
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه 15  اسفند  ماه 1395 / 5  مارس  2017 /  6 جمادى الثانى 1438
سال سیزدهم / شماره 2893  /16  صفحه  / 1000 تومان

اصفهان، شهر کباب هاى بدون گوشت!

خطر بزرگ در انتظار فوتبال ایرانتونل سوم کوهرنگ از ردیف بودجه ملى خارج شدخالى کردن حساب مشتریان بانک با وکالتنامه جعلىبرج میالد در خطر است؟گاز به زاهدان رسید نه به زاهدانى ها!  ورزشاستانحوادثاجتماعجهان نما

پاى «سبزه چینى» به 
«سفره هفت سین» ایرانى باز شد!
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نایب رئیس اتحادیه کباب و بریانى اصفهان مى گوید درکباب 3 تا 4 هزارتومانى حتى نان خشک هم استفاده نمى شود 

     

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

توضیح دولت درباره قطع یارانه هاآژانس هاى مسافرتى در آستانه ضرر کم سابقه!
پروازهاى چارتر نوروزى به ترکیه برغم مذاکره مقامات این کشور با 
ایران هنوز حل نشده است. ایران تا به  حال مجوز پروازهاى چارتر به 
ترکیه را صادر نکرده و آژانس هاى مسافرتى با کاهش فروش تورهاى 
نوروزى مواجه شده اند. به گزارش پارسینه، رسانه هاى ترکیه اخیراً 
گزارش داده اند، مسافرت نوروزى امســال ایرانیان به این کشور با 

موانعى مواجه شده و هنوز مشخص نیست که...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور، گفت: تا اول بهمن ماه 
یارانه چهار میلیــون و 853 هــزار و 386 نفر از افــرادى که درآمد 
ناخالصشان بیش از ســه میلیون بود، قطع شــد. به گزارش ایسنا، 
محمدباقر نوبخت در جریان رسیدگى مجلس به بند الحاقى تبصره 
14 که مربوط به هزینه کرد منابع درآمدى یارانه ها بود، گفت: مجلس 

تأکید داشت یارانه افرادى که تا سه میلیون درآمد دارند، قطع شود...
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بازار بى سامان 
آجیل عیدانه !

بازار آجیل و خشکبار در آستانه نوروز، یکى از بى 
سر و سامان ترین بازارهاست، به گونه اى که هر 
کیلوگرم از این محصوالت در هر نقطه از شهر، 
نرخ متفاوتــى دارند و فروشــندگان تا جایى که 
بتوانند اجناس خود را گران تر مى فروشند و پول 

بیشترى از مصرف کنندگان مى گیرند.
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دولت آمریکا 
در کرمانشاه 
شرمنده شد

فرصت مجدد براى 
جاماندگان 

ثبت نام 
کنکور 96 
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جذابیت هتل عباسىجذابیت هتل عباسى
««CNNCNN » از نگاه «  از نگاه 

گزارش رسانه معتبر آمریکایى از زیباترین هتل خاورمیانهگزارش رسانه معتبر آمریکایى از زیباترین هتل خاورمیانه
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اخراج 
مى شود یا 

استعفا 
مى کند؟

خراج 
ى شود یا 

استعفا 
ى کند؟
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بهترین درمان براى سرفه شکالت است

رونمایى از کتاب «بازار اصفهان» در لندن

لباس هایى که به اینترنت وصل مى شوند!

 « بانک مهــر اقتصاد» درنظر دارد انجام عملیات ســاخت ســاختمان 
شعب مسجد ســید و جى را طبق مشــخصات ذیل به مناقصه عمومی 
بگذارد. لــذا ازکلیه شــرکتهاي ســاختمانی کــه داراي صالحیت و
 رتبه بندي (معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاســت جمهورى)    
می باشــند دعوت می گــردد جهت اخذ اســناد مناقصــه و تکمیل 
و ارائه پیشــنهاد قیمت، حداکثر ظــرف مدت ده روز پس از انتشــار 
آگهی  بــه آدرس: اصفهان – پل ابوذر – ابتــداى خیابان توحید – جنب 
تاالر فرشــچیان –  سرپرســتى بانک مهر اقتصاد –  دایره پشــتیبانى 
و مهندســى (تلفــن : 38100  -031) مراجعه نماینــد. درضمن هزینه 
انتشــارآگهی برعهده برنده مناقصه می باشد و دســتگاه مناقصه گذار 
در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشــنهادها مختار اســت.  جهت کســب 
اطالعات فنى بیشــتر با شــماره تلفن هــاى 32  - 22576931  - 021 
(اداره مهندســی) تماس حاصل نموده یا به ســایت بانک به نشــانى

   www.mebank.ir   مراجعه  نمائید.»

    آگهى مناقصه عمومى 

اداره امور شعب استان اصفهان

متراژ تقریبى پروژهردیف
فهرست بهابرآورد پایه (ریال)(متر مربع)

4648,383,164,5031395مسجد سید1

89614,138,978,0001395جى2
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 استان سیستان  و بلوچستان تا سال 93 تنها استان کشور بود 
که از نعمت گاز بى بهره بود و این مسئله به لحاظ اقتصادى و 
اجتماعى مشکالتى را براى مردم این استان به وجود آورده 
بود. در سال 93 با گازرسانى به ایرانشهر، هفت هزار مشترك 
خانگى، یک نیروگاه و یک جایگاه CNG در استان سیستان 
و بلوچستان از نعمت گاز بهره مند شدند اما باقى استان بى 

بهره از نعمت گاز باقى ماند.
بعد از سال ها تأخیر در گازرسانى به سیستان و بلوچستان، 
مقرر شده بود در نیمه نخست سال 95 گاز به دومین شهر این 
استان یعنى شهر زاهدان برسد اما این مهم باز هم محقق نشد 
و به تأخیر افتاد تا اینکه این امر 10 اسفند 95 با حضور رئیس 

جمهور محقق شد.
با تکمیل احداث این خط لوله و رسیدن گاز به شهر زاهدان، 
برنامه ریزى شده بود تا 110 هزار خانواده زاهدانى از نعمت 
گاز بهره مند شوند اما با توجه به پیشرفت فیزیکى ساخت خط 
لوله در شهر زاهدان این هدفگذارى نیز محقق نشد و در واقع 
گاز به شهر زاهدان رسید اما به دلیل عدم تکمیل خطوط لوله 
گازرسانى در شهر زاهدان، گاز به زاهدانى ها نرسید. از این 
رو مقرر شد تا پایان امسال تنها پنج  هزار خانواده زاهدانى از 
نعمت گاز طبیعى برخوردار شوند و براى برخوردارى تمامى 
110 هزار خانواده زاهدانى، برنامه اى چهار ساله تا پایان سال 

1399 مدون شده است.

به گزارش تسنیم، حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانى رئیس جمهور با اشاره به حضور تیم ملى کشتى 
آمریکا در مسابقات جام جهانى کرمانشاه گفت: دنیا دید 
که ورزشکاران ایرانى در کرمانشــاه چه کردند. دولت 
آمریکا را شرمنده کردند. به کشتى گیران آمریکایى ویزا 
دادند و مردم کرمانشاه چه مهمان نوازى کردند و دنیا هم 
قضاوت کرد آیا این عظمت ایران بود یا عظمت دیگران.
روحانى اضافــه کرد: ما در کنار ورزش تعامل ســازنده 
با جهــان مى خواهیــم. مــا در کنــار ورزش اقتصاد 
مى خواهیــم، ما در کنــار ورزش جاذبه گردشــگرى 

مى خواهیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه عده اى هستند که مى خواهند 
همواره مردم را به هر بهانه اى نسبت به آینده ناامید کنند، 
اظهار داشت: ایجاد ناامیدى ضربه به حرکت ملى است، 
ایجاد ناامیدى مأیوس کردن جامعه از حرکت رو به جلو 
است. وى گفت: سبد امید به جامعه نشاط مى دهد وقتى 
فیلم و موسیقى شــما مى تواند در سطح منطقه وجهان 
بدرخشد این جزو ســبد امید شما ست، وقتى دیپلماسى 
شما در سطح جهان حرکت درســت دارد و موفقیت ها 
را مى آفریند و توطئه ها را مى شکند و تحریم ها را پس 
مى زند و حقوق ملت را تثبیت مى کند، یعنى ســبد امید 

داریم.

گاز به زاهدان رسید 
نه به زاهدانى ها! 

دولت آمریکا 
در کرمانشاه شرمنده شد

اعتراض عجیب کریمى قدوسى
  خبر آنالین | جـواد کریمى قدوسـى نماینـده 
مشـهد در مجلس، سـخنران پیش از خطبه هـاى نماز 

جمعه این شهر بود.
نماینـده اي نزدیـک بـه جبهـه پایـداري کـه ایـن 
روزهـا ادعاهایـش دربـاره وزارت خارجـه و همچنیـن 
هاشمی رفسنجانی تکذیب می شود، حاال مشابهت سازي 
تاریخی کـرده اسـت. او از تریبـون نماز جمعه مشـهد، 
می گوید: «کسانی که منشـأ اصلی انحراف بودند بعد از 
فوتشان جایی دفن می شوند که امام(ره) آنجا دفن شده 
است.» هرچند او از کسی نام نبرده ولی منظورش واضح تر 
از این است که نیاز به توضیح داشته باشد؛ مرحوم آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی. او همچنین تلویحاً از عالقه اش به 

کاندیداتورى رئیسى رونمایى کرده است.

توقیف 2 لنج صیادى امارات 
  میزان | دادسـتان عمومـى و انقـالب جزیره 
کیش از توقیـف دو فروند لنج صیادى متعلق به کشـور 
امارات خبرداد و گفـت: 9 نفر از خدمه این لنج دسـتگیر 

شدند.
محمد عباسـى با بیان اینکه ایـن دو فروند لنج توسـط 
مأموران دریابانى جزیره کیش توقیف شد، تصریح کرد: 
در راستاى توقیف این دو لنج حدوداً یک تن ماهى صید 
شده کشف و ضبط شد. دادستان جزیره کیش خاطرنشان 
کرد: همچنین 9 نفر از خدمه این دو لنج که تبعه خارجى 

هستند نیز دستگیر شدند.

150 میلیون طرفدار داریم!
  تابناك | لطـف ا... فروزنده دبیر هیئت رئیسـه 
شـوراى مرکزى جبهه مردمى نیروهـاى انقالب گفته 
است: در حقیقت هر کدام از جمعیت سه هزار نفره اى که 
در مجمع ملى جبهه مردمى حضور داشتند، نماینده 50 
هزار نفر بودند. اگر عدد سـه هزار در 50هزار ضرب شود 
رقم 150 میلیون به دست مى آید و به گفته فروزنده، این 
تعداد جمعیت، طرفداران تشکل مزبور هستند. حتى اگر 
فرض کنیم بقیه جناح هاى سیاسى کشور وجودخارجى 
نداشته باشند، جمعیت طرفدار «جمنا» دو برابر جمعیت 

ایران است! 

لغو تدفین 2 شهید در پاسارگاد
  تابناك | به دنبال پیگیرى هاى مقامات سازمان 
میراث فرهنگى، تدفین شـهداى گمنام در حریم درجه 
دو مجموعه جهانى پاسـارگاد لغو شـد و این دو شـهید 
گرانقـدر در کنـار آرامگاه سـایر شـهداى گمنـام در تپه 
موسـوم به «نورالشـهدا» در نزدیکى شهر سعادت شهر 
مرکز شهرستان پاسارگاد به خاك سپرده شدند. مراسم 
خاکسپارى این دو شهید گمنام روز پنج شنبه 12 اسفند در 
تپه اى که «بوستان شهداى گمنام» نیز نامیده مى شود، 
برگزار شد؛ جایى که سال 1393 نیز چند شهید گمنام در 

آنجا به خاك سپرده شده بودند.

چرا مى گویید آمریکا؟
  ایسنا | حیـدر مصلحـى وزیـر اطالعـات 
دولت احمدى نژاد در یادواره 230 شـهید و سـه شـهید 
گمنام شهرسـتان املش گفـت: برخى از مسـئوالن ما 
مدت هاست که کلمه استکبار را به کار نمى برند و به جاى 
آن مى گویند ایاالت متحده آمریکا یا قدرت بزرگ جهانى. 
براى چه؟!چون مى خواهند بگویند که جهان یک کدخدا 

دارد و باید از او اطاعت کنیم. 

S300 روسى تست شد
  تسنیم | آزمایش عملیاتى سامانه پدافند هوایى 
S300 تحت عنـوان رزمایش دماوند بـا حضور جمعى 
از مسـئوالن لشـکرى و کشـورى در میدان تیر یکى از 
یگان هـاى پدافنـدى کشـور انجام شـد. ایـن آزمایش 
عملیاتى با هدف ارزیابى نحوه عملکرد این سامانه با به کار 
گیرى طیف وسیعى از اهداف پرنده وموشکى انجام شد.

 در رزمایـش دماوند آزمایش کامل این سـامانه توسـط 
کارکنان ایرانى و با سناریوهاى شبیه سازى شده مطابق 
با تهدید هاى روز دنیا تمرین و مراحل کشف، شناسایى، 

رهگیرى و درگیرى توسط سامانه  S300 انجام شد.

رئیس مجلس شوراى اسالمى واکنش تندى نسبت به توئیتر
ســخنان اخیر برخى اصولگرایان علیه مصوبه مجلس 
درباره حقوق هــاى مقامات نشــان داد و آن را خالف 

واقع خواند.
جبهــه نیروهاى مردمــى انقالب اســالمى«جمنا» 
که به تازگــى و با هدف معرفى نامزد بــراى انتخابات 
ریاست جمهورى ســال 96 فعالیت خود را آغاز کرده 
ً  درباره مصوبه مجلس درخصوص حقوق  اســت، اخیرا
مدیران بیانیه اى انتقادى صادر کــرده بودند. اعضاى 
این گروه را اکثر وزرا، معاونان و مدیران و حامیان دولت 
احمدى نژاد تشکیل مى دهند. از جمله اعضاى این گروه 
مى توان به مرضیه وحید دســتجردى، غالمعلى حداد 
عادل، مهدى چمران، محمد حسن رحیمیان، محمدباقر 
ذوالقدر، نادر طالب زاده، لطف ا... فروزنده، سید محمد 

حسینى و الهه راستگو اشاره کرد.
همچنین در همایش این گروه که اخیراً برگزار شده بود، 
مهرداد بذرپاش، محمد مهدى زاهدى، علیرضا زاکانى، 
حمیدرضا حاجى بابایى، مسعود میرکاظمى، محمدباقر 
قالیباف، سعید جلیلى، محسن رضایى، ابراهیم رئیسى، 
على نیکزاد، رستم قاسمى، عزت ا...  ضرغامى و مسعود 
زریبافان انتخاب شــدند تا در نهایت از بین این افراد 
یک نفر را براى انتخابات ریاســت جمهورى سال 96 

معرفى کنند.
اما به گزارش خبرآنالین، در جلسه علنى دیروز مجلس 
شوراى اسالمى على الریجانى طى نطق پیش از دستور 
اظهار داشت: چرا در جامعه به خالف مى گویند مجلس 
حقوق هاى نجومــى را قانونى کــرد؟ وقتى خودتان 
مى دانید خالف است. مجلس حقوق مقامات را فیکس 
کرد. همه جار و جنجالى که در کشــور بود براى این 
بود که مى گفتند 50 یــا 60 میلیون مى گیرد ما گفتیم 
ده میلیون بگیرند؟ نکته بعدى این اســت که این ایراد 

شوراى نگهبان بود.
وى اظهار داشت: برایم جالب است برخى تشکل هایى 
که تازگى به وجــود آمده با بیان بى ادبانه نســبت به 
مجلس حرف هاى نادرست زدند. جالب است که رئیس 
کمیسیون تلفیق که عضو هیئت مؤسس این تشکیالت 
است، به من گفت شوراى نگهبان این ایراد را گرفته و 
گفته باید اینها را اضافه کنید. چرا به شــوراى نگهبان 
چیزى نمى گویید؟ اگر شما با بخش مدیریتى این بند 
مشکل دارید، شوراى نگهبان عامل آن بوده است؛ البد 

مى ترســید صالحیت آقایان را رد کند. چرا به مجلس 
حرفى مى زنید؟ مجلس که حرفش روشن است. این 

ورقه است و مشخص است. غیرعلنى نیست.
الریجانى تصریــح کرد: االن هم اشــکالى ندارد اگر 
شوراى نگهبان ایرادى بگیرد، کلش را حذف کنید. اگر 
فکر مى کنید خیلى درست است. مجلس دغدغه داشت 
از روى موضع انقالبى و تأیید فرمایشات مقام رهبرى 
که پرداختى ها را محدود کنــد. آن وقتى که موضوع 
حقوق هاى نجومى مطرح شــد من بــه آقاى رئیس 
جمهور گفتم ابالغ کن به وزرا بیشتر از ده میلیون نباید 
بگیرند. هنوز هم نظر ما همین است. مقامات کشور باید 
محدود حقوق بگیرند. اگر یک مدیر تخصصى به مناطق 

محروم الزم بود استفاده کنیم، استثناست.
او اضافه کــرد: اگر مقصودتان بحث هــاى انتخاباتى 
است، خالف نگویید. با ادبیات درست راجع به مجلس 
صحبت کنید. مگر امام(ره) نفرمود مجلس در رأس امور 
است؟ این آقایانى که مى گویند ما خیلى قانونمداریم 
و طرفدار والیت فقیه هستیم، چرا درباره جایگاهى که 
امام(ره) و رهبرى درباره اش اینگونه حرف زدند، حرف 

خالفى مى زنید؟ 
الریجانى گفت:  من مهم نمى دانم در کشــور از این 
حرف ها زده شود ولى بى جهت اعتماد مردم را تخریب 
نکنید. مجلس کار درســتى انجام داد. حقوق مقامات 
را محدود کرد. نه 24 میلیــون، چرا خالف مى گویید؟

ده میلیون است. نص این وجود دارد.
وى ادامــه داد:  اگر ایرادى دارید، به شــوراى نگهبان 
بگویید. این جار و جنجال راه انداختن در کشور به ضرر 
مردم و افکار عمومى اســت. مجلس هم زبان دارد و 
حرف خواهد زد. اینطور نیست که شما بخاطر انتخابات 

حرف خالفى بزنید و کسى چیزى به شما نگوید.
رئیس مجلس گفت:  برخى آقایانى که این حرف ها را 
زدند، من نمى خواهم نام ببرم اما اینها در مجلس سابقه 
دارند و دریافتى هایشان در مجلس وجود دارد. مى دانم 

چه  جورى بودند؛ اینقدر جانماز آب نکشند.
ســخنان الریجانى بارهــا و بارها با احســنت گفتن 

نمایندگان همراه شد.

 اینقدر جانماز آب نکشید
انتقاد صریح الریجانى از «جمنا»:

چند روز پیش جواد کریمى قدوسى    آفتاب نیوز
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ادعا کرد که وزارت 
خارجه ایران نامه اى محرمانه به وزیر امور خارجه آمریکا 
نوشته و در آن درخواست دیدارى محرمانه داشته است.
وزارت امور خارجه بعد از مدت کوتاهى با انتشار بیانیه اى
رسمى به این اظهارات واکنش داشــت. در این بیانیه 
حرف هاى کریمى قدوســى نماینده مردم مشــهد در 
مجلس شوراى اســالمى «بداندیشى هاى و هم آمیز» 
خوانده شــده و نیت او را نســبت به تکرار این سخنان 

«تشویش افکار عمومى و خودنمایى» دانسته بود.
هر چند این اولین بار نبود که اظهارات کریمى قدوسى 
با واکنش وزارت امور خارجه ایران رو به رو مى شــد و 
پیش از اینها هم او با انتشار ســخنان محرمانه ظریف 
در کمیســیون امنیت ملى به ادعاى وزیر امور خارجه 

«مصداق بارز عمل مجرمانه و قابل پیگرد» شده بود.
اما این پایــان ماجراى کریمى قدوســى و محمد جواد 
ظریف نبود. چرا که کریم قدوسى سخنران پیش از خطبه 
هاى نماز جمعه مشهد بود تا نسبت به تکذیب ادعایش 
از سوى وزارت امور خارجه واکنش نشان بدهد و همان 
حرف ها و ادعاها را این بار از تریبون نماز جمعه مشهد 
تکرار کند و بگوید: امروز جناب آقــاى ظریف به وزیر 
امور خارجه آمریکا نامه مى نویسد و در نامه خود چهار 
درخواست مى نویسد که متأسفانه کار اینها تکذیب کردن 
است، مگر بنده کارخانه تولید خبر کذب دارم؟ بنده 40 
سال است که براى مردم حرف مى زنم و آنها حرف مرا 

مى شنوند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایــران اما درباره 
ادعاى جواد کریمى قدوسى به پرسش جام جم آنالین 

پاســخ کوتاه و صریحى داد. او گفت: 100 در صد دروغ 
است. نه نامه نه پیام نه تلفن نه ایمیل نه پیامک نه پیغام 

نه «پسغام». فقط خیال بافى.
آیت ا... ســید محمد غروى عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم  در گفتگو بــا خبرآنالیــن در ارزیابى فضاى 
انتخابات ریاست جمهورى سال 96 گفت: معتقدم انتخابات 
با رقابت جدى نامزدها برگزار مى شود و ان شاءا... دوقطبى 
هم نخواهد شد چون با توجه به توصیه مقام معظم رهبرى 
به آن آقا، جریان ها عنایت دارند کــه نباید چنین اتفاقى 

بیافتد.
وى درباره حال و هواى قــم در 80 روز مانده به انتخابات 
ریاست جمهورى اظهار داشت: من به شخصه آن مقدارى 
که در محافل و جلسات روحانیون و طلبگى هستم چنین 
احساسى نداشتم که فضاى انتخاباتى در قم حاکم باشد ولى 

باز خودم را معیار نمى توانم قرار بدهم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ این سئوال 
که آیا درباره مصادیق و نامزدهــا صحبتى در محافل و 
جلسات روحانیون مطرح مى شــود یا خیر؟ افزود: شاید 
صحبت هایى در برخى مجالس شود و گمانه زنى هایى 
صورت بگیرد اما آنطور نیســت که احساس کنم فضاى 

انتخاباتى به وجود آمده باشد.

وى در پاسخ به این سئوال که رفت و آمد شخصیت هاى 
سیاسى به قم زیاد نشده است؟ گفت: خیر آنطور نیست. 
وقتى جامعه مدرســین را نگاه مى کنم تا آنجا که اطالع 
دارم و مى بینیم ترددى پیش نیامده است. اینطور که عده 
اى از شخصیت هاى سیاسى از تهران به قم بیایند و خدمت 

مراجع بروند. در واقع تفاوتى با ایام عادى ندارد.
آیت ا... غــروى درباره خبر اعالمى توســط عضو جبهه 
پایدارى که گفته جامعه مدرسین نظر مثبت و حمایتى از 
آقاى رئیسى براى نامزدى در انتخابات ریاست جمهورى 
دارد اظهار داشت: این از آن مسائلى است که آقایان روى 
آن حساس هســتند. تاکنون در جامعه هیچ بحثى روى 
مصادیق نشده است. وى ادامه داد: جامعه مدرسین بیش از 
آنکه معیارها را تعیین و مردم را به حضور پرشور در انتخابات 
دعوت کند کارى انجام نداده است. اینکه جامعه مدرسین 
به تعیین مصداق ورود پیدا کند یا نکند اینطور نیست که 
تصمیم قاطعى در این زمینه اتخاذ شده باشد. خیر، اصًال 
تصمیم گرفته نشده است که اثباتاً یا نفیاً  از مصداق یا فرد 

خاصى در انتخابات حمایت کنند یا حمایت نکنند.

نه نامه نه پیام نه تلفن 
نه ایمیل نه پیامک 

نه پیغام نه «پسغام»!
حال وهواى 
انتخاباتى 
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ب نبو ل ن هب ى ور ری محدود حقوق بگیرند. اگرل

نه نامه نه پی
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چرا که 
کریم قدوسى 
سخنران پیش از 
خطبه هاى نماز 
جمعه مشهد بود تا 
نسبت به تکذیب 
ادعایش از سوى 
وزارت امور خارجه 
واکنش نشان بدهد 
و همان حرف ها و 
ادعاها را این بار از 
تریبون نماز جمعه 
مشهد تکرار کند

امام جمعه موقت شــهرضا در هشدارى نسبت به    تسنیم |
تشکیل گروه ُکر مختلط در شــهرضا گفت: وزارت ارشاد خود به 
رفتارهاى غیرفرهنگى دامن مى زند. حجت االسالم و المسلمین 
اصغر قائمى پیرامون هشــدار هفته قبل در خطبه هاى نماز جمعه 
شهرضا درباره تشکیل گروه کر مختلط در این شهر اظهار داشت: 
این اقدامات در شهرهاى دیگر کشور هم انجام مى شود، ما هشدار 
را به مسئوالن شهر دادیم که ان شاءا... اثر گذاشته باشد، البته فعًال 
از اداره اى نام برده نشده تا ببینیم نتیجه چه مى شود. وى ادامه داد: 
البته بعد از هشــدار درباره این موضوع در خطبه هاى نماز جمعه، 

شنیدیم که تا حدى ماجرا را جمع کرده اند و این هشدار تأثیر خود 
را گذاشته اســت. امام جمعه موقت شهرضا با بیان اینکه پرداختن 
به اقدامات اینچنینى کلى اســت و در سراسر کشور دیده مى شود، 
تصریح کرد: متأسفانه در شهرهاى دیگر کشور کنسرت بسیار دیده 
مى شود. این روزها برخى افراد خیلى راحت این موضوع را مطرح 
مى کنند که اجــازه دهید مردم مقدارى هم بخندنــد و چرا این قدر 
گریه کنند. این موضوع، مصیبتى اســت اما ما به اندازه خود و در 
حیطه وظایفمان راجع به آن صحبت کرده و هشــدار مى دهیم تا 

اثرگذار باشد.

امام جمعه موقت شهرضا:
اینکه مى گویند
 اجازه بدهید 
مردم کمى بخندند
 مصیبت است

سخنگوى هیئت رئیســه مجلس خبرگان رهبرى 
گفت: اینطور نیســت که مجلس خبرگان رهبرى 
در روز مبادا و فقط در وقت بحران بخواهد در مورد 
رهبرى آینده تصمیم بگیرد. کمیته اى در این زمینه 
تشکیل شده اما هیچکس از کار این کمیته و اسامى 
مطرح در آن خبــرى ندارد حتى خــود من از این 

موضوع خبر ندارم.
به گزارش انتخاب، حجت االســالم و المسلمین 
سیداحمد خاتمى در نشست خبرى دومین اجالسیه 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبرى اظهار داشت: 
این اجالسیه در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه هفته 

جارى برگزار خواهد شد.
او در پاسخ به این ســئوال که آیا مجلس خبرگان 
رهبرى در خصوص گزینه هاى رهبرى آینده نظام 
ازهم اکنون گزینه هایى را در دســت بررسى  دارد؟ 
گفت: بنده در نشســت خبرى قبلــى نیز گفتم که 
در کمیســیون اصل صد و هفتم مجلس خبرگان 
رهبرى کمیته اى به همین منظور تشــکیل شده و 
چیز جدیدى هم نیست چرا که 20 سال است این 

موضوع مورد بحث است.
سخنگوى هیئت رئیســه مجلس خبرگان رهبرى 
خاطرنشــان کرد: در دیدارى که خبرگان رهبرى 
با رهبرى معظم انقالب در حدود 15 ســال پیش 
داشــتند آقا گفتند شما باید در آســتینتان ده رهبر 
داشته باشــد بر اســاس همین نظر آقا کمیته اى 
محرمانه تشکیل شد تا در مورد افرادى که مى توانند 
در این جایگاه قرار گیرند بررسى هاى الزم صورت

 بگیرد.
حجت االسالم و المسلمین  خاتمى اضافه کرد:  اگر 
رهبرى معظم انقالب بخواهند اسامى این افراد در 

اختیارشان قرار خواهد گرفت .
وى ادامه داد:  البته هیچکــس از کار این کمیته و 
اسامى مطرح در آن خبرى ندارد حتى خود من از این 
موضوع خبر ندارم و حتى به دنبال آن نرفتم که این 

مطالب محرمانه را بدانم.

وظیفه کمیته محرمانه 
مجلس خبرگان 

ورود پلیس به 
جشن زنانه «خاص» 

فرمانــده انتظامى غرب اســتان تهــران جزئیات 
دســتگیرى برگزارکنندگان یــک مهمانى «خاص 

زنانه» با حضور زنان معلوم الحال را تشریح کرد.
سردار محســن خانچرلى در گفتگو با تسنیم با اشاره 
به رصد دائمى پلیس بر بــاغ  تاالرها و باغ هاى غرب 
استان تهران و برخورد با مهمانى هاى غیرمتعارف و 
هنجارشکن اظهار داشت: اخیراً عده اى با تبلیغ یک 
مهمانى خاص در فضاى مجازى و دعوت از زنان معلوم 
الحال، در یکى از باغ تاالرهاى غرب اســتان تهران 
مبادرت به برپایى جشنى خاص تحت عنوان دورهمى 
کرده بودند و با تبلیغات انجام شده، از هرکدام از کسانى 
که در این مهمانى حاضر شده بودند مبالغ چند ده هزار 

تومانى به عنوان ورودیه اخذ کرده بودند.
فرمانده انتظامى غرب استان تهران افزود: به دنبال 
اعالم گزارش برپایى این مهمانى خاص، همکاران 
پلیس زن ما وارد عمل شدند و پس از حضور در محل 
برگزارى این مهمانى، گزارش هاى رســیده مبنى بر 
غیرقانونى بودن این مهمانى را تأیید کردند که با توجه 
به این موضوع، همکاران ما ســریعاً وارد عمل شده و 

برگزار کنندگان آن را دستگیر کردند.
وى با بیان اینکه محل برگزارى این جشن، علیرغم 
دارا بودن مجوز رســمى و قانونى، اقدام به برگزارى 
این جشــن خاص کرده بود، اضافه کرد: متأســفانه 
توجیه برگزار کنندگان این مهمانى این بود که چون 
مجلس زنانه اســت مجازند هر کارى را در آن انجام 
دهند در حالى که بر اساس شــرع و قانون، برگزارى 
مهمانى ها و مجالسى که به عفاف جامعه خدشه وارد 

کنند غیرقانونى است.
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پزشــکى قانونــى کشــور اعــالم کــرد: در حوادث 
رانندگــى  ده ماهه ســال جــارى 13 هــزار و 826 
نفــر جان خــود را از دســت دادنــد که ایــن رقم در 
مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل که آمــار تلفات 
14 هــزار و 147 نفر بــود، 2/3درصد کاهــش یافته 

است.
به گزارش فارس، بر اساس آمارهاى موجود در حوادث 
رانندگــى ده ماهه امســال ده هزار و 825 مرد و ســه 
هزار و یک زن جان باخته انــد. در این مدت همچنین 
اســتان هاى فارس با هزار و 282، خراسان رضوى با 
995 و تهران با 987 فوتى بیشــترین و اســتان هاى 

ایالم با 111، کهگیلویه و بویراحمد با 142 و خراســان 
جنوبى با 175 کمترین آمار تلفــات حوادث رانندگى را 

داشته اند.
بر اســاس ایــن گــزارش، در ده ماهه امســال آمار 
مصدومان حوادث رانندگى با رشد 7/7 درصدى مواجه 
بود، این آمار از 267 هزار و 340 مصــدوم در ده ماهه 
سال گذشــته به 287 هزار و 856 مصدوم در ده ماهه 
امســال رســید. از کل مصدومان حوادث رانندگى که 
در ده ماهه امســال به پزشــکى قانونى مراجعه کردند 
206 هزار و 717 نفــر مرد و 81 هــزار و 139 نفر زن 

بودند.

مشاور عالى سازمان سنجش کشــور گفت: افرادى که 
تاکنون موفق به ثبت نام در کنکور سراســرى سال 96 
نشده اند مى توانند از روز15 تا 18 اسفند ماه براى ثبت 

نام اقدام کنند.
حسین توکلى اظهار داشــت: ثبت نام براى شرکت در 
آزمون سراسرى سال 96 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالى از روز 19 بهمن ماه از طریق سایت سازمان سنجش 
کشور آغاز شد و 881 هزار و 644 داوطلب نسبت به ثبت 

نام اقدام کرده بودند.
مشاور عالى سازمان سنجش کشــور با اشاره به فراهم 
شدن شرایط براى آن دســته از داطلبانى که موفق به 

ثبت نام در آزمون سراسرى ســال 96 نشده اند تصریح 
کرد: داوطلبانى که موفق به دریافت کد سوابق تحصیلى 
خود نشــده اند و یا به هر دلیل دیگر از ثبت نام جا مانده 
اند مى توانند در مدت زمان تعیین شــده ثبت نام خود را 

نهایى کنند.
توکلى ادامه داد: شرایط براى ویرایش اطالعات افرادى 

که پیش از این ثبت نام کرده اند نیز فراهم شده است.
وى در خصوص زمان برگزارى آزمون سراسرى سال 96 
خاطرنشان کرد: آزمون سراسرى سال 96 طى روزهاى 
پنج شــنبه پانزدهم و جمعه شــانزدهم تیرمــاه 96 در 

حوزه هاى امتحانى برگزار خواهد شد.

فرصت مجدد براى 
جاماندگان ثبت نام کنکور 96 

حوادث رانندگى جان بیش از 
13 هزار نفر را گرفت

افزایش فقر در کشور 
رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) مى گوید: فشارها 
و تحریم هاى استکبار جهانى، جنگ تحمیلى ، تورم 
و رکود و سیاسـت هاى غلط اقتصادى در طول زمان 
هـاى گذشـته متأسـفانه باوجـود همه توفیـق هاى 
خدمت در نظام اسـالمى بـه حجم و وسـعت فقر در 

کشور افزوده است.
سـیدپرویز فتاح اظهار داشت: آسـیب هاى اجتماعى 
همانند طـالق، اعتیـاد، قاچـاق کاال، زندانى شـدن 
سرپرسـت خانـواده هـا، بیـکارى، حاشـیه نشـینى، 
مهاجرت روستایى، کودکان کار، تکدیگرى و هزینه 
هاى باالى درمـان و در رأس آنها رفاه طلبى و ثروت 
اندوزى برخى از مسئوالن بر شدت فقر و محرومیت 

کشور افزوده است.
وى افـزود: ضعیف شـدن نقـش اعضاى خانـواده و 
فامیل در رسـیدگى به محرومان خودشان و افزایش 
سن خیر و احسان در کشور نکته مهمى است که همه 

مسئوالن باید به آن توجه داشته باشند.

مدرسه بدون راهرو 
مى خواهیم

وزیر آمـوزش و پـرورش با اشـاره به اینکـه طراحى 
مدارس شـیوه روش هاى سـنتى تدریس و خطابه را 
ترویج مى کند، گفت: در برخى روستاها هیچ مدرسه 

ایمنى نداریم.
فخرالدیـن دانـش آشـتیانى افـزود: باید مدرسـه اى 
را بسـازیم و شـرایطى را فراهم کنیم که مدرسـه به 
«مدرسـه زندگـى» تبدیـل شـود و دانش آمـوزان و 

معلمان در این محیط زندگى کنند.
وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: فضـاى مدرسـه و 
فعالیت هاى آن باید شاد و لذت بخش باشد اگر او از این 
محیط گریزان باشد و به سالمتش لطمه بزند، مدرسه 
زندگى را نخواهیم داشت بنابراین محیط مدرسه باید 
دانش آموز را جذب و نشاط و شادابى را در او ایجاد کند.
دانش آشتیانى ادامه داد: ابعاد کالس درس در تربیت 
و یادگیرى نقش کلیـدى دارد و در جذب دانش آموز 
تأثیرگـذار اسـت حتى راهروهـاى مـدارس نیز مهم 
هسـتند و امروزه فضاى خوبى را در این مقوله شاهد 
نیسـتیم بنابرایـن در تقسـیم بندى ها باید از سـاخت 

راهروهاى طوالنى و بلند پرهیز کرد.

جمع آورى 24 ساعته 
رئیس اداره آسیب هاى اجتماعى شهردارى منطقه7 
تهران از اجـراى طرح جمـع آورى کارتـن خواب ها 
و متکدیـان و بـى خانمـان هـاى منطقه بـه منظور 
پاکسازى سـطح شـهر در ویژه برنامه هاى استقبال 

از بهار 95خبر داد. 
مهدى سـعیدى با اعالم این مطلب گفت: به منظور 
پاکسـازى سـطح شـهر تهران از افراد متکدى و بى 
خانمان و کارتن خواب طرح فوریتى خدمات اجتماعى 
در روزهاى پایانى سال در سـطح منطقه با همکارى 
گشـت هاى سـازمان خدمات اجتماعى شـهردارى 

تهران و همکاران نواحى پنج گانه اجرا خواهد شد.

10 سال بعد، شمال 
رئیس انجمن جنگل هاى کشور ضمن اشاره به کمبود 
اعتبارات در زمینه حفـظ و مراقبت از جنگل ها اظهار 
داشت: این مسئله نشان از عدم توجه جدى است. به 
همین جهت سـازمان هاى غیر دولتى در این بخش 
مى توانند کمک خوبى باشند. این سازمان ها در توزیع 
آگاهى نقش مهمى دارنـد و به این شـکل به محیط 

زیست کمک زیادى مى کنند.
دکتر کیا دلیـرى افزود: یک دسـته از سـازمان هاى 
مـردم نهاد متخصص هسـتند و دسـته دیگرى فقط 
جنبـه عمومى و مردمـى دارند. سـازمان مـردم نهاد 
تخصصى، نقش گوش هاى تخصصى سازمان ها را 
دارند و به عنوان یک واسـط میان مردم و سازمان ها 
عمل مى کنند. سـازمان هاى مردم نهاد عمومى نیز 
آگاهى و اطالعات را در سراسـر کشـور میـان مردم 

توزیع مى کنند.
وى به تخریب هاى محیط زیسـت اشاره کرد و بیان 
داشت: اگر شـخصى وارد شمال شـود و ده سال بعد 
بیاید، مى بیند وسـعت زیـادى از جنگل هـا تخریب 

شده اند.

