزند هیبت اله شماره شناسنامه 1084 نسبت با متوفى (مادر). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 
2000 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/299

ابالغ راي
شماره پرونده: 310/94 شماره دادنامه: 192- 95/5/31 خواهان: حســینعلى شاه مرادى فرزند حسنعلى 
ساکن: نجف آباد- ویالشــهر- ابتداى بلوار امام على خ 104/4، خوانده: جواد محمدهاشمى دهقى فرزند 
احمد ساکن: دهق خ امام کوچه شهردارى بن بســت الله منزل شخصى. خواسته: تقاضاى الزام خوانده به 
انتقال سند رسمى یک دستگاه وانت نیسان مقوم به بیســت میلیون ریال با هزینه دادرسى و حق الوکاله و 
هزینه کارشناسى و هزینه هاى جانبى. قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعواى آقاى حسینعلى شاه مرادى 
فرزند حسنعلى مقیم نجف آباد به طرفیت آقاى جواد محمدهاشمى دهقى فرزند احمد مجهول المکان مبنى 
بر الزام خوانده به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى وانت نیسان مقوم به بیست میلیون ریال به انضمام 
هزینه دادرسى و حق الوکاله و هزینه کارشناسى نظر به تعهدنامه رسمى تنظیمى توسط دفتر اسناد رسمى 
182 نجف آباد به شماره 13939235569400005 مورخ 1393/1/23 که متضمن تعهد خوانده مبنى بر 
انتقال سند رسمى تا تاریخ 1393/11/15 پس از پرداخت اقســاط و فک رهن خودروى وانت نیسان مدل 
1391 دوگانه سوز به شماره شهربانى 123 ایران 453 ج 42 و شماره موتور 629133 به خواهان مى باشد لذا 
قاضى شورا خواهان را در دعواى مطروحه محق تشخیص داده مستنداً به مواد 219، 220، 221، 222 قانون 
مدنى و مواد 519، 515 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر محکومیت 
خوانده به تنظیم سند رسمى انتقال خودروى مذکور در دفاتر اسناد رسمى و پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. این راى غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم 
عمومى بخش مهردشت مى باشد. م الف: 3588 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف مهردشت/12/301

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره: 1059/95- 1395/12/3 آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: اشرف سیاهى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده به انتقال سند به طرفیت خوانده محمدرضا حیدرى به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1059/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/06 
ســاعت 4/15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3590 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/302
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به مهرى نظرى گرگابى و حسن نظرى گرگابى- آقاى محسن جعفرى 
افجدى دادخواستى به خواسته تقاضاى توقیف و فک پالك یک دستگاه سوارى سمند مشکى 43- 523 
ل 69 به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 187/95 ش 7 ح ثبت و 
براى روز یک شنبه مورخ 96/1/20 ساعت 5/30 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1978 شعبه هفتم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/304
حصر وراثت

مینا نعامى به شناسنامه شماره 5100165588 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 736/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمدحسن نعامى 
به شناسنامه شماره 506 در تاریخ 95/9/17 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شهناز 
سورى فرزند یاسین شماره شناسنامه 19 نسبت با متوفى (همسر دائمى) 2- امید نعامى فرزند محمدحسن 
شماره شناسنامه 632 نسبت با متوفى (فرزند) 3- میالد نعامى فرزند محمدحسن شماره شناسنامه 3818 
نسبت با متوفى (فرزند) 4- ابراهیم نعامى فرزند محمدحسن  شــماره شناسنامه 1270180177 نسبت با 
متوفى (فرزند) 5- مرتضى نعامى فرزند محمدحســن شماره شناســنامه 5100185600 نسبت با متوفى 
(فرزند) 6- مریم نعامى فرزند محمدحسن شماره شناسنامه 995 نســبت با متوفى (فرزند) 7- مینا نعامى 
فرزند محمدحسن شماره شناسنامه 5100165588 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2003 شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/305
اجراییه

شماره: 159/95 -95/12/3 به موجب راي شماره 473 تاریخ 95/7/5 حوزه 2 شوراي حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه حســین حاتمى فرزند مرادخان به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 550/000 ریال بابت هزینه 
رسیدگى و ابطال تمبر و خســارت تاخیر تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواســت 1395/2/23 لغایت اجراى 
حکم که محاسبه آن به عهده واحد اجراى احکام مى باشد و پرداخت نیم عشر دولتى هزینه اجرا مى باشد. 
مشــخصات محکوم له: کبرى فرهادى درویش آدمى فرزند رحم خدا به نشانى: شاهین شهر- گلدیس- 
مسکن جوانان- روبروى کالنترى- بلوك آ 2- واحد 7. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2001 شعبه 2 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /12/306
ابالغ افراز 

نظر به اینکه سعید تقیان جزى فرزند قدرت اله خواهان افراز سهام مشاعى خود از ششدانگ پالك 301/43 
باقیمانده بخش 16 ثبت را نموده اند که بموجب راى افرازى شــماره 103/95/3843/26- 1395/12/4 
مفروز گردیده است. خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى 
گرسیوز جزى، حسین کاظمى، گلعزار کشــاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباسعلى آقابابایى 
جزى، قربانعلــى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباســعلى آقاجانى جزى، علــى آقاجانى جزى، محمد 
کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم 
ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى 
خوزستانى، کشــور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشــک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا 
بهمئنى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حســن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى 
تقیان جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین 
حکیمیان جزى، اســداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان جزى، نیما حکیمیان 
جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جــزى، عزت اله حکیمیان جزى، 
عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج 
هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت بور، میترا حاجت پور، غالمحسین طایقه قشقایى، 
محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین 
آقاجانى، محمدحســین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمنــد، نادعلى دهقان جزى، على 
رحمانى، حســین رســولى، رضا قلى اورنگ، حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس 
زمانیان، سیدعلى ســجادى، زهره سعادت، اله داد ســلیمانى فارسانى، عزیزاله شــریفیان جزى، صغرى 
شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، اسداله موســویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، 
ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصراصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، 
فاطمه نظرى، معصومه نقاشى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه 
جزى، زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز استات 
اصفهان، شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى 
زاده، حمیدرضا محبتیان، ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فردوس مرادیان، مهدى متقى 
زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى 

جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مسیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى مسیبى جزى، سعید مظفرى، 
مرتضى علمدارى، عبداله على بیگى بنى، شاهرخ على جانى على جان وند، محمدعلى على مرادى جزى، 
حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، 
عزبزاله غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى 
مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم 
شیرجزى جزى، مصطفى شیرجزى، مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شیرجزى، طاهره گرسیوز، 
مرتضى شیرجزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، 
ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه 
صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح 
جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه 
عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، 
سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عســکرزاده، حسین تقیان جزى، نصرت عرفانى و همچنین 
افرادى که در پالك مزبور ذینفع هستند و یا نام آنان که در اسامى مالکین ذکر نگردیده است، لذا افراز سهام 
مشاعى قسمتى از ششــدانگ باقیمانده پالك 301/43 واقع در بخش 16 پشت بند حافظ شمالى که سند 
مالکیت آن در صفحه 289 دفتر 209 ذیل ثبت بنام ســعید تقیان جزى فرزند قدرت اله سابقه ثبت دارد که 
باتوجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب 1357 مشخص گردیده که عملیات 
ثبتى ملک خاتمه یافته و با مجاورین تعارضى ندارد و حدود اربعه مورد افراز به موجب صورت مجلس شماره 
950602071243838- 95/12/4 به شرح ذیل است: حدود ششدانگ یک قطعه زمین بنام خواهان آقا/

خانم سعید تقیان جزى فرزند قدرت اله که قطعه 157 براى آن منظور شده به مساحت 200 مترمربع عبارت 
است از: شماًال بطول 10 متر پى است بدیوار پالك 76036 فرعى شرقًا بطول 20 متر پى است بدیوار پالك 
44812 فرعى جنوباً بطول 10 متر پى است به کوچه غرباً بطول 20 متر پى است بدیوار پالك 77953 فرعى. 
حقوق ارتفاقى معرفى نشد. سهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در نقشه ترسیمى مى باشد 
این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 و ماده 15 آئین نامه 
مربوطه صادر گردیده لذا طبق ماده 6 آئین نامه و ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به 
کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتى که بین شرکا و مالکین مشاعى محجور (صغیر، مجنون و غیررشید) و یا 
غایب مفقود االثر وجود دارد باستناد ماده 313 قانون امور حسبى و طبق راى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 
60/01/15 هیات عمومى دیوان عالى کشور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ گردد تا چنانچه اعتراضى 
نسبت به نظریه افراز شماره 950602071138554 مورخ 1395/9/14 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
ابالغ و درج در روزنامه طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و گواهى مربوطه را به واحد 

ثبتى ارائه نمائید. م الف: 2005 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/12/307
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/3816/26- 95/12/2 آقاي لطف اله صادقى فرزند حاجى آقا باستناد دوبرگ استشهادیه 
محلی به شــماره 46374 مورخ 1395/11/09 دفترخانه 104 شاهین شهر که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره 484903/د93  را که به میزان ششدانگ به شماره 
پالك ثبتى 301/65675 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 259 دفتر 719  
ذیل ثبت 163265 بنام لطف اله صادقى فرزند حاجى آقا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 
110598 مورخ 1394/06/16 دفترخانه 104 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام 
داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب گواهى مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدور و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1980 

صیادى صومعه رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/12/308
ابالغ راي

شــماره پرونده: 47/95 ش 11 ح شــماره دادنامه: 118-95/11/30 خواهان: على رضــا حیدرى فرزند 
محمدطاهر به نشانى: شاهین شــهر- خ عطار- فرعى 7 شرقى- پ 29- واحد 7 خوانده: مسعود محمدى 
فرزند علیرضا به نشــانى: مجهول المکان. موضوع: مطالبه وجه چک. گردشــکار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به 
تصدى امضا کنندگان زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارایه نظریه مشورتى به 
قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص 
دادخواســت على رضا حیدرى به طرفیت مسعود محمدى به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال 
(دویست میلیون ریال) ریال به اســتناد یک/1 فقره چک به شــماره 095098- 95/12/20 عهده بانک 
صادرات شعبه شهر گز و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه، نظر به این که خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى اخطاریه و ضمائم دادخواست در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده است. شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت 
بانک محال علیه با اســتصحاب بقاى دین اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارات دیرکرد؛ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال (دویست میلیون ریال) بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/275/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و مبلغ 85/000 ریال بابت هزینه الصاق تمبر ضمائم دادخواست خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک (95/12/20) لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد؛ در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 
2002 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/309

ابالغ تجدیدنظرخواهى 
شماره نامه: 9510113730401565 شــماره پرونده: 8709983730400015 شــماره بایگانى شعبه: 
870015 تجدیدنظرخواه حمید ســالمت و غیره اعتراضى به طرفیت تجدیدنظرخواندگان اهالى روستاى 
رحمت آباد (سلطان آباد) به تجدیدنظرخواهى از دادنامه شماره 9509973730401050 شعبه چهارم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارسال نموده ثبت گردیده باتوجه به 
مجهول المکان بودن تجدیدنظر خواندگان در خواست تجدیدنظرخواهى طبق ماده 346 ق آ د م به دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر و ضمائم را 
دریافت و ظرف ده روز نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید. م الف: 3598 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/12/310
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973730401087 شــماره پرونده: 8709983730400015 شماره بایگانى شعبه: 
870015 خواهان ها: 1- خانم زینب سالمت فرزند حسن 2- آقاى محمدعلى سالمت فرزند احمد 3- آقاى 
محمدرضا سالمت فرزند على 4- خانم بتول نیلفروشــان فرزند احمد 5- آقاى محمود نیلى فرزند کریم 
6- خانم فاطمه ســالمت فرزند حسن 7- خانم زهره ســالمت فرزند على 8- آقاى محمد سالمت فرزند 
حســن 9- آقاى مصطفى نیلى فرزند کریم 10- خانم رضوان سالمت فرزند على 11- خانم منصوره نیلى 
احمدآبادى فرزند کریم 12- آقاى عباس ســالمت فرزند احمد 13- خانم صدیقه نیلى احمدآبادى فرزند 
کریم 14- آقاى حمید سالمت فرزندعلى 15- خانم فاطمه ســالمت فرزند على 16- خانم محبوبه نیلى 
احمدآبادى فرزند کریم 17- خانم زهرا نیل فروشان فرزند ابوالحسن 18- خانم سکینه سالمت فرزند حسن 
با وکالت آقاى سعید آقاباباگلى فرزند محسن به نشانى: اصفهان خیابان شمس آبادى ساختمان رازى طبقه 
آخر شماره 119 کدپستى 8134776537، 19- خانم زهرا نیل فروشان فرزند احمد به نشانى اصفهان نجف 
آباد 20- خانم آذر آراسته فرزند رضا 21- خانم مریم سالمت فرزند ناصر 22- آقاى على رضا سالمت فرزند 
ناصر 23- خانم لیال سالمت فرزند ناصر همگى به نشانى اصفهان خ شمس آبادى ساختمان رازى طبقه آخر 
شماره 119، خواندگان: 1- آقاى رحمان براهیمى فرزند سیف اله 2- آقاى لطف اله مهدیان فرزند محمد 3- 
آقاى کریم حیدرى فرزند یوسف 4- آقاى براتعلى حیدرى فرزند ابراهیم همگى به نشانى اصفهان نجف آباد 
روستاى رحمت آباد خ امام نبش ك امام حسین دفتر شوراى اسالمى. خواسته ها: 1- خلع ید 2- قلع و قمع 
مستحدثات. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دعوى 
آقایان و خانم ها حمید، ناصر، رضوان، سکینه، محمدرضا، محمد، محمدعلى، فاطمه، عباس، فاطمه، زهره 
و زینب همگى سالمت، توران و بتول نیلفروشان، مصطفى، محمود، صدیقه، محبوبه و منصوره همگى نیلى 
احمدآبادى با وکالت آقاى سعید آقا باباگلى بطرفیت آقایان کریم حیدرى، رحمان براهیمى، براتعلى حیدرى، 
لطفعلى مهدیان و سایر اهالى روستاى رحمت آباد بخواسته خلع ید از اراضى متصرفى بخشى از پالك 582 
بخش 9 ثبت اصفهان و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارات دادرسى با این توضیح که در خالل دادرسى 
یکى از خواهان ها بنام ناصر فوت نموده و وراث وى به اســامى خانم ها آذر، آراسته، زهرا نیلفروشان، لیال 
و مریم و آقاى علیرضا همگى ســالمت بعنوان قائم مقام وى معرف شده اند نظر به اینکه 1- حسب پاسخ 
استعالم واصله از اداره ثبت اســناد و امالك فالورجان عملیات ثبتى ملک خاتمه یافته و خواهان را مالک 
رسمى بخشى از پالك مرقوم مى باشند 2- خواندگان ضمن تقدیم الیحه و حضور در جلسه دادرسى مدعى 
اند پالك مذکور مشــمول مقررات اصالحات ارضى و از مالکیت خواهان ها خارج شده است لیکن حسب 
نامه شماره 95110/16721- 95/5/30 واصله از مدیریت امور اراضى استان اصفهان اقدامات اولیه اجراى 
قانون اصالحات ارضى نســبت به پالك مذکور صورت گرفته و لیکن نمى توان اقدات مقدماتى را بعنوان 
اجراى کامل قانون اصالحات ارضى قلمداد نمود و پالك موردنظر مشمول قانون اصالحات ارضى نشده 
است 3- حسب نظریه کارشناســى و اظهارات خواندگان هرکدام بخشى از ملک موصوف را که به صورت 
خانه است تصرف دارند و تصرفات ایشان فاقد توجیه قانونى اســت لذا دادگاه ضمن رد دفاع ایشان دعوى 
خواهان ها را ثابت دانسته و با اســتناد به مواد 311 و 308 قانون مدنى حکم بر خلع ید خواندگان از اراضى 
متصرفى پالك مرقوم بشرح منعکس در نظریه کارشناسى شماره 566-88/9/9 و قلع و قمع بناى احداثى و 
پرداخت 4/100/000 ریال هزینه دادرسى و کارشناسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. نسبت به سایر اهالى روستاى رحمت آباد باتوجه به عدم تعیین نام و مشخصات افرادى که 
خواهان آنان را معارض خود مى داند اقامه دعوى صحیحاً انجام نشده لذا این دادگاه با تکلیفى مواجه نیست. 
این راى حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز 
استان است. م الف: 3597 مسیبى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/12/311

ابالغ راي
کالسه پرونده: 95-403 تاریخ رسیدگى: 1395/10/2 مرجع رســیدگى: شعبه ششم حقوقى شوراى حل 
اختالف زیباشهر خواهان: مهدى باقرى به نشــانى: مبارکه- زیباشهر-روستاى زودان-خ اصلى- پ 49. 
خوانده: نوشین صحراشکاف به نشانى: مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال 
بابت اجور معوقه و هزینه هاى آب و برق و گاز و تخلیه چاه و تعمیرات جزیى طبق قرارداد و اجاره نامه رسمى 
مورخ 1394/5/10 باتوجه با انقضاى مهلت اجاره.گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى مهدى باقرى فرزند 
احمدعلى به طرفیت خوانده خانم نوشین صحراشــکاف فرزند بهران به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و هفت 
میلیون ریال بابت اجور معوقه و هزینه هاى آب و برق و گاز و تخلیه چاه و تعمیرات جزیى طبق قرارداد و اجاره 
نامه رسمى مورخ 1394/5/10 قاضى شورا پس از اخذ نظریه مشــورتى اعضا و بررسى اوراق و محتویات 
پرونده از جمله کپى مصدق اجاره نامه از تاریخ 1394/5/1 لغایت 1395/5/10 و شرط ضمن عقد قرارداد که 
در آن تصریح شده است که در صورت عدم پرداخت کرایه، هزینه آب و برق و گاز موجر مى تواند با قرارداد 
و با نوشته تصویرجات و یا ســفته اقدام به وصول مطالبات خود نماید و همچنین باتوجه به توافق نامه بین 
موجر و مستاجر که در تاریخ 1395/4/25 منعقد گردید که مســتاجر اقرار کتبى به بدهکار بودن مبلغ پنج 
میلیون و هفتصد هزار تومان به مستاجر نمود. فلذا قاضى شورا با توجه به مستندات و مدارك موجود دعوى 
خواهان را محمول بر صحت تحقیق داد و به استناد ماده 198- 515- 519 قانون آئین مدنى خانم نوشین 
صحراشکاف را محکوم به پرداخت پنج میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره معوقه و هزینه هاى آب و 
برق و گاز و تخلیه چاه و تعمیرات جزیى مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا و پس از بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 