چرك نویس چینى هــا زودتر از ایرانــى ها به فکر بازار شــب عید 
افتادند و این روزها انواع «ســبزه چینــى» وارد بازار 
شــده تا ســفره هاى هفت ســین ایرانى ها را تزیین 

کند.
به گزارش تســنیم، چینى ها در ســال هاى اخیر در 
هدفگذارى هاى تجارى خــود توجه ویژه اى به آداب 
و رسوم مردم ایران داشــته اند و امسال هم با ابتکارى 
جدید زودتر از مردم ایران به اســتقبال نوروز رفته اند. 
در حالى کــه بیش از دو هفتــه به پایان ســال باقى 
مانده اســت، ســبزه هاى چینــى در بازارهاى خرید 
عید خودنمایى مى کنند. این ســبزه ها اکثراً به شکل 
آدمک و عروســک طراحى شــده اند و ده روز پس از 
آنکه در آب قرار گیرند ســبز مى شــوند. این قابلیت 
مــورد توجه تعداد زیادى از شــهروندان قــرار گرفته

 است.
 گزارش هاى میدانى از بازار بیانگر این است که خرید 
این سبزه ها از سوى مردم، جاى خود را در سبد خرید 

باز کرده است.
یکى از فروشندگان مى گوید: قیمت اولیه این سبزه ها 
را نمى دانم اما براى پخش کنندگان عمده قیمت این 
سبزه ها 15 تا 17 هزار تومان است و من که فروشنده 
خرد هستم، هر کدام از سبزه ها را حدود 22 تا 25 هزار 

تومان مى فروشم.
زیباتریــن ویژگى ســفره هفت ســین را مى توان به 
وجود سبزه آن دانســت، به این دلیل که سبزه با رنگ 
و طراوت خود دل ها را شادمان مى سازد و با نگریستن 
به آن طلوع سال جدید را زیباتر مى کند. فلسفه سبزه، 
شادابى و سبزى آن اســت. قدیمى ها خودشان براى 
تهیه سبزه عید دست به کار مى شدند. اما اکنون نماد 
ســبزه تغییر کرده است. مشــاهده مى کنیم که طى 
ســال هاى اخیر مدل هاى جدید از ســبزه به عنوان 
یک نمــاد تزیینى بر ســفره هاى هفت ســین دیده 

مى شود.
اکنون مشــاهده مى کنیم که چینى ها به این عرصه 
ورود کرده و توزیع گســترده سبزه چینى در بازار ایران 
نشــان مى دهد که این تجارت بــراى آنها مقرون به 
صرفه اســت که با بهره گیرى از مناســبات سنتى ما، 

ارزآورى براى کشور خود را بیشتر مى کنند.
حجم بیشترى از ســبزه هاى چینى، سبزه هاى گندم 
هســتند. برخى معتقدند تنها یک نوع سبزه برایشان 

خوش یمن است و شگون دارد. به عنوان مثال برخى 
خانواده هاى ایرانى تنها ســبزه گندم را سر سفره خود 
قرار مى دهند و برخى تنها سبزه عدس یا انواع دیگرى 
از ســبزه ها را براى تزیین سفره هفت ســین خود بر 
مى گزینند. امــا با توجه به اینکه بیشــتر خانواده هاى 
ایرانى رغبت به اســتفاده از سبزه گندم دارند، مشاهده 

مى کنیم که چینى ها با آگاهــى از این موضوع، روى 
بازار سبزه عید نوروز هدفگذارى و سبزه هاى گندم را 
روانه بازار ایران کرده اند. یکى از دالیل رغبت مردم به 
این سبزه ها این است که دو سال پشت سر هم امکان 

استفاده از این سبزه ها وجود دارد. 
طى سال هاى گذشته، چین رشدى خزنده در بازارهاى 

ایرانى داشته است. انواع و اقســام کاالهاى چینى در 
بازار ایران خودنمایى مى کنــد. صنایع فراوانى از ورود 
کاالهاى ارزان قیمت بسیار متضرر شدند تا جایى که 
برخى رکود صنعت کفش ایران و صنایع تولید پوشاك و 
لوازم یدکى و... را ناشى از ورود بى رویه کاالهاى ارزان 

قیمت چینى مى دانند.

پاى «سبزه چینى» به 
«سفره هفت سین» ایرانى باز شد!

طبق آخرین آمارها درباره مصرف دخانیات در ایران، سالیانه 
60 تا 65 میلیارد نخ سیگار در ایران دود مى شود که مصرف 

هر یک میلیون نخ آن، جان یک نفر را مى گیرد.
در کشور ما 10 تا 15 درصد افراد دخانیات مصرف مى کنند 
که از این رقم، 22 درصد را مــردان و حدود 2 درصد را زنان 
تشکیل مى دهند. اما 25 تا 40 درصد پسران و 18 تا 30 درصد 

دختران تجربه مصرف قلیان دارند.
بنابر اعالم جمعیت مبارزه با دخانیات ایران و براساس برآورد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان مصرف ســیگار در 
سال بین 60 تا 65 میلیارد نخ است که با در نظر گرفتن قیمت 
متوسط هر نخ برابر با 50 تومان ( از 20 تا 500 تومان براى هر 
نخ)، سالیانه سه هزار میلیارد تومان براى دخانیات در کشور 
هزینه مى شود؛ این یعنى تقریباً روزانه حدود ده میلیارد تومان 

فقط خرج سیگار مى شود.
براساس برآوردهاى بانک جهانى و سازمان بهداشت جهانى، 
دولت و مردم ایران دو برابر هزینه مصرف روزانه سیگار را 
صرف هزینه بیمارى هاى ناشــى از دخانیات مى کنند که 

حداقل رقمى برابر 20 میلیارد تومان در روز است.
بنابر اعالم جمعیت مبارزه با دخانیات ایران، مصرف هر یک 
میلیون نخ سیگار در سال، عامل یک مورد مرگ مى شود که 

علت آن نیز ابتال به بیمارى هاى ناشى از مصرف آن است.
ساالنه حدود 60 تا 65 هزار نفر در ایران به علت بیمارى هاى 
ناشى از ســیگار فوت مى کنند. قرار گرفتن در معرض دود 
سیگار یا دود دست دوم نیز عامل فوت شش تا هفت هزار 
نفر  در سال مى شود از این تعداد نیز 20 درصد سهم کودکان 

است.  

دخانیات و 
مرگ و میر ناشى از آن در 

هیاهوى آمار و ارقام

رئیس کمیســیون اجتماعى مجلس شــوراى اسالمى 
با بیان اینکــه از طرح تغییر حداقل ســن ازدواج دختران 
حمایت مى کنیم، گفت: 13 ســالگى سن نارس و کمى 

براى ازدواج است.
ســلمان خــدادادى در گفتگو 
با ایلنــا، در ارتباط با پیشــنهاد 
فراکسیون زنان مجلس براى 
ارائه طرحــى مبنى بــر تغییر 
حداقــل ســن ازدواج دختران 
گفت: این مســئله بــه لحاظ 
فقهى باید بررسى شود، برخى 
فقها مى گویند شــرایط زمانى 
و آب و هوایى در عربســتان به 
گونه اى بوده کــه دختران در 9 
ســالگى ازدواج مى کردند اما 

اکنون شــاهدیم که در این برهه زمانى در کشور ما دیگر 
اینگونه نیست.

وى ادامه داد: حتى 40 سال پیش در زمان جوانى ما شرایط 
متفاوت بود، به طور مثال من در 16 سالگى استخدام شدم 
و در 18 ساگى مدیریت را عهده دار شدم، اما اکنون مى بینم 

گاهى یک فرد 18 ساله مى ترسد شب از خانه بیرون برود. 
رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى توضیح 
داد: شرایط زمانى و نوع تربیت بسیار تفاوت کرده و حقیقتًا 
امروز  در جامعه ما سن 13 سالگى یک سن کامًال نارس 
و کمى است، بنابر این من هم 
معتقدم این تغییر باید رخ بدهد 
و ما هم در کمیسیون اجتماعى 

این طرح را بررسى مى کنیم.
خــدادادى با بیــان اینکه آمار 
کودك-بیوه ها در کشــور ما 
بسیار کم است، افزود: در برخى 
مناطق و در برخــى قومیت ها 
ازدواج با سن کم رواج دارد که 
باید جلوى آن گرفته شود. وى 
تصریح کرد: از طرفى شاهدیم 
فاصله بین ازدواج و طالق بســیار کم شده است، پیش از 
این بیشترین آمار طالق  پنج تا هفت سال بعد از ازدواج بود 
اما اکنون این مدت به سه تا پنج سال رسیده است، یعنى 
بیوه ها بسیار جوان هستند که تبعاتى دارد، اگر چه باال رفتن 

سن ازدواج نیز یکى دیگر از معضالت ماست.

بارش باران در
 21 استان کشور

حداقل سن ازدواج دختران باید تغییر کند

رئیس پژوهشکده علوم زمین، خبر از شناسایى گسل جدید در تهران مى دهد. این گسل 
خطرناك درست در جایى قرار دارد که برج میالد احداث شده است.

دکتر مرتضى طالبیان به بیان وضعیت لرزه  خیزى تهران پرداخت و گفت: از 30 سال گذشته 
سازمان زمین شناسى با تهیه نقشه هایى، گســل هاى تهران را معرفى کرده و از آن زمان 

تاکنون تغییرات زیادى در این گسل ها و جایگاه آنها ایجاد نشده است.
رئیس پژوهشکده علوم زمین از اجراى مطالعات جدیدى بر روى گسل هاى تهران خبر داد و 
اظهار داشت: نتایج این مطالعات نشان داد که گسل شمال تهران توان ایجاد زمین لرزه هایى 
که در تاریخ تهران درج شده است را ندارد و گسل هاى جنوب تهران نیز این قابلیت را ندارند.

وى با اشاره به ثبت شدن زمین لرزه هاى تاریخى در شــهر رى، گفت: سئوالى که در این 
زمینه مطرح شد این بود که منشأ این زمین لرزه ها کجاست. براى یافتن پاسخ مناسب براى 
این سئوال، مطالعات گسترده اى در بخش مرکزى شهر تهران انجام شد و توانستیم گسل 
«پردیسان» را اخیراً معرفى کنیم. طالبیان به محل قرارگیرى این گسل اشاره کرد و افزود: 
محل این گســل در بین بزرگراه آیت ا... حکیم و شهید همت قرار دارد. این گسل در حال 

حاضر فعال ترین گسلى است که در تهران وجود دارد و توان لرزه زایى آن به مراتب بیشتر از 
گسل هاى شمال و جنوب تهران است.

وى با اشاره به توان لرزه زایى گسل پردیسان، یادآور شد: بر اساس بررسى هاى انجام شده 
این گسل توان لرزه زایى 6/2تا 6/3 ریشتر را خواهد داشت. طالبیان تأکید کرد: در فالت 
ایران عمومًا زمین لرزه هایى که بیشتر از 5/5 ریشتر هستند مى توانند مخرب باشند و در 
شهر تهران هر نوع زلزله اى که بیشتر از 5/5 ریشتر باشد، مى تواند موجب تخریب سازه ها 

شود.

جدیدترین و خطرناك ترین گسل پایتخت شناسایى شد

برج میالد در خطر است؟
پروازهاى چارتر نوروزى به ترکیه برغم مذاکره مقامات این 
کشور با ایران هنوز حل نشده است. ایران تا به  حال مجوز 
پروازهاى چارتر بــه ترکیه را صادر نکــرده و آژانس هاى 

مسافرتى با کاهش فروش تورهاى نوروزى مواجه شده اند.
به گزارش پارســینه، رســانه هاى ترکیه اخیــراً گزارش 
داده اند، مسافرت نوروزى امســال ایرانیان به این کشور با 
موانعى مواجه شده و هنوز مشخص نیست که پروازهاى 
چارتر به مقصد ترکیه انجام خواهد شــد یا خیر. با نزدیک 
شدن نوروز مقامات ایرانى مجوز پروازهاى چارتر به ترکیه 

را صادر نکردند.
خبرگزارى «آناتولى» ترکیه در این مورد نوشته است که این 
مشکل در ظرف سه سال گذشته بین دو کشور وجود داشته 
ولى امسال این مشکل با وجود مذاکرات مقامات دو کشور 
هنوز الینحل مانده است. به نوشته «آناتولى» این موضوع 
در جلسه مدیران آژانس ها با «حسین یایمان» معاون وزیر 
فرهنگ و گردشگرى ترکیه در تهران نیز مطرح شده است.

برخى از رؤساى آژانس هاى گردشگرى به مقصد ترکیه، در 
گفتگو با همین خبرگزارى اطالع دادند که فروش تورهاى 
ترکیه به دلیل عدم صدور مجوز براى پروازهاى چارتر هنوز 
آغاز نشده است. پیش بینى مى شود که آژانس هاى مسافرتى 
امسال 30 درصد کمتر تور نوروزى به مقصد ترکیه بفروشند.

پروازهاى چارتر ایران به ترکیــه بعد از کودتاى نافرجام در 
این کشور قطع شــده بود. در آن زمان طاهریان فرد سفیر 
جمهورى اسالمى در آنکارا در این باره گفت: «پروازهاى ما 

به ترکیه هیچ وقت متوقف نشد. حتى در شب وقوع کودتا نیز 
اگر فرودگاه آتاتورك استانبول بسته نمى شد پروازهاى ما به 
این فرودگاه همچنان ادامه داشت. توقف پروازهاى چارتر نیز 
نه یک موضوع سیاسى بلکه بیشتر یک موضوع فنى است.»

محســن مرتضایى فر سرکنســول جمهورى اسالمى در 
اســتانبول در ماه اوت 2016 در گفتگویى خبرى از ســفر 
ســاالنه یک میلیون و 600 تا یک  میلیــون و 800 هزار 

گردشگر ایرانى به ترکیه سخن گفته بود.
بســیارى از ایرانیان در ایام تعطیالت نوروزى به ویژه به 
مناطق توریستى آنتالیا و اســتانبول سفر مى کنند. به نظر 
مى رسد اختالفات سیاسى ایران و ترکیه بر سر سوریه هم 
به این مسائل اضافه شده  است. این موضوع نیز اکنون بر 

مسافرت نوروزى ایرانیان به ترکیه سایه انداخته است.

ابهام در صدور مجوز پروازهاى چارتر نوروزى به ترکیه

آژانس هاى مسافرتى در آستانه ضرر کم سابقه!

سخنگوى وزارت بهداشت گفت: قبل از برنامه طرح تحول 
سالمت 18درصد پزشکان شاغل در وزارت بهداشت تمام 
وقت بودند اما در انتهاى سال 95 حدود 57درصد پزشکان 

تمام وقت در وزارت بهداشت کار مى کنند.
ایرج حریرچى در گفتگو بــا جام جم آنالیــن بیان کرد: 
وزارت بهداشــت از نحوه رسیدگى به شــکایات در مورد 
جامعه پزشکى گالیه مند است که مى توان گفت یکى از 
اصلى ترین گله هاى وزارت بهداشت طوالنى بودن زمان در 
رابطه با رسیدگى به این شکایات است. شکایات پزشکى در 
سازمان نظام پزشکى، مراجع قضائى مانند دادگاه رسیدگى به 
جرائم پزشکى و پزشکى قانونى مورد بررسى قرار مى گیرد. 
با اینکه ما در سایر پرونده هاى قضائى این زمان طوالنى را 

داریم این مسئله از شدت مشکل نمى کاهد براى مثال در 
رابطه با پرونده کیارستمى که از طرح شکایت 9ماه مى گذرد 
هنوز هیچ حکم نهایى توسط نظام پزشکى و دادگاه صادر 

نشده است.
به گفته حریرچى، گالیه دیگر وزارت بهداشت این است که 
در خیلى از موارد رضایتمندى و توجیه شکایت کننده حاصل 
نمى شود. البته جامعه پزشــکى هم باید در مورد شکایات 
توجیه باشد چراکه این موضوع امرى رایج به شمار مى رود با 
این حال بسیار مشاهده مى کنیم جامعه پزشکى با کوچک 
ترین شکایتى برافروخته مى شوند. الزم به ذکر است وزارت 
بهداشت طبق قانون دخالت مستقیمى براى رسیدگى به 

شکایات ندارد.

گالیه از طوالنى شدن رسیدگى به پرونده هاى پزشکى

کارشناس سازمان هواشناسى گفت: در 21 استان 
کشور تا اواسط هفته شــاهد بارش پراکنده باران 

هستیم.
محمد اصغرى اظهار داشــت: تا اواســط هفته و 
روز سه شنبه در کشور شاهد بارش پراکنده باران 
خواهیم بود. این بارش ها اغلب به صورت بهارى و 
رگبارى است. البته موج جدید بارشى که وارد کشور 

شده است در استان هاى جنوبى بارشى ندارد. 
وى ادامه داد: براى استان هاى آذربایجان شرقى 
و غربى،کردســتان، همدان، مرکزى، کرمانشاه، 
زنجان، لرســتان، قزوین، کهگیلویه وبویر احمد، 
چهارمحال و بختیارى، قم، اصفهان، فارس، یزد، 
تهران، سمنان، گلستان و مازندران بارش پراکنده 

پیش بینى مى شود. 
اصغرى با بیــان اینکــه دیگر گــرد وخاك در
 استان هاى جنوب غرب کشــور نداریم، افزود: تا 
روز چهارشنبه شاهد کاهش دما و سرد شدن هوا در 

کشور خواهیم بود.

در جامعه ما،13 سالگى یک سن نارس است
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خرید سیب زمینى از 
کشاورزان چادگان

مدیر جهاد کشـاورزى چادگان گفت : 10 هزارتن سیب 
زمینى به شکل روزانه با قیمت هرکیلوگرم 850 تومان از 

کشاورزان این شهرستان خریدارى مى شود.
بختیار حاجتى اظهار داشـت : موجودى انبارهاى سیب 
زمینى شهرسـتان 25 هزارتن اسـت که 10 هزارتن به 
عنوان بذر مورد نیاز شهرسـتان ذخیره و بقیه روانه بازار 

مصرف مى شود.
وى حجم تولیـد سـیب زمینى در این شهرسـتان را 50 
هزارتن بـرآورد کرد و افزود: کشـاورزان ایـن منطقه در 
حدود 21 هزار تن از این محصول را نیز خارج از اسـتان 
کشـت مى کنند.  حاجتى گفت: این محصول در استان 
هاى خوزستان، چهارمحال و بختیارى و لرستان کشت و 
پس از برداشت به انبارهاى این شهرستان حمل مى شود.

جانمایى براى 
تصفیه خانه فاضالب علویجه

مدیر عامل شرکت آبفاى استان اصفهان گفت: در ادامه 
مراحل توسعه شبکه جمع آورى فاضالب در نقاط مختلف 
استان، جلسـه هماهنگى دسـتگاه هاى مربوطه جهت 

جانمایى سایت تصفیه خانه شهر علویجه برگزار شد.
 هاشـم امینى با اشـاره به تکمیل عملیات نقشه    بردارى 
شبکه علویجه توسـط پیمانکار بخش خصوصى، بیان 
داشت: نقاط پیشنهادى از لحاظ شرایط آب و هوایى، زمین 
اطراف و موقعیت دسترسى داراى شرایط اولیه هستند ولى 
در انتخاب محل نهایى ساخت تصفیه خانه مى بایست کار 
به گونه اى ادامه پیدا کند که با مشـکل خاصى در آینده 

مواجه نشویم.

شهردار شهرضا، برتر شد
شهردار شـهرضا به عنوان شهردار برتر کشـور در حوزه 

فرهنگى و کتابخوانى معرفى شد.
رحیم جافرى شـهردار شـهرضا عنوان کـرد: برگزارى 
نشست هاى کتابخوان، مراسم رونمایى از 50 اثر مکتوب 
نویسندگان شهرضا و انجام حمایت هاى ویژه در بخش 
کتاب و نویسندگان شهرضا تنها بخشى از خدمات اداره 
فرهنگ و ارشاد شهرضا بود که شهرسـتان را در کسب 

این عنوان یارى کرد.

73 نفر ثبت نام کردند
رئیس کمیته اطالع رسانى ستاد انتخابات استان اصفهان 
گفـت: درششـمین روز ثبـت نـام داوطلبـان انتخابات 
میاندوره اى مجلس شوراى اسـالمى در اصفهان، آمار 

داوطلبان به 73 نفر رسید.
احمدرضا ضیایى افـزود: با ثبت نـام21 نفر دیگـر، آمار 
داوطلبـان این حوزه انتخابیـه تا پایـان روز جمعه به 73 

نفر رسید.
وى افزود: 17 نفـراز داوطلبان با مراجعه بـه فرماندارى 
اصفهان و چهار نفر دیگر در وزارت کشور ثبت نام کردند.

رئیس کمیتـه اطـالع رسـانى سـتاد انتخابات اسـتان 
همچنین با اشاره به جنسـیت داوطلبان تا کنون، اظهار 
داشـت: 70 نفر از ثبت نام کننـدگان آقا و سـه نفر خانم 

هستند.

بازآموزى طرح ملى 
امداد و نجات نوروزى 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از برگـزارى دوره بازآمـوزى طـرح ملى امـداد و نجات 

نوروزى 96 در استان اصفهان خبر داد.
داریوش کریمـى افزود: این معاونت بـا توجه به نزدیک 
شـدن به ایام نوروز و اجراى طرح امداد و نجات نوروزى 
سال 96 و به منظور افزایش آمادگى نجاتگران و کارکنان 
شـرکت کننده در این طرح ملى و ارتقاى سطح مهارت 
عملى آنها براى پاسخگویى مناسب به حوادث احتمالى، 
مرحله اول بازآموزى امداد و نجات را با شرکت شش هزار  

و900 نفر نجاتگر انجام داد.
وى خاطرنشان کرد: در طرح ملى امداد و نجات نوروزى 
سال آینده، 38 پایگاه امداد و نجات بین شهرى، دو پایگاه 
امداد و نجات بین شـهرى توانا، یک پایگاه ساحلى و دو 

پایگاه کوهستان، عملیاتى و تجهیز شده اند.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه سال آینده بسیارى از 
پروژه هاى بزرگ اصفهان به بهره بردارى خواهد رسید، 
گفت: اصفهان در دوران طالیى توســعه پایدار عمران 

شهرى قرار دارد.
مهدى جمالى نژاد با اشاره به اینکه بسیارى از پروژه هاى 
شهردارى اصفهان آماده بهره بردارى است، ابراز داشت: 
بهره بردارى از برخى از این پروژه ها را در صورت سفر 
رئیس جمهور در پایان امســال و یا آغاز ســال آینده 

خواهیم داشت.
شــهردار اصفهان در ادامه با اشــاره به پروژه شهرك 
سالمت نیز که در منطقه 10 شهردارى اصفهان در حال 

بهره بردارى است  وفاز اول در مرحله بهره بردارى قرار 
دارد، اضافه کرد: احتمال مــى رود فاز اول این پروژه در 

روزهاى 25 و یا 26 اسفند ماه به بهره بردارى برسد.
وى تصریــح کرد: با توجــه به ســرعت عملکرد بهره 
بردارى از پروژه شهرك ســالمت در فاز اول، فاز دوم 
این پروژه نیز تا نیمه اول سال 96 به بهره بردارى خواهد 

رسید.
جمالى نژاد با اشاره به بهره بردارى از پروژه هایى که در 
ابتداى سال جارى کلنگزنى شده اند، افزود: بسیارى از 
این پروژه ها یا بهره بردارى شــده و یا تا پایان سال به 

بهره بردارى مى رسند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: براى اجراى سد بهشت آباد سه میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده که به معنى «هیچ» است و تونل سوم 

کوهرنگ از ردیف بودجه ملى خارج شد.
حجت االسالم و المسلمین احمد سالک، درباره جلسه 
بنیاد مطالعات و پیشــرفت نصف جهــان و اظهارات 
جهانگیرى معاون اول رئیــس جمهور پیرامون مصمم 
بودن دولت در برطرف کردن مشــکالت آب اصفهان 
اظهار داشــت: در زمینه برطرف شــدن مشکالت آب 
اصفهان فقط مصوبات 9گانه   شــورایعالى آب را شاهد 
بودیم که این نیز فقط مصوبه بوده است و کار دیگرى 

صورت نگرفته است.
وى افزود: در همین راستا صحبت هایى مطرح شده که 
چنین و چنان مى کنیم به عنــوان مثال موضوع انتقال 
آب به فالت مرکزى مطرح مى شود اما با کمال تأسف 
باید گفت در بودجه شــاهد بودیم که براى اجراى سد 
بهشت آباد فقط سه میلیارد تومان در نظر گرفتند که به 

معنى «هیچ» است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به اجراى تونل سوم کوهرنگ تصریح کرد: براى ساخت 
این تونل نیز اعتبارات الزم در ردیف بودجه هاى استانى 

قرار گرفته است.

نصف جهان در دوران طالیى 
عمران شهرى قرار دارد

تونل سوم کوهرنگ از 
,,ردیف بودجه ملى خارج شد

ایران پس از 
توافق هسته اى 
سال گذشته، در 
تالش است صنعت 
گردشگرى خود را 
تقویت و مدرن 
کند و این مستلزم 
تقویت زیرساخت هاى 
گردشگرى ازجمله 
رسیدگى به 
هتل هاست

گزارشگزارش  رسانهرسانه  معتبرمعتبر  آمریکایىآمریکایى  ازاز  زیباترینزیباترین هتلهتل  خاورمیانهخاورمیانه

جذابیت هتـل عباســى 
«CNN» از نگاه
شبکه CNN آمریکا در گزارشى مبسوط، از هتل عباسى اصفهان به عنوان زیباترین 
هتل خاورمیانه یاد کرده اســت که به دلیل ویژگى هاى منحصر به فردش، براى هر 

گردشگر خارجى جذابیت دارد.
در این گزارش آمده اســت: ایران پس از توافق هسته اى ســال گذشته، در تالش 
اســت صنعت گردشــگرى خود را تقویــت و مدرن کنــد و این مســتلزم تقویت 
زیرساخت هاى گردشــگرى ازجمله رسیدگى به هتل هاســت. CNN مى افزاید: 
تعداد گردشــگرانى که به ایران ســفر کرده اند در ســال 2016 به 5/2 میلیون نفر 
افزایش یافته و انتظار مى روند در ســال 2017 این روند افزایشــى همچنان ادامه 

یابد.

CNN، هتل عباسى اصفهان را، هتلى مجلل در شهرى باستانى توصیف کرده که در 
جهان نظیرى ندارد. هتل تاریخى عباسى اصفهان، یکى از کهن ترین هتل هاى جهان 
با معمارى منحصربه فرد است. قدمت آن به حدود 300 سال مى رسد و به دستور شاه 
سلطان حسین صفوى ساخته شد. این هتل در ابتدا کاروانسرایى بوده که تجار جاده 

ابریشم از آن استفاده مى کردند.
بازرگانان برجســته و دیپلمات ها عالقه خاصى به هتل عباســى دارند. البته اقامت 
در هتلى با ایــن  همه زیبایى و جذابیــت خیلى هم کم هزینه نیســت. قیمت برخى 
سوئیت هاى این هتل براى یک شب اقامت تا حدود یک میلیون و 700 هزار تومان هم

 مى رسد.

 به مناسبت ســالروز تأســیس نهاد مقدس امور 
تربیتى، مراســم بزرگداشــت و تجلیل از مربیان 
بازنشسته و شاغل امور تربیتى شهرستان اردستان 

در کانون شهید مفتح برگزار شد.
در این مراســم که فرماندار، امام جمعه، جمعى از 
مســئولین ادارات و تعداد کثیرى از پیشکسوتان 
امــور تربیتــى شهرســتان اردســتان حضــور 
داشتند،امام جمعه این شــهر نقش ارزنده مربیان 
را در حل معضالت و آسیب هاى اجتماعى یادآور 
شد. فرماندار اردســتان هم ارتباط مثبت و معنوى 
دانش آموزان با مربیان امور تربیتى را باعث ترسیم 
آینده روشــن براى آنها بیان کرد. شفیعى ریاست 
آموزش و پرورش هم مربیان را سفیران صداقت و 
منادیان علم و معرفت دانست. در ادامه از 80 مربى 
شــاغل و بازنشســته با لوح تقدیر و هدیه تجلیل

 شد.

برگزارى مراسم هفته 
امور تربیتى در اردستان معــاون اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 

گردشگرى اصفهان گفت: ســرقتى در خانه صیرفیان 
اتفاق نیافتاده و خانه را تخریب نکرده اند بلکه چند نقطه 

را براى یافتن گنج خراب کرده بودند.
ناصر طاهرى با اشاره به خبر منتشر شده مبنى بر سرقت 
در خانه تاریخى صیرفیان اظهار داشــت: سرقتى اتفاق 
نیافتاده و خانه را تخریب نکرده اند بلکه برخى از تاقچه ها 

را براى یافتن گنج خراب کرده بودند.
وى افزود: ســرقت از خانه صحت ندارد خانه تاریخى 
صیرفیان در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده و چند نفر 
مالک آن هستند  و در حال حاضر نیز در دست مالکین 

است و اینگونه نیست که هر کسى بتواند وارد آن شود.
معاون اداره کل میــراث فرهنگى،  صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان گفت: یکى از مالکین در آن 
زندگى مى  کند و چندى پیش بود که گروه امانى میراث 
به آنجا رفته و از نظر ایمنى خانه را ایمن ســازى کرد به 
گونه اى که اگر کسى در خانه نباشد کسى نمى تواند وارد 
شود و منافذ بسته شده اســت؛ در حال حاضر نیز یگان 

حفاظت میراث در حال پیگیرى این مسئله است.
وى تصریح کــرد: چندین خانــه در مالکیت میراث در 
همســایگى این خانه وجود دارد کــه میراث فرهنگى 
چندین بار تصمیم به تملــک آن را گرفت اما مالکین با 
هم هماهنگ نیستند و اگر قصد فروش داشته باشند ما 

سرمایه گذار در این زمینه داریم.
طاهرى بیان کــرد: اقدامات الزم را بــراى اضطرار و  
اقدامات استحفاظى این خانه انجام داده ایم بخش هاى 
َکنده شده به بهانه یافتن گنج بوده، احتمالت زیادى در 
این مســئله وجود دارد ممکن است شخصى که در آن 
خانه زندگى مى کند این کار را انجام داده چون این خانه 
کلید دارد اما با این حال یگان میراث به این مسئله ورود 

پیدا کرده است.
وى خاطرنشان کرد: کالبد خانه در سالمت کامل است، 
در بسیارى از خانه هاى تاریخى براى یافتن گنج زیرزمین 
و یا سایر بخش هاى آن را مى کنند اما با وجود اینکه خانه 
مالک خصوصى دارد چون در ثبت ملى  است میراث در 

این زمینه  ورود پیدا مى کند.

به دنبال گنج در خانه تاریخى صیرفیان!

حمیدرضا قلمکارى رئیس کمیسیون کشاورزى آب و 
محیط زیســت اتاق بازرگانى اصفهان پیرامون مسئله 
زاینده رود گفت: درباره زاینده رود نباید احساســى و با 
هیاهو برخورد کنیم بلکه الزم اســت تا با دقت تمام و 
بر اساس مباحث علمى و کارشناسى و با هدف «نجات 

زاینده رود از سرآب تا پایاب» تالش کنیم.
وى با تأکید بر اینکه مجلس شوراى اسالمى، اتاق هاى 
بازرگانى و ســایر نهادها براى مرثیه ســرایى و فریاد 
زدن ساخته نشــده اند، اظهار داشــت: امروز هر کسى 
مى خواهد سوپرمن احیاى حوضه  آبریز زاینده رود باشد 
اما متأسفانه این افراد براى چالش هایى که درباره این 
حوضه  آبریز مطرح مى کنند راهکار قابل توجهى ارائه 

نمى دهند.
قلمکارى با بحرانى خواندن وضعیت زیســت محیطى 
استان اصفهان به دلیل خشــکى زاینده رود و باتالق 

گاوخونى، گفت: اینکه گفته مى شــود به مســئوالن 
اطالعات اشتباه داده مى شــود خود اساسًا اشتباه است 
زیرا با بررسى مسائل حوضه آبریز زاینده رود به خوبى 
مشخص مى شود که برخى افراد از پژوهش هاى انجام 
شده استفاده مطلوب مى کنند و تنها مواردى که براى 

منافع آنها اهمیت دارد را بزرگنمایى مى کنند.
وى حل مسائل و مشکالت منطقه اى در حوضه آبریز 
زاینده رود را نیز نیازمند تشکیل کمیته اى تحت عنوان 
کمیته  حقیقت یاب دانســت و تأکید کرد: اینکه 237 
میلیون مترمکعب آب چهار محــال و بختیارى از کجا 
تأمین مى شود، 1291 مترمکعب آبى که توسط وزارت 
نیرو به بخش هاى مختلف تخصیص پیدا کرده از کدام 
محل است؟ حقابه کشاورزان کجاست؟ و ... باید در این 
کمیته حقیقت یاب مطرح و یک بار براى همیشه به این 

شایعات پایان داده شود.

حل مشکل زاینده رود 
نیازمند تشکیل کمیته حقیقت یاب است

با حضور چهار تیم تعمیراتى از مناطق مختلف اصفهان، خوزستان و لرستان طى چهار روز منیفولد مرکز انتقال نفت شماره 4 
مارون-اصفهان نوسازى، تعمیر و تجهیز شد.

مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان در تشریح این عملیات گفت: موفق شدیم با تالش شبانه 
روزى در حدود 150 نفر از نیروهاى فنى، عملیاتى و پشتیبانى مناطق اصفهان، خوزستان و لرستان طى چهار روز و توقف 80 
ساعته خط انتقال نفت خام مارون به اصفهان، عملیات نوسازى، تعمیر و تجهیز منیفولد این مرکز را که 40 سال از بهره بردارى 

آن مى گذرد با موفقیت کامل و بدون هیچ گونه حادثه اى به انجام برسانیم.
مجتبى بشارتیان ادامه داد: اجراى این عملیات از قبل برنامه ریزى شده بود و در مدت دو ماه توسط واحدهاى ذیربط مقدمات 

کار فراهم شد.

    نوسازى و تجهیز مرکز انتقال نفت مارون- اصفهان
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آلبوم «دفادف» 
رونمایى مى شود

لـوح فشـرده آلبوم«دفادف» اثـر محمد افشـارپور، 17 
اسـفندماه در هنرسـراى خورشید سـازمان فرهنگى- 
تفریحى شـهردارى اصفهان رونمایى مى شود. مراسم 
رونمایـى ایـن آلبوم با اجـراى قطعاتـى از لوح فشـرده 
«دفادف» شامل داستان آفرینش، جاده آرامش و تصنیف 
محمد همراه خواهد بود. عالقه مندان براى حضور در این 
برنامه مى توانند روز سه شنبه 17 اسفندماه ساعت 20 به 
محل هنرسراى خورشید سـازمان فرهنگى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان واقـع در خیابـان کاوه، پل شـهید 

چمران، جنب شهردارى منطقه 7 مراجعه کنند.

اجراى 2 نمایش تا امشب
2 نمایش «هزاران دسـت» و «این باد موافق نیسـت» 
تا امشب 15 اسـفندماه در تاالر هنر اصفهان به نمایش 

در مى آید.
«هزاران دسـت» به نویسـندگى، طراحى و کارگردانى 
محمدرضا رفیعى از سوى گروه نمایش «پویه» و تاالر 
هنر سـازمان فرهنگى- تفریحى شـهردارى اصفهان 
تهیه شده است. نمایش «این باد موافق نیست» نیز به 
نویسـندگى و کارگردانى کوروش شمس از سوى تاالر 

هنر به نمایش در مى آید.
نمایش «هزاران دست» ساعت 19و 30 دقیقه و نمایش 
«این باد موافق نیست» ساعت 18و 20  دقیقه تا امشب 
در محـل تاالر هنـر واقع در میـدان الله بـه نمایش در 

مى آید.

ادامه  پاکسازى شهر از تخلفات
مدیر پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى اصفهان 
گفت: پاکسـازي شـهر از تخلفات تا پایان سـال جاري 
انجـام ادامه دارد. مجتبـى کاظمى اظهارداشـت: طرح 
پاکسازى شهر از تخلفات شهرى همچون جمع آورى 
خودروهاى فرسوده، رفع سد معبر، جمع آورى متکدیان 
و دستفروشان در دستور کار است. وى افزود: این هفته 
طرح پاکسازى شهر از تخلفات دستفروش ها، متکدیان 

و کارتن خواب ها اجرایى مى شود.

 نیازى به برپایى فروشگاه 
بهاره در شهر اصفهان نیست

استاندار اصفهان با اشاره به ذخیره سازى هشت هزار تن 
مرغ منجمد در انبارهاى شـرکت پشـتیبانى دام استان 
گفت: مـرغ مورد نیاز اسـتان حداقل بـراى دو ماه آینده 

تأمین شده است.
رسـول زرگرپور بر نظارت و کنترل گسـترده بـر بازار و 
تأمین رضایت مردم تأکید کرد و اظهار داشت: بر اساس 
نظارت هاى مداوم بـر بازار افزایش قیمت محسوسـى 

نسبت به ماه هاى قبل در بازار نداشته ایم.
وى افزود: براى کنتـرل و کاهش قیمت پرتقال در بازار 

باید سیاست هاى کالن با جدیت دنبال شود.
زرگرپور در ادامه عنوان کرد: با توجه به خدمات رسـانى 
اصناف، فروشـگاه هاى روز و کوثر و ارائه تخفیف هاى 
ویژه به مردم نیازى به برپایى فروشـگاه بهاره در شـهر 

اصفهان وجود ندارد. 

فراوانى سیب و پرتقال 
معـاون برنامه ریـزى و امور اقتصـادى سـازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان از ذخیره سازى میوه شب عید 
به میزان کافى خبر داد و گفت: در ارتباط با فراوانى سیب 
و پرتقال در بازار هیچ نگرانـى وجود ندارد، البته از لحاظ 
قیمت نیز باید نهادهاى نظارتى با ورود بیشتر به بازار بر 

نرخ ها نظارت داشته باشند.
احمد صفى در خصوص تنظیم بازار کاالهاى اساسـى 
همچون میوه و مواد پروتئینى، اظهار داشـت: در زمینه 
تنظیم بازار باید دو مؤلفه اصلى یعنى فراوانى کاال در بازار 

و نظارت و کنترل بازار را مورد توجه قرار داد.
وى تصریـح کرد: خوشـبختانه تدابیر الزم در راسـتاى 
کنترل بازار میوه در سـطح اسـتان شـکل گرفتـه و دو 
کاالى اساسـى این بازار یعنى پرتقال و سیب به میزان 
کافى خرید و ذخیره سازى شده و مشکلى در این زمینه 

وجود ندارد.

خبر

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان از احداث دو بازار روز کوثر در مناطق 

6 و 13 خبرداد.
 اصغر کشاورز راد با بیان اینکه اکنون 13 بازار روز کوثر در 
شهر اصفهان فعال است، اظهارداشت: در آینده نزدیک 
دو بازار روز کوثر در خیابان شفق در منطقه 13 و بازارى در 

شهرك شهید کشورى در منطقه 6 راه اندازى مى شود.
وى یادآور شد: براى بازارهاى روز کوثر 14 و 15 که در 
حال احداث اســت نیز فضاى پارکینــگ در نظر گرفته 

شده است.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 

شهردارى اصفهان در ادامه به اجراى طرح همیار مشترى 
در بازارهاى روز کوثر خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح 
یکی از طرح هاي این سازمان براي رفاه حال شهروندان 
است که براى همراهى خریداران محصوالت بازارهاي 
کوثر و  حمل بار و انتقــال خریدهاى آنها تا درب خودرو 

کلید خورده است.
کشــاورز راد به چگونگى بهره برداري از بازارهاي روز 
کوثر اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه بر اساس قانون 
بازارهاى کوثر از طریق مزایده و به مدت ده ماه در اختیار 
بهره برداران قرار می گیرند، آیین نامه انضباطى در این 

زمینه تدوین شده است.

رئیس اداره پرســتارى معاونــت درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفت:در حال حاضر در استان اصفهان 
15 مرکز، مجوزهاى قانونى الزم را جهت ارائه مراقبت هاى 
پرستارى در منزل از ســوى معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان دریافت کرده اند و تحــت نظارت این 
معاونت هســتند که لیســت آنها بــر روى صفحه اصلى 
ســایت این معاونت به آدرسta.mui.ac.ir قابل دسترس

 است. 
غالمرضا جمالى  در ادامه اظهار داشــت: هدف از تأسیس 
این مراکز تأمین، حفظ و ارتقاى سالمت بیماران به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم از طریق ارائه مراقبت هاى پرستارى 

در زمینه هاى مراقبتى-مشــاوره اى، آموزشــى، درمانى، 
توان بخشى و تأمین نیروى انسانى کارآمد با تأکید بر افزایش 
ســالمتى و کاهش تأثیر ناتوانى به ویــژه در بیمارى هاى 
مزمن (صعب العالج، سرطانى ها، بیمارى هاى خاص و...) 