مى باشد. م الف: 95/776 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف زیباشهر/12/313
حصر وراثت

رضا احمدیان فرزند امیرقلى داراي شماره شناســنامه 5410041186 و به وکالت آقاى محسن صادقى به 

شرح دادخواست مطروحه به کالسه 1722/95  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان امیرقلى احمدیان فرزند حســین به شناسنامه شماره 140 در تاریخ 1395/11/8 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول 
ذیل: 1- رضا احمدیان فرزند امیرقلى شماره شناسنامه یا کدملى 5410041186 نسبت به متوفى (فرزند) 
2- زهرا فخارى فرزند شعبانعلى شماره شناسنامه یا کدملى 73 نسبت به متوفى (همسر) 3- مهدى احمدیان 
فرزند امیرقلى شماره شناسنامه یا کدملى 541076227 نسبت به متوفى (فرزند) 4- حدیث احمدیان فرزند 
امیرقلى شماره شناسنامه یا کدملى 5410334574 نسبت به متوفى (فرزند) 5- حسین احمدیان فرزند حبیب 
اله شماره شناسنامه یا کدملى 84 نسبت به متوفى (پدر) 6- طاهره صادقى فرزند حسین شماره شناسنامه 
یا کدملى 38 نسبت به متوفى (مادر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/775 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/314
حصر وراثت

سهیال حسینقلى زاده فرزند رضا داراي شماره شناســنامه 7237 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1740/95 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احترام احمدى 
مبارکه فرزند جواد به شناسنامه شماره 38 در تاریخ 1395/4/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- سهیال حسینقلى زاده فرزند محمدرضا 
شماره شناسنامه یا کدملى 7237 نسبت به متوفى (فرزند) 2- مهدى حسینقلى زاده فرزند محمدرضا شماره 
شناسنامه یا کدملى 1766 نســبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 95/779 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/12/315
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103723106687 شماره پرونده: 9409983723100959 شماره بایگانى شعبه: 
941524 خواهان: شهردارى کرکوند به نشانى کرکوند. خوانده: ایران فرید فرزند محمدصادق 2- سمانه 
نجفى فرزند شاهین 3- بتول آقاقزوینى فرزند کمال الدین 4- شهناز فرید فرزند محمدصادق 5- حمیدرضا 
نجفى فرزند شاهین همگى مجهول المکان. خواسته: مطالبه خسارت. نظر به اینکه خواهان باال دادخواستى 
به طرفیت خوانده فوق به خواسته مطالبه خسارت تقدیم این دادگاه نموده و آدرس خوانده مجهول المکان 
اعالم نموده باتوجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوســیله به خوانده ابالغ مى گردد در وقت مقرر 
1396/1/19 در ساعت 8/30 جهت اجراى قرار کارشناســى به پرونده شما که به کالسه 941524 تعیین 
وقت شده حاضر شوید. ضمنًا کارشناس آقاى مصطفى یزدانى مى باشد. چنانچه جهات ردى دارید ظرف 7 
روز پس از نشر آگهى به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 95/774 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 

شهرستان مبارکه/12/316
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103723106710 شماره پرونده: 9509983723101227 شماره بایگانى شعبه: 
952000 خواهان: محمد احمدى فرزند صفر على بنشــانى: فخرآباد خ اصلى کوچه مسجد جامع روبروى 
مسجد. خوانده: ناهید خسروى فرزند سام به نشــانى مجهول المکان. خواسته: ازدواج مجدد. نظر به اینکه 
خواهان باال دادخواستى به طرفیت خوانده فوق بخواســته ازدواج مجدد تقدیم این دادگاه نموده و آدرس 
خوانده مجهول المکان اعالم نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوسیله به خوانده ابالغ 
مى گردد در وقت مقرر 1396/1/19 در ساعت 9 جهت رســیدگى به پرونده شما که به کالسه 952000 
تعیین وقت شده حاضر شوید. ضمنًا مى توانید یک هفته قبل از وقت فوق جهت اخذ نسخه ثانى دادخواست 
و ضمایم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مبارکه مراجعه نمایید. م الف: 95/773 شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه/12/317
حصر وراثت

ناصر عبدالباقى داراي شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کالسه 95/162  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمیله خاتون صانعى فرزند شکراله بشناسنامه 
1 در تاریخ 1393/3/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- محمدحسن عبدالباقى فرزند جعفر ش.ش 51 متولد 1326 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 2- اسماعیل 
عبدالباقى فرزند جعفر ش.ش 41 متولد 1345 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- علیرضا عبدالباقى فرزند 
جعفر ش.ش 1 متولد 1336 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 4- محمدرضا عبدالباقى فرزند جعفر ش.ش 172 
متولد 1332 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 5- ناصر عبدالباقى فرزند جعفر ش.ش 88 متولد 1349 صادره 
از دهاقان (پسر متوفى) 6- معصومه عبدالباقى فرزند جعفر ش.ش 25 متولد 1340 صادره از دهاقان (دختر 
متوفى) 7- فاطمه عبدالباقى فرزند جعفر ش.ش 39 متولد 1329 صادره از دهاقان (دختر متوفى) و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/281 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع 

شماره یک)/12/319
اخطاریه

نعمت اله عباسى فرزند غالمرضا کار: آزاد محل اقامت: مجهول المکان. چون همسرتان خانم زهرا حجازى 
فرزند سید یوسف با دادنامه 9509973749101678-1395/9/23 دادگاه دهاقان جهت اجراى صیغه طالق 
و ثبت آن به این دفترخانه مراجعه نموده است لذا حداکثر ظرف مدت یک هفته از ابالغ به آدرس: دهاقان 
بلوار انقالب روبروى ترمینال مراجعه فرمایید. نتیجه عدم حضور شــما انجام اقدامات قانونى است. م الف: 

95/282 علیرضا اسماعیلى سردفتر طالق 3 دهاقان/12/320
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973749102213 شــماره پرونده: 9509983749100716 شماره بایگانی شعبه: 
951308 خواهان: آقاى علیرضا ســعیدى فرزند محمدرضا با وکالت آقاى محمدحســین شــهاب فرزند 
غالمرضا به نشانى: شهرضا خیابان انقالب اسالمى فرعى 44- 8613656671 دفتر وکالت آقاى مسعود 
همت، خوانده: آقاى حسین مشفق فرزند محمدتقى به نشانى: مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: 
دادگاه با توجه به بررسى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى علیرضا سعیدى فرزند محمدرضا با وکالت آقاى 
محمدحسین شهاب به طرفیت آقاى حسین مشفق فرزند محمدتقى (مجهول المکان) به خواسته مطالبه 
مبلغ دویســت و ده میلیون ریال وجه نقد به عنوان ثمن موضوع قرارداد عادى مورخ 95/9/14 به انضمام 
خسارات ناشى از هزینه دادرسى و حق الوکاله مختصراً بدین شرح که خواهان مدعى است به موجب قرارداد 
مذکور که تصویر آن پیوست دادخواست بوده و اصل آن توسط دادگاه مالحظه شد در دهاقان تعداد یک و نیم 
تن گردو به ارزش سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال به خوانده فروخته و تحویل داده و خوانده مبلغ یکصد 
و هفتاد و پنج میلیون ریال از ثمن را به ایشــان پرداخت و از پرداخت مابقى امتناع مى ورزد با توجه به شرح 
دادخواست و مستند عادى ارائه شده از سوى خواهان و با توجه به عدم حضور و دفاع خوانده علیرغم ابالغ 
قانونى وقت دادرسى به ایشان از طریق نشر آگهى دادگاه دعوى خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 
198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 219، 220، 338، 
362 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال وجه نقد به عنوان 
اصل دین و پرداخت مبلغ 12/435/000 ریال به عنوان خسارت ناشى از هزینه دادرسى اعم از هزینه تمبر و 
حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: 95/280 باقرى رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان /12/321 
حصر وراثت

فاطمه یعقوبى زاده داراي شناسنامه شماره 45 به شــرح دادخواست به کالسه 634/95  ش/2  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صدیقــه پورصالح کچومثقالى 
بشناسنامه 1299 در تاریخ 1395/7/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر به نام هاى: 1- حسن یعقوبى زاده به شماره شناسنامه 2، 2- مرتضى یعقوبى زاده 
به شماره شناسنامه 1248، 3- ناصر یعقوبى زاده به شماره شناسنامه 32 و دو دختر به نام هاى 1- فاطمه 
یعقوبى زاده به شماره شناسنامه 45، 2- زهرا یعقوبى زاده به شماره شناسنامه 291 و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

456 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/12/322
حصر وراثت

حسن قربانى کهریزسنگى داراي شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 334/95 ش ح 10 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن قربانى کهریزسنگى 
بشناسنامه 90 در تاریخ 1395/11/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- على قربانى کهریزسنگى ش ملى 0-053872-108 (پسر متوفى) 2- مبینا قربانى 
کهریزسنگى ش ملى 6-072143-108 (دختر متوفى) 3- فاطمه براتى کهریزسنگى ش ش 1431 (همسر 
متوفى) 4- حسن قربانى کهریزسنگى ش ش 25 (پدر متوفى)  5- معصومه قربانى کهریزسنگى ش ش 2 
(مادر متوفى)  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3602 شعبه 14 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/329
موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت

شــماره صــادره: 1395/12/339295- 1395/12/04 آقاى اکبــر نوروزى احدى از ورثــه احمد اعالم 
نموده که سند مالکیت چهاردانگ مشــاع از ششدانگ پالك شــماره 452/5 واقع در قطعه 10 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان متعلــق به موروث او آقاى احمد نوروزى نزد ســعید نوروزى مى باشــد. چون 
اخطار به نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده مراتب بدســتور آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت آگهى میشود که دارنده ســند مالکیت مذکور از تاریخ انتشــار این گواهى ظرف مدت ده 
روز ســند نامبرده را تســلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى نگهداشــتن آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت 
اســناد و امالك شهرســتان نجف آباد اعالم نماید. درصورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه 
نســبت به صدور ســند مالکیت وارث/ وراث که بموجب گواهى حصر وراثت شماره 08/05/1391-752 
و گواهــى د ارائــى شــماره 102678-2078 مــورخ 21/08/1391 وراث/ وارث مرحوم ســیدابراهیم 
صابرعلى شــناخته شــده اند طبق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 3601  اداره ثبت اســناد و امالك

 نجف آباد/12/330
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103640710460 شماره پرونده: 9509983640700541 شماره بایگانی شعبه: 
950558  ابالغ وقت رســیدگى به: آقاى مالک موالیى فرزند حســنعلى خواهان امیــد زمانى بختیاروند 
دادخواستی به طرفیت خوانده مالک موالیى و حسین موالیى به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان 
(زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9509983640700541 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/01/16 و ســاعت 12:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 1157 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان

 (زرین شهر)/12/331
مزایده

آگهى مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم: در پرونده 940182 و به موجب دســتور فروش مورخ 94/6/24 
صادره از شعبه دوم دادگسترى شاهین شــهر محکوم علیه الهام طباطبایى به فروش پالك 301/25304 
بابت اصل خواسته در حق محکوم له سارا سادات میرحسینى و مبلغ 2/500/000 ریال هزینه اجرا محکوم 
گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شــده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده:  ملک مورد نظر واقع در 
شاهین شهر – مجتمع مســکونى امیرکبیر (منطقه خانه هاى چوبى) – فرعى 9- پالك 246 به صورت 
ویالیى در عرصه اى به مساحت 493/92 و اعیانى حدود 140 مترمربع و با قدمتى بیش از سى و پنج سال 

بوده و اعیانى احداث داراى دیوار و سقف چوبى شــیبدار و با پوشش داخلى رنگ مى باشد، کف هال و اتاق 
ها کف پوش و سرویس هاى بهداشتى و آشپزخانه کاشى مى باشــد، داراى دو خواب، آشپزخانه با کابینت 
چوبى قدیمى، انبارى، درهاى داخلى چوبى و پنجره ها آلومینیوم، داراى دو ســرویس بهداشــتى مجزاى 
ایرانى و فرنگى و حمام مى باشــد. دیوارهاى نماى بخش اعیانى ملک سیمان شده و دیوارهاى دور حیاط 
نیم متر از کف تا باال شبکه (نرده) فلزى با پوشش سرتاسرى از درخت و فضاى سبز را دارد مى باشد و کف 
حیاط موزاییک است. سیستم گرمایش ایر کاندیشن و ســرمایش کولر و داراى انشعابات آب و برق و گاز 
مى باشــد. باتوجه به مراتب فوق قیمت ملک به میزان 7/000/000/000 (هفت میلیــارد ریال) ارزیابى 
مى گردد. ضمنًا ملک در تصرف محکوم علیه مى باشــد. باتوجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم 
علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش امــوال از طریق مزایده 
را دارد. زمان برگزارى مزایده: 95/12/25 ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه دوم 
حقوقى شاهین شــهر. محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام شعبه دوم مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 
10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى 
باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از 
اموال داده شود و در روز مزایده درخواست کتبى خود را به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 1986 اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شاهین شهر/12/399