و سالمندان است. 
رئیس اداره پرستارى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان تصریح کرد: هدف از تأسیس این واحد ساماندهى، 
تداوم و هماهنگى در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص 
از بیمارستان، مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستاى 
کاهش زمان بسترى، کاهش هزینه هاى درمانى مراقبتى، 

کاهش دوران نقاهت و...  است.

15 مرکز مراقبت هاى پرستارى 
در استان مجوز قانونى دارند

احداث 2 بازار روز کوثر در 
مناطق 13 و 6

مراسم رونمایى از کتاب «بازار اصفهان» با حضور ویراستار 
انگلیسى کتاب و ناشر پرتغالى آن، جمعى از عالقه مندان 
به فرهنگ و هنر ایران زمین و نماینده سفارت جمهورى 

اسالمى ایران در لندن، در شهر لندن برگزار شد.
در این مراســم ، «مارسل ولینگا» ویراســتار کتاب بازار 
اصفهــان (The Bazaar of Isfahan) و اســتاد 
دانشکده معمارى دانشگاه «بروکز آکسفورد»، سخنانى در 
خصوص مراحل تألیف و انتشار کتاب که در حدود 50 سال 

به طول انجامیده است، ارائه کرد.
این کتاب به ابتکار و همت اولیه و طراحى هاى «على اصغر 
بختیار»  از نوادگان «امیر کبیر» و فارغ التحصیل دانشکده 
معمارى لندن و استاد دانشگاه پلى تکنیک (امیر کبیر) - و 
با همکارى «جان دونات»عکاس انگلیســى متخصص 
معمارى و «پاول اولیور» تاریخ شناس و نویسنده انگلیسى 
پس از ســال ها کار و تحقیقات میدانى در ســال 1976 

میالدى آماده انتشار شده بود.
انتشار این کتاب به دالیل متعدد امکانپذیر نشد تا اینکه اخیراً 
پس از 40 سال با ویرایش «مارسل ولینگا» و به سفارش 
دانشگاه«بروکز آکسفورد» در 160 صفحه توسط انتشارات 
پرتغالى «آرگیومنتوم» چاپ شد و در اختیار عالقه مندان 

قرار گرفته است.
کتاب «بازار اصفهان» که به انگلیسى تألیف شده است با 
ارائه عکس ها و مطالب خواندنى در خصوص بازار اصفهان 
در دهه هاى 80ـ  1970 میالدى - که در آن دوره مهمترین 
و بزرگ ترین بازار خاورمیانه محسوب مى شد- از دیدگاه 
تخصصى معمارى و نیز با نگاهى اجتماعى ویژگى هاى چند 
الیه و منحصر به فرد این بازار در زمینه معمارى و نیز شیوه 
زندگى و کسب و کار مردم در آن بازار و مسائل مرتبط با آن را 
توصیف کرده و ارزش تاریخى و ضرورت توجه ویژه به این 

اثر تاریخى ایران را مورد تأکید قرار داده است.

پس از 40 سال انجام شد؛

رونمایى از کتاب «بازار اصفهان» در لندن علوم پزشکى
 مرگ مادر و نوزاد را 

تأیید کرد 

فروش نامطلوب 
صنایع دستى اصفهان 

در سال 95 
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با تأیید مرگ 
مادر و نوزاد اصفهانى در هنگام زایمان گفت: منتظر 
تشکیل جلسه متخصصان ذیربط در نظام پزشکى 

در رابطه با مرگ مادر و نوزاد هستیم.
غالمرضا اصغرى با اشاره به انتشار خبر مرگ مادر 
و نوزاد در هنگام زایمان در یکى از بیمارستان هاى 
اصفهان اظهار داشــت: خبر مرگ مادر و نوزاد در 
هنگام زایمان در اصفهان صحت دارد و دانشگاه 

علوم پزشکى پیگیر این مسئله است.
وى افزود: هنوز دلیل اصلى این اتفاق مشــخص 
نشده و منتظر تشکیل جلسه متخصصان ذیربط در 
نظام پزشکى در رابطه با مرگ مادر و نوزاد هستیم.  
روز جمعه ششم اسفند ماه سال جارى مادر باردارى 
که نوبت زایمان براى وى در نظر گرفته شده بود 
با دستور پزشــک خود به یکى از بیمارستان هاى 
اصفهــان مراجعه کرده و همــان روز نوار قلب از 
جنین گرفته شد که پاسخ آن سالمتى کامل جنین 

بود و مادر باردار نیز به تجویز پزشک بسترى شد.
به گفته «محمود رضا احسانى» همسر این بانوى 
اصفهانى، تا ساعت 12 در اتاق زایشگاه مادر باردار 
را راه مى بردند تا براى زایمان طبیعى آماده شود و 
ساعت 12 به دستور پزشک، آمپول فشار براى وى 

تجویز  شد.
این در حالى است که ســاعت 17و 30 دقیقه کد 
احیاى زایشگاه خوانده شد و تیم درمانى مادر، دکتر 
بیهوشى را خبر کرده و با پزشک وى و حتى رئیس 
بیمارستان تماس گرفته شد ولى ساعت 19 شب 
پزشک وارد اتاق عمل شد اما مادر و نوزاد به دلیل 

تشنج مادر، جان خود را از دست دادند.

رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان بــا بیان اینکه 
شــرایط فروش صنایع دستى در ســال 95 نامطلوب 
بــود، گفت: در ســالى کــه گذشــت فشــار زیادى 
روى فروشــندگان و تولیدکننــدگان صنایع دســتى 

بود.
عباس شــیردل با اشــاره به وضعیت میدان امام (ره) 
براى اســتقبال از مســافران و گردشــگران نوروزى 
گفت: در حال حاضر میدان امام(ره) براى اســتقبال از 
گردشگران نوروزى شرایط مطلوبى دارد و ما از مسافران 
و گردشگران مى خواهیم که نوروز خود را در شهر جهانى 

صنایع دستى بگذرانند.
وى درباره ساماندهى هاى صورت گرفته در مغازه ها و 
فروشگاه هاى صنایع دستى در میدان امام(ره) بیان کرد: 
همه مغازه هاى ارائه کننده غیر از صنایع دستى در میدان 
امام(ره) جمع آورى شــدند و اکنون تمام فروشگاه ها و 
مغازه هاى میدان تنها صنایع دســتى اصفهان را ارائه 
مى دهند و تنهــا در خیابان هاى اطراف میدان شــاهد 
مغازه هاى غیرمرتبط هســتیم که با همکارى بازرسى 
اصناف براى جمــع آورى ایــن مغازه ها اقدام شــده

 است.

مدیر کل راهــدارى و حمل ونقل جــاده اى اصفهان 
گفت: اصفهان به دلیــل آمار باالى تلفــات جاده اى 
کارت زرد گرفته بود کــه با توجه به تــالش  نیروى 
انتظامى و راهدارى تلفات یک درصــد کاهش یافته 

است.
داریوش امانى در گفتگو با مهر اظهار داشت: اصفهان 
شــاه راه کشــور اســت و حجم باالیى از حمل ونقل 
کشــور در اصفهــان انجام مى شــود و حــدود 212 
میلیون تردد در ســال گذشــته داشــتیم که مى توان 
اصفهان را به عنوان پایتخت حمل ونقل کشور نیز نام 

برد.
وى بیان داشــت: با توجه به آمارهاى موجود استان در 
خیلى از زیر ساخت ها، حمل ونقل حرف اول را مى زند؛ 

مانند پایانه هاى بار و مســافر، مجتمع خدمات رفاهى، 
آزاد راه هــا و بزرگراه هــاى اصفهان که رتبــه اول را 

دارد.
مدیــر کل راهدارى و حمــل ونقل جاده اى اســتان 
اصفهان افزود: متأســفانه اصفهان به دلیل آمار باالى 
تلفات جــاده اى کارت زرد گرفته بود کــه با توجه به 
تالش هــاى نیــروى انتظامــى و راهــدارى تلفات 
جاده اى یک درصــد کاهش یافته کــه امیدواریم در 
ایام نوروز و تعطیالتــى که در پیش داریــم به دلیل 
قرارگیــرى در مرکــز اســتان ایــن آمــار کاهش 

یابد.
وى اضافــه کــرد: حــدود 300 دســتگاه اتوبوس 
اصفهــان– تهــران و 260 دســتگاه اتوبــوس 

اصفهان– شیراز به سیستم «ســپهتن» مجهز شدند 
کــه ایــن ســامانه عــالوه بــر رعایــت حقــوق 
شــهروندى از اتالف وقــت نیز جلوگیــرى مى کند 
بــه ایــن صــورت کــه قبــل از رســیدن اتوبوس 
بــه پلیــس راه بــدون اتــالف وقــت بــه صورت 
آنالیــن تمــام مشــخصات اتوبوس ثبت مى شــود 
و در صــورت نبــود تخلفــى بــه راه خــود ادامــه 

مى دهد.
امانى عنوان کرد: قرار اســت در آینده اى نزدیک براى 
افزایش ایمنى و جلوگیرى از قاچاق کاالهاى وارداتى و 
صادراتى، بارنامه ها نیز به صورت هوشمند عمل کرده 
و به صورت کامل در مبدأ و مقصد مورد بررســى قرار 

مى گیرد.

اصفهان به دلیل آمار باالى تلفات جاده اى کارت زرد گرفته بود

جمال نوروزباقرى
حضور طیف هاى مختلــف از جناح هاى سیاســى در 
انتخابات پیش رو، بوى عید را سیاسى کرده است. تعویض 
فرماندار اصفهان و نیمکت نشــینى فضل ا... کفیل در 

روزهاى  گذشته، نمود همین رنگ و بوى سیاسى است.
زمزمه هاى عزل و تغییر در فرمانــدارى اصفهان از تیر 
ومرداد امسال شنیده مى شــد هر چند استاندار اصفهان 
علیرغم انتقادات نســبت به فضل ا... کفیل  حکم ابقاى 
فرماندارى او را تمدید کرد. فرماندارى که از دوران احمدى 
نژاد تا دولت تدبیر و امید باقى مانده بود و همین ماندن، 
گالیه بسیارى از فعاالن سیاسى اصالح طلب اصفهان 

را برانگیخت.
با روى کار آمدن زرگرپور به عنوان استاندار اصفهان، جناح 
چپ اصفهان یا اصالح طلبان خواستار تغییر فرمانداران 
دوران احمدى نژاد از سوى وى بودند اما زرگرپور با صدور 
حکمى، فضل ا... کفیل را به عنوان فرماندار اصفهان در 
سمت خود ابقا کرد. ابقاى فضل ا... کفیل فرماندار احمدى 
نژادى اصفهان، بیــش از همه تصمیم هاى اســتاندار، 
اصالح طلبان و حامیان دولت را خشمگین و آزرده خاطر 
ساخته و موجى از ناامیدى و مخالفت در میان آنان ایجاد 
کرد. با این اقدام زرگرپور، انتقاد اصالح طلبان از وى فزونى 
گرفت به گونه اى که عده اى از قول زرگرپور گفته بودند، 
استاندار قول داده کفیل را برکنار کند اما این برکنارى چند 
سالى زمان برد تا دست آخر نیزمشخص نشد چگونه کفیل 

در زمین سیاست اصفهان نیمکت نشین شد!
در خرداد سال گذشته درخواست جدى برخى جناح هاى 
سیاسى از استاندار اصفهان براى برکنارى کفیل پیش از 
انتخابات مجلس بسیار شدت گرفت زیرا آنها اعتقاد داشتند 
در صورت ابقاى فرماندارى کفیل از دوران احمدى نژاد تا 
دولت تدبیر وامید، بســیارى از کاندیداها در همان وهله 
نخست رد صالحیت خواهند شد و کاندیداهایى یکدست 

وارد گود رقابت انتخاباتى خواهند شد. 
واما فضل ا... کفیل از کجا آمد؟

به نوشته شرق،«با نشستن دکتراســماعیلى بر کرسى 
معاونت سیاسى دوران احمدى نژاد، اولین تغییر در پست 
مدیرکل سیاسى رخ داد و گلباز خانیان که از مدیران صدا و 
سیما و از وابستگان به راست سنتى محسوب مى شد، جاى 
خود را به فرمانده سپاه پاسداران شهرضا داد. این فرمانده 

سپاه کسى نبود جز " فضل ا... کفیل".
کفیل اما پله هــاى ترقى را پس از انقــالب یکى یکى 
طى کرده بود. او در دوران جوانــى و در ابتداى انقالب 
اسالمی، عضو بســیج و سپاه شهرضا شــد و در همین 
دوران نیز توانست مدرك دیپلم خود را بگیرد. عضویت 
در ستاد پشتیبانى جنگ شــهرضا و حضور در جبهه ها و 
مجروحیت از ناحیه دســت که یادگار جنگ بود در کنار 
ســابقه مذهبى وى زمینه اى شــد که وى ابتدا فرمانده 

بسیج و ســپس فرمانده سپاه شهرضا شــود. در همین 
دوران، دانشجوى رشــته علوم سیاســى دانشگاه آزاد 
اسالمى شهرضا شد و توانســت با مدرك کارشناسى از 
این دانشگاه فارغ التحصیل شود. با رفتن گلباز خانیان و 
آمدن کفیل وى کوشید با استفاده از ارتباطات وسیعى که با 
اصولگرایان در شهرستان ها داشت و به حمایت و پشتیبانى 
استاندار و معاون سیاسى او، به اجراي سیاست هاي دولت 
احمدي نژاد همت گمارد. در آن مدت انتصابات جدید در 
فرماندارى ها با سرعت و اقتدار و مهارت جدى رخ داد. قبل 
از آمدن ذاکر به عنوان استاندار اصفهان در دولت احمدى 
نژاد، مظفر حاجیان سرپرست استاندارى اصفهان شده بود 
و تالش ها براى گرفتن حکم استاندارى حاجیان به جایى 
نرسیده بود. همین مسئله نیز باعث شد که ذاکر، حاجیان 
را رقیبى بالقوه براى خود ببینــد و از این رو رابطه این دو 
هیچگاه چندان صمیمى و دوستانه نبود و ذاکر اگرچه با 
فشار برخی نمایندگان مجلس، حاجیان را تا مدتى تحمل 
کرد اما در نهایت صبر او به پایان آمد و در آغاز سال 1390 
حاجیان را برکنار کرد. در ایــن زمان کفیل که مأموریت 

خود را در اداره  کل سیاسى و انتخابات پایان یافته مى دید 
و با استقالل اداره کل امنیتى انتظامى از اداره کل سیاسى 
و انتخابات، علیرغم مخالفت حامیان حاجیان، توانست 

فرماندار اصفهان شود. »
اما فضل ا...کفیل در مراسم تکریم خود که چند روز پیش 
برگزارشد نکات مهمى را بیان کرد که یک مورد آن بیش 
از بقیه قابل توجه بود: «روز اول که در 12 اردیبهشت 90 
اولین اقدام بر اساس همین موضوع اولین نیاز به موضوع 
کارى معرفت و شــناخت نســبت به کار است وضعیت 
اصفهان را رصد کردم و در 180 روستاى اصفهان حضور 
یافتم. امروز که شش ســال از آن ماجرا مى گذرد در هر 
روستایى که حضور مى یابیم تغییر محسوسى را مشاهده 

مى کنیم.»
این اما در حالى اســت که مدیرکل امور روستایى استان 
اصفهــان مى گوید سرشــمارى اخیر در ســال 1395 
حکایت از خالى از سکنه شــدن 230 روستا از مجموع 
بیش از یکهزار و 800 روســتاى اســتان اصفهان دارد. 
همین سرشــمارى همچنین حاکى است که تنها 966 

روستاى استان اصفهان بیش از 20 خانوار را در خود جاى 
داده اند.

مدیر کل امور روستایى اســتان اصفهان خشکسالى را 
عامل اصلى مهاجرت روســتاییان این اســتان ارزیابى 
نکرده و در مقابل گفته است نبود زیرساخت هاى الزم در 
روستاهاى اصفهان و  عدم ارائه برخى خدمات، روستاییان 

این استان را راهى شهرها کرده است.

■■■ 
احزاب ، گروه ها وطیف هاى سیاســى زمانى مى توانند 
نقش خود را به درستى ایفا کنند که بتوانند در هم اندیشى 
با یکدیگر مشکالت موجود را حل نمایند نه اینکه حضور 
خودشان هم  مشکل ساز شود. مردم زمانى قربانیان اصلى 
هستند که ذبح آنها هم در عروسى و وفاق حزب ها انجام 

مى شود و هم در عزا و جدایى  گروه ها از یکدیگر. 
شاید بهتر آن اســت که مردم نسبت به هر اتفاقى که در 
اطراف آنها مى افتد بى تفاوت نباشند و کمى بینش پیدا 

کنند تا بتوانند انتخاب صحیح انجام دهند. 

مردم، قربانیان گروه هاى سیاسى 

اصفهان، فرماندار و چند نفر همراه 
نایب رئیس اتحادیه کباب و بریانى اصفهان گفت: کبابى 
که ارزان فروخته شود به طور قطع گوشت نیست و حتى 
مخلوطى از نان خشک هم نیست و با موادى ارزان تر از 

نان تهیه مى شود.
اصغر شــیرانى در گفتگو با مهر اظهار داشت: هر دست 
کباب که با نرخ ســه تــا چهار هزار تومــان به فروش 
مى رسد به طور قطع گوشت نیست و یک دست کباب 
کوبیده فرداعال بــا گوجه و نان و پخته شــده در یک 
محیط خوب، باید با قیمت 15 هــزار تومان به فروش 

برسد.
وى بیان داشــت: در کباب هــاى ارزان قیمت حتى از 
نان خشک هم استفاده نمى شود و مواد دیگرى به کار 

مى رود که بهتر است وارد جزئیات نشویم.
نایب رئیس اتحادیه کباب و بریانى اصفهان در پاسخ به 
این سئوال که چرا تاکنون برخورد با این کباب فروشى ها 
نشده است، ادامه داد: خود مردم باید کباب ارزان نخرند.

وى با بیــان اینکه اگر فردى با مصــرف کباب مریض 
شود و شــکایت کند ما مى توانیم پیگیر شویم، افزود: 
بیشــترین گالیه مردم به اتحادیه از همین کباب هاى 

ارزان قیمت است.
شیرانى در پاســخ به این ســئوال که چرا اتحادیه که 
مســئول نظارت بر واحدهاى صنفى است، برنامه اى
براى برخورد با این دست از کباب فروشى ها و تخلفى 
که صورت مــى گیرد، نــدارد، گفت: تاکنــون چنین 
برنامه اى نداشــتیم اما احتمال اینکه این برخورد را در 

برنامه سال آتى داشته باشیم، زیاد است.
وى در ارتباط با اینکه آیا اتحادیه بازرس دارد و نظارتى 
هم صورت مى گیرد، اعالم داشت: اتحادیه 15 بازرس 
دارد و به طور قطع نظارت مى شود و اگر نظارت نمى شد 

اوضاع به این حد نمى رسید.
نایب رئیس اتحادیه کباب و بریانى اصفهان با بیان اینکه 
ساعات کارى بریانى ها و مراکز عرضه آش در ایامى که 
به نوروز نزدیک مى شویم، از ساعت 11 تا 16 است و 20 
درصد مراکز هم تا ساعت 24 باز است، ادامه داد: بریان 
غذاى ظهر است و هیچگاه براى شب بخاطر سنگینى 

آن استفاده نمى شود.
وى گفت: در حال حاضر 400 بریانى جوازدار در اصفهان 
داریم که شامل، 250 و 300 مرکز کبابى و بریانى و صد 

مرکز عرضه کننده آش هستند.

اصفهان 
شهر کباب هاى 

بدون گوشت!
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ویترین

تداوم نشر اسکناس با ریال
مسعود رحیمى سرپرست ریالى و نشر بانک مرکزى 
گفت: تغییر ریال به تومان نیازمند طى مراحل قانونى 
است و تا زمانى که آن روند و تصمیم  دولت و مجلس 
در این رابطه به صورت شفاف، مشخص نشود، بانک 
مرکزى اسـکناس جدیـدى با واحـد تومان منتشـر 

نخواهد کرد.

جزئیات انتشار چک  پول جدید
مدیـرکل فنـاورى اطالعـات بانک مرکـزى گفت: 
چک پول هـاى 200 هـزار تومانـى چاپ شـده و در 
خزانه موجود اسـت امـا در جامعـه توزیع نشـده زیرا 
ایـن پول ها بـراى ذخایـر احتیاطى اسـت نـه ذخایر 
عادى. ناصر حکیمى افزود: در صورتى که در شـبکه 
پرداخت بحـران رخ دهد ذخایـر احتیاطـى وارد بازار 

مى شود.

مقررات خروج فرش و گلیم 
 گمرك با انتشار اطالعیه اى، اعالم کرد: خروج فرش 
دستباف به همراه مسافر تا سـقف 20 متر مربع مجاز 
بوده و محدودیتى از نظر تعـداد قطعات فرش همراه 

مسافر در سقف متراژ ذکر شده وجود نخواهد داشت.
 در این گزارش تأکید شده اسـت، خروج فرش همراه 
مسـافر به مقصد کشـورهاى زیارتى عراق، سوریه و 

عربستان سعودى ممنوع است.

پیش بینى کارشناسان بازار مسکن حاکى از آن است که 
سال آینده هر چند حجم معامالت خرید و فروش مسکن 
افزایش مى یابداما این بازار با افزایش نرخ مواجه نخواهد 

بود و مردم نگران گرانى مسکن در سال آینده نباشند.
حجــم معامــالت مســکن در ســال جارى ســیر 
صعــودى به خــود گرفته هر چنــد در  مــاه هایى از 
ســال مانند آذر، این رشــد معامالت متوقف شــد اما 
خریــد و فروش مســکن از بهمن مــاه افزایش یافت 
و این روند تا به امــروز ادامه داشــته و طبق آمارهاى 
بانــک مرکــزى و اتحادیــه مشــاوران امــالك 
قیمت ها در بازار مســکن در دو ماه گذشــته چیزى در 

حدود 4 تا 5 درصد افزایش یافت.
محمد مهدى مافى عضو کانون سراسرى انبوه سازان 
اظهار داشت: شــواهد بازار مسکن نشان مى دهد سال 
آینده حجم معامالت افزایش مــى یابد که این رونق با 

افزایش قیمت ها همراه نخواهد بود.
وى با بیان اینکه سال آینده به طور قطع در بازار مسکن 
شــاهد افزایش قیمت ها به طور جهشى نخواهیم بود، 
ادامه داد: تغییر قیمــت ها در بازار مســکن به عوامل 
مختلفى بستگى دارد که از جمله آن میزان درآمدهاى 
نفتى، وضعیت اختصاص بودجه عمرانى و سیاست هاى 

پولى و مالى کشورمان است.

در روزهاى اخیر پیامى در گروه ها و شبکه هاى اجتماعى 
منتشر مى شــود که در آن از کاربران خواسته شده اگر 
پول یا سپرده اى در بانک سرمایه دارند، پول خود را از 
بانک خارج کنند زیرا طبــق اطالعات موثق این بانک 

تا 15 اسفند اعالم ورشکستگى مى کند.
شایعه ســازان به همین میزان نیز اکتفا نکرده و مدعى 
شــده اند همه حســاب هاى این بانک در بانک سپه 
بسته و بلوکه شــده اســت که همین جمله ناصحیح 
بودن مطلب منتشره را نشان مى دهد زیرا طبق قانون 
همه بانک ها در بانــک مرکزى حســاب دارند نه در 
بانک هــاى دیگر ضمــن آنکه بانک ها بابــت افتتاح 

هر نوع حســاب، ملزم به پرداخت «ذخیــره قانونى» 
نزد بانک مرکزى هســتند که با این رویکرد، بانک ها 
ورشکسته نمى شوند و بانک مرکزى نگهبان وجوه مردم 

نزد بانک هاست.
در این میان، بانک ســرمایه در اطالعیه اى با رد شایعه 
مطرح شــده مبنى بر اعالم ورشکســتگى تأکید کرده 
است: بى شک سهامداران و سپرده گذاران بانک سرمایه 
با اطالعات و شــم اقتصادى باالى خود به ســادگى 
در مى یابنــد که متأســفانه طراحان این شــایعه یا از 
ســاده ترین قوانین بانکدارى در ایران بى خبرند و یا به 

عمد خود را به بى خبرى زده اند.

نگران افزایش جهشى 
قیمت مسکن نباشید

ورشکستگى 
بانک سرمایه 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور، گفت: 
تا اول بهمن ماه یارانه چهار میلیون و 853 هزار و 386 
نفر از افرادى که درآمد ناخالصشان بیش از سه میلیون 

بود، قطع شد.
به گزارش ایســنا، محمدباقر نوبخــت در جریان 
رسیدگى مجلس به بند الحاقى تبصره 14 که مربوط 
به هزینه کرد منابــع درآمدى یارانه هــا بود، گفت: 
مجلس تأکید داشت یارانه افرادى که تا سه میلیون 
درآمد دارند، قطع شود. این در حالى بود که بسیارى از 
خانواده ها داراى بیمار صعب العالج، فرزند دانشجو یا 
مستأجر بودند که با قطع یارانه آنها نوعى بى عدالتى 
اتفاق مى افتاد. نامه هاى فراوانــى از نمایندگان در 
اختیار سازمان هدفمندســازى یارانه ها قرار گرفت 
مبنى بر اینکه یارانه برخى بازنشســتگان قطع شده 
چون کل درآمد ناخالص خانوارشــان ســه میلیون 

تومان بود.
وى یادآور شد: البته وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعى 
از قطع یارانه افراد و خانواده هایى که نیازى به یارانه 
نقدى ندارند استقبال مى کند اما اجبار به قطع یارانه 20 
درصد از اقشار یارانه بگیر که یکى از نمایندگان مطرح 
کرد جز تحت فشار قرار دادن یارانه بگیرانى که فشار 

مالى و معیشتى دارند نتیجه دیگرى ندارد.
نوبخت هشدار داد: در صورت پافشارى نمایندگان بر 

این مسئله نارضایتى وسیعى از نظام شکل مى گیرد.
وى گفت: پیرو مباحث هفته گذشته در رابطه با منابع 
و درآمدهاى هدفمندى مستنداتى را تهیه کرده که 
این مستندات را دراختیار هیئت رئیسه مجلس قرار 

مى دهد.

توضیح دولت 
درباره قطع یارانه ها

بازار آجیل و خشــکبار در آســتانه نوروز، یکى از بى سر و 
سامان ترین بازارهاســت، به گونه اى که هر کیلوگرم از 
این محصوالت در هر نقطه از شــهر، نرخ متفاوتى دارند 
و فروشــندگان تا جایى که بتوانند اجناس خود را گران تر 

مى فروشند و پول بیشترى از مصرف کنندگان مى گیرند.
این نابسامانى به گونه اى اســت که برخى انواع آجیل با 
کیفیت مشابه بعضاً تا 20 هزارتومان اختالف قیمت دارند. 
به طورى که قیمت پسته با یک کیفیت مشابه از نقطه اى 
به نقطه دیگر از 45 تا 65 هزارتومان در نوسان است.  به نظر 
مى رسد این نابسامانى ناشى از فقدان نظارت بر واحدهاى 

صنفى است.
با وجود این، امسال وضعیت تولید خشکبار در کشور بسیار 
مناســب بوده و هیچ کمبودى در این زمینه وجود ندارد تا 
گرانفروشان بتوانند بهانه اى براى گرانفروشى خود بتراشند.

در همین زمینه مدیرکل دفتر امور میوه هاى سردسیرى 
و خشک وزارت جهاد کشاورزى میزان تولید محصوالت 
خشکبارى در کشور را در حدود یک میلیون و 180 هزارتن 
اعالم و اضافه کــرد: 400 هزارتن از ایــن میزان صادر 

مى شود.
رمضان رویین تن با بیان اینکــه در حدود 780 هزارتن از 
این محصوالت در داخل کشور به مصرف مى رسد، سرانه 
مصرف خشکبار در کشور را 10 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: 

این عدد در دنیا کمتر از سه کیلوگرم است.
وى با اشاره به اینکه به اندازه کافى محصوالت خشکبار 
و آجیل در کشــور وجود دارد، افزود: امسال در حدود 300 

هزارتن پسته در کشــور تولید شــده که نزدیک به 150 
هزارتن آن صادر شده و صادرات همچنان ادامه دارد.  

این مقام مســئول در وزارت جهاد میزان تولید گردو را نیز 
230 هزارتن، بادام 200 هزارتن و  فندق را هم  30 هزارتن 
عنوان کرد. رویین تن میزان تولید کشــمش را نیز حدود 
230 هزارتن اعالم و اضافه کرد: این میزان تولید بى سابقه 
بوده ضمن اینکه حدود 140 هزارتن از آن نیز صادر شده

 است.
مدیرکل دفتر امور میوه هاى سردسیرى و خشک وزارت 
جهاد کشــاورزى درباره قیمت انواع خشــکبار نیز گفت: 
درحال حاضر کشــاورزان هرکیلوگرم فندق را بین 20 تا 
22 هزارتومان، گردو 20 تا 22 هزارتومان، پسته بین 24 
تا 30 هزارتومان و بادام را حــدود 20 تا 30 هزارتومان به 

فروش مى رسانند.
نکته قابل توجه در این میان آن است که به گفته مسئوالن، 
شرایط بسیار مناسب تولید باعث شده  قیمت خشکبار در 
مجموع نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10 درصد 
کاهش پیدا کند؛ در همین راستا مصطفى احمدى رئیس 
اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، در مجموع قیمت خشکبار در حدود 10 درصد 
کاهش یافته است، افزود: نرخ برخى محصوالت حتى 30 
درصد ارزان تر از سال گذشته و برخى مانند پسته نیز تفاوتى 
نداشته است اما در مجموع ما با 10 درصد کاهش در این 
زمینه مواجه بوده ایم که  دلیل آن نیز رکود حاکم بر بازار و 

شرایط خوب تولید بوده است.

قیمت منطقى در بازار چقدر است؟

بازار بى سامان آجیل عیدانه !

مزایده
در پرونده کالسه 950342 ح/3  اجرایى و به موجب دادنامه 124-950 صادره از شعبه سوم حقوقى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى داودآخوندى فرزند اس داله محکوم است به پرداخت 60 عدد سکه تمام بهارآزادى 
و غیره بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره درحق محکوم له و مبلغ 250000 ریال نیم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد ذیل توقیف و توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسین پورقیصرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه 
پژو پارس مدل 1383 بشماره انتظامى 683 ن 24 ایران 53 داراى تودوزى مستعمل و فرسوده-الستیکها 
40 درصد کارائى که بارزش 125/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردیده. که با توجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و 
در تاریخ 95/12/26 ساعت 12 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى به فروش میرسد برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا  تکرار مى گردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3628  اجراى احکام شــعبه 3 حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/12/610
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/330777- 1395/11/14چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 مورخ 
1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راســتى نجف آبادى احدى از ورثه حبیبه 
راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 22 واقع در قطعه 
8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 586 دفتر 131 ذیل ثبت 20496/6156 و ســند مالکیت 
539655 بنام حبیبه راســتى نجف آبادى فرزند على اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکی ت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3658 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/12/611
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/331342- 1395/11/16چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 مورخ 
1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راســتى نجف آبادى احدى از ورثه حبیبه 
راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 28 واقع در قطعه 
8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 592 دفتر 131 ذیل ثبت 20498/6120 و ســند مالکیت 
539654 بنام حبیبه راســتى نجف آبادى فرزند على اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3657 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/12/612
فقدان سند مالکیت

شــماره: 1395/12/330773- 1395/11/14چون پیمان جاللى نجف آبادى با وکالت نامه شــماره 392 
مورخ 1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راســتى نجف آبادى احدى از ورثه 
حبیبه راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 21 واقع 
در قطعه 8 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 577 دفتر 131 ذیــل ثبت 20493/6080 بنام 
حبیبه راســتى نجف آبادى فرزند على اکبر ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ا رائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3656 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/12/613 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/331349- 1395/11/16چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 مورخ 
1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راســتى نجف آبادى احدى از ورثه حبیبه 
راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 13 واقع در قطعه 
8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 589 دفتر 131 ذیل ثبت 20497/6113 و ســند مالکیت 
539656 بنام حبیبه راســتى نجف آبادى فرزند على اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى  نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3655 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/12/614

مزایده
شــماره نامه: 9510113730601338 شــماره پرونده: 9509983730200310 شــماره بایگانى شعبه: 
950294 بنا به درخواســت خواهان خانم سیما اخالقى فرزند اســداله با وکالت آقاى حسنعلى ابوطالبى به 
فروش تمامت شش دانگ یک قطعه ملک به شماره 8 و 7 واقع  در قطعه 2 نجف آباد  بخش 11 نجف آباد طى 
دستور فروش صادره از شعبه دوم حقوقى ملک فوق که دو باب مغازه واقع در نجف آباد بازار جنب عصارخانه 
اخالقى مورد ارزیابى توسط کارشناس رسمى آقاى مهندس معین قرارگرفت که موضوع مزایده مى باشد که 
از قرار مترمربع 500/000/000 ریال ارزیابى و جمع کل هر دو مغازه 13/025/000/000 ریال ارزیابى و با 
توجه به عدم اعتراض طرفین به نظریه کارشناسى، ملک فوق در تاریخ 95/12/25 ساعت 10 صبح از طریق 
مزایده به فروش میرسد برنده مزایده شخصى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید که بایستى 10٪ آن 
را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز نماید. م الف: 3681  اجراى احکام شعبه 2 دادگاه عم ومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد/12/615
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/331341- 1395/11/16چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 مورخ 
1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راستى نجف آبادى احدى از ورثه عباس 
راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت سه سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 14 واقع در قطعه 8 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 118 دفتر 60 ذیل ثبت 7444 (که قبال 6444 بوده است) بنام عباس 
راستى نجف آبادى فرزند ابوالحسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شــده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت  مرقوم صادر و به متقاضى 

تسلیم خواهد شد. م الف: 3667 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/616
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/330777- 1395/11/14چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 مورخ 
1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان بوکالت از خانم ایراندخت راستى نجف آبادى احدى از ورثه عباس راستى 
نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت یک و یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 22 واقع در قطعه 8 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 458 دفتر 56 ذیل ثبت 7146 (که قبال 6156 بوده است) بنام 
عباس راستى نجف آبادى فرزند ابوالحسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 

تسلیم خواهد شد. م الف: 3666 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/617 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/331349 تاریخ 1395/11/16چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 
مورخ 1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راســتى نجف آبادى احدى از ورثه 
عباس راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت یک و یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 13 
واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 251 دفتر 56 ذیل ثبت 7013 (که قبال 6113 
بوده است) بنام عباس راستى نجف آبادى فرزند ابوالحســن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 

صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 3665 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/618
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/331343 تاریخ 1395/11/16چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 
مورخ 1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راســتى نجف آبادى احدى از ورثه 
عباس راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت یک و یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 28 
واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 299 دفتر 56 ذیل ثبت 7115 (که قبال 6125 
بوده است) بنام عباس راستى نجف آبادى فرزند ابوالحســن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 

صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 3664 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/619
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/330775 تاریخ 1395/11/14چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 
مورخ 1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راســتى نجف آبادى احدى از ورثه 
عباس راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 21 واقع 
در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 78 دفتر 56 ذیل ثبت 7070 (که قبال 6080 بوده 
است) بنام عباس راستى نجف آبادى فرزند ابوالحسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 

سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم 

خواهد شد. م الف: 3663 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/620
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/330776 تاریخ 1395/11/14چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 
مورخ 1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راســتى نجف آبادى احدى از ورثه 
عباس راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 29/3 واقع 
در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 171 دفتر 56 ذیل ثبت 7083 (که قبال 6093 بوده 
است) بنام عباس راستى نجف آبادى فرزند ابوالحسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم 

خواهد شد. م الف: 3662 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/621
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/330774 تاریخ 1395/11/14چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 
مورخ 1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راســتى نجف آبادى احدى از ورثه 
عباس راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 29/2 واقع 
در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 295 دفتر 56 ذیل ثبت 7114 (که قبال 6124 بوده 
است) بنام عباس راستى نجف آبادى فرزند ابوالحسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم 

خواهد شد. م الف: 3661 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/622
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/330774 تاریخ 1395/11/14چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 
مورخ 1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راســتى نجف آبادى احدى از ورثه 
حبیبه راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 29/2 واقع 
در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 580 دفتر 131 ذیل ثبت 20494/6124 و ســند 
مالکیت 539658 بنام حبیبه راستى نجف آبادى فرزند على اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 

صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 3660 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/623
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/330776 تاریخ 1395/11/14چون پیمان جاللى نجف آبادى به وکالت نامه شماره 392 
مورخ 1388/09/05 دفترخانه 257 اصفهان به وکالت از خانم ایراندخت راســتى نجف آبادى احدى از ورثه 
حبیبه راستى نجف آبادى باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت یک چهارم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک قطعه ملک شماره پالك 29/3 واقع 
در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 583 دفتر 131 ذیل ثبت 20495/6093 و ســند 
مالکیت 539657 بنام حبیبه راستى نجف آبادى فرزند على اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 

صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 3659 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/624
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به نعمت اله رشــیدى- فرخ رحیمى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 
چک به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 1220/95 ش 4 ح ثبت و براى 
مورخ 96/1/16 ساعت 4/45 عصر تعیین وقت گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به 
درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در 
یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
به دفتر شعبه چهارم 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: 2030 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/654
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به نعمت اله رشیدى- فرحناز خدیج دادخواســتى به خواسته مطالبه 
وجه چک به طرفیت شــما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالســه 1214/95 ش 4 ح 
ثبت و براى مورخ 96/1/16 ســاعت 5/15 عصر تعیین وقت گردیده اســت، با توجه بــه مجهول المکان 

بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی 
مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ میگردد جهت دریافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شــهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 2031 شعبه چهارم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/655
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به نعمت اله رشــیدى- صدیقه حســینى منى دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه چک به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم که به کالسه 1221/95 ش 
4 ح ثبت و براى مورخ 96/1/16 ســاعت 5/30 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی 
مراتــب یک نوبت آگهــى در یکــی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابــالغ میگردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 2029 شعبه چهارم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/663
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به نعمت اله رشیدى- مسعود جاللى دادخواســتى به خواسته مطالبه 
وجه چک به طرفیت شــما در شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم که به کالســه 1215/95 ش 
4 ح ثبت و براى مورخ 96/1/16 ســاعت 5 عصر تعیین وقت گردیده اســت، با توجــه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی 
مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ میگردد جهت دریافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شــهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 2032 شعبه چهارم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/664
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به حبیب اله گودرزیان- خواهان 1- شهین قهرمانى 2- صفدر اسدیان 
دادخواســتى با موضوع الزام به فک پالك خودرو زانتیا به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم نموده که به کالســه 239/95 ش 10 ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 96/1/16 ساعت 11 صبح 
تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شــورا حاضر شــوید، در غیر این صــورت وفق مقررات 
اقدام خواهد شــد. م الف: 2038 شــعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/12/665
ابالغ 

احتراماً عطف به نامه شماره 3359/93 مورخ 95/11/18 آن شعبه در خصوص ارزیابى اموال توقیفى براساس 
صورتجلســه توقیف اموال به تاریخ 93/8/4 منظم به نامه آن مقام محترم قضائى، بدینوسیله به استحضار 
میرساند که اینجانب پس از مراجعه به آن شعبه و مطالعه پرونده شماره 3359/93 ش ج 2 در ساعت 15 مورخ 
95/11/20 در معیت خواهان پرونده به آدرس ملک شهر- شهرك نگین- خیابان مالصدرا- کوچه برلیان 
10- انتهاى کوچه- منزل مسکونى مراجعه نموده و از اموال توقیفى بازدید بعمل آوردم. لذا بدینوسیله قیمت 
پایه مزایده یکجا کلیه اقالم توقیفى در دو برگ جدول پیوست جمعًا به ارزش 9/800/000 ریال (نه میلیون 
و هشتصد هزار ریال) به حضورتان تقدیم مى گردد. الزم به ذکر اســت که قیمت پایه مزایده اقالم توقیفى 
با رعایت جمیع عوامل موثر در قیمت گذارى مانند شــرایط ظاهرى اقالم در زمان بازدید و نرخ عادالنه روز 
انجام پذیرفته است. جدول اقالم توقیفى براساس صورتجلســه مورخ 93/8/4: 1- یخچال فریزر آبریزدار 
سه کشو صنام 1 دستگاه 2- چرخ گوشت ناســیونال مدل 400NK، 1 دستگاه، 3- ساعت دیوارى قدیمى 
(مستعمل) 1 عدد، 4- چرخ خیاطى دو شیر مارشال قدیمى دستى (مستعمل) 1 دستگاه، 5- فرش ماشینى 
2*1/5 مارك مرسدس 1 تخته، 6- فرش ماشینى تزئینى اطاق خواب 2/25 * 1/5 مارك باترفالى، 1 تخته، 
7- کمدچوبى ایستاده تک درب (مســتعمل) 2 عدد، 8- لحاف، تشک، ملحفه و پشتى (غیرقابل استفاده) 3 
دست، 9- لباس شامل بلوز، شلوار و... (فاقد ارزش) مقدارى، 10- ســرویس چینى ایرانى 35 تیکه گلدار 1 
سرویس، 11- فنجان بلور نقش دار ایرانى 2 دست، 12- استکان بلور ایرانى 1 دست، 13- ماست خورى ایرانى 
1 دست، 14- خیارخورى ایرانى 1 دست، 15- پیش دستى بلور ایرانى 1 دست، 16- لیوان بلور ساده ایرانى 1 
دست، 17- لیوان بلور رنگى و پارچ ایرانى 1 دست، 18- پیش دستى، دیس بلور، ماست خورى و آجیل خورى 
ایرانى 42 عدد، 19- دیس چینى بزرگ ایرانى 3 عدد، 20- دیس کوچک و متوسط ایرانى 17 عدد، 21- پیش 
دستى پیرکس بزرگ 2 عدد 22- پیش دســتى کوچک پیرکس 4 عدد 23- ظرف حجم دار گرد با درب 1 
عدد 24- جا میوه اى حجم دار متوسط 1 عدد 25- جا میوه اى فانتزى متوسط 1 عدد 26- وسایل فرسوده 
آشپزخانه شامل قابلمه کوچک و متوسط روى 5 عدد- قابلمه تفلون 1 عدد- ماهى تابه تفلون 1عدد- دیگ 
زودپز ایرانى 1 عدد و تعدادى وسایل متفرقه آشپزخانه. ارزش قیمت پایه مزایده کلیه اقالم مذکور در دو صفحه 
جدول ارائه شده و به منظور فروش یکجا به مبلغ 9/800/000 ریال (نه میلیون و هشتصد هزار ریال) تعیین 
و برآورد مى گردد. م الف: 38386  اجراى احکام شعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/12/461
ابالغ 

احتراماً عطف به دعوتنامه پرونده کالسه 95-3864 موضوع دعوى آقاى اکبر نصوحى بطرفیت آقاى رسول 
رحمانى به استحضار عالى میرساند: پس از حضور در دفتر آن شــعبه و مطالعه پرونده مفتوح و اطالع از قرار 
کارشناسى مبنى بر (ارزیابى خطوط به شماره هاى 09131181130- 09136031844- 32300859) ذیًال 
به استحضار میرسانم: در این گزارش سعى گردیده خط ثابت به شماره 32300859 بر پایه میانگین قیمت 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات ارزیابى گردد، زیرا خرید این نوع خطوط از طریق مخابرات حوزه مربوطه 
با یکســرى مراودات و امور ادارى صورت مى گیرد و یا از طریق فروش به مخاطبین و به صورت توافقى در 
بازار آزاد انجام مى گردد، که این طریق، داشتن چندین پارامتر در طول زمان مشخص را مى طلبد. 1- شماره 
همراه دائم 09131181130 مبلغ 55/000/000 ریال 2- شماره همراه اعتبارى 09136031844 این نوع 
خطوط به لحاظ اعتبارى بودن و قیمت پایین خط صفر و هزینه هاى انتقال آن، ارزش قیمت گذارى ندارند 
3- شــماره ثابت 32300859 مبلغ 1/000/000 ریال مبلغ کل: پنجاه و شش میلیون ریال 56/000/000 
ریال. م الف: 38344 اجراى احکام شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/12/462
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در سوداى جام
آخریـن هفته لیـگ برتـر جوانـان  امروز( یکشـنبه) 
برگزار مى شـود. در حسـاس ترین دیدارها سـپاهان 
که با 49 امتیاز در صـدر جدول قرار دارد بـه در اهواز 
میزبان نفت اسـت. سـپاهان براى تثبیـت قهرمانى 
خود تنهـا به یـک تسـاوى از ایـن دیـدار نیـاز دارد. 