ابالغ
شماره نامه: 9510113761802290 شماره پرونده: 9509983761801471 
شماره بایگانی شعبه: 951583 در پرونده کالسه 951583 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شــهر آقاى حمید آسمانى به نشانى متوارى 
متهم به کالهبردارى و تحصیل مال نامشــروع تحت تعقیب قرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در 
ضمن هزینه نشر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت 
مى باشد. م الف: 2018 شعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/12/324

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510100367304035 ابالغنامــه:  شــماره 
9409980359000911 شماره بایگانى شعبه: 940995 ابالغ وقت رسیدگى 
به متهم فرزاد دژبان نظر به اینکه حسب کیفرخواست صادره در پرونده کالسه 
9409980359000911 ، آقاى فرزاد دژبان متهم است به معدوم کردن بیست 
گرم هروئین و پرونده جهت رســیدگى به اتهام وارده به شعبه 2 دادگاه انقالب 
اصفهان ارجاع گردیده است و مقید به وقت رسیدگى مورخ 1396/1/14 ساعت 
11 صبح مى باشد و با توجه به متوارى بودن متهم و به تجویز ماده 344 ق آ د ك 
مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به متهم ابالغ مى گردد در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى و دفاع از اتهام انتســابى در این شعبه حاضر گردد در 
صورت عدم حضور در وقت مقرر وفق مقررات تصمیم مقتضى اتخاذ مى گردد. 
م الف: 38346 پوررضائى رئیس شــعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان 

اصفهان/12/392

ابالغ
شماره نامه: 9510113761802316 شماره پرونده: 9509983761801514 
شماره بایگانی شعبه: 951627 در پرونده کالسه 951627 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى کوروش حیدرى به نشانى متوارى 
متهم به خیانت در امانت تحت تعقیب قــرار دارد به علت مجهول المکان بودن 
وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفري 
مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصًا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع 
نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشر 
آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت مى باشد. م الف: 
2017 شعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و 

میمه/12/325

ابالغ
شماره نامه: 9510113761802324 شماره پرونده: 9509983761801495 
شماره بایگانی شعبه: 951608 در پرونده کالسه 951608ب1  شعبه بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب شاهین شــهر آقاى مهدى عطار آستانه ف محمد 
به نشــانى متوارى متهم به فروش مــال غیر تحت تعقیب قــرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در 
ضمن هزینه نشر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت 
مى باشد. م الف: 2016 شعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/12/326

ابالغ
شماره نامه: 9510113761802256 شماره پرونده: 9109983761800180 
شماره بایگانی شعبه: 910185 در پرونده کالسه 910185 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب شاهین شــهر آقاى نصیر طهماسبى ف محمد و 
ابوالفظل افروشه ف امامقلى به نشــانى متوارى متهم به خیانت در امانت تحت 
تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او 
در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شــخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این 
آگهی در این شــعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نمایــد در غیر این صورت 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهى از طریق امور مالى 
دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت مى باشد. م الف: 2015 شعبه اول بازپرسى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/12/327

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510463760100131 درخواســت:  شــماره 
9509983761800112 شماره بایگانى شــعبه: 951694 به شرح محتویات 
پرونده کالســه 951694 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر منوچهر 
رشیدیان فرزند عیســى فعًال مجهول المکان متهم است به خیانت در امانت که 
تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز شنبه مورخه 96/01/15 ساعت 11 وقت 
رسیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا 
متهم شخصًا یا همراه یک نفر از وکالى رســمى دادگسترى در دادگاه حاضر و 
از خود دفاع نمایند در غیر این صورت اقــدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 
2013 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 

جزایى سابق)/12/328 
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آگهى مزایده فروش یک واحد آپارتمان
 (نوبت اول)

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین 

شهردارى نایین باستناد مصوبه سوم شماره 78/4/524 مورخ 95/11/10 شوراى محترم اسالمى شهر نایین در 
نظر دارد تعداد یک واحد آپارتمان واقع در مجتمع مسکونى آسمان به آدرس خیابان آزادگان- نبش بن بست 
یاس را با قیمت پایه کارشناسى و با مشخصات جدول و پالن تفکیکى و کروکى محل که به پیوست مى باشد را 

از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم مى توانند تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 95/12/21 با تکمیل اسناد مزایده و مدارك 
مورد نیاز به انضمام یک فقره فیش واریزى نقدى به مبلغ 42/000/000 ریال به حســاب 0105850675005 
شهردارى نزد بانک ملى نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در دو پاکت جداگانه سربسته الك و مهر 
شده (در پاکت الف ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریز نقدى سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپى 
شناسنامه، کارت ملى و دیگر اسناد مزایده) به دفتر حراست شهردارى نایین تحویل و رسید دریافت دارند.    

شرایط مزایده: 
1- متقاضى موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادى قیمت به دبیرخانه شهردارى 
مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز بهاى زمین اقدام 
نماید. عدم واریز در مهلت تعیین شده انصراف در خرید تلقى شده و در این صورت سپرده تودیعى متقاضى به 

نفع شهردارى ضبط و متقاضى هیچگونه ادعایى نخواهد داشت. 
2- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال سند و چاپ آگهى در روزنامه و سایر هزینه هاى مرتبط با موضوع برعهده برنده 

مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادى بایستى به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادى، ناخوانا و 

مخدوش بودن به درخواست متقاضى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر از وضعیت زمین مى توانند به امور عمرانى 

و شهرسازى شهردارى مراجعه نمایند. 
5- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، امضاء نموده و به مزایده 

گزار تسلیم نماید. 
6- متقاضیان بایستى کپى شناسنامه و کارت ملى خود را ضمیمه درخواست در پاکت (ب) ارائه نمایند و 
همچنین اشخاص حقوقى باید کپى آگهى هاى تاســیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز 

پیشنهاد دهنده براى اسناد مالى و تعهدآور و گواهى کد اقتصادى نیز ضمیمه نمایند. 
7- سپرده  نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذارى با برنده مسترد نخواهد شد. 
8- پاکت هاى پیشنهادى قیمت داده شده رأس ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 95/12/21 در محل شهردارى 

نایین با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز خواهد شد و حضور متقاضى در جلسه آزاد مى باشد. 