در سوى دیگر خوزستان، فوالد که با 46 امتیاز در رده 
دوم ایسـتاده اسـت در آبادان به مصاف نفت مى رود. 
نفـت آبـادان و مس کرمـان براى بقـا در لیـگ برتر 
مى جنگند و این بازى اصًال براى آبادانى ها تشریفاتى 
نیسـت. فوالد در صورت شکست سـپاهان در بازى 
همزمان و پیـروزى خـودش برابر نفت آبـادان با هر 
نتیجه اى مى تواند قهرمانى این فصل را مال خود کند.

قحطى تساوى
دربى اصفهان در حالى براى هشتمین بار در ورزشگاه 
نقش جهان برگزار مى شـود که سـپاهان چهـار برد 
و ذوب آهـن یـک بـرد در داربى هاى این ورزشـگاه 

داشته اند.
شـهرآورد اصفهان براى اولین بار در اردیبهشـت ماه 
سـال 81 در ورزشـگاه نقـش جهـان برگـزار 
شـد، دیـدارى کـه بـا گل هـاى اردالن سـرتیپى 
و محمـود کریمـى به سـود سـپاهان خاتمـه یافت.

آمـار امیدوارکننـده داربى هـاى نقـش جهـان 
مسـاوى نشـدن آن در لیـگ برتر اسـت. تـا پیش از 
بسـته شـدن ورزشـگاه نقش جهـان بـراى تکمیل، 
هفـت داربـى در آن برگـزار شـد کـه حاصـل آن 
چهار پیـروزى بـراى سـپاهان و یک پیـروزى براى 
ذوب آهـن بـود. 2 دیدارى نیـز که با نتیجه تسـاوى 
روى کاغـذ تمـام شـد مربـوط بـه جـام حذفـى بود 
کـه در پنالتى هـا هر بـار یک تیـم پیروز بوده  اسـت.

ادموند بزیک با سه گل زده بهترین گلزن داربى هاى 
نقش جهان اسـت و بعد از او محـرم نویدکیا، محمود 
کریمى و رسول خطیبى حضور دارند که همگى 2 گل 

به ثمر رسانده اند.

چهره ویژه شهرآورد
شـصتمین شـهرآورد فوتبـال اصفهـان یـک چهره 
ویژه دارد و او کسى نیست جز مسـعود حسن زاده که 
یکى از بازیکنان خبرسـاز نقل و انتقاالت تابسـتانى 
گذشـته بود. ایـن بازیکن که بـا وجود باقى بـودن از 
مدت قـراردادش بـا ذوب آهن سـاز جدایـى را کوك 
کـرده بـود پـس از کـش و قوس هـاى فـراوان در 
نهایت تیـم اصفهانى را به مقصد سـایپا تـرك کرد.

دورى حسـن زاده از فوتبـال اصفهـان امـا بیشـتر از 
یـک نیم فصل بـه درازا نینجامیـد و ایـن مهاجم 25 
سـاله خیلـى زود بـه نصـف جهان بازگشـت تـا این 
بـار پیراهن طالیـى تیـم همشـهرى را بر تـن کند.
این بازیکن که تاکنون سـه مرتبه و از جمله در اولین 
بازى رسـمى خود براى سـپاهان گلزنى کرده اسـت 
بدون تردید در دیـدار برابر تیم سـابقش انگیزه هاى 
ویـژه اى بـراى درخشـش خواهـد داشـت و امیدوار 
اسـت تا در تقابل با همبازیان فصل گذشته موفق به 

گلزنى شود.

بیشترین برد براى زردها
سپاهان در حالى از ذوب آهن میزبانى مى کند که پس 
از کسب سیزدهمین برد لیگ برترى برابر همشهرى، 

رنگ برد در داربى را ندید.
در 31 رویارویى لیگ برترى سپاهان و ذوب آهن 13 
برد براى سـپاهان و 10 برد براى ذوب آهن به دست 

آمده است.
زردهاى اصفهان در حالى یک سـال و نیم اسـت در 
حسرت پیروزى برابر همشهرى قرار دارند که آخرین 
برد آنها مربـوط به بازى رفـت لیگ پانزدهم اسـت. 
دیدارى کـه با گل زیبـاى على کریمـى، لژیونر حال 
حاضر فوتبال کشـورمان در لوکوموتیو کرواسـى به 
سود سپاهان به پایان رسید سیزدهمین پیروزى لیگ 
برترى سپاهان برابر ذوب آهن به حساب مى آمد و از 
آن دیدار به بعد دیگر داربى به سود زردها رقم نخورد.

در 3 دیدارى که پس از آن بازى برگزار شده است یک 
تسـاوى و یک برد براى ذوب آهن بدست آمده است 
ضمن اینکه در جام حذفـى هم یک دیدار بین دو تیم 

به پنالتى کشیده شد که با برترى ذوبى ها همراه بود.

تایم اوت

فدراسیون فوتبال آفریقاى جنوبى ماه هاست از کى روش 
به عنوان یکى از گزینه هاى مربیگرى تیم ملى این کشور 

یاد مى کند!
کى روش در ماه هاى اخیر درگیر دیدار با لژیونرها بوده 
و هم چنین برنامه ریزى براى بازى با قطر و چین. با این 
حال حتما فدراسیون فوتبال آفریقاى جنوبى مذاکراتى 
با کى روش داشــته که از این مربى بــه عنوان یکى از 
گزینه هایــش یاد کرده. مهدى تاج رئیس فدراســیون 
فوتبال به صراحت گفته کى روش با فدراسیون فوتبال 
ایران قــرارداد دارد و هیچ جا نمــى رود و با هیچ جا هم 
مذاکره نداشته است. اما سرمربى تیم ملى هیچ واکنشى 

به این خبرها نداشــته، در حالى که انتظار مى رفت این 
مذاکره را تکذیب کند!

کى روش اگر بخواهد قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال 
فســخ کند باید یک میلیون دالر غرامت پرداخت کند و 
شــاید هم او در این زمینه با فدراسیون فوتبال آفریقاى 
جنوبى هماهنگى هایى داشــته است.  اینکه کى روش 
مذاکره اش با آفریقاى جنوبى را تکذیب نمى کند جاى 
تعجب دارد و شاید یک سیاست است که به فدراسیون 
فوتبال ثابــت کند پیشــنهاد رســمى دارد. این اثبات 
دســت کم موجب امتیاز گرفتن کى روش از فدراسیون 

فوتبال مى شود.

براساس رده بندى جدید وب سایت ”گلوبال رنکینگ“، 
ایران با 59,69، در رتبه هشــتم تیم هاى آسیایى قرار 
گرفته که نشانه تنزل رتبه باالى کشورمان در ماه هاى 
گذشته اســت. این رتبه در حالى به دســت آمده که در 
آخرین رده بندى سال 2016 که در روزهاى واپسین این 
سال منتشر شد، ایران در رتبه چهارم آسیا قرار داشت و 
حاال در کمتر از 2 ماه، 4 پله سقوط براى تیم هاى ایرانى 

اتفاق افتاده.
در حال حاضــر امارات با 96,56 و با یــک رتبه صعود، 
در صدر کشــورهاى آســیایى قرار گرفته است و کره 
جنوبى با یک رده تنزل در رتبه دوم  با 89.23 امتیاز قرار 

دارد.
بعد از حذف تاثیر عملکرد تیم ملى در تقســیم سهمیه، 
شرایط ایران به شدت در معرض خطر است و به احتمال 
فراوان در سال هاى آینده شاهد کسر سهمیه کشورمان 
در لیگ قهرمانان خواهیم بــود. در حال حاضر ایران با 
ســهمیه 1+3 در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد اما در 
ماه هاى اخیر اخبار زیادى در مورد کسر این سهمیه به 
2+2 و حتى 1+2 شنیده شــده. بى شک موفقیت هاى 
احتمالى نمایندگان کشــورمان در فصــل فعلى لیگ 
قهرمانان، تاثیر مهمى در تقسیم سهمیه فصول بعدى 

خواهد داشت.

خطر بزرگ 
در انتظار فوتبال ایران

چرا کى روش مذاکره اش
 با آفریقا را تکذیب نمى کند؟

 سالم بر شهرآورد
گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش 
صــداى هــواداران، به بررســى دیــدگاه ها 
و نظــرات دوســتداران ورزش اصفهــان 
و ایــران مــى پــردازد. شــما مــى توانیــد 
دیدگاه هــا و تحلیل هــاى خــود در رابطه با 
مســائل مختلف ورزش را به پست الکترونیک

 info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.
 

■ به امید یک دیدار زیبا و جذاب در شــهرآورد 
اصفهان. خیلى خوشــحالیم که پس از ســالها 
دوباره این دربى در ورزشگاه با شکوه نقش جهان 

برگزار مى شود.

■ ما خیلى کارى به نتایج قبلى سپاهان نداریم. 
شکست قبلى مقابل پرسپولیس را هم گذاشتیم 
به پاى اشتباهات داورى، اما در دیدار با ذوب آهن
که دربــى اصفهان اســت به هیچ وجــه کوتاه 
نمى آئیم. آقاى ویسى! این بازى را نبردى خودت 

لطفا هر چه سریعتر برو! ممنون!

■ چه سپاهان ببره و چه ببازه، عبدا... ویسى باید 
از تیم ما بره و ســراغ یک مربى بزرگ خارجى 

برویم.

■ مجتبى حسینى هم مثل عبدا... ویسى خیلى 
شرایط خوبى ندارد و ممکن است با شکست در 
مقابل سپاهان نســخه اش پیچیده شود. واقعا 
تعجب مى کنم که ذوب آهنى که به خوبى روى 

دور برد افتاده بود چرا به این روز افتاد. 

■ چقدر حیف که پس از سالها دربى اصفهان در 
ورزشگاه نقش جهان برگزار مى شود  و دو تیم با 
این حال و روز و درحالى که به هیچ وجه مدعى 
قهرمانى نیستند در این ورزشگاه رو در روى هم 
قرار مى گیرند. خیلى دلم براى شکوه و روزهاى 

قهرمانى فوتبال اصفهان تنگ شده است.

■ به نظر من سپاهان در شــهرآورد نمى تواند 
حریف ذوب آهن باشــد. غیــر از نتایج بدى که 
ذوبى ها گرفته اند، شــما به نوع بازى هاى این 
تیم  و موقعیت هایش نگاه کنید متوجه مى شوید 
که شاگردان حسینى به هیچ وجه شایسته نتایج 
بد اخیر نبوده اند. ذوب آهن پیروز دربى اصفهان 

است . شک نکنید.

■ هواداران فوتبال اصفهان باید استقبالى ویژه 
در دربى شهرمان داشته باشــند. سالهاى سال 
بود که این دیدار در ورزشگاه فوالد شهر برگزار 
مى شــد و رســانه هاى تهرانى این دربى را که  
حداکثر با 5 هزار هوادار برگزار مى شد را به سخره 
مى گرفتند و مى گفتنــد اصفهانى ها که اینقدر 
در زمینه فوتبال ادعا دارند چطور نمى توانند یک 
ورزشگاه کوچک را پر کند. حاال که دیگر نقش 
جهان را داریم و این ورزشــگاه نزدیک اصفهان 
است  هیچ بهانه اى نداریم و باید  همه سکوها را 
پر کنیم. فارغ از هر نتیجه اى که در این دیدار به 
دست بیاید باید سکوها را مملو از جمعیت کنیم و 
اعتبار و قدرت هواداران فوتبال اصفهان را نشان 

دهیم.

■ حیف که دربى اصفهان در روز یکشنبه است . 
اگر روزجمعه بود شک نکنید که با وجود نتایج بد 
دو تیم اصفهانى، نقش جهان کامال پر مى شــد. 
البته حاال هم که یکشنبه است بازى ساعت 16 
برگزار مى شود و خیلى ها مى توانند ولو براى چند 
ساعت قید کار را بزنند و  تماشاى مهم ترین دیدار 

هفته را از دست ندهند.

■در دیدار رفت که سپاهان همه مهره هایش را 
در اختیار داشت، ذوب آهن به آن شکل توانست 
پیروز دیدار باشد، حاال که دیگر چند تا غایب دارند 

که شک نکنید ذوب آهن مى برد.

هفته بیست و سوم رقابت هاىصداى هواداران
 لیگ برتر 

قطعــًا 
در  اصفهــان  شــهرآورد 
ورزشگاه نقش جهان   جذاب ترین بازى  هفته 
بیست وسوم خواهد بود، دیدارى که مى تواند به نوعى براى 

مربیان دو تیم حیثیتى و به مثابه بازى مرگ و زندگى باشد.
  در آخرین روز از هفته بیست وسوم رقابت هاى فوتبال لیگ برتر باشگاه هاى 
کشور امروز (یکشنبه) دو دیدار حساس در تهران و اصفهان برگزار مى شود که در آن 
تیم هاى همشهرى به مصاف هم مى روند. در اصفهان سپاهان در ورزشگاه نقش جهان 
میزبان ذوب آهن است و در ورزشگاه تختى تهران نیز نفتى ها از شاگردان برانکو ایوانکوویچ 

پذیرایى مى کنند.

سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان
دربى اصفهان در شرایطى برگزار مى شــود که تیم هاى اصفهانى در شرایط 
ایده آل خود به سر نمى برند. سپاهان هفته هاست که نتیجه نمى گیرد و در جدول 
رقابت هاى لیگ سیر نزولى در پیش گرفته است. آخرین برد سپاهان به پنج بازى 
قبل این تیم مقابل نفت تهران بر مى گردد و بعد از این بازى شاگردان ویسى نتوانستند 
پیروزى کسب کنند و در حال حاضر با 28 امتیاز در رده دهم جدول جا خوش کرده اند. به 
خاطر همین است که محسن طاهرى، مدیرعامل باشگاه سپاهان اعالم کرده نتیجه دربى 
اصفهان براى کادرفنى این تیم تعیین کننده است. در واقع او غیرمستقیم به عبداهللا ویسى 
اولتیماتوم داده است و از این نظر شاید این بازى آخرین حضور گواردیوالى نسخه ایرانى 
روى نیمکت طالیى پوشان اصفهانى باشد. سپاهان در این بازى احسان حاج صفى، مهرداد 

به علت محرومیت در اختیار نخواهد داشــت و محمدى و لى وینستون را 
به ضرر تیم ویسى خواهد بود.مسلمًا نبود این نفرات 
امــا  تنها نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان ذوب آهــن 

از دو بــازى اول خود در این آسیاســت که 

رقابت ها فقط یک 
امتیاز کسب کرده و 
شرایط خوبى در گروه 
C این مسابقات ندارد. 

این تیم در رقابت هاى لیگ هم در 
چهار بازى قبل خود موفق به کسب 

برد نشده است و جایگاه خود در رده سوم 
را از دست داده است. این تیم اگر غفلت کند 

رتبه چهارمى اش را هم از دست خواهد داد، 
چرا که نفت تهــران منتظر یک گاف 

دیگر از تیم حسینى است. اوضاع 
این  مالى 

روز هاى 
ذوب آهن هم اصًال مســاعد 

نیست و این مســئله در اُفت این تیم بى تأثیر 
نبوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که شاگردان 

مجتبى حســینى در بازى با االهلى به هیچ عنوان شایســته باخت 
نبودند و بازى برترى نســبت به حریف قدرتمند عربستانى خود ارائه دادند. 

ذوب آهن بدون بازیکن محروم به استقبال دربى خواهد رفت و این در حالى است 
که شــرایط قاســم حدادى فر هم براى قرار گرفتن در ترکیب این تیــم روزبه روز بهتر

 مى شود.

نفت تهران - پرسپولیس
دیدار  امروز نفت و پرسپولیس چهارمین تقابل على دایى و برانکو ایوانکوویچ است. دایى با تیم صبا در بازى 

رفت مقابل پرسپولیس برانکو در ورزشگاه آزادى به نتیجه تساوى یک - یک 
دست یافت، اما در قم سرخپوشان بازى را یک بر صفر از تیم دایى بردند. در بازى 

رفت این فصل پرسپولیس و نفت هم این تیم برانکو بود که در یک بازى کامًال برتر 
با نتیجه 3 بر صفر از سد تیم دایى عبور کرد تا این باخت، سنگین ترین شکست نفتى ها 

در فصل جارى باشد. شرایط این بازى نسبت به دیدار رفت کامًال متفاوت است، از این 
جهت که تیم برانکو بعد از کسب چهار امتیاز از دو دیدار سخت خود در لیگ قهرمانان آسیا 

با یک لشگر غایب به مصاف نفت مى رود.
حســین ماهینى، محمد انصارى، وحید امیرى و کمال کامیابى نیا بــه علت محرومیت 
نمى توانند سرخپوشان را همراهى کنند و رامین رضاییان نیز به خاطر مسائل انضباطى حق 
شرکت در تمرینات تیم را ندارد، چه برسد به حضور در میدان. این در حالى است که وضعیت 
سید جالل حسینى هم  با مصدومیتى که دارد، براى این بازى نامشخص است. با شرایط 
موجود و مهره هاى نه چندان مورد اطمینانى که روى نیمکت پرسپولیس حضور دارند باید گفت دایى بسیار خوش شانس 

است که تیمش در این شرایط به مصاف پرسپولیس مى رود.
پرسپولیس با توجه به تساوى که تراکتورسازى مقابل سایپا کسب کرد از نظر روحى و روانى در شرایط بهترى به مصاف 
نفت خواهد رفت و این فرصت را دارد که اختالف خود با سرخپوشان تبریزى را به هشت امتیاز برساند. تیم برانکو در 

طول فصل جارى کمترین اُفت وخیز را داشته اما در هیچ مسابقه اى این تعداد غایب در ترکیب ثابت تیمش 
نداشته اســت. به همین خاطر این بازى یک آزمون جدى براى تیم برانکوست و به قول سید جالل 

حسینى این بازى به نوعى سخت ترین دیدار این فصل سرخپوشان به حساب مى آید.
نفتى ها در بازى امروز براى اولین بار در این فصل میالد فراهانى، دروازه بان اول خود را به علت محرومیت 

در اختیار ندارند و محمد دانشگر هم دیگر بازیکن سه کارته این تیم است. شهاب عادلى، دروازه بان تیم 
جوانان ایران این فرصت را دارد تا اولین بازى خود در ترکیب تیم نفت را مقابل پرسپولیس انجام 

دهد و شاید این جدى ترین آزمون براى این دروازه بان قبل از همراهى تیم جوانان ایران در 
جام جهانى کره جنوبى  باشد. اگرچه نادر صفرزایى دیگر دروازه بان جوان نفت هم این 

شانس را دارد که در این دیدار در ترکیب ثابت تیمش قرار بگیرد.
شاید نکته منفى دیدار نفت - پرسپولیس کیفیت پایین زمین 

چمن ورزشگاه تختى باشد که احتمال دارد باعث شود 
در این مسابقه بیشتر شاهد بازى مستقیم از 

سوى دو تیم باشیم.

برنامه دیدار هاى  امروز:
 

سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، 
ساعت 16، ورزشــگاه نقش جهان 

اصفهان
نفت تهران - پرســپولیس، ساعت 

17:25، ورزشگاه تختى تهران
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بروى نیمکت طالیى پوشاناصفهانىباشد. سپاهان در این بازى احسانحاج صفى، مهرداد 
دبه علت محرومیت در اختیار نخواهد داشــت و ومحمدىو لى وینستون را 
خبه ضرر تیم ویسى خواهد بود.مسلمًا نبود این نفرات 
امــا  قتنها نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان ذوب آهــن 

از دو بــازى اول خود در این آسیاســت که 

رقابت ها فقط یک 
امتیاز کسب کرده و 
دشرایط خوبى در گروه 
C این مسابقات ندارد.

این تیم در رقابتهاى لیگ هم در 
کچهار بازى قبل خود موفق به کسب

برد نشده است و جایگاه خود در رده سوم 
را از دست داده است. این تیم اگر غفلت کند 

رتبه چهارمى اش را هم از دست خواهد داد، 
که نفت تهــران منتظر یک گاف  کچرا

ادیگر از تیم حسینىاست. اوضاع 
ا ال

نمى توانند
شرکت در
سید جالل
موجود و مهره هاى نه چندان مورد اطمینا
است که تیمش در این شرایط به مصاف پ
پرسپولیس با توجه به تساوى که تراکتورس
نفت خواهد رفت و این فرصت را دارد که
طولفصل جارى کمترین اُفت و
نداشته اســت. به همین خاطر
حسینى این بازى به نوعىسخ

نفتى ها در بازى امروز براى اولین بار در این
در اختیار ندارند و محمد دانشگر هم دیگر
جوانان ایران این فرصت را دارد تا اولینب
دهد و شاید این جدى ترین آزمون براى
جام جهانى کره جنوبى  باشد. اگرچه نادر
شانس را دارد که در این دیدار در ترکیب
شاید نکته منفى دیدار نفت - پرس
چمن ورزشگاه تختى باشد که احت
در این مسابقه بیشتر شاهد بازى
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بهاره حیاتى
داربى امروز اصفهان خیلى چیزها را براى ســپاهان مشــخص مى کند. 
محسن طاهرى مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان چند روز پیش در 
مصاحبه اى به طور غیر مستقیم اعالم کرد که این دیدار آخرین فرصت 
براى ویسى اســت  و مدیریت و هیئت مدیره باشگاه آماده ایجادتغییرات 
از کوچکترین تا بزرگترین عضو کادرفنى هســتند. وى همچنین اظهار 
داشت که بودجه امســال تیم به نسبت تیم سال گذشــته کمتر نشده تا 
بدینگونه جلوى مظلوم نمایى هاى  مکرر و تمام ناشــدنى آقاى سرمربى 
که همیشه در مصاحبه هایش بودجه سپاهان تحت هدایتش را نصف سال 
گذشته اعالم مى کرد،بگیرد. همه چیز نشــانگر آنست که قطعا مدیران 
ارشــد این باشــگاه دیگر تحمل اضافه شــدن یک باخت دیگر به انبوه 
شکست هاى زردها در این را فصل ندارند و آماده اند تا تصمیماتى جدى 

را اتخاذکنند.
در صورت باخت سپاهان در شهرآورد، اخراج ویسى تنها گزینه روى میز 
طاهرى و اعضاى هیئت مدیره است تا بدینگونه بتوانند عملیات خروج از 

مخمصه را کلید بزنند.
هواداران ســپاهان هم که به نســبت بقیه مربیان، با ویســى صبورى و 
خویشتندارى زیادى کرده اند، مدتى است که کاسه صبرشان لبریز شده 
و احتماال حضور پر تعداد آنها در نقش جهــان مى تواند در صورت باخت  
تیم شان، براى آقاى ســرمربى دردسر ساز شــود و یکصدا همه شعارها 
درخواست خروج  ویســى از اردوگاه پر افتخارترین تیم لیگ برتر ایران 

باشد.
برخى اخبار رسیده از نزدیکان ویســى  همحکایت از آن دارد که حتى در 
صورت پیروزى سپاهان در شــهرآورد، عبدا... قصد دارد که استعفا دهد و 

این نیت خود را در کنفرانس خبرى بعد از بازى با ذوب آهن اعالم کند.
ویســى به خوبى مــى داند که بــا توجه بــه عملکردش، ســال آینده 

جایى در ســپاهان ندارد و حتــى در صــورت خویشــتندارى مدیران 
و هــواداران، آخریــن هفته هاســت کــه بــر روى نیمکــت زردها

 مى نشیند.
 او مترصد این است که با یک پیروزى اســتعفا دهد و به قول خودش در 
اوج خداحافظى کند. هر چند اگر این موضوع حقیقت داشته باشد باید از او 
خواست که دقیقا و به طور واضح  خداحافظى در اوج را معنى کند! شاید او 

تعریف جدیدى از این عبارت دارد!!!
او پیش از این هم چند بار تا مرز استعفا رفته بود که یک بار آن را 

رسانه اى و چند بار نیز از بازگو کردن آن خوددارى کرده بود.
لشکر همکارانى که توسط عبدا... به اصفهان آمده اند و البته 
برخى از آنها نیــز دورادور قراردادهایى را با ســپاهان منعقد 
کرده بودند به او نســبت به عواقب مالى استعفایش هشدار 
داده اند. آنها به ویســى گوشــزد کــرده اند که اگــر او از 
سرمربیگرى ســپاهان استعفا دهد بخشــى از قرارداد خود و 

همکارانش پرداخت نمى شود. به ویژه اینکه همکاران متعدد و 
بى شمار عبدا... در سپاهان مجبورند به خاطر اعالم وابستگى و 

نشان دادن معرفت پس از استعفاى ویسى، از باشگاه خارج شوند و 
بخشى از قراردادهاى مالى آنها با استعفا به فنا مى رود!

به هر تقدیر باید منتظر بود تا ببینیم کــدام یک از این فرضیات پس 
از دیدار امروز محقق مى شــود. هر چند هیئت مدیره باشــگاه سپاهان 

تصمیم خود در مورد ویســى را گرفته اند و  حال که ناتوانى هاى ویسى 
براى آنها مشخص شده، دیر یا زود تصمیم به خداحافظى با او مى گیرند و 
حضور یک مربى خارجى براى هدایت سپاهان را در صدر برنامه هایشان 

دارند.
اقدامى که براى سپاهان با همه افتخارات و بزرگى هایش، کامال عاقالنه 

به نظر مى رسد.

 دیدار مرگ و زندگى براى سرمربى سپاهان

اخراج مى شود یا استعفا مى کند؟
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یلى چیزها را براى ســپاهان مشــخص مى کند. 
امل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان چند روز پیش در 
ر مستقیم اعالم کرد که این دیدار آخرین فرصت 
مدیریت و هیئت مدیره باشگاه آماده ایجادتغییرات 
رین عضو کادرفنى هســتند. وى همچنین اظهار 
ـال تیم به نسبت تیم سال گذشــته کمتر نشده تا 
 نمایى هاى  مکرر و تمام ناشــدنى آقاى سرمربى 
هایش بودجه سپاهان تحت هدایتش را نصف سال 
بگیرد. همه چیز نشــانگر آنست که قطعا مدیران 
یگر تحمل اضافه شــدن یک باخت دیگر به انبوه 
و آماده اند تا تصمیماتىجدى ر این را فصل ندارند

ان در شهرآورد، اخراج ویسى تنها گزینه روى میز 
ت مدیره است تا بدینگونه بتوانند عملیات خروج از 

م که به نســبت بقیه مربیان، با ویســى صبورى و 
رده اند، مدتى است که کاسه صبرشان لبریز شده 
اد آنها در نقش جهــان مى تواند در صورت باخت  
ســرمربى دردسر ساز شــود و یکصدا همه شعارها 
ــى از اردوگاه پر افتخارترین تیم لیگ برتر ایران 

زدیکان ویســى  همحکایت از آن دارد که حتى در 
ن در شــهرآورد، عبدا... قصد دارد که استعفا دهد و 

رانس خبرى بعد از بازى با ذوب آهن اعالم کند.
ســال آینده  داند که بــا توجه بــه عملکردش، ى

جایى در ســپاهان ندارد و حتــى در صــورت خویشــتندارى مدیران 
و هــواداران، آخریــن هفته هاســت کــه بــر روى نیمکــت زردها

 مى نشیند.
 او مترصد این است که با یک پیروزى اســتعفا دهد و به قول خودش در 
اوج خداحافظى کند. هر چند اگر این موضوع حقیقت داشته باشد باید از او 
و او خواست که دقیقا و به طور واضح  خداحافظى در اوج را معنى کند! شاید

تعریف جدیدى از این عبارت دارد!!!
او پیش از این هم چند بار تا مرز استعفا رفته بود که یک بار آن را 

رسانه اى و چند بار نیز از بازگو کردن آن خوددارى کرده بود.
لشکر همکارانى که توسط عبدا... به اصفهان آمده اند و البته 
برخى از آنها نیــز دورادور قراردادهایى را با ســپاهان منعقد 
نســبت به عواقبمالى استعفایش هشدار بودند به او کرده

داده اند. آنها به ویســى گوشــزد کــرده اند که اگــر او از 
سرمربیگرى ســپاهان استعفا دهد بخشــى از قرارداد خود و 

همکارانش پرداخت نمى شود. به ویژه اینکه همکاران متعدد و 
بى شمار عبدا... در سپاهان مجبورند به خاطر اعالم وابستگى و 

نشان دادن معرفت پس از استعفاى ویسى، از باشگاه خارج شوند و 
بخشى از قراردادهاى مالى آنها با استعفا به فنا مى رود!

به هر تقدیر باید منتظر بود تا ببینیم کــدام یک از این فرضیات پس 
از دیدار امروز محقق مى شــود. هر چند هیئت مدیره باشــگاه سپاهان

تصمیم خود در مورد ویســى را گرفته اند و  حال که ناتوانى هاى ویسى 
براى آنها مشخص شده، دیر یا زود تصمیم به خداحافظى با او مى گیرند و 
حضور یک مربى خارجى براى هدایت سپاهان را در صدر برنامه هایشان 

دارند.
اقدامى که براى سپاهان با همه افتخارات و بزرگى هایش، کامال عاقالنه 

به نظر مىرسد.

 دیدار مرگ و زندگى براى سرمربى سپاهان

اخراج مى شود یا استعفا مى کند؟
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اطاعت خدا را پوشش جان، نه پوشش ظاهرى، قرار دهید  و باجان، نه 
با تن، فرمانبردار باشید تا با اعضا و جوارح بدنتان در هم آمیزد و آن را 
بر همه امورتان حاکم گردانید. اطاعت خدا را راه ورود به آب حیات، 
شفیع گرفتن خواسته ها، پناهگاه روز اضطراب، چراغ روشنگر قبر، 
آرامش وحشت هاى طوالنى دوران برزخ و راه نجات لحظات سخت 

موال على (ع)زندگى قرار دهید.

تجلیل از 5 مشترك نمونه در مصرف برق
به همت مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان صورت گرفت

ساسان اکبرزاده
در ابتکارى شایسته و براى اولین بار در کشور، مدیر دفتر مدیریت مصرف و چند تن 
از کارشناسان شرکت توزیع برق اصفهان با حضور در منزل پنج مشترك خانگى که 
در طرح خاموشى کولر در تابستان سال هاى 94 و 95 شرکت کرده و بیشترین میزان 
کاهش مصرف انرژى برق را به خود اختصاص داده بودند حاضر شــدند و عالوه بر 
آشنایى با نحوه کاهش مصرف از آنان با اهداى لوح و هدایایى تجلیل و بر استمرار این 

روندشان تأکید کردند.
در این راستا، خبرنگار نصف جهان نیز با این گروه همراه شد تا مشترکین و شهروندان 
را با راه هاى متعدد کاهش میزان مصرف برق از زبان مسئوالن و این مشترکین کم 

مصرف بیش از پیش آشنا سازد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان در این خصوص به نصف 
جهان گفت: در شهر اصفهان850 هزار مشترك خانگى معادل 75 درصد مشترکین 
ما را تشــکیل مى دهند کــه 36 درصد انرژى مصرفى شــهر اصفهــان را به خود 
اختصاص داده اند که به لحاظ تعداد و درصد، بســیار باال بــوده  و این اهمیت توجه 
به مدیریت مصرف را نشــان مى دهد. از این رو، ما در تابســتان دو سال اخیر طرح 
خاموشى کولر را براى همه مشــترکین خانگى به اجرا گذاشتیم و با انتشار اطالعیه 
از طریق صدا و سیما، رسانه ها و ارســال پیامک به مشترکینى که تمایل به شرکت 
در این طرح داشتند، خواستیم تا در تابستان نیم ســاعت کولر خود را در ساعات اوج 
مصرف خاموش نگه دارند و یا از وســایل برقى پرمصرف در زمان اوج بار اســتفاده 

نکنند.
محمد مهدى عسگرى اظهار داشت: در مجموع حدود پنج هزار مشترك تمایل خود 
را به شرکت در طرح تابســتانى اعالم کرده و ما را در اجراى این طرح یارى دادند و 
بعد از دو سال، بر اساس ارزیابى هاى انجام شــده در نهایت 110 مشترك به عنوان 
برترین ها انتخاب شدند و ما با مراجعه به منزل پنج مشترك برتر که بیشترین میزان 
کاهش مصرف برق را داشــتند از آنها با اهداى لوح و تسلیم 9 عدد المپ LED کم 

مصرف تجلیل نمودیم.
 وى در ادامه افزود: بر اســاس الگوى مصرف تعریف شــده، میزان سرانه مصرف 
مشترکین خانگى در شش ماه اول سال 300 کیلو وات ساعت و 200 کیلو وات ساعت 
در شش ماه دوم سال بوده و هر مشترك که در ماه این میزان برق مصرف کند در حد 
الگوى مصرف بوده و بیش از این میزان، مشــترکین را در زمره مشترکین پرمصرف 

قرار مى دهد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان با بیان اینکه از طرح تابستانى، 
استقبال خوبى صورت گرفت، گفت: در فصل تابستان ساعات اوج مصرف از ساعت  
11 صبح تا 15 و 19 تا 21 و در فصل زمستان از ساعت 17 تا 21 مى باشد. عسگرى 
به همه مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان توصیه کرد: به منظور کاهش مصرف 
برق، از وســایل برقى داراى برچسب A اســتفاده کرده و از وسایل برقى پرمصرف 
خانگى همچون ماشین لباسشویى،ماشین ظرفشویى و ... در ساعات اوج بار استفاده 

نکنند.
وى همچنین گفت: مشترکین از المپ هاى کم مصرف LED ایرانى که طول عمر 

بیشترى دارند براى روشنایى استفاده کنند.
عســگرى ادامه داد: کلیه مأموران قرائت کنتور شرکت توزیع برق اصفهان به لباس 
فرم مخصوص مجهز بوده و داراى کد و کارت شناســایى هستند و از مشترکین مى 
خواهیم در زمان مراجعه، از آنان کارت شناســایى طلب کنند تا از سوء استفاده هاى 

احتمالى جلوگیرى شود.
نصف جهان همچنین با محمدرضا میرحاج، نفیسه رفیعى، همسر سیف ا... اصغرزاده، 

علیرضا وحدت پور و مژگان افتخارى، پنج مشترکى که مورد تجلیل قرار گرفتند گفتگو 
کرد. محمدرضا میرحاج مى گوید: از طریق صدا و سیما، رسانه ها و ارسال پیامک، از 
اجراى طرح تابستانى شرکت توزیع برق اصفهان مطلع شده و با مشارکت در این طرح، 
مصرف را با استفاده از به کارگیرى وسایل برقى پر مصرف در ساعات غیر از ساعات 
اوج بار، تعویض و جایگزینى المپ هاى رشــته اى با المپ هاى کم مصرف ایرانى 

کاهش داده و موفق هم بودم.
وى افزود: هدف از کاهش مصرف، در حقیقت هزینه نیست بلکه سعى داریم با کاهش 

مصرف برق، روشنایى در روستاهاى محروم تأمین شود.
همسر سیف ا... اصغرزاده نیز با بیان اینکه در طول فصل تابستان و با توجه به ویالیى 
بودن منزل از کولر استفاده نکرده است ، گفت: ما از المپ هاى کم مصرف ایرانى که 
عمر بیشترى نسبت به المپ هاى چینى دارند استفاده کرده و بیشتر در ساعات پایانى 

شب از وسایل برقى استفاده مى کنیم.
نفیسه رفیعى یکى دیگر از مشارکت کنندگان در طرح تابستانى شرکت توزیع برق که 
مورد تجلیل قرار گرفت نیز گفت: اولین اقدام براى کاهش مصرف در سال هاى اخیر 
جایگزینى المپ هاى کم مصرف LED با المپ هاى قدیمى بود و عادت به خاموش 

کردن چراغ هاى اضافى بود که امــروز در خانواده ما به صورت یک فرهنگ نهادینه 
شده است.

وى که داراى مزون خیاطى اســت مى گوید: فرهنگ اســتفاده بهینه از انرژى را در 
مجموعه کارى بین همکاران اشاعه داده و در محل کار نیز صرفه جویى در مصرف 
برق مورد توجه است، این در حالى است که در زمان خروج از منزل پریز و همه وسایل 

برقى را کامًال قطع مى کنیم.
خانم رفیعى به بانوان خانه دار و شاغل توصیه کرد: از استفاده از وسایل برقى پر مصرف 
در زمان اوج بار خوددارى کرده و در راستاى کاهش مصرف برق که کاهش هزینه ها 

را نیز در بر دارد تالش کنند.
نازنین فرزند این مشترك هم که در کالس هفتم درس مى خواند گفت: یاد گرفته ام 

تا از برق در مواقع ضرورت استفاده کرده و این امر را به دیگر دوستانم یادآورى کنم.
علیرضا وحدت پور نیز به نصف جهان گفت: با همکارى اعضاى خانواده و اســتفاده 
بهینه از برق و المپ هاى کم مصرف براى روشنایى و برخى تمهیدات دیگر، موفق 
به کاهش مصرف برق شدیم. این در حالى است که در فصل تابستان در ساعات اوج 

مصرف به هیچ وجه از کولر استفاده نمى کنیم و این کار را همچنان ادامه مى دهیم.
مژگان افتخارى هم که خود و همسرش از قشر فرهنگى جامعه هستند مى گوید: ما در 
مصرف همه انرژى ها از جمله آب، برق، گاز و ... صرفه جویى و استفاده بهینه را مدنظر 
داریم و معموًال قبوض ما رقم هاى حداقلى را دارد. ما حتى پس از شستن سبزى با توجه 
به کمبود آب از پساب آن براى آبیارى درختان و ... استفاده مى کنیم تا به نوعى در این 

زمینه فرهنگسازى کرده باشیم.
وى گفت: عایق بندى در ساختمان محل سکونت ما به گونه اى است که احساس سرما 
یا گرما نمى کنیم و وسایل ما همه جدید و کم مصرف مى باشد، این در حالى است که 

ما در روز با استفاده از نورطبیعى نیازى به روشنایى نداریم.
شایان ذکر اســت در لوح تقدیر شــرکت توزیع برق اصفهان که با امضاى مهندس 
حمیدرضا پیرپیران مدیر عامل این شرکت تســلیم این خانواده ها و مشترکین شده 
آمده است: « تالش و مشارکت ارزنده جنابعالى و خانواده گرانقدرتان در طرح مدیریت 
مصرف برق به ویژه در تابستان 94 و 95 ،خاموش کردن وسایل سرمایشى به مدت 
30 دقیقه در بین ســاعات اوج بار قابل تقدیر است. به طور قطع شما خانواده محترم، 
ضمن فرهنگسازى مصرف بهینه، الگویى شایسته براى دیگر همشهریان در مدیریت 

مصرف بهینه برق خواهید بود.» 

 با توجه به اینکه شــهردارى نیاسر در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 4/466 
مورخه 95/12/2 شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى مجموعه درآمدى پارك 
تاریخى طاالر نیاسر اعم از (اســتخر قایقرانى- غار تاریخى رئیس و پارکینگ هاى 
مجاور آن) از طریق مزایده به افراد و شرکت هاى واجد شــرایط اقدام نماید. لذا 
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و 

مدارك مزایده به شهردارى (امور پیمان ها) مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود.  

تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 95/12/8
آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارك: 95/12/22
محل تحویل اسناد:دبیرخانه محرمانه شهردارى

    آگهى مزایده عمومى 

سبحان نظرى- شهردار نیاسر

نوبت دوم
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جمعى از مردم و هنرمندان به همت خانه سینما بعدازظهر بارانى 13 اسفند ماه در موزه 
سینما گردهم آمدند تا از اصغر فرهادى و گروه فیلم  «فروشنده» براى دریافت دومین 

اسکار سینماى ایران تقدیر کنند.
به گزارش ایسنا، اصغر فرهادى در مراســم تقدیرش گفت: من اصال قرار نبود، فیلم 
«فروشنده» را بسازم و مى خواستم فیلمى در جایى دیگر کار کنم. اما به طور اتفاقى 
و احساسى خواستم این فیلم را بسازم و خوشحالم که آن تصمیم احساسى را با همه 

گرفتارى هایى که براى فیلم بعدى ام به وجود آورد، گرفتم.
کارگردان فیلم «فروشنده» اظهار کرد: فردا شب براى مدتى طوالنى به سفر مى روم 

و امشب خاطره خوبى بود که براى من ساختید.
او با قدردانى از مردم و همکارانش از عباس کیارستمى یاد کرد و گفت: اگر او امشب 
اینجا بود، ردیف اول مى نشست و احتماال صحبت هم مى کرد! جایش خیلى خالى است 
و حیف است کسى که در سینماى ایران و جهان حق دارد را به سادگى از دست دادیم.

وى همچنین با گرامى داشــتن یاد یدا... نجفى از همکارانش در فیلم «فروشنده» و 
خانه ســینما که برنامه تجلیل از او را تدارك دیده بودند قدردانى کرد و افزود: از این 
رویه برگزارى نکوداشت ها تشکر مى کنم. آن هم نه به خاطر اینکه براى خودم برگزار 
شده بلکه از این جهت که در فضایى که احساس دلسردى وجود دارد، چنین اتفاقاتى 
خوشایند است. همچنین این جایزه و موفقیت ها را به شخص خودم متعلق نمى دانم و 
آرزو مى کنم از این مهرى که به من دارید و مردم به من دارند، دچار کبر و غرور نشوم 

و قدردان باشم.
اصغر فرهادى با این جمالت سخنان خود را پایان داد، اما هنگامى که مى خواست در 
جاى خود بنشیند، یکى از حاضران با صدایى بلند خطاب به او گفت که من پیش از این 
در جایى شماره ام را به شما دادم و قرار بود از من براى بازى دعوت کنید اما این کار را 

نکردید و به من بدهکار هستید.
فرهادى پس از این صحبت ها اظهار کرد: دعا کنید! خدا توانى به من بدهد که با همه 

حاشیه ها فقط روبروى  خود را نگاه کنم و دلگرم باشم که باز هم اینجا کار کنم.
او با اشاره به اینکه این صحبت بهانه اى شد که حرفهاى ابتدایى ام را بیشتر باز کنم، 
یادآور شد: نوروز دو سال قبل وســایل ام را جمع کرده بودم و حتى چمدان ام را بسته 
بودم و مى خواستم بروم اما چون نوروز بود و تهران خلوت، میل ماندن در این شهر و 
کار کردن در من وجود داشت و خوشــحالم که آن نوروز در این جا ماندم و یادم است 
که در خیابان بودم که به دستیارم در اســپانیا زنگ زدم و گفتم حال من، حالى نیست 

که به آنجا بیایم.
این کارگردان اظهار کرد: دعا کنید خدا توانى به من بدهد که با این حاشــیه ها باز بر 
گردم و این جا فیلم بسازم، چون فیلم ســاختن در این جا براى من فیلم سازى با دلم 

است اما در آنجا با عقلم.

هر شب که شب قدر نمى شود
در ادامه محمدعلى موحد عرفان پژوه و تاریخ دان که به همراه یک هدیه به مراســم 
آمده بود، خطاب به اصغر فرهادى گفت: آقاى فرهادى امشب شب مبارکى است. سن 
و سال من اقتضاى حضور در این مراسم را ندارد اما یک مجلس استثنایى است. چون 

هر شب که شب قدر نمى شود.
او افزود: آمدم شــما را از نزدیک ببینــم و بگویم که چقدر تحســین مى کنم و ارج 

مى نهم آن متانت همراه با هوشیارى بى مانند و درك درســت و واکنش نجیبانه و 
سنجیده شما را در برابر موقعیتى نامنتظر و همچنین آن پیام موجز و درخشان که جهان 

را شگفت زده کرد.
وى با آرزوى شادکامى و اینکه فرهادى راه خود را در امان حق ادامه دهد، گفت: دلم 
مى خواست هدیه اى با خود بیاورم اما دستم کوتاه بود و چیزى که لیاقت شما را داشته 
باشد به عقلم نرسید. به همین دلیل اولین کتابى را که شصت سال قبل از من چاپ شده 

و یادگار دوران جوانى ام است به یادگار آورده ام.

صدقه بدهیم براى فرهادى
فاطمه معتمدآریا دیگر هنرمندى که در این مراسم حاضر بود با اشاره به اینکه از حضور 
استادى همچون محمدعلى موحد که حضورش از هر جایزه اى مهم تر است ذوق زده 
شده است، گفت: با زندگى این روزها که سراســر ستم و نابخردى است نتوانستم در 
هفته گذشته لبخند بر لب نداشته باشم و صدقه ندهم براى اصغر فرهادى، سینماى 
ایران، این همه مهر و مهربانى و شعورى که از فرهنگ ایران و سواد و نشاط، نشات 

گرفته است.
وى با اشاره به فرهنگى که عباس کیارستمى هم در آن بوده است، گفت: ما سیاوشانى 
داریم که تا به آخر این فرهنگ را حفظ مى کنند و شــعفى را تجربه مى کنیم که این 

سیاوش زمانه ما سرافراز از حلقه آتش بیرون آمده است.

معتمدآریا در پایان ســخنان خود افزود: افتخار اصغر فرهــادى فقط براى خودش و 
خانواده اش نیســت. بلکه تاجى بر سر ماســت و بزرگترین تاجى بود که در سال نو 

مى شد بر سر ما گذاشته شود.

پیام بیضایى
در ادامه این مراسم هایده صفى یارى (تدوین گر) یک پیام صوتى را از بهرام بیضایى 

براى حاضران پخش کرد و آن را هدیه اى به اصغر فرهادى عنوان کرد.
بهرام بیضایى در این پیام با اشاره به اینکه این جشن را بهانه مى کند و به هر ایرانى در 
هر کجاى جهان که جایزه اى در فیلم سازى گرفته و یا خواهد گرفت تبریک مى گوید، 
گفت: همچنین به هر کســى در دنیا که فیلم خوبى را ســاخته و جایزه نگرفته است 
تبریک مى گویم چون بسیارند نام هاى بزرگ و سپاس نادیده و احترام من به هر فیلم 
خوبى است که با تدبیر اولیاى امور، تماشاگران احتمالى اش از دیدن آن دور مانده اند.

بیضایى همچنین با تبریک بــه اصغر فرهادى در پیام خود ادامــه داده بود: به اصغر 
فرهادى براى تمام جایزه هایى که با گفتمان فرهنگى اش در آثارش گرفته و نیز براى 
خوددارى اش از سفر و نامه اى که نوشت تبریک مى گویم و این را بگویم که جایزه ها 
به اثر بزرگ شوند نه اثر به جایزه. براى من «فروشنده» مثل هر اثر دیگر فرهادى براى 

پاالیش درونى  آن سزاوار ستایش بوده حتى اگر جایزه نمى گرفت.
در پایان این مراســم حجت ا... ایوبى، رضا میرکریمى، محمد بزرگ نیا، محمد على 

سجادى، محمد حسین حقیقى،صادق زاده، امیرخانى و مصطفى کیایى هدایایى را به 
اصغر فرهادى اهدا کردند که 2 تابلوى 2 هنرمند مطرح ”صادق زاده و امیرخانى“ بود.

حاشیه نگارى بر متن برنامه  اسکار
در این مراسم جمع زیادى از مردم و ســینماگران حضور داشتند که به دلیل ازدحام 
جمعیت نتواستند به سالن راه پیدا کنند و مجبور شدند در محوطه ى حیاط موزه سینما 

از طریق ال سى دى برنامه را پیگیرى کنند.
علیرضا داودنژاد،فرشته طائرپور، حبیب رضایى،مازیار میرى، رضا میرکریمى، محمد 

حسین حقیقى،وحید موساییان، کامران ملکى و... از دیگر هنرمندان حاضر بودند.
شهرام ناظرى و حافظ ناظرى هم از هنرمندان حاضر بودند که به دلیل ازدحام جمعیت 
نتوانستند به سالن راه پیدا کنند و سرانجام در پایان مراسم با همراهى اصغر فرهادى به 

دفتر مدیریت موزه سینما هدایت شدند.
پریسا بخت آور و سارینا فرهادى همسر و فرزند فرهادى نیز در این مراسم او را همراهى 
کردند،شیرین آقاکاشى بازیگر و برخى عوامل دیگر فیلم حاضر بودند و فرهادى پیش از 

سخنانش از عوامل فیلمش که در سالن حاضر بودند،خواست تا بایستند.
 شهاب حسینى و ترانه علیدوستى از بازیگران اصلى «فروشنده» از غایبان این برنامه 

بودند.
محمد على موحد مولوى شــناس مطرح که او نیز با وجود سن و سال باال در مراسم 
شرکت کرده و اولین کتاب خود را که 60 سال قبل منتشر شده به عنوان یادگارى به 

فرهادى داد.
پیش از ورود اصغر فرهادى به سالن سینماتوگراف موزه سینما،تصاویرى از فیلم هایش 

پخش شد؛ کلیپى که مرورى بر آثار این کارگردان سرشناس سینماى ایران بود.
هایده صفى یارى تدوین گر آثار فرهادى نیز پیام صوتى بهرام بیضایى کارگردان سینما 
و تئاتر ایران را که چند سالى است در خارج از کشور زندگى مى کند،در این برنامه توسط 

گوشى همراه اش پخش کرد.
در این مراسم کلیپى از دیدار اصغر فرهادى با محمدرضا شجریان در منزل این خواننده، 
هنگام برگزارى یکى از مســابقات ملى فوتبال ایران به سرمربى گرى «کى روش» 

پخش شد.
همچنین در بخش دیگرى از مراسم تقدیر از اصغر فرهادى، کلیپى از فیلم هاى این 
کارگردان پخش شــد که تدوین آن را امیر کاستاریکا دیگر کارگردان مطرح جهانى 

انجام داده بود.

صحبت هاى کوتاه فرهادى در جمع خبرنگاران
اصغر فرهادى که با ازدحام جمعیت پس از مراسم مواجه شده بود،نتوانست پاسخگوى 
خبرنگاران باشد و تنها خطاب به آنها گفت که همه حرف هایش را در بیانیه اى که در 

مراسم اسکار، خوانده شد،گفته است.
او درباره انتخاب انوشه انصارى (فضانورد) و فیروز نادرى (پروفسور ایرانى ناسا) براى 
دریافت جایزه اش هم فقط توضیح داد: آنها  دو ایرانى موفق هستند که به دلیل اینکه 

زمین را از باال مى بینند، مرزها را نمى بینند.
این کارگردان همچنین معتقد است: جایگاه سینماى ایران پیش از این هم باال بود و 

فیلمسازان با مشکالتى که داشتند فیلم هاى خوبى ساختند.

اصغر فرهادى: دعا کنید در ایران بمانم
حاشیه و متن گردهمایى اسکارى در تهران 

نظر افخمى پس از حذف موقت فراستى عوض شد :نظر افخمى پس از حذف موقت فراستى عوض شد :

 اسکار، معتبرترین جایزه  اسکار، معتبرترین جایزه 
سینمایى است! سینمایى است! 

«کاله قرمزى» با «کاله قرمزى» با 
تغییرات در دکور مى آیدتغییرات در دکور مى آید

برنامه ســینمایى این «هفــت» متاثر از 
انتقادهاى اهالى سینما از بهروز افخمى و 
رویه این برنامه در ماه هاى اخیر، با تغییر 
رویه معنادارى همراه بود و عالوه بر عدم 
حضور مسعود فراستى براى جلوگیرى از 
حمله به «فروشنده» و اصغر فرهادى، بهروز 
افخمى نیز در ادبیاتش تعدیل ایجاد کرد و 
با تاکید بر اینکه اسکار معتبرترین جایزه 
سینمایى است، جایزه اسکار را دستاورد 

مهمى براى سینماى ایران خواند.
به گزارش «تابناك»؛ مسعود فراستى در 
روزهاى اخیر وعــده داده بود که با حضور 
در برنامه هفت به «فروشــنده» اثر اصغر 
فرهادى که برنده جایزه اسکار شد، حمله 
خواهد کرد اما برنامــه «هفت» این هفته 
بدون حضور فراستى برگزار شد و ظاهراً 
او زودتر از موعد دستش را رو کرده بود و 
عقالنیت حاکم بر شبکه سوم سیما مانع از 

چنین تندروهایى شد.
در ابتدا این برنامــه نیز بهروز افخمى نیز 
موضعش را نســبت به هفته هاى گذشته 
تعدیل کرد و با اشاره به اسکار 2017 گفت: 
هفته گذشته فیلم سینمایى «فروشنده» 
دومین اسکار را براى سینماى ایران و اصغر 
فرهادى از آن خود کرد. این موفقیت هم 
براى سینماى ایران، هم اصغر فرهادى و 
هم سیاست خارجى ایران موفقیت بزرگى 
محسوب مى شود. این موفقیت بزرگ را 

تبریک عرض مى کنیم.
افخمى تاکید کرد: فارغ از آنکه نظر شخص 
بنده در خصوص این فیلم چیســت، این 
موفقیت مى تواند تا چندین سال سینماى 
ایــران را در میــان کشــورهاى جهان 
بخصوص در آمریکا مورد توجه قرار دهد 
و زمینه موفقیت فیلم هاى ایرانى در هالیوود 
را فراهم کند. سیاسى بودن یا نبودن این 
جایزه، اهمیت اول را در این موضوع ندارد. 
مسئله اصلى و مهمتر، کسب دومین جایزه 

اسکار براى سینماى ایران است.

مجیــد میرفخرایى طراح دکــور و صحنه 
پیشکســوت از همــکارى خود بــا ایرج 
طهماسب و اضافه شدن یک دکور دیگر به 

برنامه «کاله قرمزى» خبر داد.
مجید میرفخرایى در گفتگو با  مهر با اشاره 
به طراحى صحنه و دکــور مجموعه «کاله 
قرمزى» که سال هاست آن را بر عهده دارد، 
گفت: همانطور که مى دانید من سال هاست 
در همکارى با ایرج طهماسب طراحى دکور 
و صحنه مجموعه «کاله قرمزى» را بر عهده 

دارم.
وى درباره طراحى دکور امسال این مجموعه 
بیان کرد: در طراحى دکور امســال سعى 
کردیم کمى تنوع بدهیم و طراحى را تغییر 
دادیم. على رغم اینکه تولید این مجموعه 
اواخر سال آغاز مى شــود فرصت چندانى 
براى اتفاقات تازه نیســت، با این حال ما 
تالش کردیم که این تغییرات را رقم بزنیم 

تا نوعى تنوع در آن بوجود آید.
این طــراح صحنــه و دکور ســریال ها و 
فیلم هاى ســینمایى در پایان عنوان کرد: 
مجموعه «کاله قرمزى» معمــوال 2 دکور 
دارد؛ یکى منزلى است که داستان در آنجا 
اتفاق مى افتد و دیگرى اتاقى که شب ها در 
آن قصه گفته مى شود و حاال یک حیاط هم 

اضافه مى شود.
مجموعه «کاله قرمــزى» که به کارگردانى 
ایرج طهماسب ساخته مى شود سال گذشته 
به تولید نرسید و حاال بعد از 2 سال قرار است 

دوباره از شبکه دو روى آنتن برود.
امســال دنیا فنى زاده عروسک گردان این 
مجموعه دار فانى را وداع گفت و قرار است 
عروسک گردان دیگرى جایگزین وى شود. 
همچنین امســال قرار است یک عروسک 

دیگر نیز به این مجموعه اضافه شود.

هفته گذشــته به دلیل ایام شــهادت حضرت فاطمه 
(س) ســینماها بــا اقبال چندانــى مواجه نشــدند و 
میانگین فروش آنها در مقایســه با هفته گذشته کمتر 

بود.
به گزارش مشــرق، با تصمیــم شــوراى صنفى در 
چهارشنبه گذشته فیلمى به اکران اضافه نشد و سینماها 
به دلیل شهادت حضرت فاطمه (س) با اقبال چندانى 

مواجه نشد.
مختارى مدیر پخش هدایت فیلم درباره فروش خوب 
بد جلف گفت : هم اینک فیلم در تهران 28 سالن و در 

شهرستان 63 سالن در اختیار دارد.
فروش فیلم در شهرســتان 1 میلیــارد و 100 میلیون 
تومان و در تهران 1 میلیارد و 985 میلیون تومان رسید 
و در مجموع فــروش فیلم به 3 میلیــارد و 85 میلیون 

تومان رسید.
على ســرتیپى مدیر عامل دفتر پخش فیلمیران گفت: 
فروش فیلم هفت ماهگى بــه 2 میلیارد و 620 میلیون 

تومان رسید.
فیاض هوشیار مدیر پخش دفتر ســیماى مهر درباره 
فروش خانــه اى در خیابان چهل ویکــم گفت : فیلم 
هم اینک با فــروش 989میلیون تومان روبرو شــده 

است.
دفتر پخش قاب آسمان فروش فیلم «ماحى» را 130 

میلیون تومان اعالم کرد.

فصل چهارم خندوانه از شــب یلدا بــدون جناب خان 
آغاز شد، اما دســت اندرکاران برنامه دست روى دست 
نگذاشــته و در این فاصله طرحى نــو در انداخته اند. 
چنــد عروســک متفــاوت که بــا یکدیگر نســبت 
فامیلى دارند، در آســتانه ســال نو بــا خندوانه همراه 

مى شوند.
رامبد جوان درباره این عروســک ها به جام جم گفت: 
عروسک ها تقریبا بعد از نیمه اسفند به برنامه مى آیند. 
طراحى، ســاخت، عروســک گردانى و صداپیشــگى 
این عروســک ها توســط یک گروه کامــال حرفه اى 
انجام مى شــود و از رونــد تمرین ها کامال پیداســت 
که حضور آنهــا در برنامــه، اتفاقات جذابــى را رقم 

خواهد زد.
جوان درباره این ماجراها و اتفاقــات افزود: متن هاى 
خیلى خوبى نوشته شده و شــخصیت پردازى ها بسیار 
جذاب است، اما بهتر اســت صبر کنیم و اجازه بدهیم 
مخاطبان برنامه را ببینند. از نظر من با این عروسک ها 
اتفاق بزرگى براى خندوانــه و حتى براى تلویزیون رخ 

خواهد داد.
براســاس توضیحــات این مجــرى و کارگــردان، 
محمدرضــا علیمردانــى، هــادى کاظمــى، هومن 

حاجى عبداللهى و مجید آقاکریمى، صداپیشــه هایى 
هســتند کــه بــه جــاى عروســک ها صحبــت 

مى کنند.

چند عروسک جدید در «خندوانه»فروش «خوب، بد، جلف» از 3 میلیارد عبور کرد

آرش معیریان کارگردان «رالى ایرانى» از حضور شــقایق دهقان و مهراب 
قاسم خانى به عنوان زوج هنرى در این مسابقه خبر داد.

آرش معیریان در گفت وگو با ایسنا، درباره تولید سرى دوم این مسابقه، توضیح 
داد: قسمت اول «رالى ایرانى» در ســال 1392 در شبکه نمایش خانگى توزیع 
شد و حاال پس از گذشت چهار سال، قرار است سرى دوم آن از 26 فروردین ماه 

1396 کلید بخورد.
این کارگردان با بیان این که عرضه این مســابقه در تابستان 96 در قالب هفت 
دى ودى دى خواهد بود، درباره شــرکت کنندگان در این مســابقه توضیح داد: 
شرکت کنندگان این سرى نیز از میان چهره هاى سینمایى خواهند بود. مراحل 
طاقت فرسایى براى این مسابقه طراحى شده است که با آنچه در قسمت اول آن 
دیده شده، متفاوت خواهد بود و در حال حاضر نیز حضور شقایق دهقان و مهراب 

قاسم خوانى در این مجموعه قطعى شده است.
او درباره شرایط مسابقه نیز گفت: شرایط سخت مسابقه، بازیگران را مردد مى کند، 
چون بازیگران باید استفاده از بعضى از ابزار فنى الزم در فیلم را از جمله تجربه 
کمپینگ، کوهنوردى، رانندگى در شرایط سخت، اسب سوارى، آمادگى براى پرواز 
با هلى کوپتر و پاراگالیدر و البته شنا و غواصى را بیاموزند. به همین جهت شرایط 
حضور در این فیلم براى هر فردى مى تواند هیجان انگیز باشــد .البته بازیگران 
زیادى عالقه مند به حضور در این رقابت هستند، اما عده اى تصور مى کنند هرگز 

به خط پایان نمى رســند. هر بازیگر باید هم گروهى خود را از میان بازیگران و 
هنرمندان خودش انتخاب کند.

او سپس درباره مدت زمان برگزارى مســابقه یادآورى کرد: این مسابقه در 77 
ساعت در سه مرحله 30 ساعت، 25 ساعت و 22 ساعته برگزار مى شود و از میان 
گروه هاى بازیگران، فقط دو تا سه گروه به مرحله پایانى رقابت خواهند رسید و 
فقط گروه هایى به جایزه بزرگ نقدى مسابقه مى رسند که در 77 ساعت به نقطه 

پایانى برسند.
معیریان درباره جوایز برگزیدگان در «رالى ایرانى» نیز گفت: در «رالى ایرانى 1» 

جایزه نقدى 20 میلیون تومان بود.
به گزارش ایســنا، ابتدا قرار بود این مسابقه زمستان در قشــم برگزار شود، اما 
هماهنگى ها صورت نگرفت و آغاز فیلم بردارى به فصل بهار موکول شد و شمال 

کشور لوکیشن این مسابقه خواهد بود.
«رالى ایرانى» مسابقه اى با حضور چهره هاى سینمایى است که اولین قسمت 
آن در سال 1392 در شبکه نمایش خانگى توزیع شد. سرى اول این مجموعه در 
شش قسمت ساخته و روى سه دى وى دى ارائه شد که در آن، سه گروه دو نفره با 
حضور محمدرضا فروتن و سیروان خسروى، الناز شاکردوست و بهنوش بختیارى 
و سحر ولدبیگى و نیما فالح همراه با اجراى فرزاد حسنى رقابت کردند و در نهایت 

سحر ولدبیگى و نیما فالح برنده شدند.

هراب 

، توضیح 
گى توزیع 
وردین ماه 

لب هفت 
ضیح داد: 
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 و مهراب 
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

معرفى اولین تراشه 
اختصاصى شیائومى

شرکت شیائومى سرانجام به صورت رسمى از اولین 
سیســتم روى چیپ (SoC) اختصاصــى برند خود 
 “Pinecone Surge S1” رونمایى کرد. این تراشه
یا «پاینکون سرج اس 1» نام دارد و یک تراشه میان 
رده است که در گوشى هوشمند شیائومى مى 5 سى 
(Xiaomi Mi 5c) از آن استفاده مى شود.  این تراشه 
یک تراشــه میان رده اســت و بنا به ادعاى شرکت 
شیائومى در مقایسه با تراشه اسنپدراگون 625 کوالکام 
عملکرد بهترى دارد! شیائومى اشاره داشته که از این 
تراشه در محصوالت میان رده خود استفاده مى کند و 
گوشى شیائومى مى 5 سى اولین اسمارتفون مجهز 
 Pinecone Surge S1 به این تراشه است. تراشه
شیائومى به پردازنده اى 64 بیتى و هشت هسته اى 
 Cortex A53 مجهز است که چهار هسته آن از نوع
با فرکانس کارى 1,4 گیگاهرتز در نظر گرفته شده اند 
و چهار هسته پردازشــگر دیگر آن هم از نوع مشابه 
Cortex A53 بــا فرکانــس کارى 2,2 گیگاهرتز 

 big.LITTLE هستند. این تراشه از میکرومعمارى
بهره مى برد و طى فرآیند 28 نانومترى HPC+ تولید 
شده است. پردازنده گرافیکى که در این سیستم روى 
چیپ به کاررفته، پردازنده Mali T860 MP4 است. 
 LTE Cat از اتصال Pinecone Surge S1 تراشه
4 و به رم دو کانال LPDDR3 پشــتیبانى به عمل 

مى آورد. 

 اپلیکیشن ویرایش حرفه اى 
فایل هاى ویدئویى در اندروید

ActionDirector Video Editor جزو برترین برنامه 
هاى ویرایش فایل هاى ویدئویى در دســتگاه هاى 
اندرویدى مى باشد که توسط شرکت معروف و معتبر 
CyberLink.com منتشر شده است. مطمئنا شما و 
بسیارى از کاربران دستگاه هاى هوشمند با شرکت 
سایبر لینک آشنا هستید، شرکتى که بهترین برنامه 
هاى ویرایش فایل هاى ویدئویى و تصاویر را منتشر 
مى کند. ســایبر لینک این بار نیز دست به کار شده و 
اپلیکیشنى قدرتمند در راســتاى ویرایش فایل هاى
 ویدئویى براى کاربران دستگاه هاى هوشمند منتشر 
کرده است که با آن مى توانید به مجموعه اى بى نظیر 
از افکت ها و فیلتر هاى ویرایشى گوناگون دسترسى 
داشته باشید و با داشتن آن دیگر به هیچ گونه برنامه 
جانبى نیاز نداشــته باشــید و خواهید توانست انواع 
ویرایش ها را بــه صورتى کامال حرفــه اى بر روى 
کلیپ هاى خود اعمال کنید. یک موســیقى شاد از 
کارت اس دى خود انتخاب کــرده و آن را به راحتى 
بر روى فایل هاى ویدئویى خود قرار دهید. سیســتم 
هوشــمند ویرایشــى Ultra HD 4K همانند نسخه 
ویندوزى منتشر شده بســیار کامل بوده و مى توانید 
همانند ویندوز بدون هیچ گونه افت کیفیتى فایل هاى 

ویرایشى را تنها در چند ثانیه ذخیره نمایید.

فروشگاه اپلیکیشن کودکان 
راه اندازى شد

پلتفرم یکپارچه نرم افزارى شامل النچر( اجراکننده 
اپلیکیشــن)، فروشــگاه اپلیکیشــن (اپ استور) و 
اپلیکیشــن ویژه کودك به عنوان بسترى محتوایى 
براى ارائه خدمات پاك به کودکان در فضاى مجازى 
رونمایى شد.مجتبى سادات مدیر گروه مجالت نبات 
در نشستى خبرى با خبرنگاران گفت: این پلتفرم نرم 
افزارى به عنوان یک سیســتم عامل، بسترى امن 
و مدیریت شده را براى اســتفاده کودکان از فضاى 
مجازى در اختیار خانواده ها قرار مى دهد؛ به نحوى 
که محتواى کارشناسى شــده داراى رده بندى سنى 
ایرانى – اسالمى و متناسب با فضاى مجازى در اختیار 

کودکان و خانواده هاى آنها قرار مى گیرد.
 وى افزود: این بســتر نرم افزارى امــکان کنترل و 
نظارت والدین را روى گوشى و تبلت کودکان فراهم 

مى کند .

امکان قیمت گذارى آنالین و کارشناسى خودروهاى دست دوم توسط همراه مکانیک براى مردم فراهم شد.  سایت 
همراه مکانیک تالش دارد تا با ارائه کارشناسى و قیمت گذارى خودرو، از بروز مشکالت پس از خرید خودروى دست 
دوم جلوگیرى کند. قیمت گذارى دقیق یک خودروى دســت دوم نیازمند استفاده از دو خدمت است که متخصصان 

همراه مکانیک به شما معرفى میکنند.
اول: خدمت کارشناســى خودرو، که تمام شــرایط و ویژگى هاى خودرو را به صورت کامل استخراج کرده و ضمن 
مشخص کردن کیلومتر واقعى خودرو، قطعات رنگ شــده و تعویض شده از بدنه خودرو را به صورت دقیق مشخص 

کند.
دوم: مدل قیمت گذارى خودروى دست دوم، که با درنظرگرفتن قیمت روز خودروها، مدل، سال ساخت، رنگ خودرو، 
تعداد سال هاى تخفیف بیمه و ماه هاى باقیمانده از بیمه خودرو و نیز با درنظر گرفتن رنگ شدگى قطعات بدنه خودرو 

و یا تعویض این قطعات، قیمت خودرو را استخراج کند.
http://www.hamrah-mechanic.com :وب آدرس

بازى جدید و سرگرم کننده در سبک بازى هاى فکرى و ماجراجویى از استودیوى مطرح Big Fish Games براى 
اندروید است! داستان کلى بازى از این قرار است که شما توســط یک روزنامه به سرقت یک شىء قیمتى در کاخى 
مجلل در جزیره کارائیب مظنون شناخته شــده اید، هم اکنون باید تالش کنید تا سرنخ هایى براى تبرئه کردن خود 
بیابید! مى بایست صدها شىء مخفى را پیدا کنید و با حل و پشت سر گذاشتن انواع معماها و پازل هاى مختلف داستان 
 Off The Record: Liberty Stone ،را پیش ببرید و ساعت ها سرگرم باشید! همانند دیگر بازیه اى بیگ فیش گیم
Full نیز داراى طراحى و گرافیک اچ دى و فوق العاده اى است به طورى که هر کاربر عالقه مند به بازیهاى فکرى و 

ماجراجویانه را به سمت خودش جلب مى کند و مى تواند براى ساعت ها تا روزها شما را به گوشى میخکوب بنماید.
برخى از ویژگى هاى این بازى فکرى:

■ حل دشمنى میان دو خانواده بر سر این گوهر با ارزش   ■ پیگیرى براى پیدا کردن دزد واقعى شىء قیمتى داستان 
بازى   ■ اثبات بى گناهى خود با حل کردن معماها و پازل هاى مختلف   ■ هزاران شــىء مخفى براى پیدا کردن 

توسط شما 

راهنماى خرید

سیر انفجارى اطالعات در عصر جدید باعث شده است 
تا روز به روز نیاز به حافظه هاى ذخیره ســازى بیشتر و 
بیشتر شــود. در این میانه ، عالوه بر هارددیسک هاى 
اینترنال و اکسترنال، نقش حافظه هاى همراه غیر قابل 
انکار است. هارددیسک هاى اکســترنال به هر میزان 
هم که پرتابل باشــند، باز هم به سُبکى و راحتى حمل 
فلش ممورى ها نخواهند بود. ســرویس هاى فضاى 
ابرى مانند Dropbox یا iCloud به شما این امکان را 
مى دهد که از طریق چندین دستگاه مختلف فایل هاى 
خود را دخیره یا از هر نقطه از جهان به آن ها دسترسى 
پیدا کنید. ولى این امکان فقط در زمانى میسر مى شود 
که به اینترنت کابلى یا واى فاى پرســرعت دسترسى 
داشــته باشــید. بنابراین در زمان هایى که به اینترنت 
پرسرعت دسترسى ندارید مجبور خواهید شد از همان 
روش هاى سنتى گذشته استفاده کنید. ممکن است با 

خود به این نتیجه رسیده باشید که فلش  ممورى ها هم 
به پایان راه خود رسیده اند و دیگر شاهد نوآورى خاصى 
در دنیاى این حافظه هاى کوچــک نخواهیم بود. اما 
تولیدات برند فرانسوى لسى (LaCie) آمده اند تا ثابت 
کنند که مى توان در این دنیاى تکرارى هم اســتایل 
را وارد کــرد و محصولى مخصوص شیک پســندان 
 LaCie Rugged Key تولید کــرد. حافظه جانبــى
نسل جدید حافظه هاى ذخیره سازى مقاوم ارائه شده 
توسط این شرکت اســت. این فلش ممورى کوچک 
و زیبا در برابر گرما و ســرماى شــدید، گرد و غبار و 
آب مقاوم اســت و گواهینامــه IP54 را در این زمینه 
کسب کرده اســت. همچنین در برابر ضربه و سقوط 
از ارتفاع 100 متر مقاومــت مى کند. امنیت اطالعات 
شــما در این فلش تنها به ســخت افزار مقاوم محدود 
 AES نمى شــود بلکه از طریق رمزنگارى 256 بیتى

مى توان از هرگونه دسترسى غیر مجاز جلوگیرى کرد. 
وجود رابط پرسرعت USB 3.0 و سازگارى با آخرین 
مدل هاى مک بوك به شــما این امکان را مى دهد که 
اطالعات ارزشمند خود را با ســرعت 150 مگابیت بر 
 Rugged ثانیه منتقل کنید. عالوه براین فلش ممورى
Key با درگاه USB 2.0 هم ســازگار اســت. حافظه 

جانبى LaCie Rugged Key قابلیت ذخیره ســازى 
اطالعات تــا ســقف 16 گیگابایــت را دارد. از دیگر 
ویژگى هاى این فلش ممــورى لوکس و زیبا مى توان 
به قابلیت حمل آســان و طراحى نارنجکى شکل آن 
به همراه امکان اســتفاده به عنوان جاسوئیچى اشاره 

کرد.
هم اکنون فلش ممورى لسى مدل RuggedKey را 
مى توانید باقیمتى در حدود 130000 تومان از فروشگاه 

Laهاى آنالین و یا بازار داخلى خریدارى نمایید.
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 قیمتگذارى آنالین 
و کارشناسى 
خودروهاى دست دوم 

بازى
 Off The Record: 
Liberty Stone Full

 
بهترین روش جلوگیرى از 
پف افزارها در ویندوز 10

  آى تى ایران | با آپدیت بزرگ جدید ویندوز 
10 یا همــان Creators Update، مایکروســافت 
ویژگى جدیدى را به وینــدوز 10 اضافه میکند که در 
جلوگیرى از نصب Bloatwareھا یا به اصطالح «پف 

افزارها» به کاربران کمک خواهد کرد. 
مایکروسافت در حال تست یک ویژگى جدید است که 
 Windows Store امکان نصب برنامه ها تنها از طریق
ممکن خواهد بود و از نصب برنامه هاى کالســیک 
Win32 جلوگیرى مى کند. با فعال کردن این ویژگى، 
هر زمان که کاربر بخواهد اپلیکیشن هاى Win32 را 
نصب کند، با پیغام اخطار مواجه مى شود که به کاربر 
اعالم مى کند اپلیکیشن هاى windows Store در 

حفظ امنیت سیستم، به شما کمک خواهند کرد.
این ویژگى به صورت پیشــفرض غیر فعال است اما 
کاربران در صورت نیاز مى توانند آن را به راحتى فعال 
کنند. مایکروسافت دو آپشــن مختلف را براى این 
ویژگى ارائه مى کند:  از کاربران به طور کامل در نصب 
اپلیکشن هاى Win32 ممانعت مى شود یا اینکه پس از 

نمایش اخطار، به کاربر اجازه نصب را مى دهد.
البته این ویژگى براى کاربرانى که  قصد اســتفاده از 
 Adobe مانند Win32 اپلیکیشن هاى کالســیک
Photoshop یا گوگل کروم را دارند، بى اســتفاده 
خواهد بود اما بــراى کاربرانى که قصد اســتفاده از 
ویژگى هاى پایه ویندوز را دارند، بسیار مفید خواهد بود.  