به عقیده بسیارى از افراد، خامه به دلیل پایه شیر خود، جزو مواد لبنى محسوب مى شود اما به عقیده متخصصان تغذیه 
خامه از نظر غذایى در دسته چربى ها قرار مى گیرد.

یک متخصص تغذیه درباره بایدها و نبایدهاى مصرف خامه صبحانه براى برخى از سنین و خطرات احتمالى آن توضیح داد.

خامه جزو مواد لبنى نیست
شهاب اولیایى متخصص تغذیه درباره مصرف خامه هاى صبحانه گفت: به عقیده بسیارى از افراد خامه، به دلیل پایه شیر خود، جزو مواد لبنى 

محسوب مى شود اما به عقیده متخصصان تغذیه خامه از نظر غذایى در دسته چربى ها قرار مى گیرد. خامه چربى باالیى دارد. هرمیزان ویتامین 
محلول در چربى در شیر وجود داشته باشد حدود 10 برابر آن در خامه و به همین دلیل غلظت ویتامین هاى A وD در آن بیشتر است.

براى بیان مضرات و فواید خامه باید به شرایط مصرف کننده آن نگاه کنیم، بعنوان مثال:

* مصرف خامه براى کودکان، نوجوانانى که با کمبود رشد مواجه هستند بســیار توصیه مى شود چون درحجم کم، انرژى خوبى را به بدن داده و در ضمن رساندن 

مواد مغذى و ویتامینها، رشد بدن را تامین مى کند. 
 * درحالى که افراد مبتال به فشار خون و اضافه وزن باید از مصرف خامه ها پرهیز کنند و حتى 
اگر عدم مصرف امکان پذیر نباشــد باید به مقدار بسیار کم و به ندرت مورد اســتفاده قرار گیرند، البته 

مصرف زیاد خامه براى افراد عادى (بدون افزایش وزن و بیمارى خاص) هم توصیه نمى شود.
* مصرف خامه باید بعنوان تفریــح و در حداقل موارد نه اینکه در برنامه غذایــى معمول افراد به طور 

مرتب قرار گیرد.
* نباید به خامه ها ترکیباتى مثل  انجیر، عسل یا شکالت را اضافه کرد.

* ماده اى که تحت عنوان خامه فرم گرفته براى کیک ها به مصرف مى رسد جز سفیده تخم مرغ و مقدار 
زیادى شکر ( که بدون هیچ نوع ارزش غذایى، مضرات فراوانى را براى بدن به همراه دارد) چیز دیگرى 

نیست لذا نباید نام خامه را روى آنها گذاشت.
* استفاده از خامه هاى فله و بدون نام و نشان مى توانند خطراتى همچون تب مالت را به همراه داشته 

باشند لذا فقط توصیه به مصرف خامه هاى شناسنامه دار است.

چه کسانى باید وچه کسانى باید و
 چه کسانى نباید خامه بخورند؟ چه کسانى نباید خامه بخورند؟

,,

به عقیده متخصصان تغذیه خامه از 
نظر غذایى در دسته چربى ها قرار 
مى گیرد. خامه چربى باالیى دارد. 

هرمیزان ویتامین محلول در چربى 
در شیر وجود داشته باشد حدود 10 

برابر آن در خامه و به همین دلیل 
غلظت ویتامین هاى A وD در آن 

بیشتر است

رهیز کنند و حتى 
قه قرار گیرند، البته  ه

مىمىشود.
مول افراد به طور

 تخممرغو مقدار 
دارد) چیز دیگرى 

را به همراه داشته 

نمى توان عشــق و عالقه مردم به پیتزا را نادیده گرفت. واقعیت این است که غرق شدن در فست فود ســالمت قلب را به خطر مى اندازد. اما اگر شما و 
خانواده تان عاشق پیتزا هستید نیازى نیست خودتان را محروم کنید. به شرط اینکه پیتزا را در منزل تهیه کنید و براى سالمت بدنتان آن را 

با این مواد غذایى غنى کنید.

این پیتزاى ضد سرطان را حتماً بخورید!

فلفل دلمه اى سبز
یک فنجان فلفل دلمه اى سبز 2,5 گرم فیبر دارد که باعث کاهش بیمارى قلبى و دیابت مى شود. این ماده غذایى 

حاوى میزان زیادى ویتامین C و E نیز هست که قدرت دفاعى بدن را باال مى برند.

نمى توان عشــقو عال
خانواده تان عاشق پی
این مواد غذ با

پیاز
پیاز سرشار از ویتامین C، فیبر، اسیدفولیک، آهن، کلسیم و کرستین است که به کنترل فشارخون و حفظ 

سالمت قلب و عروق کمک مى کند.

قارچ
میزان باالى سلنیوم قارچ آسیب هاى رادیکال هاى آزاد را مى کاهد و «ال - ارگوتیونئین» آن براى جوان 

ماندن پوست فوق العاده است.

زیتون
زیتون خاصیت ضدالتهابى دارد و میزان باالى هیدرواکسى تیروزول آن ضدسرطان و ضد تحلیل بافت استخوان است. زیتون 
پیتزا را خوشمزه و سالمت قلب را باال مى برد.

اسفناج
یک لیوان اســفناج 3600 واحد بین المللى بتاکاروتن دارد که سالمت دســتگاه قلب و عروق را تضمین و از پیرى و سرطان 
پیشگیرى مى کند. میزان باالى ویتامین k موجود در این ماده غذایى و همچنین منیزیم، آهن، اسیدفولیک و کلسیم آن باعث 
غنى سازى پیتزا مى شود.