مسافرت شخصى به فضا
 از سال آینده 

اســپیس  شــرکت    آى تى ایران | 
ایکــس(SpaceX) اعالم کــرده که دو مســافر 
فضایى اواخر سال آینده ( 2018)  سفرى به دور- ماه 
خواهند داشت.  به گفته این شــرکت این دو مسافر 
پیش پرداخت  گران سفر را هم پرداخت کرده اند.  یکى 
از ماموریتهاى شرکت خصوصى اسپیس ایکس این 
است که امکان سفر به فضا را براى افراد عادى فراهم 
کند وبه همین دلیل این شــرکت طى سالهاى اخیر 
روى پرتاب ماهواره و بازگشــت آن از فضا به زمین 

بسیار تمرکز کرده است. 
اســپیس ایکس در بیانیه اى که در این زمینه منتشر 
کرده از ناســا هم به خاطر فراهم کردن ســفرهاى 
تجارى تشکر کرده است چراکه به گفته این شرکت 
بخش عمده هزینه ساخت ماهواره Dragon 2 توسط 
ناسا تامین شده اســت.   اواخر امسال اسپیس ایکس 
قرار اســت ماهواره Dragon 2 را بدون سرنشــین 
به ایســتگاه فضایى بین المللى ارسال کند و همین 
ماموریت با حضور فضانوردان نیز از اواسط سال 2018 
انجام خواهد شــد. در نهایت شرکت اسپیس ایکس 
قرار است ساالنه 4  سفر به ایستگاه فضایى بین المللى 
داشته باشد که سه سفر مربوط به ارسال تجهیزات و 

یکى مربوط به ارسال فضانوردان باشد.

کلیک

فناورانه

لباس هایى که به اینترنت وصل مى شوند!
رامین مشکاه

فرض کنید یک ُکت جدیــد از برند محبوبتان خریدارى 
کرده اید. براى اولین بار آن را مى پوشید و برچسبى که در 
آستین این کت تعبیه شده را با گوشى همراه خود اسکن 
مى کنید. منوى گزینه ها ظاهر مى شود.شــما مى توانید 
اطالعات مربوط به طراحى کت، نحوه انتخاب مواد پایدار 
توسط برند و جزییات کارخانه اى که این محصول در آن 
تولید  شده را بیابید. هندزفرى را در گوشتان مى  گذارید و 
به آهنگ هایى گوش مى دهید که این برند برایتان تدارك 

دیده است.
آخر هفته به یک مهمانى مى روید. نگهبان RFID  شما 
را اسکن کرده و به شما اجازه ورود مى دهد. ممکن است 
به طور اتفاقى کسى روى کت نوى شما نوشیدنى بریزد. 
فقط کافى اســت وقتى به خانه برمى گردید، آن را داخل 
ماشین لباس شویى بیاندازید. کت به طور خودکار با ماشین 
لباس شــویى ارتباط برقرار مى کند تا تنظیمات مناسب 

شست وشو را انتخاب کند.
این چشم اندازى از آینده اســت که توسط شرکت اورى 
دنیسون (Avery Dennison) طراحى شده است. این 
شرکت تولیدکننده برچسب هاى مراقبت در بسیارى از 
لباس ها و همچنین توسعه دهنده راهکارهاى اطالعاتى 
 Rana) و خرده فروشى براى برندهاســت. رانا سیدامد
Sidahmed)، مدیر نوآورى جهانى این شرکت مى گوید، 
لباس هایــى با این قابلیــت  که به اینترنــت هم وصل 
مى شوند، دور از دسترس نیســتند و فکر مى کنم آینده 

همین جا در دستان ماست.
در واقع، لباس هایى که قابلیت اتصال به اینترنت دارند، 
در حال حاضر در حال ساخته شدن هستند. اما تاکنون به 
صورت پراکنده مورد آزمایش قرار گرفته اند. در اجالس 
مد در تاریخ دوم نوامبر، شرکت اورى دنیسون از یک کت 
بامبر هوشمند به نام Bright BMBR  پرده برداشت که 

با برچسب مد Rochambeau و یک استارتاپ اینترنت 
اشیا از لندن به نام EVERYTHING تولید شده است. 
این کت داراى تراشه NFC (تراشه ارتباط میدان نزدیک 
همانند چیزى که گوشى شما براى پرداخت در فروشگاه ها 
استفاده مى کند) و کد شخصى QR است که به آن اجازه 
مى دهد در موقعیت هاى مختلف در سراســر نیویورك، 
همانند pass VIP (گذرنامه شخص بسیار مهم) عمل 
کند.  همچنین، قرار اســت به عنوان بلیت در نمایشگاه 

بعدى هفته مد نیویورك مورد استفاده قرار گیرد.
کت هوشمند Bright BMBR در ماه دسامبر سال گذشته 
به قیمت 630 دالر به تعداد خیلى محدود یعنى فقط 15 
عدد به فروش گذاشته شد. البته این هنوز آغاز راه است. 
شرکت اورى دنیسون و استارتاپ EVERYTHING در 
ابتداى سال میالدى گذشته، طرحى را براى اتصال 10 
میلیارد قطعه لباس و لوازم جانبى به اینترنت ارائه دادند. 
همانند کت Rochambeau قرار بود تمام این لبا س ها و 
 Avery Dennison لوازم در پلتفرم محصوالت هوشمند

و EVERYTHING به اجرا درآیند.
تاکنون فناورى هاى پوشــیدنى زیادى از جمله مچ بند، 
عینک و دستگاه هاى دیگر تولید شده اند، اما از آنجا که 
صنعت پوشاك خود را براى یک آینده متصل به اینترنت 
آماده مى کنــد، به خاطر خود این لباس ها هم که شــده 
طراحان باید با اینترنت در ارتباط باشــند و خود را با این 

فناورى هم گام کنند.
 WGSN در کنفرانس 10 نوامبر که توســط بنگاه روند
برگزار شــد، آندرا بــل (Andrea Bell) ـ  مدیر بخش 
بررســى رفتار مصرف کننده و تجارتـ  پیش بینى کرد 
تا سال 2030 فناورى هاى پوشیدنى منسوخ خواهند شد 
و ما دیگر به این پوشیدنى ها نیازى نداریم، زیرا همه این 

فناورى ها در لباس هایمان تعبیه خواهند شد.
شرکت اورى دنیســون در موقعیت خوبى قرار دارد تا به 

پیشبرد این دیدگاه کمک کند. این شرکت در حال حاضر 
به تعداى از شرکت ها از جمله نایک، آندر آرمور و هوگو 
باس، لوازمى همچون برچسب ، برچسب هاى مراقبت و 
اقالم دیگر را ارائه مى دهد. این شــرکت براى تعدادى 
از کمپانى ها از جمله مارکس و اسپنســر، برچسب هاى 
RFID جهــت ردیابى  کاالها در انبار تهیه دیده اســت. 
بزرگ ترین هدف پیش رو، ادغام تمام این کاربردهاست 
تا برچســب هاى RFID به طور مستقیم براى مشتریان 

کار کنند.
برخى برندها برچسب RFID را در لباس هاى خود تعبیه 
کرده اند تا مستقیم با مشــترى در تعامل باشند. همانند 
بسیارى از فناورهاى دیجیتالى در حوزه مد، برند بربرى 
(Burberry) در این عرصه پیش گام اســت. در ســال 
2012، این شرکت فروشگاه مجهز به فناورى خود را در 
لندن افتتاح کرد. این فروشــگاه داراى آینه هاى تعاملى 
است که در مقابل لباس هایى که برچسب RFID به آن ها 
دوخته شده است، واکنش نشان مى دهند. براى مثال، اگر 
مشترى کتى با این برچسب را بپوشد و مقابل این آینه ها 
قرار بگیرد، شاهد تصاویرى خواهد بود که نحوه دوخته 
شــدن این کت یا شــوى لباس مربوط به این کت را به 

نمایش مى گذارند.
در یکى از فروشگاه هاى Rebecca Minkoff که اولین 
 RFID آن ها در سال 2014 افتتاح شــد، برچسب هاى
تعبیه شــده در لباس ها، اتاق هاى پرو را به شکل تعاملى 
درمى آورند. وقتى مشــترى لباس را به تن مى کند، آینه 
صفحه مربوط به کاال را نشان مى دهد که مشترى مى تواند 

لباس را در اندازه ها، رنگ ها و سبک هاى مختلف ببیند.
  شرکت اورى دنیسون قصد دارد این تجربیات را به خارج 
از فروشگاه ها بیاورد و قابلیت هاى آن ها را گسترش دهد. 
ســیدامد مى گوید این شرکت هیچ نقشــه  و استراتژى 
دقیقى براى موفــق از کار درآمــدن 10 میلیارد قطعه 

متصل به اینترنت ندارد، اما این پروژه در جریان است. او 
مى گوید اولین همکارى آن ها با Rochambeau است 
و در حال حاضر مشغول مذاکره هستند. البته موانعى هم 
وجود دارند که باید آن ها را برطرف کرد. به عنوان نمونه، 
لباس هاى داراى برچسب هاى RFID را نمى توان داخل 
ماشین لباس شویى انداخت و انتظار داشت هنوز کار کنند. 
البته نسخه هاى قابل شست وشوى آن هم موجود هستند، 
اما قیمت بسیار باالیى دارند. اما فعًال این برچسب ها باید 
به گونه اى باشند که بتوان آن ها را از لباس جدا کرد و بنا 
به اظهارات ســیدامن شرکت ها مشــغول کار روى این 

مشکل هستند.
فراتر از آن، بســیارى از تجاربى که بــا RFID فعال در 
لباس هاى متصل به اینترنت شکل مى گیرند، تنها زمانى 
کاربردى هستند که برچســب RFID با دستگاه هایى 
در ارتباط باشــد که با آن  هم خوانى دارند. اورى دنیسون 
به همراه ســارا آنگولد، طراح جواهــر در بریتانیا، روى 
گردن بندهایــى کار مى کنند که مى تواننــد با یک آینه 
تعاملى ارتباط برقرار کنند. این گردن بندها به شــخص 
امکان مى دهند تا مثًال رنگ دیگرى را سفارش دهد. اما 
اکثر آینه ها، مثل اکثر ماشین هاى لباس شویى ها و اجناس 

دیگر، هنوز براى انجام چنین تعامالتى طراحى نشده اند.
استفاده از RFIC به سرعت فراگیر مى شود و سازندگان 
متوجه این موضوع هســتند و بر همین اساس پاسخ گو 
خواهند بود. درنهایت این که RFID بُعد دیگرى به لباس ها 
مى بخشد که در واقع بخشى از درخواست لورنس چندلر 
Ro- یکى دیگر از بنیانگذاران (Laurence Chandler)
chambeau بود. او مى گفت: «مردم مى خواهند چیزى 

فراتر از اشیا را تجربه کنند.»
اگر این فنــاورى به موفقیت برســد، آن تجربیات الیه 
دیگرى از برندسازى را به هر لباس مى افزایند و آن الیه 

مى تواند هرچیزى باشد که یک طراح تصور مى کند.

فلش  ممورى لسى مدل RuggedKey ظرفیت 16 گیگابایت
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  مهر | دولت کانبرا قصد دارد در اقدامى بى سابقه 
از همه ســفرایش بخواهد تا براى حضور در نشستى دو 
روزه با هدف ایجاد توازن در روابط تجارى و سیاســى 

استرالیا در سطح جهانى، به این کشور باز گردند.
«جولى بیشاپ» وزیر امور خارجه استرالیا طى بیانیه اى 
اعالم کرد که دولت کانبرا با هدف برگزارى نشستى در 
راستاى تغییر شکل سیاست خارجى، همه سفراى خود را 

از دیگر کشورها فرا خواهد خواند.
گفتنى است که از جمله اهداف این نشست، توازن رابطه 
با آمریکا به عنوان قدیمى ترین متحد استرالیا و همچنین 
چین به عنوان اصلى ترین شریک تجارى دولت کانبرا، 

عنوان مى شود.
این نخستین بار است که استرالیا به صورت یکجا همه 

ســفرایى را که در رأس 113 هیئت دیپلماتیک در دیگر 
کشورها به سر مى برند، به کانبرا فرا خوانده است. هدف 
از این نشست، ارائه دســتورالعملى است که راهگشاى 
دیپلماسى استرالیا در یک دهه آینده باشد. آخرین بارى 
که کانبرا چنین دستورالعملى را تنظیم کرد سال 2003 

میالدى بود.
بیشاپ در توضیح این تصمیم گفت: در دوره تشدید عدم 
قطعیت در سطح جهان، بهره بردارى از تجربیات و دانِش 
دیپلمات هاى با سابقه، براى استرالیا امرى ضرورى به 

نظر مى رسد.
به گفته وى، این نشست که در ماه جارى (مارس) انجام 
مى شود، بر باز تنظیم رویکرد کانبرا در روابط سیاسى و 

تجارى در سطح بین المللى تمرکز خواهد کرد.

گفتنى است اخیراً رابطه تجارى کانبرا- پکن به واسطه 
تسلط محافظه کاران بر پارلمان استرالیا و ضدیت آنها با 
سرمایه گذاران خارجى، رنگ تیرگى به خود گرفته است.
از سوى دیگر، رابطه با واشنگتن نیز پس از روى کار آمدن 
«دونالد ترامپ» رئیس جمهورى آمریکا و مخالفت وى با 
توافق استرداد بیش از هزار پناهجو به ایاالت متحده، رو 

به سردى گراییده است.
نشست سفراى اســترالیا طى دو روز و با حضور بیشاپ، 
«مالکوم ترنبول» نخست وزیر و «استیون سیوبو» وزیر 
تجارت استرالیا، انجام مى شود و تاریخ دقیق آن بعداً ارائه 

خواهد شد.
رسیدگى به دغدغه مهاجرت، تروریسم، جهانى سازى و 
پیمان هاى تجارت آزاد از دیگر محورهاى این نشست 

دو  روزه است.

تجزیه و تحلیل هاى مرکز تحقیقاتى «پیو» در واشنگتن 
نشان مى دهد، دین اسالم ســریع ترین رشد جمعیتى را 
در میان ادیان جهــان دارد و جاى مســیحیت به عنوان 

پرطرفدارترین دین جهان را خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزارى «اسپوتنیک»، نتایج 
تحقیقات «پیو» به عنوان اندیشــکده اى مســتقل نشان 
مى دهد اســالم بعد از 2050 بر مســیحیت به عنوان پر 
طرفدارترین دین جهان غلبه مى کند. براساس این گزارش، 
سال 2010 حدود یک میلیارد و 600 میلیون مسلمان ثبت 
شد یا به عبارتى آنها حدود 23 درصد جمعیت کل جهان را 
تشــکیل مى دادند. در همان بازه زمانى، دو میلیارد و 200 
میلیون مسیحى ثبت شــدند که حدود 31 درصد جمعیت 

جهان را تشکیل  دادند.
در این گزارش مؤسسه «پیو»، جمعیت شناسى دینى جهان 
بررسى شده و مشخص شــد که دین اسالم و مسیحیت 
تا ســال 2050 به حد تقریبًا نزدیک مى رسند و بعد از این 
تاریخ، دین اســالم به لحاظ جمعیتى بــه دین اول جهان 

تبدیل مى شود.
 بر اساس این گزارش، اصلى ترین دلیل این امر، فرزندآورى 
بیشتر خانواده هاى مسلمان نسبت به خانواده هاى مسیحى 

است.
گزارش فوق همچنین به این نکته اشاره کرد که جمعیت 
مسلمانان به صورت کلى از مسیحیان جوان تر هستند. با 
توجه به سن جمعیتى کشورهاى توسعه یافته، این نگرانى 

وجود دارد که جمعیت بومى این کشورها بمیرند و مهاجرانى 
از کشورهاى در حال توسعه جایگزین آنها شوند. براساس 
گزارش پیو، تا ســال 2050 مســلمانان حدود 10 درصد 

جمعیت اروپا را تشکیل مى دهند.
نتایج تحقیقات دیگرى توسط سازمان تحقیقاتى «ایپسوس 
مورى» مستقر در انگلیس نشان مى دهد، غیر مسلمانان 
ممکن است درباره میزان جمعیت مسلمانان اغراق کنند. 
در حالى که تنها یک درصد جمعیت آمریکا را مســلمانان 
تشکیل مى دهند، پاسخ دهندگان در تحقیقات «ایپسوس» 
شمار مســلمانان آمریکا را 17 درصد دانستند. با این حال 
مؤسســه «پیو» مى گوید، تا ســال 2050 مسلمانان 2/5 
درصد جمعیت ایاالت متحده آمریکا را تشکیل خواهند داد.

طبق گزارش «پیو»، تا ســال 2050 هند با 310 میلیون 
مسلمان یا به عبارتى 18 درصد جمعیت مسلمان، به بزرگ 

 ترین کشور مسلمان نشین جهان تبدیل مى شود.

رئیس سابق پارلمان اروپا در گفتگویى اعالم کرد 
که نتایج همه پرسى در انگلیس نشان داد که این 

کشور دیگر جایى در اتحادیه اروپا ندارد.
به گزارش مهر، «المار بروك» رئیس سابق پارلمان 
اروپا در گفتگو با روزنامه «دى ولت» در خصوص 
حضور یا عدم حضور انگلیس در اتحادیه اروپا اظهار 
داشت: مردم انگلیس با حضور در همه پرسى ژوئن 
سال گذشته میالدى نشان دادند که خواهان خروج 
از اتحادیه اروپا بوده و به همین دلیل باید بر این نکته 
پافشارى کرد که از این پس این کشور در اتحادیه 

اروپا جایى ندارد. 
وى در ادامــه درباره عضویت احتمالــى ترکیه در 
اتحادیه اروپا گفت: سال هاست که ترکیه نتوانسته 
به خواســته هاى اتحادیه اروپا جامه عمل بپوشاند 
و اصالحــات الزم را انجام دهــد، در نتیجه نمى 
تواند انتظار پذیــرش در اتحادیه اروپا را داشــته 

باشد. 
ایــن دیپلمات اروپایــى در خصوص آینــده اروپا 
خاطرنشــان کرد: ما در اروپا بیــش از هر چیز به 
اقتدار گرایى نیاز داریــم و باید مدیرانى که در رأس 
امور قرار مى گیرند این اصل را در اولویت قرار دهند.
بروك همچنیــن افزود: شــهروندان اروپایى از ما 
انتظار دارند تا در جهت تأمین امنیت آنها گام هاى 
اساسى برداشته و مانع از بروز هرگونه اقدام و حمله 

تروریستى شویم.

رئیس جمهورى سابق پاکستان این روزها در حال 
کار در دبى به عنوان تحلیلگر امور سیاسى است.

به گزارش آنا از خبرگزارى «روسیاالیوم»، «پرویز 
مشرف» که در دبى زندگى مى کند فعالیت خود را 
به عنوان تحلیلگر امور سیاسى در یکى از برنامه هاى 

هفتگى تلویزیون ادامه مى دهد.
نخستین قســمت از این برنامه که در زمینه امور 
سیاسى پاکستان تهیه شده اســت، روز یک شنبه 
پخش شــد و در تلویزیون پاکستان بازتاب زیادى 

داشت.
پرویز مشــرف که اختالفاتى با مســئوالن دولت 
کنونى پاکستان دارد، در قسمت نخست این برنامه 
که به صورت مســتقیم از دبى به روى آنتن رفت، 
پاسخگوى سئواالتى درباره اوضاع امنیتى پاکستان 

بود.
مشرف در این برنامه به انتقاد از شیوه حکومتدارى 
پاکستان پرداخت و نســبت به وقوع کشتار در این 
کشــور در هفته هاى اخیر و در چند حمله انتحارى 
ابراز تأســف کرد. او همچنین خواستار همکارى و 
گفتگو میان حکومت پاکستان با گروه هاى افراطى 

شد.
پرویز مشــرف پس از کودتاى نظامى سال 1999 
قدرت را در پاکستان در دست گرفت و بعد از 9 سال 
به   دلیل اعتراضات سراسرى در این کشور، از قدرت 

کناره گیرى کرد.

کره جنوبــى خواســتار تدابیر جمعى    تسنیم|
براى مجازات پیونگ یانگ بخاطر استفاده از سالح هاى 

شیمیایى براى قتل برادر ناتنى رهبر کره شمالى شد.
در حالى که مالزى دو زن را به دلیل ترور برادر ناتنى رهبر 
کره شمالى، رسماً متهم کرده، کره جنوبى خواستار تدابیر 

و اقدامات جمعى براى مجازات کره شمالى شده است.
«یون بیونگ ســه» وزیر خارجه کره جنوبى در نشست 
کنفرانس خلع سالح که از سوى ســازمان ملل در ژنو 
برگزار شد، تأکید کرد: اســتفاده از سالح هاى شیمیایى 
یک هشدار است و جامعه بین المللى باید واکنش نشان 
دهد، تعلیق عضویت کره شمالى در سازمان ملل یکى از 

اقدامات احتمالى است.
کره شمالى اتهامات مربوط به دست داشتن در قتل برادر 
ناتنى «کیم جونگ اون» را رد کرده است ولى آمریکا و 
کره جنوبى بر این باورند که وى قربانى توطئه اى شده 

که طراح اصلى آن پیونگ یانگ بوده است.
وزیر خارجه کره جنوبى افزود: بســیارى از رسانه هاى 
بین المللى به این مسئله اشــاره کرده اند که استفاده از 
تسلیحات شــیمیایى براى قتل هدفمند در کشور ثالث، 

یک پیام روشن را براى جهان ارسال کرده است.
برادر ناتنى رهبر کره شمالى 13 فوریه زمانى که منتظر 
پرواز ماکائو در فرودگاه کوآالالمپور بود، با عامل اعصاب 

موسوم به «وى ایکس» ترور شده است.
کارشناســان کره جنوبى مدعى شده اند که کره شمالى 
بیش از پنج هزار تُ ن تسلیحات شیمیایى در اختیار دارد که 
این سومین سطح باالى ذخایر شیمیایى پس از آمریکا و 

روسیه به شمار مى رود.
وزیر خارجه کره جنوبى اظهار داشت: تنها چند گرم از وى 

ایکس براى کشتار جمعى کافى است.
کره شمالى در اختیار داشتن هرگونه سالح شیمیایى را 

رد کرده است.

  ایرنا | تصمیم دولت محافظــه کار «ترزا مى» 
براى تغییر در برخى از قوانین اقامتى براى اتباع خارجى، 
سبب وحشت و نگرانى شهروندان اروپایى ساکن انگلیس 

شده است.
نشــریه «ایندیپندنت» در گزارشى نوشــت: براساس 
قوانین جدید، وزارت کشور انگلیس اجازه خواهد یافت 
که شهروندان اروپایى را که داراى «بیمه جامع درمانى» 

نیستند، از این کشور اخراج کند.
به نوشته «ایندیپندنت»، براساس پیش نویس این قوانین 
که توسط یک وکیل منتشر شده اســت، وزارت کشور 
انگلیس قدرت الزم را علیه شــهروندان اروپایى از اول 

فوریه آینده به دست خواهد آورد.
«ایندیپندنت» افزود: براســاس قوانین یاد شده، برخى 
از دانشــجویان خارجى، شــمارى از همسران خارجى 
شــهروندان انگلیســى و افراد خارجى که داراى بیمه 
جامع درمانى نیســتند، مى توانند از انگلیس اخراج و در 
صورتى که در خارج از انگلیس باشــند، دیگر نمى توانند 

وارد این کشور شوند، که این هشدارى براى شهروندان 
اروپایى شمرده مى شود.

این نشریه افزود: اکثریت شهروندان اروپایى ساکن در 
انگلیس در حال حاضر از خدمات بهداشت عمومى این 

کشور (NHS) استفاده مى کنند که معناى آن این است 
که فاقد بیمه جامع درمانى هستند.

به نوشــته «ایندیپندنت»، دانشــجویان اروپایى که در 
انگلیس تحصیل  کرده اند اما فاقد شغل هستند و یا زنان 

اروپایى که با مردان انگلیسى ازدواج کرده اند اما شرایط 
الزم را ندارند، نیز از وضعیت آینده شان نگران هستند.

«ایندیپندنــت» اضافه کرد: این قوانیــن جدید، موجى 
از نگرانى و وحشت در میان شــهروندان اروپایى ساکن 
انگلیس که شــمار آنها در حال حاضر به سه میلیون نفر 

مى رسد، ایجاد کرده است.
این نشریه افزود: ده ها نفر از شهروندان اروپایى با ایجاد 
یک صفحه در شبکه اجتماعى فیســبوك، یک کارزار 

اجتماعى علیه این قوانین راه اندازى کرده اند.
عالوه بر ایــن قوانین جدید مهاجرتــى، طرح برگزیت 
دولت ترزا مى نیز سبب نگرانى شهروندان اروپایى ساکن 
انگلیس در مورد آینده حضورشان در این کشور شده است.
تاکنون دولت انگلیس حاضر نشده هیچ گونه تضمینى در 
مورد ادامه حضور شهروندان اروپایى ساکن این کشور بعد 
از خروج از اتحادیه اروپا بدهد ، عالوه بر اینکه این مسئل ه 
را منوط به آینده شهروندان انگلیسى ساکن کشورهاى 

عضو این اتحادیه کرده است.

«واشنگتن  پست» در گزارشى نوشت که «دونالد ترامپ» 
براى فرونشاندن تنش هاى اخیر با مسکو به صورت عمد 

هیچ اشاره اى به روسیه نکرد.
به گزارش میزان، پایگاه «واشنگتن پست» در گزارشى 
با اشاره به ســخنرانى رئیس جمهور آمریکا در مجلس 
نمایندگان نوشت:  دونالد ترامپ در بخش سیاست خارجى 
نخستین سخنرانى خود در کنگره هیچ اشاره  اى به دولت 

روسیه نکرد و تنها از اسرائیل، کانادا و ایران نام برد.
«واشنگتن پست» در این باره تصریح کرد: با اینکه روسیه 
یکى از چالشــى ترین موضوع سیاســت خارجى دولت 
ترامپ است اما حتى یک بار در سخنرانى وى نامى از این 

کشور برده نشد.
«واشــنگتن پســت» درباره چرایى این اقــدام ترامپ 
مى افزاید که نپرداختن به موضوع روسیه موجب مى شود 
تنش هاى اخیر که این موضوع براى کابینه نوپاى دونالد 

ترامپ به وجود آورده فروکش کند.
دونالد ترامپ دربخشى از سخنرانى خود در کنگره درباره 

اقدامات خود در حوزه سیاســت خارجى ضمن تأکید بر 
تالش براى استحکام اتحاد ناگسستنى آمریکا و اسرائیل 
اعالم کرد که براى مقابله با برنامه موشکى ایران نهادها 
و افرادى که در توســعه برنامه موشک بالستیک ایران 
نقش داشته اند، شناسایى و تحریم هایى علیه آنها اعمال 

شده  است.

«انریکه پنا نیتو» رئیس جمهور مکزیک با ســفیر جدید 
این کشور در آمریکا دیدار و به وى توصیه کرد سعى خود 
را بر برقرارى روابط جدید با دولت «دونالد ترامپ» رئیس 

جمهور آمریکا معطوف کند.
به گزارش خبرگزارى صدا و ســیما به نقل از خبرگزارى 
«شین هوا»، دفتر ریاست جمهورى مکزیک با انتشار بیانیه 
اى اعالم کرد رئیس جمهور به «جرونیمو گوتیرز فرناندز» 
سفیر جدید مکزیک در آمریکا گفت حفظ منافع و محترم 
شمردن حقوق اتباع مکزیک در آمریکا در اولویت قرار دارد.

بر اساس این گزارش، سفیر جدید مکزیک در آمریکا، پیش 
تر بین سال هاى 2003 تا 2006 معاون وزیر امور خارجه 

مکزیک در امور آمریکاى شمالى بوده است. 
وى همچنین در سمت معاون وزیر امور خارجه مکزیک 
در امور آمریکاى التین و حوزه کارائیب نیز فعالیت کرده 

است.
از زمان روى کار آمدن دونالد ترامپ و تصمیم وى براى 
احداث دیوار مرزى بین دو کشور ، روابط مکزیک و آمریکا 

وارد مرحله دشوارى شده است.

  وزارت امور خارجه کره جنوبى اعالم کرد: چنانچه موضوع تعلیق اعزام تورهاى 
گردشگران چینى به کره جنوبى صحت داشته باشــد، یکى از تأسفبار ترین 

اقدامات در روابط دو کشور توسط پکن صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، برخى منابع خبرى کره جنوبى پنج شنبه شب گذشته اعالم 
کردند که در پى بروز اختالف میان سئول و پکن در خصوص استقرار سامانه 
موشکى آمریکا موسوم به «تاد» در خاك کره جنوبى، آژانس هاى مسافرتى 
چین برنامه هاى مربوط به هماهنگ کردن تورهاى گردشگرى به مقصد کره 

جنوبى را به حالت تعلیق در آورده اند.
این اتفاق پس از آن رخ داد که «گروه الته» کره جنوبى به تازگى موافقتش را 
با در اختیار گذاشتن زمین گلف خود در منطقه «سئونگ جو» در نزدیکى شهر 

سئول به وزارت دفاع کره براى استقرار سامانه آمریکایى «تاد»، اعالم کرد.
وزارت امور خارجه کره جنوبى روز شنبه با صدور بیانیه اى در واکنش به تصمیم 
اخیر چین اعالم کرد: بسیار تأسفبار است که چین اتباع خود را در اقدامى تالفى 

جویانه از سفر به کره جنوبى باز مى دارد.
البته وزارت امور خارجه کره جنوبى بر اساس گزارش «یونهاپ»، تأکید کرد که 
هنوز نمى توان این موضوع را به طور 100 درصد تأیید کرد و این وزارتخانه به 

دنبال کسب اطالعات قطعى در این باره از چین مى باشد.
بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبى همچنین یادآور مى شود که چنانچه این 
مسئله صحت داشته باشد، ممنوعیت تأسفبارى از جانب پکن صورت گرفته 

است.
وزارت امور خارجه کره جنوبى در عین حال تأکید کرده است: نباید تحت هیچ 
شرایطى دست به اقداماتى زد که مانع تبادالت انسانى میان کشورها شود زیرا 

این اساس مناسبات دوجانبه را تشکیل مى دهد.
«یون بیونگ سه» وزیر خارجه کره جنوبى هم که به ژنو سفر کرده است، در 
سخنانى به این مسئله واکنش نشان داد و گفت: در حال بررسى این موضوع 

است تا مشخص شود تدابیر چین با مقررات بین المللى تناقض ندارد.
او تأکید کرد که در صورت صحت چنین تصمیمى از جانب چین، کره جنوبى 

نیز مقابله به مثل خواهد کرد.
گفتنى است، تقریباً نیمى از کل گردشگرانى که از کره جنوبى در خالل یکسال 
دیدن مى کنند از شهروندان چینى هستند و توقف ســفر آنها مى تواند فشار 

مضاعفى بر اقتصاد و بخش خدمات و گردشگرى این کشور وارد سازد.
در سال گذشته میالدى (2016) بیش از هشت میلیون چینى به کره جنوبى 
سفر کردند و درآمد حاصله از آن براى این کشور 9 میلیارد و 630 میلیون دالر 

اعالم شد.
کره جنوبى پیش تر نیز اعالم کرده بود چین به تالفى آرایش «تاد» در شــبه 
جزیره کره، بســیارى از مراودات تجارى، فرهنگى و هنرى خود با سئول را 
متوقف کرده و عالوه بر وضع تعرفه هــاى باالتر بر روى کاالهاى وارداتى از 
کره جنوبى، جلوى پخش سریال هاى محبوب کره اى را در تلویزیون مرکزى 

خود گرفته است.
استقرار سپر دفاع موشکى آمریکا موسوم به «تاد» در خاك کره جنوبى به بهانه 

مقابله با توانمندى هاى موشکى و تسلیحاتى کره شمالى، چند سالى موضوع 
مورد بررسى دو کشور بود تا اینکه در نهایت در ماه جوالى سال 2016 سئول 
و واشنگتن توافق کردند این سامانه تا پایان سال 2017 در منطقه اى واقع در 

300 کیلومترى جنوب شرق پایتخت کره جنوبى آرایش داده شود.
از همان زمانى که بحث استقرار این سامانه مطرح شد چین اعالم کرد به هیچ 
وجه با اجراى این برنامه موافق نیست و به سئول هشدار داد که روابط دو کشور 

را با استقرار «تاد» قربانى سیاست هاى نظامى واشنگتن نکند.
عالوه بر چین، روســیه نیز یکى از مخالفان سرسخت اســتقرار سامانه هاى 
«تاد» است که گفته مى شود ساخت شــرکت تسلیحاتى «الکهید مارتین» 

آمریکا ست.

واکنش شدید کره جنوبى به
 تدابیر تالفى جویانه چین

استرالیا سفرایش را از دیگر کشورها فرا مى خواند

نگرانى شهروندان اروپایى ساکن انگلیس از قوانین جدید مهاجرتى

جمعیت مسلمانان از مسیحیان پیشى مى گیرد

عضویت کره شمالى در سازمان ملل را 
تعلیق کنید

چرا ترامپ در سخنرانى کنگره به 
روسیه اشاره نکرد؟

مسئولیت جدید
 پرویز مشرف در دبى

انگلیس در اتحادیه اروپا 
جایى ندارد

توصیه هاى رئیس جمهور مکزیک



1212حوادثحوادث 2893یک شنبه  15اسفند  ماه 

چهل تکه

طبق فیلم ضبط شــده از دوربین خانه،    جام نیوز |
مادرى ظالم، 42 سیلى بر صورت نوزاد خود نواخت، رفتارى 
وحشیانه که دور از تصور بینندگان بود. تنها دلیل این عمل 
وحشیانه زن پس از بازجویى هاى پلیس، گریه پى در پى و 

بى امان کودك عنوان شد.
در این فیلم مشــمئز کننده که حدود پنج مــاه قبل از مادر 
قزاقستانى در آلماتى پایتخت این کشور گرفته شده زنى با 
نواختن ضربات سیلى پى در پى طفل بى دفاعى را مجبور به 
ساکت شدن مى کند. حاال پلیس پس از چندین ماه توانست 
مادر فرارى را در یکى از شهرهاى مرزى دستگیر و بخاطر 

عمل وحشیانه اش مجازات کند. 

یک اسب آبى محبوب مردم ال سالوادور که    فردا|
«گوستاویتو» نامیده مى شد، در باغ وحش ملى این کشور 
پس از آنکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، کشته شد و مردم 

این کشور را عزادار کرد.
اکنون پلیس و مقام هاى فدرال این کشور در جستجوى فرد 
یا افرادى هستند که شــبانه این حیوان را با بى رحمى و به 

قصد کشتن، زخمى کرده اند.
مقام هاى این کشــور، حمله به این حیوان را که محبوبیت 
زیادى داشــت و نماد باغ وحش این کشــور بــود کارى 
غیرانسانى و وحشیانه دانســته اند. کشته شدن گوستاویتو 
اسب آبى 15 ساله، بسیارى از اهالى ال سالوادور را غمگین و 

خشمگین کرده است .

مادر سهل انگار که براى شش دقیقه پسرهاى    انتخاب|
دوقلوى سه ســاله خود را در خانه تنها گذاشت و براى خریدن 
پودر ماشین لباسشویى به فروشگاه خواربارفروشى نزدیک خانه 
رفت، وقتى از خرید بازگشت با جسد غرق شده فرزندانش در 

ماشین لباسشویى رو به رو شد. 
پس از انتقال دوقلوها به بیمارستان جیپور گولدن در دهلى نو،  
اعالم شــد که هر دو به علت غرق شدگى فوت کرده اند. مادر 
آنها ادعا مى کند قبل از رفتن به بیرون، ماشین لباسشویى را از 
لباس پر کرده بوده و جایى براى رفتن بچه ها داخل آن نبوده و 
براى بازجوى پرونده سئوال است که اصًال چگونه دوقلوها به 
داخل ماشین رفته، در را به روى خود بسته اند و ماشین شروع 

به کار کرده است!

عزادارى یک کشور با رفتار وحشیانه مادر با نوزاد
قتل بى رحمانه حیوان

مرگ هولناك دو قلوها در 
ماشین لباسشویى 030201

  ایرنا | دختر بچه شش ســاله که در منطقه حسن 
 آباد جرقویه به داخل چاه آب هفت مترى سقوط کرده بود، 
به وسیله تکنسین هاى اورژانس 115 اصفهان و با کمک 

یکى از اهالى منطقه نجات یافت.
مدیر روابط عمومى مدیریت حوادث و فوریت  هاى پزشکى 
استان اصفهان گفت: روز سه  شنبه هفته گذشته تعدادى 
دانش  آموز دبســتانى همراه مربى خــود در حال تردد در 
خیابان بودند که یکى از دختربچه  ها به داخل چاه آبى هفت 

مترى سقوط کرد.
عباس عابدى افزود: محل این حادثه، خیابانى خاکى واقع 
در حسن  آباد جرقویه بود که سه حلقه چاه قنات در آنجا واقع 
شده و یک پایگاه فوریت  هاى پزشکى نیز در نزدیکى آن 
قرار دارد و درپى این حادثه مربى به پایگاه 115 مراجعه کرد 
و از وقوع این حادثه خبر داد.وى ادامه داد: تکنسین  هاى 
اورژانس همراه با تجهیزات تخصصى و طناب به سرعت 
در محل حادثه حاضر شــدند و یکى از اهالى محل که در 
آن حوالى بود، براى ورود به چاه اعالم آمادگى کرد و پس 
از وارد شدن با طناب، دختر بچه را به بیرون از چاه منتقل 
کرد.عابدى  اظهار داشت: تکنسین هاى اورژانس با انتقال 
کودك به داخل خودروى امدادى و انجام اقدامات درمانى 
اولیه روى این دختر که از ناحیه سر دچار مصدومیت شده 
بود وى را به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان منتقل کردند. 

پلیس آگاهى از مردم خواست    جام جم آنالین |
عامل خالى کردن حساب مشتریان بانک با مدارك جعلى 

را شناسایى کنند.
هجدهم آذرماه نماینــده حقوقى یکــى از بانک هاى 
خصوصى کشــور با مراجعه به دادسراى ناحیه 4 تهران 
و طرح شکایت با موضوع جعل و تحصیل مال از طریق 
نامشــروع عنوان داشــت که فردى اقدام به برداشت 
غیرمجاز از حساب دو تن از مشــتریان این بانک کرده 

است.
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع جعل و تحصیل 
مال از طریق نامشروع و به دستور بازپرس شعبه چهارم 
دادسراى ناحیه 4 تهران، پرونده در اختیار اداره سیزدهم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
نماینده حقوقى بانک پس از حضور در اداره ســیزدهم 

پلیس آگاهــى به کارآگاهــان گفت: شــخصى به نام 
«محسن» با مراجعه به شعبه این بانک در خیابان آیت 
و ارائه وکالتنامه اى مدعى شــد که از ســوى دو تن از 
مشتریان بانک داراى وکالتنامه اى است که به موجب آن 
صاحبان حساب اختیار برداشت وجوه خود را به او داده اند 
و به این حیله و ترفند، در چندین نوبت اقدام به برداشت 
وجوه از حساب این دو نفر مجموعًا به مبلغ 17 میلیون و 

200 هزار تومان مى کند.
در ادامه با مراجعه صاحبان حساب به بانک مشخص مى 
شــود که آنها چنین وکالتنامه اى را در خصوص اختیار 
برداشت وجوه از حســاب هاى بانکى به هیچ شخصى 

ارائه نکرده اند.
با آغاز تحقیقات، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهى 
با بررسى وکالتنامه صادر شده از سوى دفترخانه شماره... 

اطمینان پیدا کردند که اساساً چنین وکالتنامه اى از سوى 
دفترخانه مذکور صادر نشده؛ در ادامه، مشخصات درج 
شــده در داخل وکالتنامه تنظیمى به نام «محسن.ن»، 
بررسى و محل سکونت این شخص در محدوده میدان 
خراسان شناسایى و مشخص مى شود که این شخص 
اعتیاد شــدیدى به مصرف مواد مخدر داشته و مدارك 
شناسایى خود را در ازاى دریافت 200 هزار تومان براى 
تأمین هزینه مواد مصرفى خود به فرد ناشناسى فروخته 

است.
مرکز اطالع رسانى پلیس آگاهى تهران بزرگ با انتشار 

این خبر اعالم کرد: در ادامه رسیدگى به پرونده، تصویر 
متهم پرونــده از طریق دوربین هاى مداربســته بانکى 
شناسایى و دســتور انتشار بدون پوشــش تصویر این 
شخص از سوى مقام محترم قضائى صادر شده است لذا 
از شهروندانى که موفق به شناسایى تصویر این شخص 
شده و اطالعاتى در خصوص هویت، مخفیگاه و یا محل 
هاى تردد وى دارند درخواســت مى شــود تا اطالعات 
خود را از طریق شــماره تمــاس 51055513 در اختیار 
کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 

دهنـد.

  ایسنا | جلسه رسیدگى به پرونده قتل جوان 18 
ساله به صورت علنى در دادگاه کیفرى خراسان  جنوبى 
برگزار شد. در جلســه دادگاه، اولیاى دم مقتول، نماینده 

دادستانى و متهم پرونده حضور داشتند.
داریوش عباسى قاضى رسیدگى کننده به پرونده در ابتدا 
گفت: در تیر ماه سال 94، چهار نفر با برنامه ریزى قبلى 
به بهانه گرفتن بنزین با سر و صورت پوشیده به متهم و 

باجناقش حمله ور شدند.
وى ادامه داد: مقتول که یکى از این چهار نفر بوده، طى 

درگیرى با قاتل، از ناحیه شکم دچار جراحت مى شود.
قاضى عباسى گفت: بر اساس اظهارات پزشکى قانونى، 
علت فوت مقتول که جوانى 18 ساله بوده، پارگى قلب و 

ریه بر اثر ضربه شدید اعالم شده است.
قاضى رسیدگى کننده به پرونده از «ن.م» متهم پرونده 

خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.
متهم در دفاع از خود گفت: شــبى در تیر ماه ســال 94 
براى آبیــارى همراه با باجناقم به زمیــن زراعى برادرم 
رفته بودیم که بعد از چند ســاعت کار، فردى با صورت 
پوشیده درخواســت بنزین کرد و وقتى با پاسخ منفى در 
برابر درخواست خود مواجه شــد، همراه سه نفر دیگر به 

ما حمله  کردند.

متهم پرونده تصریح کرد: این چهار نفر بدون هیچ دلیلى 
با عصبانیت به ســمت من و باجناقم حمله ور شدند و ما 

راهى جز دفاع از خود نداشتیم.
«ن.م» با اشــاره به اینکه در دفاع از خود ضرباتى را به 
مقتول وارد کــرده ، گفت: بر اثر ضرباتــى که به مقتول 
زدم وى مصدوم و راهى بیمارستان شد و در بیمارستان 

جان داد.
مرادى وکیل مدافع متهم در جلسه دادگاه با ارائه دفاعیات 

خود، موضوع دفاع مشروع را بیان کرد.
در پایان جلسه دادگاه عنوان شــد که رأى ظرف هفته 

جارى اعالم مى شود.

فرماندهى انتظامى شهرستان پیشوا خبر کودك ربایى 
در شهرك هاى پیشوا را شایعه دانست.

به گــزارش مهــر، ســرهنگ مصطفــى علیزاده 
اظهار داشــت:کودك ربایى و دانش آمــوز ربایى در 
شهرك هاى باالى پیشوا توســط باند تبهکاران از 
اساس دروغ و حاصل خیال پردازى عده اى در فضاى 

مجازى و بین مردم است.
وى ضمن اعالم برخورد قاطع با شایعه پراکنان و برهم 
زنندگان آرامش جامعه افزود: به دلیل اینکه امنیت و 
آرامش مردم براى ما اهمیت دارد با شایعه پراکنان به 

شدت برخورد خواهد شد.
فرماندهى انتظامى شهرســتان پیشوا این دروغ ها را 
مغرضانه خواند و گفت: روزهاى پیش نیز شایعه کرده 
بودند که شیشه هاى تعداد زیادى خودرو در شهرستان 
پیشوا شکســته شده اســت.این مســئول از مردم 
خواست به این شایعات توجه نکنند و اخبار موثق را از 
رسانه هاى معتبر دریافت کنند.گفتنى است از سوى 
 برخى افراد شــایعه کودك ربایى و دانش آموز ربایى 
براى فــروش کلیه بچه ها در شــبکه هاى مجازى 

منتشر شده است.

فرمانده انتظامى چادگان گفت: جسد زنى 60 ساله 
در رودخانه زاینده رود چادگان پیدا شد.

به گزارش جام جم آنالین، مسعود قرقانى در گفتگو 
با فارس اظهار داشت: روز جمعه 6 اسفندماه سال 
جارى شاهد حادثه ناگوارى در سطح رودخانه زاینده 
رود چادگان بودیم به طورى که یک زن 60 ســاله 
اهل شهر اصفهان بدون هماهنگى و اطالع خانواده 
و به جهت اختالل حواس در حاشیه رودخانه غرق 

شده و جان خود را از دست داد.
وى افزود: جسد این زن توسط نیروهاى پایگاه امداد 
و نجات ساحلى جمعیت هالل احمر چادگان از آب 

بیرون کشیده و تحویل خانواده شد.
فرمانده نیروى انتظامى چــادگان تصریح کرد: با 
توجه به فرا رسیدن ایام تعطیالت نوروزى و حضور 
مسافران و گردشگران در شهرستان چادگان توصیه 
مى شود در  حاشیه رودخانه نکات ایمنى را رعایت 

کنند تا شاهد حوادت تلخ نباشیم.

خالى کردن حساب 
مشتریان بانک با 
وکالتنامه جعلى

رسیدگى به پرونده قتل جوان 18 ساله
 در دادگاه کیفرى

نجات کودك 6 ساله از عمق چاه آب 7 مترى

کشف جسد زن 60 ساله 
در زاینده رود

کودك ربایى براى فروش 
کلیه در پیشوا تکذیب شد

فرماندار باغملک جزئیات درگیرى خونین جمعه شــب 
در روستاى پتک از توابع این شهرستان را تشریح کرد.

سید مجید صالحى روز شــنبه در گفتگو با ایرنا اظهار 
داشت: در این درگیرى که از ساعت23و30دقیقه جمعه 

شب رخ داد سه نفر کشته و یک نفر مجروح شد.
وى گفت: این درگیرى بین دو طایفه محمدى و موسایى 
رخ داد که سه نفر از طایفه محمدى کشته و یک نفر از 

آنان زخمى شد.
فرماندار باغملک در ادامه افزود: کشــته شدگان شامل 
سه مرد 40، 35 و 26 ساله مى باشند و فرد مجروح نیز در 

بیمارستان تحت درمان قرار دارد.
وى گفت: تعدادى از افراد طایفه محمدى در روســتاى 
دو گچه این شهرستان با هم نشستى در زمینه بررسى 
اختالفات با طایفه موسایى برگزار کرده بودند که پس 
از اتمام جلســه چهار نفر از آنان که براى رفتن به منزل 
سوار بر یک دستگاه خودروى سوارى شده بودند توسط 
افرادى از طایفه موســائى مورد حمله مســلحانه قرار 

گرفتند.
صالحى اذعان داشــت: در این حمله مســلحانه چهار 
سرنشــین خودروى یاد شــده مورد اصابت گلوله قرار 
گرفتند که دو نفر از آنان در دم کشــته شده و یک نفر 
از آنان در بیمارســتان به دلیل شــدت جراحات وارده 

فوت کرد.
به گفته وى نیروهاى انتظامى بالفاصله در محل حاضر 

شده و امنیت را در محل حاکم کردند و تا کنون هم در 
این منطقه مســتقر هســتند و تمامى ترددها را کنترل 

مى کنند.
فرماندار باغملک اظهار داشت:کار شناسایى و دستگیرى 

قاتل یا قاتلین این حادثه توســط نیروهاى انتظامى و 
امنیتى این شهرستان آغاز شده است.

وى افزود: به منظور حفظ جــان دانش آموزان به دلیل 
درگیرى هاى احتمالى تمامــى مدارس منطقه پتک از 

توابع این شهرستان در روز شنبه تعطیل اعالم گردید.
درگیــرى دو طایفه محمــدى و موســایى در منطقه 
روســتایى پتــک از توابــع شهرســتان باغملک از 
هشــت ســال پیش بر ســر زمین هاى کشــاورزى 
آغاز شــده و تا کنــون 16 نفــر از دو طایفه کشــته

 شده اند.
درگیرى بین دو طایفه محمدى و موســایى در هشتم 
اسفند ماه ســال جارى به کشته شدن یک مرد جوان از 

طایفه محمدى منجر شد.
درگیرى این دو طایفه در شــهریور ماه سال پیش نیز 
منجر به کشته شــدن 9 نفر و زخمى شدن 20 نفر از دو 

طرف درگیرى شد.
تالش هــا بــراى صلح و آشــتى توســط بــزرگان 
و ریــش ســفیدان منطقــه تــا کنــون نتیجــه اى 
نداده اســت و همــواره این تنــش ها رو بــه فزونى

 است.
بر اساس این گزارش، طایفه محمدى پس از درگیرى 
اولى که منجر به قتل چندین نفر شــده بود، روســتاى 
پتک و خانه هاى خود را ترك و به روســتاهاى اطراف 
رامهرمــز و آبگرمک نقل مکان کردنــد که تعدادى از 
منازل آنها توسط افرادى از طایفه مخالف خود به آتش 

کشیده شدند.
شهرســتان باغملک در شــرق خوزســتان واقع شده 

است.

فرمانده انتظامى استان سیستان و بلوچستان گفت: بامداد 
امروز(جمعه) با تالش یگان هاى اطالعاتى و عملیاتى 
پلیس، فردى که به دلیل اختالفات خانوادگى، معلمى را 

در شهرستان سراوان با شــلیک گلوله به قتل رسانده 
بود، دستگیر شد.

به گزارش  میزان، سردار حســین رحیمى اظهار 
داشت: در پى قتل مسلحانه معلمى در شهرستان 
سراوان در تاریخ پنجم اســفند ماه سال جارى 
بررســى موضوع به طور ویژه توسط کارآگاهان 

پلیس آغاز شد .
وى افزود: کارآگاهان پلیس پس از وقوع این قتل با 

پایش هاى میدانى، ســر نخ هایى از اختالفات قومى و 
خانوادگى در وقوع این قتل به دست آوردند و در ساعات 
اولیه هویت قاتل فرارى را که از بســتگان مقتول بوده 

شناسایى کردند.
این مقام ارشــد انتظامى با اشــاره به اینکه قاتل داراى 
سوابق کیفرى از جمله اعتیاد به مواد مخدر و سرقت بوده، 
تصریح کرد: در تعاقب اقدامات فنى و اشراف یگان هاى 
اطالعاتى پلیس، تمام محل هاى تردد احتمالى این 
قاتل مسلح به طور نامحسوس تحت نظر قرار گرفت 
و بامداد امروز(جمعه) در منزلى در حاشیه شهرستان 
سراوان به همراه فردى که در اختفاى وى همکارى 

داشته بود، در عملیاتى غافلگیرانه دستگیر شد.
به گزارش پایگاه خبرى پلیــس، رحیمى خاطر 
نشان کرد: متهم در تحقیقات تخصصى کارآگاهان 
پلیس به انجــام قتل این معلــم اعتــراف و انگیزه 
خود از قتل را اختالفــات خانوادگى بــا مقتول عنوان

 کرد.

جزئیات درگیرى خونین در خوزستان

2 طایفه  به جان هم افتادند

قاتل معلم سراوانى 
دستگیر شد
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ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970370801555 شماره پرونده: 9409980365600100 
شماره بایگانى شــعبه: 950661 تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده: 1- آقاى 
جواد نصر فرزند مرتضى با وکالت آقاى افراسیاب کرمى مفرد فرزند درویشعلى به 
نشانى اصفهان- اصفهان- دروازه شیراز اول خ هزارجریب نبش بن بست پویان 
ساختمان فراز ط 5 واحد 38 و با وکالت خانم زهرا شیخ فرزند اکبر به نشانى نجف 
آباد خیابان 15 خرداد مرکزى نبش کوچه گل دفتــر وکالت آقاى حمزه داودى 
2- آقاى آرش پاکزاد فرزند على محمد، با وکالت آقاى بهزاد ایزدى فرزند ضیااله 
به نشانى اصفهان- اصفهان فلکه ارتش ابتداى خ وحید نبش خ حسین آباد مجتمع 
تجارى عسگرى ط 2 واحد 7، 3- آقاى رهام عبدیان فرزند خداداد با وکالت آقاى 
مهدى لطف اله خواجوئى فرزند على به نشــانى اصفهان- خ نیکبخت مجتمع 
ادارى نیکبخت ط 4 واحد 111. تجدیدنظر خوانــده: 1- آقاى احمد صدرالدین 
فرزند على، به نشانى: شهرستان اصفهان – خ 5 رمضان- کوچه سعادت پالك 
2 طبقه همکف 2- آقاى داریوش ابراهیمى فرزند اســفندیار، به نشانى مجهول 
المکان. تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 950304 صادره از شعبه 105 دادگاه 
کیفرى 2 اصفهان. گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده و انجام مشاوره 
ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا 
راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص تجدیدنظر خواهى آقاى جواد نصر فرزند 
مرتضى با وکالت خانم زهرا شیخ و افراسیاب کرمى از حیث محکومیتش به تحمل 
یکسال حبس تعزیرى و رد 47 میلیون تومان وجه نقد در حق آقاى پاکزاد به جهت 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشــروع و تجدیدنظر خواهى آقاى آرش پاکزاد با 
وکالت آقاى بهزاد ایزدى به عنوان شاکى از جهت میزان رد مالى که آقاى عبدیان 
و آقاى جواد نصر باید در حق وى کارسازى نمایند و همچنین از حیث برائت آقاى 
احمد صدرالدین به عنوان دالل سیار مشــاور امالك و تجدیدنظرخواهى آقاى 
رهام عبدیان فرزند خداداد از حیث محکومیتش به تحمل 5 سال حبس تعزیرى 
براى اتهام فروش مال غیر و رد مبلغ 276 میلیــون تومان وجه نقد در حق آقاى 
آرش پاکزاد و پرداخت همین مبلغ جزاى نقدى در حق دولت همگى نســبت به 
دادنامه شماره 304 مورخ 1395/2/13 صادره از شعبه 105 دادگاه کیفرى دو شهر 
اصفهان که به جهت شــکایت آقاى آرش پاك زاد فرزند على علیه آقایان رهام 
عبدیان فرزند خداداد و داریوش ابراهیمى فرزند اسفندیار و احمد صدرالدین و جواد 
نصر دائر بر اتهامات فوق اصدار یافته است به این شرح که شاکى با خرید عادى 
یک قطعه زمین به متراژ 1520 متر در خیابان نظــر غربى اصفهان به مبلغ یک 
میلیارد و هشتصد میلیون تومان در تاریخ 1391/5/17 از آقاى رهام عبدیان که 
وى نیز همین زمین را در سال 1388 به موجب سند عادى دیگرى از آقاى داریوش 
ابراهیمى فرزند اسفندیار که اینک مجهول المکان و متوارى است و به نحو غیابى 
محکومیت یافته به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان خریده است آقاى 
احمد صدرالدین دوست و معرف خریدار آقاى پاکزاد و آقاى جواد نصر نیز نماینده 
و دوست آقاى عبدیان واسطه و دالل این معامله بوده اند پس از آنکه انتقال سند 
به خریدار فعلى صورت نمى گیرد وى مبادرت به طرح شکایت مى نماید که منجر 
به دادنامه معترض عنه مى شود دادگاه نظر به اینکه رسیدگى در مرحله تحقیقات 
مقدماتى و دادگاه بدوى برابر اصــول قانونى صورت گرفته و از طرف تجدیدنظر 
خواهان دلیلى که موجبات تزلزل دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است از طرفى 
به نظر دادگاه خریدار جدید با علم و اطالع از اینکه اسناد و مباعیه نامه هاى عادى 
در ید آقاى رهام عبدیان فاقد ارزش قانونى و شرعى بوده زیرا که آقاى داریوش 
ابراهیمى با جعل وکالت نامه عادى به تاریخ 1371/6/31 در دفترخانه شماره 43 
فارس و تهیه مبایعه نامه عادى مجعول بدون تاریخ منتســب به مالک آن آقاى 
اسماعیل مسى که در سال هاى قبل فوت شده است ملکى که در سال 1388 به 
مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان ارزش داشته را پس از سه سال و نیم با 
لحاظ نمودن ارزش افزوده و تورم حاکم بر امالك در آن سال ها با همان قیمت در 
سال 1391 خریدارى مى نماید و آقاى عبدیان که حدود دویست  میلیون تومان 
را بابت ثمن این ملک به آقاى ابراهیمى پرداخته متوجه مى شــود که این نقل و 
انتقاالت فاقد اثر قانونى بوده براى خالصــى خود از این موضوع و نجات از آن با 
همکارى آقاى ابراهیمى و جواد نصر ملک را با علم به موضوع آن به شاکى مى 
فروشد و شاکى از کل مبلغ مبایعه نامه مبلغ 276 میلیون تومان به آقاى عبدیان 
مى پردازد لذا به نظر این دادگاه موجبات نقض دادنامه فراهم نیســت و با عنایت 
به نقش آقاى عبدیان مجازات 5 ســال حبس را متناسب با اقدامات وى ندانسته 
مســتنداً به ماده 457 از قانون آئین دادرسى کیفرى حبس آقاى رهام عبدیان به 
یکسال تقلیل مى یابد. و مســتنداً به بند الف از ماده 455 از قانون آئین دادرسى 
کیفرى با اصالح به عمل آمده و نتیجتًا حکم به تائید دادنامه معترض عنه صادر 
و اعالم مى گردد. راى صادره قطعى است. م الف: 38358  امانى رئیس شعبه 23 

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان/12/463

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100354707776 شماره پرونده: 9409989022500485 
شماره بایگانی شعبه: 951601 شاکى خداداد داودى دادخواستى به طرفیت 
متهم مجتبى گودرزى فرزنــد مصطفى به اتهام خیانــت در امانت تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که جهت رســیدگی به 
شــعبه 121 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (121 جزایى سابق) واقع در 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل 
استان اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 225  ارجاع و به کالسه ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/01/29 ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس 
از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 38499 شعبه 121 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (121 

جزایى سابق)/12/459

احضار
 سید محسن پوراحمدى فرزند ســید مصطفى موضوع شکایت شرکت توسعه 
مجتمع هاى ســیاحتى ورزشى سپاهان در پرونده شــماره 940301ب16 این 
شــعبه به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس 
ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شــما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت 
مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 38481 شعبه 16 بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/449

احضار
خانم الینا بدرانى فرزند یوسف موضوع شکایت آذین مبلغ ناصرى فرزند حسینعلى  
در پرونده شماره 951314 -16 ب  این شعبه به اتهام کالهبردارى تحت تعقیب 
قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما 
ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر 
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م 
الف: 38394 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/425

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100354507808 شماره پرونده: 9509980359501200 
شماره بایگانی شــعبه: 951614 شــاکى آقاى ســعید عادل پور فرزند عدنان 
شکایتى علیه 1- امیرحســین مظاهرى پور 2- فرهاد سلیمانى دائر بر مشارکت 
در کالهبردارى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع 
در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستري کل 
استان اصفهان- طبقه 2  اتاق شــماره 222  ارجاع و به کالسه 951614 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/12 و ساعت 11 تعیین شده است. و نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر 
مى شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 38403 شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 

جزایى سابق)/12/427

ابالغ
شماره درخواست: 9510460359400043 شماره پرونده: 9509980359401370 
شماره بایگانی شــعبه: 951401 موضوع: ابالغ به محمدمهدى فرزند قربانعلى 
آگهى ابالغ به شــخص فوق الذکر به اتهام جعل، اســتفاده از ســند مجعول و 
کالهبردارى حسب شکایت بهروز شــکوهى پور از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 951401 ب 15 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به وى به واسطه 
نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجراي ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفري جدید مراتب به وى ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادســراي عمومی و انقالب اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ نشر آگهی هزینه توسط دادگسترى کل استان اصفهان پرداخت مى گردد. 
م الف: 38426 شعبه 15 بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع 1)/12/430

ابالغ 
شماره درخواست: 9510460359400044 شماره پرونده: 9509980359400649 
شماره بایگانى شــعبه: 950660 موضوع: ابالغ به حسام توکلى آغچغلو فرزند 
ایمان آگهى ابالغ به شــخص فوق الذکر بــه اتهام نرســاندن کاال به مقصد 
حسب شکایت صادق صالحى آالشــتى از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
950660ب15 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به وى به واسطه نامعلوم 
بودن محل اقامت او ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون 
آیین دادرســى کیفرى جدید مراتب به وى ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ 
انتشار آگهى در شعبه 15 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ نشر آگهى هزینه توسط دادگسترى کل استان اصفهان پرداخت مى گردد. 
م الف: 38428 شعبه پانزدهم بازپرســى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/12/431

احضار
در پرونده کالسه 951447 شعبه دادسراى عمومى و انقالب اصفهان شکایتى 
علیه آقاى بهرام شالوعلى مددى فرزند روشن على دایر بر توهین و تهدید، ایراد 
ضرب و جرح عمدى مطرح نموده که در جهت رســیدگى به این شــعبه ارجاع 
گردید؛ نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد، حسب ماده 73 قانون آئین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا متهم از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. 
در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 38429 

شعبه 18 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان/12/432

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغنامه: 9510100368106137 شماره پرونده: 9009983757300529 
شماره بایگانی شعبه: 951161 شاکى بانک ملى شکایتى علیه متهم قنبرعلى 
راعى دهقى به اتهام کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان استان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال چهارراه نظر مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر 
استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9309983635600609 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/05/23 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم و شکایت شــاکى و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جرایدکثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 38358 شــعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان/12/433

ابالغ
شماره نامه: 9510110359901040 شــماره پرونده: 9509980359901299 
شماره بایگانی شعبه: 951341 نظر به اینکه در پرونده کالسه 951341 ب 20 
آقاى محمدرضا على اکبرى فرزند على متهم اســت به خیانت در امانت حسب 
شکایت آقاى مرتضى سلطانى آفرانى فرزند عباس که به واسطه مجهول المکان 
بودن و عدم دسترســى جهت ابالغ به نامبرده میسر نمى باشد لذا مقتضى است 
دستور فرمایید برابر ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفري متهم ظرف یکماه از 
تاریخ نشر آگهی در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار به این شعبه مراجعه نماید 
درج و نسخه اى از روزنامه را جهت بهره بردارى قضایى به این مرجع ارسال نمایند 
ضمنًا حضور متهم جهت اداى توضیح در این شعبه الزامى است. م الف: 38432 

شعبه 20 بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان/12/434

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100354308100 شماره پرونده: 9509980360000413 
شماره بایگانی شعبه: 951431 شاکى آقاى اصغر سى متى شکایتى به طرفیت 
آقاى علیرضا هادى بــه اتهام انتقال مال غیر تقدیــم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفرى 
دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگســتري کل اســتان اصفهان طبقه 4  اتاق 458  ارجاع و به کالســه 
951431 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/3/8 ساعت 9 صبح 
تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى 
و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 38519 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (117 جزایى 

سابق)/12/460

احضار
 1- بهاره امدادى علمدارى فرزند حســن 2- مهدى محمدپــور فرزند محمد 
موضوع شــکایت عبدالحســین نصیرى فرزنــد غالمعلى در پرونده شــماره 
951517ب16 این شعبه به اتهام هر 2 مشارکت در کالهبردارى تحت تعقیب 
قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما 
ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر 
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م 
الف: 38490 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/451

احضار
 1- امیرحســین مظاهرى پور فرزند عبداله 2- سید حســن آقازاده فرزند سید 
رسول موضوع شکایت رسول کاشى فرزند اکبر در پرونده شماره 951264 ب16 
این شعبه به اتهام هر 2 مشــارکت در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید. به 
این وسیله براساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس 
از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 38485 
شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/12/448

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100353806683 شماره پرونده: 9509980358101278 
شماره بایگانی شعبه: 951546 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: شیرآقا محمدى 
فرزند محمد به نشــانى: اصفهان- نجف آباد فلکه دانشــگاه خ دانشگاه، تاریخ 
حضور: 1396/02/04 دوشــنبه ســاعت: 9:30 محل حضــور: اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان- 
طبقه 3  اتاق شــماره 310، در خصوص شــکایت هوال خانى علیه شــما  در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شــعبه حاضر شــوید. (متهم مجهول 
المکان اســت). م الف: 38526 شــعبه 112 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان

 (112 جزایى سابق)/12/455

ابالغ  
شماره درخواست: 9510460365600032 شماره پرونده: 9509980365601852 
شماره بایگانى شعبه: 951874 پیشــنویس آگهى ابالغ صفیه نوروزى به اتهام 
خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشــروع و...، از طرف این دادســرا 
در پرونده کالســه 951874 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه بواســطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت بدینوســیله در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرســى در امور کیفــرى مراتب به نام بــرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه 37 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عــدم حضور پس 
از یک مــاه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونــى معمول خواهد شــد. م الف: 
38456 شــعبه 37 دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)/12/435

ابالغ وقت رسیدگى 
شماره ابالغنامه: 9510100368106138 شماره پرونده: 9009983757300529 
شماره بایگانی شعبه: 951161 شاکى بانک ملى شکایتى علیه متهم جعفر راعى 
دهقى به اتهام کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان استان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان چهارباغ باال چهارراه نظر مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر استان 
اصفهان ارجاع و به کالســه 9309983635600609 ثبــت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/05/23 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم و شکایت شــاکى و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جرایدکثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 38373 شــعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان/12/415

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100353806662 شماره پرونده: 9509980358600465 
شماره بایگانی شعبه: 951346 مشــخصات ابالغ شونده حقیقی: مهدى کیانى 
فرزند عباس به نشانى: اصفهان- اصفهان- خ امام سجاد ك ش جواد یارى بن 
نســیم پ 22، تاریخ حضور: 1396/02/04 دوشنبه ساعت: 8:00 محل حضور: 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 310، در خصوص شکایت مهدى سهرابى علیه 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. (متهم مجهول 
المکان است). م الف: 38525 شعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (112 

جزایى سابق)/12/456

ابالغ  
شماره درخواست: 9510460365600031 شماره پرونده: 9509980365601694 
شماره بایگانى شعبه: 951715 پیشنویس آگهى ابالغ حسن رنجبران لودریچه 
به اتهام بى احتیاطى در رانندگى نتاهى به ایــراد صدمه بدنى غیرعمدى و...، از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 951715 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجراى 
ماده 174 قانون آیین دادرســى در امور کیفرى مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه 37 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب 
جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 38455 شعبه 
37 دادیارى دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

سه)/12/436

احضار
 1- فاطمه آشناپسند  2- زهرا رضائى فر فرزند رضا  موضوع شکایت فرزانه مرى 
فرزند خداداد در پرونده شماره 951346ب16 این شعبه به اتهام هر 2 مشارکت 
در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
این شعبه حاضر شــوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رســیدگى و اظهار نظر مى شود. م الف: 38400 شــعبه 16 بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/418

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100354308117 شماره پرونده: 9509980362600595 
شماره بایگانی شعبه: 951201 شاکى خانم رقیه علوى شکایتى به طرفیت آقاى 
سیدعباس حســینى به اتهام ترك انفاق تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 4  اتاق 458  ارجاع و به کالســه 951201 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/3/3 ساعت 11 تعیین شده است که به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواســت شــاکى و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرســی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 38522 شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 

جزایى سابق) /12/457

احضار
1- اعظم على مددى 2- حسین پاشاپور موضوع شکایت سیدمحمد قیومى در 
پرونده شماره 951515 ب 16 این شعبه به اتهام هر 2 مشارکت در کالهبردارى 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براســاس ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر 
شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر 
مى شود. م الف: 38396 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/422

احضار
اصغر نورى کوهبنانى فرزند حسین موضوع شکایت عباس شجاعى فرزند رضا  
در پرونده شماره 951498 ب 16 این شعبه به اتهام کالهبردارى رایانه اى تحت 
تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به 
شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در 
غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. 
م الف: 38395 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/424

احضار
1- فرهاد بخشى نژاد سیدآبادى فرزند حسینعلى 2- على پوررحیمى سیقالنى 
فرزند رضا موضوع شکایت عبدالکریم کریمى فرزند حیدرعلى در پرونده شماره 
950594 ب 16 این شعبه به اتهام هر 2 مشارکت در کالهبردارى تحت تعقیب 
قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما 
ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر 
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م 
الف: 38397 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/421

احضار
کمیل ترکان فرزند مجید در پرونده شــماره 950591 ب 16 این شعبه به اتهام 
کالهبردارى موضوع شکایت هاجرالسادات حسینى دولت آبادى فرزند سید احمد 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براســاس ماده 174 قانون آیین دادرسى 
کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر 
شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهارنظر 
مى شود. م الف: 38398 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/420

احضار
1- سئودا ســیارى فرزند مقصود 2- رقیه ســیدآبادى فرزند حبیب ا... موضوع 
شکایت محمود محمدشــریفى فرزند نصرا... در پرونده شماره 950579 ب 16 
این شعبه به اتهام هر 2 مشــارکت در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید. به 
این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس 
از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رســیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 38399 
شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/12/419

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100354308071 شماره پرونده: 9509980360400097 
شماره بایگانی شعبه: 951395 شــاکى آقاى مظفر غالمى شکایتى به طرفیت 
آقاى اسداله امینى به اتهام غصب عنوان تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل 
اســتان اصفهان طبقه 4  اتاق 458  ارجاع و به کالســه 951395 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/3/3 ســاعت 10:30 تعیین شده است که به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 349 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 متهم پس از اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 38521 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(117 جزایى سابق)/12/458
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فقدان سند مالکیت
شــماره: 951218641206395- 1395/11/7 چون خانم احترام مهدیه نجف آبادى فرزند غالمرضا به 
استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدندکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالك (38 و 32 و 31 و 104/28) باقیمانده واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که در صفحه 133 دفتر 416 ذیل ثبت 101000 و سند مالکیت 076370 که بنام نامبرده ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند قطعى دفترخانه نجف آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3332 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/11/541 
فقدان سند مالکیت

شماره: 951218641206395- 1395/11/6 چون آقاى محمدرضا درى نجف آبادى فرزند محمدحسن 
به استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدندکه سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك (38 و 32 و 31 و 104/28) باقیمانده واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که در صفحه 70 دفتر 416 ذیل ثبت 10958 و سند مالکیت 076369 که بنام نامبرده ثبت و 
سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند قطعى دفترخانه نجف آباد به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3331 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/11/542 
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 1395/03/340016  نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 5079 واقع در 
اردستان یک اصلى دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام رضا 
جهرامیان فرزند حسن در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى به علت اشتباه در آگهى تحدیدى 
بایستى تجدید گردد اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/1/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 459 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردستان/12/373

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100352209202 شماره پرونده : 9509980352201108 شماره بایگانی شعبه: 
951147 خواهان سید مهدى صالحى ابرى دادخواســتی به طرفیت خواندگان: امیر داورى و عبدالکریم 
داودى به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی(حقوقی) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 3  اتاق شــماره 354 ارجاع و به کالســه 9509980352201108 ثبــت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/02/18 و ســاعت 09:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 38554 شعبه 22  دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/12/401
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970352201318 شــماره پرونده: 9509980352200337 شماره بایگانى شعبه: 
950342 خواهان: خانم مرضیه قوامى نژاد فرزند حسین به نشانى اصفهان خ 22 بهمن کوچه شهید عابدى 
شماره 6 بن بست سپهر بین پالك 34 و 32 تلفن 09138045044 خوانده: آقاى سید مهدى مرتضوى به 
نشانى اصفهان خیابان شریف واقفى خیابان آیت اله ابوالحســن اصفهانى کوچه زاللى (22) جنب مسجد 
الزهرا بن بست کریمى منزل شخصى پالك 150-152. خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- دستور 
موقت 3- استرداد الشه چک. گردشکار: دادگاه با بررســى اوراق پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دادخواســت خانــم مرضیه قوامى نژاد فرزند 
حسین به طرفیت آقاى سید مهدى مرتضوى به خواسته استرداد الشــه چک به شماره 349376 به مبلغ 
800000000 ریال عهده بانک ملى ایران خمینى شهر و هزینه دادرسى باتوجه به متن دادخواست تقدیمى 
و فتوکپى مصدق مدارك اســتنادى و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى جهت دفاع از خود اقدامى ننموده 
و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان مقرون به واقع و موجه بوده و مستنداً به مواد 192 و 199 و 303 و 
305 و 306 و 502 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسى مدنى مصوب 1379 و مواد 265 و 301 از قانون مدنى 
خوانده به استرداد الشه چک فوق الذکر به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 28196000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى و ظرف 20 روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

مى باشد. م الف: 38552 شریفى رئیس شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/12/402 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106836508711 شماره پرونده: 9509986836501412 شماره بایگانى شعبه: 
951627 نظر به اینکه آقاى سید مجید امامى دادخواستی به طرفیت سهیال میرمحمدصادقى مبنى بر تجویز 
ازدواج مجدد به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگی مورخ 96/2/10 ساعت 12 ظهر تعیین 
گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید واال دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت 
ضمنًا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و آن 

را اخذ نمایید. م الف: 38551 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/12/403
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106836508666 شماره پرونده: 9509986836501266 شماره بایگانى شعبه: 
951454 نظر به اینکه خانم اعظم صالحى قلعه ناظر دادخواستی به طرفیت رسول صالحى مبنى بر طالق به 
این دادگاه خ میرفندرسکى (خ میر) حدفاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2 
اتاق 203   تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگی مورخ 96/2/10 ساعت 8 صبح تعیین گردیده لذا مقتضى 
است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید واال دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت ضمنًا نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. م الف: 

38550 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/12/404
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106836508663 شماره پرونده : 9509986836501275 شماره بایگانی شعبه: 
951469 نظر به اینکه خانم روح انگیز اسماعیلى دادخواستى به طرفیت رسول مرشدى مبنى بر طالق به 
درخواست زوجه به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگى مورخ 96/1/30 ساعت 8 صبح تعیین 
گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید واال دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت 
ضمنًا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و آن 
را اخذ نمایید. اصفهان خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید 
قدوسى- طبقه 2- اتاق 203. م الف: 38549 شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى)/12/405
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106836508649 شماره پرونده : 9509986836501038 شماره بایگانی شعبه: 
951179 نظر به اینکه خانم خدیجه موسویان دادخواســتى به طرفیت على مدد حسینى مبنى بر طالق به 
این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رســیدگى جهت استماع شهادت شهود مورخ 96/1/29 ساعت 8 
صبح تعیین گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید واال دادگاه تصمیم خود را 
خواهد گرفت ضمنًا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت تمایل به دفتر شعبه 
مراجعه و آن را اخذ نمایید. اصفهان خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع 
قضایى شهید قدوســى- طبقه 2- اتاق 203. م الف: 38547 شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى)/12/406
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106836508641 شماره پرونده : 9509986836501123 شماره بایگانی شعبه: 
951286 نظر به اینکه خانم سمانه فالح دار فرزند علیرضا دادخواستى به طرفیت سید صالح حکاك فرزند 
مهدى مبنى بر طالق به درخواســت زوجه به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رســیدگى مورخ 
96/1/28 ساعت 8 صبح تعیین گردیده لذا مقتضى اســت در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید واال 
دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت ضمناً نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت 
تمایل به دفتر شعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. اصفهان خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 203. م الف: 38546 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/12/407
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106836508701 شماره پرونده : 9409986836500469 شماره بایگانی شعبه: 
941026 نظر به اینکه خانم راضیه عینى دادخواستى به طرفیت مســلم قاسمى مبنى بر مطالبه مهریه به 
این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگى مورخ 96/1/27 ساعت 9 صبح تعیین گردیده لذا مقتضى 
است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید واال دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت ضمنًا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت تمایل به دفتر شــعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. 
اصفهان خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 
2- اتاق 203.  م الف: 38545 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/12/408

ابالغ
شماره ابالغنامه: 9510106836508815 شماره پرونده : 9509986836500708 شماره بایگانی شعبه: 
950810 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950810خ5 موضوع دادخواست خانم محدثه پوالدرنگ به طرفیت 
محمد فروتنى با موضوع طالق به درخواســت زوجه، قرار ارجاع امر به داورى صادر گردیده است لذا بدین 
وسیله به آقاى محمد فروتنى ابالغ مى گردد ظرف مهلت یک هفته داور خود را به این دادگاه معرفى نمایید 
واال دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد گرفت. اصفهان خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 203.  م الف: 38544 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/12/409
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100352209228 شماره پرونده: 9409986796301391 شماره بایگانی شعبه: 
950963 خواهان ســیدمهدى صالحى ابرى دادخواســتی به طرفیت خواندگان امیر داورى و عبدالکریم 
داودى به خواســته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته و مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري 
کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق 354  ارجاع و به کالسه 9509980352201108 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/02/20 و ساعت 10:00 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 38345 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/12/412
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510460350700058 شماره پرونده: 9509980350700723 شماره بایگانی شعبه: 
950829 خواهان علیرضا چنگانى خوراسگانى فرزند حسین دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- حاجیه 
خانم سلطان آقا فرزند حاج میرزا محمد 2- على اصغر کریم زاده سودجانى فرزند شکرا... به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمى ملک و حضور در دفتر اسناد رســمى و انتقال 6-28 حبه معادل 4000 مترمربع موضوع 

مبایعه نامه مورخه 1390/8/15 نســبت به پالك ثبتى 9336 در اراضى چنــگان بخش 5 ثبتى اصفهان و 
مطالبه خسارات دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 950829 ح 7 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/01/23 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 38416 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/12/428
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106836808035 شماره پرونده: 9509986836801004 شماره بایگانی شعبه: 
951118 خواهان بنفشه حسن پور اصیل دادخواســتى به طرفیت خوانده مسعود رحمانى فرزند محمود به 
خواسته طالق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان که جهت رسیدگى به شعبه 8 دادگاه خانواده 
اصفهان ارجاع و به کالسه بایگانى 951118 ثبت گردیده و وقت رسیدگى آن مورخه 1396/02/17 ساعت 
12:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد. م الف: 38466 شعبه 8 دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/12/437
ابالغ 