ل ارگوتیونئین آن براى جوان

فلفل دلمه اى قرمز
یک عدد فلفل دلمه اى قرمز 300 درصد نیاز روزانه ما به ویتامین C را تأمین مى کند و میزان زیادى ویتامین A و بتاکاروتن به بدن 
مى رساند. این فلفل دوستدار قلب و سالمت بدن است و باعث غنى سازى پیتزا مى شود.
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آگهى مزایده عمومى مرحله پنجم چاپ اول

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه صورتجلسه شماره 112 مورخ 95/8/24 
و صورتجلسه 125 مورخ 95/10/25 شوراى اسالمى شهر منظریه تعدادى از پالك هاى 
کارگاهى و تجارى واقع در مجتمع کارگاهى شیخ بهائى و همچنین تعدادى از پالك هاى 
مسکونى واقع در محله حکیم قشقائى و جنب مسکن مهر شهر منظریه را به صورت بلوکى 
و پالکى از طریق مزایده عمومى با شرایط 30 درصد نقد و مابقى 10 ماهه به فروش برساند. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى 

شهردارى مراجعه فرمایند. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز پنج شنبه 95/12/26 

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهر دارى منظریه 
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه 

تاریخ بازگشایى اسناد: 95/12/26 ساعت 16
سید على مرتضوى- شهردار منظریه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر برزكروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر برزك

اى که بى نشانه اى اما هر سو نشان توست، اى زهراى پاك، اى غم اى که بى نشانه اى اما هر سو نشان توست، اى زهراى پاك، اى غم 
زیباى دلنشین. اى تو که نور خدایى و فخر زنان عالم. هجرت زیباى دلنشین. اى تو که نور خدایى و فخر زنان عالم. هجرت 

مظلومانه ات آتش زده بر قلب زار دوستداران اهل بیت.مظلومانه ات آتش زده بر قلب زار دوستداران اهل بیت.
فرا رسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت زهراى مرضیه (س) را به دوستدارانفرا رسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت زهراى مرضیه (س) را به دوستداران

 آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض مى نماییم آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض مى نماییم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زواره

بعد از شهادتت، سوى چشم هایمان را اشک برده بعد از شهادتت، سوى چشم هایمان را اشک برده 
است فاطمه جان. چشم هاى ترمان را چگونه به است فاطمه جان. چشم هاى ترمان را چگونه به 
نبودنت عادت دهیم اى دختر پیامبر نبودنت عادت دهیم اى دختر پیامبر (ص)(ص) . ولى تو  . ولى تو 

رفته اى و در بهشت برین خالقت سکنى گزیده اى تا رفته اى و در بهشت برین خالقت سکنى گزیده اى تا 
نامت الى االبد روح و جان ما را عطرآگین کند.نامت الى االبد روح و جان ما را عطرآگین کند.

س) تسلیت باد
ه زهرا (

ت فاطم
ت حضر

شهاد

س) تسلیت باد
ه زهرا (

ت فاطم
ت حضر

شهاد

آگهى مناقصه نوبت اول

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 308 مورخ 11/24/ 1395 
شوراى محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به احداث فاز 
اول ایستگاه آتش نشانى شهر خور از طریق آگهى مناقصه عمومى 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر 
حداکثر تا  تاریخ 95/12/24 به شهردارى خور مراجعه و یا با شماره 

03146323200 تماس حاصل نمایند. 
مهدى حلوانى- شهردار خور

تجدید آگهى مزایده نوبت اول

شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 554 مورخ 95/9/2 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى از نهال هاى 
چنار و بید مجنون تولیدى و مازاد بر نیاز نهالستان فضاى سبز شهردارى 
از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا 

پایان وقت ادارى مورخ 95/12/24 به شهردارى مراجعه نمایند. 
جواد جمالى- شهردار زرین شهر 

آگهى مناقصه عمومى  نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

  

 
مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1395/12/21

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/12/22
محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتى www.abfaesfahan.ir، تلفن: 36680030 - 031

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شماره تلفن:  36680030 - 031

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجه موضوع مناقصهشماره مناقصه

95 -4 -237PAC 1/200/000/000جارى خرید پلى آلومینیوم کلراید

240/000/000جارى خرید 2 دستگاه تابلو برق براى تصفیه خانه فاضالب جنوب 238- 4- 95

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1395/12/11 

آگهى تجدید مناقصه عمومى نوبت دوم

اداره کل زندان هاى استان اصفهان 

اداره کل زندان هاى استان اصفهان دستگاه مناقصه گزار
نشانى: اصفهان- ابتداى اتوبان ذوب آهن 

موضوع مناقصه

تهیه اقالم مواد غذایى بشرح جداول زیر: 
گوشت گوساله 100/000 کیلوگرم- مر غ 160/000 کیلوگرم- برنج معمولى 400/000 
کیلوگرم- ماکارونى 700 گرمى با قطر یک دوم میلى متر 65/000 ك- روغن مایع معمولى 

50/000 ك- روغن سرخ کردنى 50/000 ك- عدس درشت 17/000 ك- نخود 12/000 
ك- لپه 15/000 ك- لوبیا چیتى 17/000 ك- قند 90/000 ك- چاى ایرانى 500 گرمى 

9000 ك- لوبیا چشم بلبلى 14/000 ك- لوبیا سفید 8000 ك- آبلیمو 500 گالن 10 
کیلویى- رب گوجه فرنگى 70/000 ك- سویا 13/000 ك- عدس ریز 22/000 ك- پنیر 
حلب 50/000 کیلوگرم- کره 15 گرمى 1/150/000 قالب- مربا 25 گرمى 1/150/000 

عدد- حلوا شکرى 50 گرمى 400/000 عدد 
کلیه اقالم مواد غذایى مى بایست از نوع درجه 1 و با کیفیت مطلوب باشد

تضمین شرکت در 
مناقصه

ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل زندانهاى استان اصفهان 
به مبلغ 3/500/000/000 ریال 

دریافت اسناد
دبیرخانه اداره کل زندانهاى استان اصفهان و پایگاه ملى مناقصات 

از  تاریخ 95/12/10 لغایت 95/12/15

تحویل اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان

تا پایان وقت ادارى 95/12/26

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهاى استان اصفهان

روز شنبه مورخ 95/12/28 ساعت 10 صبح 

م الف: 27724

خرید انواع:خرید انواع:
لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى

سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى
ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو

انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...
مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت

پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى
آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس

کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...
انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.

دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان
سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور

MDFMDF.خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل
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ب  ذا فاوت و  ید  ب  

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

اقساط بدون سود و کوتاه مدت  اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود
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