شماره نامه: 9510110351002589 شــماره پرونده: 9309980351000770 شــماره بایگانى شعبه: 
930861 (آگهى ابالغ اخطاریه تبادل لوایح) در پرونده کالســه 930861 ح 10 شعبه دهم دادگاه عمومى 
حقوقی اصفهان آقاى مالک قناعتى نسبت به دادنامه شماره 95099703510001650 مورخ 1395/10/20 
تجدیدنظرخواهى نموده اســت و از آنجایى که تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهى تقدیمى، 
تجدیدنظرخواندگان على ســلطانى فرزند قنبر و عبدالرحمن محسنى فرزند محمدعلى را مجهول المکان 
اعالم نموده است و تقاضاى نشر آگهى نموده است لذا دفتر شــعبه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب را در یکى از جراید منتشر میکند تا تجدیدنظرخواندگان مذکور ظرف مهلت ده روز پس از انتشار 
آگهى در روزنامه به دفتر شعبه مراجعه و با اعالم نشانى خود نســخه ثانى دادخواست تجدیدنظرخواهى و 
ضمایم آن را تحویل بگیرند در غیر این صورت پس از انقضاى مهلت اعالم شده پرونده با کیفیت موجود به 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان ارسال خواهد شد. م الف: 38467 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان اصفهان/12/438
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351011552 شماره پرونده: 9509980351000695 شماره بایگانی شعبه: 
950850 خواهان مجتبى مهورى حبیب آبادى فرزند اکبر دادخواستی به طرفیت خوانده رمضان ذوالفقارى 
به خواسته اعســار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 212  ارجاع و به کالسه 
9509980351000695 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 96/2/11 و ساعت 8:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده رمضان ذوالفقارى و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 38468 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/12/439
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510100350512593 شماره پرونده: 9509980350500241 شماره بایگانى شعبه: 
950277 درخصوص تجدید نظر خواهى آقاى رضا هاشمیان طالخونچه بطرفیت اسکندر نجات دهکردى 
فرزندمیرزاقلى و بابک نجات دهکردى فرزند اسکندر نســبت به دادنامه شماره 9509970350501723 
صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقى اصفهان در پرونده 950277ح5 تجدیدنظر خواهى ابالغ مى شود. مقتضى 
است حســب ماده 346 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى 
دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با 
همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال مى گردد. اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105. م الف: 38469 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/12/440
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510100350512524 شماره پرونده: 9309980350500853 شماره بایگانى شعبه: 
930889 بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به شماره 930889 ح 5 و شماره دادنامه مربوطه 
9309970350501941 و 9409970350501728 محکــوم علیها 1- ســهراب ناصرى فرزند ذوالفقار 
2- حسین ملکى فرزند حسن 3- شرکت فنى مهندســى فراز پترو جى 4- ایمان شجاعى 5- شرکت فنى 
مهندسى ســهند محکوم اند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 449/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 13/630/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 1393/07/16 لغایت زمان اجرا در حق محکوم له بانک ملت اصفهان و پرداخت حق االجرا در حق 
صندوق اجرا محکوم مى باشــند. باتوجه به مجهول المکان بودن محکوم علیهــا ردیف 1 الى 3 مراتب از 
طریق نشر آگهى ابالغ مى گردد. اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شــماره 105. م الف: 38470 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/12/441
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9510100350512514 شماره پرونده: 9509980350500073 شماره بایگانى شعبه: 
950075 بموجب درخواست اجراى حکم غیابى مربوطه به شماره 950075 ح5 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970350500610 محکوم علیه شهنام منصورى فرزند حسن مراد و خلیل چراغى محکوم است به 
پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15/140/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت 
دیرکرد از تاریخ صدور چک 1394/02/02 لغایت زمان وصول در حق محکوم له مجتبى صفرى- و پرداخت 
حق االجرا در حق صندوق اجرا محکوم مى باشند. مراتب باتوجه به مجهول المکان بودن محکوم علیها از 
طریق نشر آگهى ابالغ مى گردد. اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شــماره 105. م الف: 38471 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/12/442
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100350512483 شماره پرونده: 9509980350501043 شماره بایگانی شعبه: 
951185 خواهان سیدمهدى نواب دادخواســتی به طرفیت خواندگان داود صادقیان، صدیقه محمدى و 
منصور اباذرى به خواسته الزام به تنظیم سند رســمى ملک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ 
باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع 
و به کالســه 9509980350501043 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/02/30 و ساعت 8:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 38472 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/12/443
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351113901 شماره پرونده: 9509980351100693 شماره بایگانی شعبه: 
950749 خواهان على عالئى دادخواستی به طرفیت خوانده احمد قاســمى میرآبادى به خواسته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرســى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به 
کالسه 9509980351100693 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/16 و ساعت 12:00 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 

38474 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/12/444
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351113905 شماره پرونده: 9509980351100654 شماره بایگانی شعبه: 
950708 خواهان سعید مکارم فر دادخواستی به طرفیت خواندگان سیدقاسم آقاپور و فرزانه اسفندیارى به 
خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 11 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل 
استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 356  ارجاع و به کالســه 9509980351100654 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/02/16 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 38476 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان/12/445
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351113478 شماره پرونده: 9509980351100555 شماره بایگانی شعبه: 
950604 خواهان محمدحسین غالمى بنى دادخواستی به طرفیت خواندگان شرکت سایپا دیزل و شرکت 
لیزینگ صنعت و معدن و منصور تبعه ایزدى به خواسته الزام به فک رهن و رفع اثر از اموال توقیفى منقول 
و الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 356  ارجاع و به 
کالسه 9509980351100555 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/09 و ساعت 10:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده مسعود تبعه ایزدى 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: 38480 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/12/446
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351113907 شماره پرونده: 9509980351100668 شماره بایگانی شعبه: 
950722 خواهان حسین پازاج دادخواســتی به طرفیت خوانده امیر ضرغام خویگانى به خواسته اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسى و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستري کل 
استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 356  ارجاع و به کالســه 9509980351100668 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/02/17 و ســاعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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: 38482 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان/12/447 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510100351412647 شماره پرونده: 9509980351400830 شماره بایگانی شعبه: 
950935 خواهان سجاد احمدى دادخواستی به طرفیت حسن قادرى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به 
تقدیم دادگاههاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- 
طبقه 3  اتاق 323  ارجاع و به کالسه 9509980351400830 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/2/23 
و ساعت 12 ظهر 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 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: 38491 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان /12/450
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100351412530 شــماره پرونده: 9509980351400968 شــماره بایگانی 
شعبه: 951085 خواهان مرتضى طاوســى دادخواستی بطرفیت خوانده ســیدجالل امیرى محمدآبادى 
و شــیدا محمدى به خواســته اعتراض به عملیات اجرایى تقدیم دادگاههاي عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در اصفهــان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق 323  ارجاع و به کالسه 
9509980351400968 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/2/27 و ساعت 8/30 صبح 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 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 38495 شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/12/452
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9510106836508846 شماره پرونده: 9509986836501408 شماره بایگانی شعبه: 
951623 نظر به اینکه خانم زهره طغیانى دولت آبادى فرزند محمد دادخواســتى به طرفیت شما مبنى بر 
اطالق به درخواســت زوجه به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگى مورخ 96/2/9 ساعت 8 
صبح تعیین گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلســه دادگاه حاضر شوید واال دادگاه تصمیم خود 
را خواهد گرفت ضمنًا نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت تمایل به دفتر 
شعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. اصفهان خ میرفندرسکى (خ میر) حدفاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع 
قضایى شهید قدوسى طبقه 2 اتاق 203. م الف: 38543 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/12/453
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510106836508844 شماره پرونده: 9509986836501382 شماره بایگانی شعبه: 
951592 نظر به اینکه خانم سمانه فالح دار فرزند علیرضا دادخواستى به طرفیت سید صالح حکاك فرزند 
مهدى مبنى بر حضانت به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگى مورخ 96/2/3 ساعت 12 ظهر 
تعیین گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوید واال دادگاه تصمیم خود را خواهد 
گرفت ضمنًا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه مى باشد در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه 
و آن را اخذ نمایید. اصفهان خ میرفندرســکى (خ میر- حدفاصل چهارباغ بــاال و پل میر- مجتمع قضایى 
شهید قدوسى- طبقه 2 – اتاق 203. م الف: 38542 شــعبه 5 دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید قدوسى)/12/454
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970350301859 شــماره پرونده: 9509980350300636 شماره بایگانی شعبه: 
950777 خواهان: آقاى رضا ندیمى شهرکى فرزند منوچهر به نشــانى: اصفهان- خیابان ملک شمالى- 
بن  بست شــاهین پ 250، خوانده: آقاى احمد قاسمى میرآبادى به نشــانى: مجهول المکان، خواسته ها : 
1- تامین خواســته 2- مطالبه وجه چک، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى رضا ندیمى شهرکى 
فرزند منوچهر به طرفیت آقاى احمد قاسمى میرآبادى دائر بر مطالبه مبلغ 518 میلیون ریال وجه چک شماره 
005511- 94/9/3 عهده بانک صادرات با احتساب خسارات دادرسى و تاخیر دادگاه با مالحظه مستندات 
تقدیمى پیوست شامل رونوشت مصدق چک و گواهى عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته 
و بقاى اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و 
ایرادى بعمل نیامده  است ادعاى خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرسى خوانده را به پرداخت مبلغ 518 میلیون ریال بابت اصل بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ هفده میلیون و سیصد و چهار هزار ریال 
به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم و اعالم مى نماید خواهان مکلف است زمان اجراى حکم 
هزینه دادرسى خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجراى احکام محاســبه خواهد شد در حق صندوق دولت 
پرداخت نماید. رأى صادره نسبت به خوانده غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 38483 

موسوى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان اصفهان/12/465
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1172/95 خواهان شرکت پخش سایه سمن با مدیریت کامران صدراالشراقى 
با وکالت محسن نورمحمدى دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت رسول بهشتى نژاد تقدیم نموده  
است. وقت رســیدگی براي روز چهار شــنبه مورخ 95/1/16 ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان- ابتداي خیابان 
آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـــود.  

م الف: 38514 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/501
آگهى ابالغ مفاد رأى افرازى 

شــماره:  103/95/3863/26- 95/12/7 نظر به اینکه آقاى نادعلى حکیمیــان فرزند قلى خواهان افراز 
سهام مشاعى خود از ششدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 ثبت را نموده اند که بموجب رأى افرازى 
شماره 26/3820/95/103 مورخ 1395/12/3 مفروز گردیده است. خواندگان: فاطمه پورچهارلنگ، اصغر 
گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حســین کاظمى، گلعزار کشاورز وکیلى، 
عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى 
آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى، جهانبخش احمد ســمالى، امام 
بخش احمد سمالى علیرضا گرســیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى 
گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشــور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا 
بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حسن تقیان 
جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان جزى، نادعلى تقیــان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى 
جمشیدیان، حجت اله حکیمیان جزى، نسرین حکیمیان جزى، اســداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان 
جزى، حبیب اله حکیمیــان جزى، نیما حکیمیان جــزى، احمد حکیمیان جزى، امرالــه حکیمیان جزى، 
صدیقه حکیمیان جزى، 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 پور، 
میترا حاجت بور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، 
رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حســین آقاجانى، محمدحسین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، 
اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حسین رســولى، رضا قلى اورنگ حیدرعلى زمانیان 
جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، 
عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاســکانیان میالگرى، اسداله موسویان جزى، 
فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى ســورانى، زهرا نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، 
نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا 
یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، زهــرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضــا 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 ســبالنى، زهرا مسیبى، حسین مسیبى جزى، 
اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مســیبى 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، محســن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جزى، محمد عارفیان جزى، 
محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، ســعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، 
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 ششدانگ باقیمانده پالك 301/43 واقع 
در بخش 16 پشت بند حافظ شمالى که سند مالکیت آن در صفحه 92 دفتر 915 بنام نادعلى حکیمیان فرزند 
قلى سابقه ثبت دارد که با توجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 مشخص 
گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه یافته و با مجاوریــن تعارضى ندارد و حدود اربعه مورد افراز به موجب 
صورت مجلس شماره 950602071236581 مورخ 1395/11/28 به شرح ذیل است: حدود ششدانگ یک 
قطعه زمین بنام خواهان آقاى نادعلى حکیمیان فرزند قلى که قطعه 307 براى آن منظور شده به مساحت 
189/64 مترمربع عبارت است از: شماًال بطول 9/15 متر پى است به کوچه شرقًا بطول 20 متر بدیوار پالك 
47834 فرعى جنوبًا بطول 9/82 متر پى است به پالك 301/69499 غربًا بطول 20 متر پى است به پالك 
301/43 باقیمانده. حقوق ارتفاقى معرفى نشد. سهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در نقشه 
ترسیمى مى باشــد 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 اســناد 
رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتیکه بین شــرکا و مالکین مشاعى محجور (صغیر، 
مجنون و غیررشید) و یا غایب مفقوداالثر وجود دارد باستناد ماده 313 قانون امور حسبى و طبق رأى وحدت 
رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیأت عمومى دیوان عالى کشور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ 
گردد تا چنانچه اعتراضى نسبت به نظریه افراز شــماره 950602071138554 مورخ 1395/9/14 داشته 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابــالغ و درج در روزنامه طبق ماده مذکور بــه دادگاه صالح محل وقوع ملک 
مراجعه و گواهى مربوطه را به واحد ثبتى ارائه نمائید. م الف: 1985 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك

 شاهین شهر/12/572

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100354606586 شماره پرونده: 9509980358100254 
شماره بایگانی شــعبه: 951658 نظر به اینکه در کیفرخواست ارسالى از شعبه 2 
بازپرسى دادسراى عمومى شکایت اکرم السادات مغیث علیه بتول مغیث فرزند 
مرتضى از طرف این دادگاه در پرونده کالســه 951657 و 951658ك120 به 
اتهام جعل و استفاده از ســند مجعول یک فقره چک تحت رسیدگى قرار گرفته 
که در مورخ 1396/2/04 ســاعت 9/30 صبح جلسه رسیدگى تعیین شده است 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت بدینوسیله در اجراى ماده 344 قانون آیین 
دادرســى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر فوق در شعبه 120 
کیفرى 2 جهت رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 
حضور در جلســه دادگاه اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره. م الف: 38496 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى 

سابق)/12/410

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970353502220 شماره پرونده: 9409980359400917 
شماره بایگانى شعبه: 950983 شاکى: آقاى هالکو کاشفى فرزند محى الدین با 
وکالت آقاى سیدرضا موحد محمدى فرزند حسن به نشانى: اصفهان- اصفهان- 
اصفهان خ میرداماد- کوچه شــهید وفایى (27)- پالك 47، متهم: آقاى جواد 
سلطان حسینى فرزند جهانگیر به نشــانى: اصفهان- چهارباغ عباسى روبروى 
بانک صادرات تریا ســالطین، اتهام ها : 1- فروش مال غیر 2- کالهبردارى، 
گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى جواد 
سلطان حسینى فرزند جهانگیر دائر بر انتقال مال غیر (متوارى) موضوع شکایت 
آقاى هالکو کاشفى فرزند محى الدین با وکالت آقاى سیدرضا موحد محمدى و 
خانم سودابه گودرزى با این توضیح که وکالى شاکى عنوان داشته اند متهم ملک 
متعلق به موکل ایشــان را از نماینده موکل (خواهرزاده آقاى کاشفى) خریدارى 
نموده و تعدادى چک را به وى تحویل داده است، متعاقبًا متهم همان ملک را به 
شخص ثالث به نام آقاى محمد صلصالى فروخته ولیکن پس از آن معامله اولیه با 
مالک رسمى را اقامه کرده و چک هاى ثمن معامله اول را مسترد نموده است. در 
صفحات 25 تا 27 پرونده روگرفت مصدق دادنامه 1225- 93/7/30 شعبه 28 
دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر صدور حکم به الزام شاکى و دیگران به 
تنظیم سند رسمى نسبت به مبیع یعنى یک باب آپارتمان به شماره پالك ثبتى 
4710/53 بخش 4 ثبت اصفهان و دادنامه 452- 94/4/23 شــعبه 11 دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان مبنى بر تأیید دادنامه قبلى مضبوط است که مفاداً سهم 
آقاى سلطان حســینى را به دلیل واگذارى ملک قبل از اقاله به غیر، فاقد سمت 
تلقى نموده است. لهذا برابر مستندات و قرائن مضبوط در پرونده دادگاه صرف نظر 
از کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان به لحاظ آنکه 
اوًال حسب شکوائیه، وکالى محترم شــاکى با استفاده از الفاظ "نماینده موکل" 
همچنین مدعى اقاله بودن (که اقاله از آثار عقد صحیح اســت)، معامله موکل 
خویش با متهم را پذیرفته اند و از طرفى بر فرض پذیرش انجام اقاله به لحاظ عدم 
سمت متهم در انجام آن، اثرى بر آن واقعه مترتب نیست، مستنداً به ماده 4 قانون 
آئین دادرسى کیفرى و اصل برائت، رأى برائت متهم موصوف را صادر و اعالم 
مینماید. راى صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 38389 گازرى رئیس شعبه 

109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى سابق)/12/464

احضار
1- رضا ریحانى چنارلقى فرزند محمد 2- مینا فرجــزاده بره کتانلو فرزند فرج 
موضوع شکایت شــهرام خلخى فرزند ضیاء در پرونده شماره 951552 ب 16 
این شعبه به اتهام هر 2 مشــارکت در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید. به 
این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس 
از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رســیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 38488 
شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/12/411

ابالغ
شماره نامه: 9510110360100772 شــماره پرونده: 9509980360101357 
شماره بایگانی شعبه: 951383 نظر به اینکه متهم رجب نویدیان فرزند حسین به 
اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال دادن مال غیر از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 951383 ب 22 حسب شــکایت آقاى محمد حسینى نژاد با 
وکالت سعید حاجى هاشمى تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراي ماده 174 قانون آئین 
دادرســی دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفري مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شــعبه 22 بازپرسی دادسراي عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شــد. م 
الف: 38445 شعبه 22 بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع 2)/12/413

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9510100368106280 شماره پرونده : 9409980360000104 
شماره بایگانی شعبه: 951538 شــاکى آقاى محمود میرسعیدى شکایتى علیه 
متهم ســید مالک موســوى به اتهام کالهبردارى از طریق فــروش مال غیر 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به 
شــعبه 1 دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال 
چهارراه نظر مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر اســتان اصفهان ارجاع و به کالسه 
9309980360001516 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/05/24 و 
ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و شکایت 
شــاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب 
در امور کیفرى 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 در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف: 38372 شعبه 1  دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان/12/414

احضار
سیده مریم حسینى فرزند سیدباقر موضوع شــکایت خانم پروین رهگذر فرزند 
محمدحسین در پرونده شماره 951398ب19 این شعبه به اتهام خیانت در امانت 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براســاس ماده 174 قانون آئین دادرسى 
کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهى در این شعبه 
حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و 
اظهار نظر مى شود. م الف: 38402 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/12/416

احضار
 1- امید شــفیعى فرزند محمد 2- مرتضى پناهى ناز فرزند محبتعلى 3- على 
آبرفت موضوع شــکایت علیرضــا اکبرى فرزند علــى بابا در پرونده شــماره 
951332ب16 این شعبه به اتهام هر 3 مشارکت در کالهبردارى تحت تعقیب 
قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما 
ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر 
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى و اظهار نظر مى شود. م 
الف: 38401 شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/12/417
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نگرش ها در حال تغییر هســتند، ولى آشــکارا گریه 
کردن در محــل کار هم چنان یک تابو اســت، مگر 
این که در غم از دست دادن کسى یا چیزى باشید. وقتى 
ناامید، عصبانى، یا تحت فشار هستید، یا عملکردتان 
ضعیف ارزیابى شده اســت، گریــه در محل کار خوب 

نیست.
با این حال پژوهشى که توســط کیمبرلى السبک در 
دانشگاه دیویس کالیفرنیا انجام شــد جالب است. او 
بیش از 100 مورد گریه  را بررســى کرد. قضاوتى که 
درمورد زنان گریان مى شــد، منفى بود، و فریب کار، 
بى ثبات، یا بیش از حد احساساتى دیده مى شدند. اما در 
مورد 8 تا از 9 مردى که گریه کردند در واقع دیدگاهى 
دلسوزانه وجود داشت، چون آنها جنبه اى انسانى تر و 

مهربان تر از ذات شان را نشان مى دادند.
بیایید محل کار را تــرك کنیم و ببینیم چگونه ممکن 
اســت گریه ما را از نظر ذهنى قوى تر کنــد و از نظر 
فیزیکى واقعا براى ما خوب باشــد. این ها 6 باور غلط 
هســتند که هم زمان با بعضى یافته هاى پژوهشى از 
فردى به فرد دیگر منتقل مى شــوند تا این یافته ها را 

کم ارزش جلوه بدهند.

آدم هایى که گریه مى کنند احساس بدى 
دارند

شــاید آنها هنگام گریه احســاس ناراحتى بکنند اما 
فوایدى که در پى آن وجود دارد شــگفت انگیز است. 
مطالعات نشان مى دهد 89 درصد آدم هایى که مدتى 
طوالنى گریه مى کنند، بعد از آن احســاس مى کنند 
روحیه  بهترى دارند. یکــى از دالیل آن خروج منگنز 

هنگام اشک ریختن است. منگنز یکى از مواد معدنى 
ضرورى بــراى عملکردهاى جســمانى مانند جذب 
کلسیم، سوخت وساز چربى، و تنظیم قند خون است. 
ممکن است میزان زیاد آن باعث خستگى، اضطراب و 
پرخاش مى شود. گریه باعث پایین آمدن سطح منگنز، 
سم هاى دیگر و هورمون هاى استرس زا مى شود. این 
یکى از دالیلى اســت که بعد از گریه احساس بهترى 
داریم. هم چنین جالب اســت بدانید منگنز موجود در 
قطرات اشک 30 برابر بیش تر از میزان منگنز درخون 
ما هستند. بنابراین اجازه بدهید اشک ها جارى شوند. 

آنها مى توانند نفع زیادى به شما برسانند.

گریه خجالت زده تان مى کند
اگر همیشه احساسات تان را پنهان مى کنید، پس گریه 
قطعًا شــما را خجالت زده خواهدکرد. باور کنید یا نه، 
ابراز احساسات از طریق گریه، بخشى از بلوغ هیجانى 
است. اگر از این مانع عبور کنید، فواید زیادى به دست 
مى آورید. بیش تر از همیشه احساس مى کنید خوب و 

آزاد هستید.

گریه فایده اى براى سالمتى تان ندارد
این بازتاب یک باور غلط دیگر درمورد گریه اســت. 
سیال لیزوزیم یکى از اجزاى شــگفت انگیز هر قطره  
متوســط اشــک اســت. این محافظ آنتى باکتریال 
شماست، و به جلوگیرى از عفونت چشم کمک مى کند. 
همچنین اگر دچار آب ریزش بینى شــوید، خیلى بهتر 
اســت چون لیزوزیم آن ناحیــه را از آلودگى ها پاك 
مى کند. برآورد شده است اشک ها مى توانند تا 90درصد 

باکترى ها را در مــدت کوتاهى از بین ببرند. همچنین 
براى پیش گیرى از ســیاه زخم هم بسیار مؤثر و مفید 

است.

گریــه باعــث افســردگى بیش تر 
مى شود

هیچ شواهدى وجود ندارد که گریه باعث شدیدتر شدن 
افســردگى مى شــود. همان طور که هیچ پژوهش به 
قطعیت درنیافته است گریه از داروهاى ضدافسردگى 
موثرتر است. اما بســیارى از جنبه هاى گریه و اشک 
ریختــن مى تواند به یــک فرد افســرده کمک کند، 
هرچند این نبایــد فعالیت اصلى آنها باشــد! اما گریه 
کمک شان مى کند با احساسات دشوار مانند یأس کنار 
بیایند و مى تواند به پاك کردن احساسات منفى کمک 

کند.
”گریه تصفیه کننده است. پلیدى ها را، قبل از این که با 
کمک سیستم هاى عصبى و قلبى عروقى انتقام همه ى 
ویرانى ها از شما بگیرند، بیرون مى کند. باید همه ى این 
احساسات را درك کنیم. ما به پاى کوبیدن و با خشم 
قدم زدن، به هق هق و گریه ؛ به عرق ریختن و لرزیدن 
نیاز داریم ”- جان بردشــاو، نویسنده ى ”بازگشت به 

خانه“

 گریه  براى ســالمت چشــمان تان 
فایده اى ندارد

اشک ها ضرورى هستند و به خشک نبودن چشم کمک 
مى کنند. به اشک هاى ناشــى از خرد کردن یک پیاز، 
اشک هاى واکنشى مى گویند که به همراه اشک هاى 

پایه از چشــم در برابر از عفونــت محافظت مى کنند. 
وقتى چیزى وارد چشم تان مى شود یا باد شدید مى وزد، 
چشــم تان اشــک تولید مى کند. همه ى این ها براى 
سالمت چشم ضرورى هســتند، و همان طور که قبال 

گفتم، بهترین اشک ها، اشک هاى احساسى هستند.
پژوهش ها نشــان داده اســت بیشــتر کســانى که 
از ســندرم شــوگرن رنج مى برند، افرادى که اشک 
کافى براى مرطوب و ســالم نگه داشتن چشم ندارند، 
از ابراز احساســات خــوددارى مى کننــد. ناتوانى از 
گریه  به ســالمت چشمان شان آســیب زده است اما 
آســیب هاى احساســى و روانى این ناتوانى بیش تر

 است.

مردهاى واقعى گریه نمى کنند  
آمارها نشــان مى دهند زنــان 47 بار در ســال گریه  
مى کنند درحالى که مردان تنهــا 7 بار گریه  مى کنند! 
مردها گریــه  نمى کنند چون به آنهــا یادداده اند نباید 
گریه  کنند. آنها درنهایت خشــم و ناامیدى شان را از 
راه هاى تهاجمى تر و مخرب تــرى ابراز مى کنند. این 
مى تواند آســیب جدى به روابط خانه و محل کار وارد 

کند.
روزگارى، مردانــى که گریه  مى کردنــد قابل احترام 
بودند. چون نشان مى داد با احساسات و عواطف شان 
ارتباط واقعى برقرار کرده اند. حتى نشــانه  یک رهبر و 

جنگجوى واقعى بود.
آدم هاى واقعى، زنان و مردان، حتمــًا گریه  مى کنند 
و باید بیش تــر گریه  کنند! آنها زندگــى طوالنى تر و 

سالم ترى خواهندداشت.

دانشجوى دکتراى تخصصى طب سنتى ایران آداب آب خوردن و زمانهاى نامناسب آب خوردن را تشریح کرد 
و گفت: مصرف آب همراه غذا یا بالفاصله پس از آن به خصوص در افرادى که طبق تشخیص متخصص طب 

سنتى مبتال به سوء مزاج سرد اجزاى دستگاه گوارش هستند, مضر است.
حمیده وحید درباره آداب آب خوردن اظهار کرد: 
در بسیارى از مواقع افراد تصور مى کنند که هرگاه 
تشنه شوند باید بى درنگ به سمت یخچال بروند و 

آبى سرد بنوشند.
به گمان این که نیاز طبیعى بدن خود 
را رفع کنند اما باید دانســت که در 
مکتب طــب ایرانــى، مصرف آب 
در زمانهایى نهى شــده چرا که مضر 
ســالمتى اســت و در دراز مــدت منجر به 

بیمارى مى شود.
این دانشجوى دکتراى تخصصى طب سنتى ایران دانشگاه علوم پزشکى مشهد افزود: مصرف 
آب همراه غذا یا بالفاصله پس از آن به خصوص در افرادى که طبق تشخیص متخصص طب 
سنتى مبتال به سوء مزاج سرد اجزاى دســتگاه گوارش هستند, مضر است.وحید تصریح کرد: 
مصرف آب سرد در حالت ناشتا و خالى بودن معده, مصرف آب در حمام و بالفاصله پس از استحمام, مصرف 
آب پس از خوردن میوه هاى آبدار خصوصًا میوه هایى نظیر خربزه و هندوانه و انگور بسیار به بدن آسیب وارد 
مى کند.وى اضافه کرد: مصرف آب میانه خواب یا بالفاصله بعد از برخاستن از خواب, مصرف آب بعد از فعالیت 

شدید بدنى, مصرف آب بالفاصله بعد از آمیزش جنسى نیز بسیار مضر است.
این دانشجوى دکتراى تخصصى طب ســنتى ایران دانشگاه علوم پزشکى مشهد یادآور کرد: در صورتى 
که در هر کدام از موارد فوق، فرد بسیار تشنه باشد و تحمل تشنگى را نداشته باشد باید آبى که خیلى سرد 

نباشد به مقدار کم و به صورت مکیدن یا جرعه جرعه خورده شود.

دفعه بعدى که سرفه کردید دست از جستجوى عسل و لیمو ترش برداشته 
و تکه اى شــکالت بخورید. یک متخصص تنفس و ســرفه پیشرو ادعا 
مى کند که در تحقیقات جدید ثابت شده خوردن شکالت موثرترین روش 

براى درمان سرفه است.
پروفســور آلین موریس رئیس بخش مطالعات قلبى عروقى و تنفسى در 
دانشگاه ها و عضو موسســان انجمن بین المللى مطالعه درباره سرفه در 
روزنامه دیلى میل عنوان نموده که: شــکالت مى تواند سرفه را آرام کند. 
مى دانم که این ادعا مانند فیلم موزیکال مرى پاپینز تخیلى به نظر مى رسد 
ولى به عنوان یک پزشک مستقل که سال ها وقتش را صرف تحقیقات در 
مورد مکانیسم سرفه کرده است مى تواند به شما اطمینان دهد که شواهدى 

که بدست آورده ام به محکمى میوه و آجیل است.
موریس به یک مطالعه جدید در اروپا در مورد داروهاى ضد ســرفه اشاره 
مى کند. بیمارانى که دارویى جدید حاوى کاکائو دریافت کرده بودند بهبود 
قابل توجهى در سرفه و بى خوابیشان در طول 2 روز داشتند (در مقایسه با 

افرادى که شربت سرفه استاندارد مصرف کرده بودند).

اما چرا شکالت تا این حد در آرام گرفتن ســرفه مؤثر است؟ محققان ادعا 
مى کنند که علت آن خواص تســکین دهنده کاکائو اســت که التهاب و 
سوزش را تسکین مى دهد. اساسا چسبندگى کاکائو نسبت به شربت هاى 
سرفه معمول بیشتر است و پایانه هاى عصبى گلو را که باعث میل به سرفه 
مى شوند بهتر پوشــش مى دهد ( همین امر سبب تأثیر عسل و آبلیمو مى 

شود البته نه به اندازه کافى).
آیا شکالت داغ هم در درمان سرفه مؤثر است؟  موریس خاطر نشان مى کند: 
”بااین حال نوشیدن شکالت داغ تأثیر مشابه ندارد زیرا کاکائو مدت زمان 
کافى در تماس با گلو براى پوشــاندن آن قرار نمى گیرد. به آرامى مکیدن 
تکه اى شکالت احتماًال شما را از شر سرفه خالص مى کند اما به نظر من 
اضافه کردن ترکیبات شکالت به ســایر ترکیبات شربت سرفه تاثیر آن را 

بیشتر مى کند . ”
پس سرى بعدى که ســرفه تان گرفتن یکى از محصوالت دارویى جدید 
حاوى کاکائو که مجوز گرفته تهیه کنید یا این که فقط کافیســت تکه اى 

شکالت تلخ را به آرامى بخورید.

 زمان غذا خوردن همانند آنچه مى خوریم، مهم است زیرا براى هضم غذا و جذب مواد مغذى، بدن نیاز به زمان دارد.
درصورتى  که زمان بندى براى صرف غذا مناسب باشد، بدن مى تواند مواد غذایى را بهتر جذب کند.بیشتر افرادى 
که زندگى پرمشغله اى دارند، در زمان نامناسب غذا مى خورند و حتى  از خوردن صبحانه نیز صرف نظر مى کنند! 

کارشناسان درباره زمان ایده آل غذا خوردن نظراتى دارند که در ادامه مى آید.

زمان ایده آل براى صرف  صبحانه که اولین وعده غذایى روز است، بین7 تا 8 صبح است.
* اما اگر بعد از ساعت 8 بیدارشدید چه؟

سعى کنید تا قبل از ساعت 10 صبحانه خورده باشید. دیرتر از آن در وعده ناهار تداخل ایجاد مى کند و بعد از ساعت 
3 مجدد احساس گرسنگى مى کنید. علت ریشه اى همه این مشکالت،  به موقع نخوردن صبحانه  است.

* زمان ایده آل  را چگونه باید محاسبه کرد؟
باید این قانون را همیشه به یاد داشته باشــید که  اولین وعده غذایى روز باید دقیقاً نیم ساعت بعد از بیدار شدن از 

خواب صرف شود.

این وعده غذایى باید  بین  ساعت 12:30تا 14 صرف شود و درواقع، 13 بهترین زمان براى  خوردن ناهار است.
اگر  ناهار دیر بخوریم چه؟

حتى اگر دیر شود، سعى کنید  ناهاررا قبل از ساعت 4 خورده باشید. زیرا بااحساس گرسنگى، عصبانى ، ناامید و بدون 
دلیل دچارخستگى مى شوید. زمان ایده آل براى ناهار خوردن 4 ساعت  بعد از صرف وعده صبحانه است. فاصله 

بین صبحانه و ناهار نباید بیش از 4 ساعت باشد.

* سالم ترین عادت صرف  شام تا ساعت 18:30 است. اگر به هر دلیلى مجبورید شام را به عقب بیندازید از ساعت 
22 دیرتر نشود.از خوردن تنقالت  در نیمه  شب بپرهیزید زیرا با برنامه کاهش وزن تداخل ایجاد خواهد کرد.

 آنچه باید به خاطر بسپارید این است که براى پیشگیرى از اضافه وزن شام را حداقل 3 ساعت قبل از زمان خواب 
میل کنید.این یعنى  اگر ساعت 22  مى خوابید، شام   خود را قبل ازساعت  19 میل کنید.

بنابر اعالم بنیــاد ملى خواب ایــاالت متحده، 
احتمال اینکه زنان چند روز در هفته از بى خوابى 
و خواب آلودگى روزانه شــکایت کنند، بیشتر از 

مردان است.
برخى زنان مشکل خواب ماندن دارند و مطالعه 
جدیدى این مسئله را کمى روشن ساخته است. 
بنابر تحقیق جدید، ساعت درونى یا شبانه روزى 
زنان ســریع تر از مردان حرکت مى کند.به گفته 
مؤلف راهبر مطالعه، دکتر دائن بویوین، اســتاد 
روان پزشکى در داشگاه مک گیلمانتریل: «انگار 
زنان در یک منطقه زمانى درونى متفاوت عمل 
مى کنند. زنان در زمان زیست شناختى دیرترى 
مى روند که بخوابند، زیرا ســاعت درونى آنها به 

عقب کشیده شده است.»
مطالعه نشان داد که شیوه خواب زنان در طول 24 
ساعت شبانه روز هم از مردان پیشى مى گیرد.به 
گفته بیونى این دو یافته توضیح مى دهند که چرا 
چرخه خواب-بیدارى زنان حدود دو ساعت پیش 

از مردان روى مى دهد.
بنابر اعالم بنیــاد ملى خواب ایــاالت متحده، 
احتمال اینکه زنان چند روز در هفته از بى خوابى 
و خواب آلودگى روزانه شــکایت کنند، بیشتر از 

مردان است.
 آنچه این مطالعه جدید را بى همتا مى سازد آنست 
که محققان حساب فازهاى چرخه قاعدگى زنان 
و اســتفاده آنها از قرص هاى ضد باردارى را هم 
کردند. بــه گفته مؤلفان مطالعــه، تفاوت هاى 
گزارش شده در مورد خواب به تغییرات هورمونى 
که مى توانند بــر خواب اثرگذار باشــند، ربطى 

نداشت.

آدم هایى که گریه مى کنند سالم تر و قوى ترند

دانشجوى دکتراى تخص
و گفت: مصرف آب همر
سنتى مبتال به سوء م
درباره آ حمیده وحید
بسیارى از مواقع افر در
تشنه شوند باید بى درنگ

آبى سرد بنوشند.
به گمان این
را رفع ک
مکتب ط
در زمانهایى
ســالمتى اســت

بیمارى مى شود.
این دانشج
آب همر
سنتى م

مصرف آب سرد در حالت
آب پس از خوردن میو
مى کند.وى اضافه کرد
شدید بدنى, مصرف
این دانشجوى دکتر
که در هر کدام از مو
نباشد به مقدار کم و به ص

 آنچه باید به خاطر بسپاری
میل کنید.این یعنى  اگرس

گزارش شده در مورد خواب به تغییرات هورمونى 
که مى توانند بــر خواب اثرگذار باشــند، ربطى 

نداشت.

در حالى که روز بــه روز تعداد میوه هایى 
که خاصیت ضد سرطانى دارند، افزایش مى یابد، دانشمندان 

آناناس را نیز جزء میوه هاى ضد سرطان طبقه بندى کرده اند.
این در حالى است که تأثیر آناناس در مورد افزایش کارایى سیستم ایمنى بدن از دیرباز 

شناخته شده بود و پزشکان همواره توصیه مى کنند که بیماران پس از عمل هاى جراحى یا 
دچار شدن به بیمارى هاى عفونى آناناس مصرف کنند.

 در حالى که روز به روز تعداد میوه هایى که خاصیت ضد ســرطانى دارند، افزایش مى یابد، دانشمندان 
آناناس را نیز جزء میوه هاى ضد سرطان طبقه بندى کرده اند.

این در حالى است که تأثیر آناناس در مورد افزایش کارایى سیســتم ایمنى بدن از دیرباز شناخته شده بود و 
پزشــکان همواره توصیه مى کنند که بیماران پس از عمل هاى جراحى یا دچار شدن به بیمارى هاى عفونى 

آناناس مصرف کنند.
دانشــمندان مى گویند در آناناس نوعى ماده وجود دارد که عملکرد پروتئینى را که در 30 درصد سرطان ها 
دخیل اســت، متوقف کرده و قادر اســت سیســتم ایمنى بدن را براى هدف قرار دادن و نابود ساختن 

سلول هاى سرطانى تحریک کند.
این خاصیت آناناس به ویژه در مورد سرطان سینه، ریه، روده بزرگ، تخمدان و سرطان پوست به 

اثبات رسیده است. گفتنى است آناناس حاوى کربوهیدرات، پروتئین، چربى و آب است.
 همچنین کلسیم، فســفر، آهن، منیزیم، پتاسیم، سدیم و منگنز از دیگر امالح 

و مواد معدنى تشــکیل دهنده آناناس به شــمار مى آیند. آناناس 
 A بوده و حاوى ویتامین C منبع غنى از ویتامین

و B1 و B2 است.

میوه ضد سرطان

بهترین زمان براى غذا خوردن

صبحانه:

ناهار:

شام :

نکته:

خوردن آ ب در حمام کار درستى است؟

تفاوت هاى جنسیتى خواب 
در زنان و مردان

بهترین درمان 
براى سرفه 
شکالت است
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