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فیلسوفان، کشور امروز به اصفهان مى آیند

تشابه ترکى و نوید کیاآشنایى با «واقعیت مجازى تحت وب»آماده باش نیروهاى آتش نشانى در ایام نوروزاعزام 80 هزار حاجى به سرزمین وحى در سال آینده چالش با پاسارگاد ورزشفناورىاستاناجتماعجهان نما

«تیتر فروشى»
 در روزنامه هاى اصفهانى؟
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دومین همایش ملى مکتب فلسفى اصفهان از 17 تا 19 اسفند در دانشگاه اصفهان برگزار مى شود 

     

در صفحه اقتصاد بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

سرنوشت مستر کارت ایرانیان به کجا رسید؟انتخاب چه نام هایى ممنوع است؟
سخنگوى ســازمان ثبت احوال گفت: در 11 ماه ســال جارى ده 
نام داراى بیشترین فراوانى براى پسران شــامل امیرعلى، محمد، 
امیرحســین، ابوالفضل، على، حســین، محمدطاهــا، امیرعباس، 
محمدحسین و امیرمحمد است. سیف ا... ابوترابى افزود: ده نام اول و 
داراى بیشترین فراوانى براى دختران نیز شامل نام هاى فاطمه، زهرا، 

زینب، نازنین زهرا، یسنا، حلما و ...

چند ماه قبــل بود که انتشــار خبر ارائه مســترکارت بــه ایرانیان 
حاشیه هایى ایجاد کرد. حال در شــرایطى که مدیران شرکت پست 
از عرضه محدود این کارت ها خبر داده اند، مسئوالن بانک مرکزى 
با تأکید بر اینکه ارتباط مســتقیمى با این شــرکت آمریکایى وجود 
ندارد اینگونه مى گویند که فعًال اتصالى به این شرکت وجود ندارد و 

سرویسى از سوى آن ارائه نمى شود.  مرگ روزنامه ها با یارانه دولتى

قیمت هر کیلو موز خارجى از محدوده سه هزار تومان 
در سطح شهر به باالى پنج هزار تومان رسیده است.

به گزارش فارس، در حالى که هنوز نیمى از اسفند ماه 
باقى مانده و تقاضاى خرید شب عید به بازار میوه سرازیر 
نشده، قیمت میوه در سطح شهر در حال افزایش است 
و پس از بحرانى شــدن پرتقال، این بــار نوبت به موز 

رسیده است.
بر همین اســاس طى روزهاى گذشته، قیمت هر کیلو 

موز خارجى از محدوده سه هزار تومان در سطح شهر به 
باالى پنج هزار تومان رسیده و این التهابات موجب شده 
تا تنوع قیمت موز نیز در بین فروشندگان افزایش یابد و 

باعث سردرگمى مردم شود.
فروشــندگان دلیل افزایش قیمت موز را افزایش دالر 
اعالم مى کنند اما این در حالى است که در همین مدت، 
دالر نسبت به هفته هاى قبل بیش از 200 تومان کاهش 

قیمت داشته و التهابى در بازار ارز مشاهده نمى شود.

قیمت موز، فضایى شد!
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اصفهان، سال آینده اصفهان، سال آینده 
آرامش  بخش مى شودآرامش  بخش مى شود

شهردار اصفهان در نشست خبرىشهردار اصفهان در نشست خبرى
 آخر سال خبر داد: آخر سال خبر داد:

بفرمایید آمازون گردى!
ایرانى هــاى زیادى هســتند کــه ایرانگردى را 
تمام کرده اند و حتى جاذبه هاى ناشــناخته اش
را شــناخته اند و حــاال دیگر به دنبال کشــف 
ناشناخته هاى کشورهاى دیگر هستند براى این 
دسته از افراد برخى از آژانس هاى مسافرتى اقدام 
به برگزارى تورهاى متفاوت مى کنند تورهایى که 

دیگر محدود ...
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تعرفه هاى دور دوم 
انتخابات هم
 چاپ شد

خط قرمزهاى 
پلیس در

 نوروز 96 
مشخص شد
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تاکتیک موسولینى براى 
سپاهان جواب داد!سپاهان جواب داد!
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رئیس مرکز تحقیقات راهبــردى دفاعى گفت: بخش 
دفاع جمهورى اســالمى بار مقابله با توسعه طلبى رژیم 
صهیونیســتى و ارتقاى جبهه مقاومت در مبارزه با این 

رژیم را به تنهایى به دوش مى کشد.
به گزارش فارس، سردار احمد وحیدى اظهار داشت: هیچ 
کارى در کشور مهمتر از توجه به موضوع بهره ورى نیست 
و دنیاى امروز هم دنیاى رقابت نزدیک در این حوزه است .
سردار وحیدى خاطرنشــان کرد: بخش دفاع در حوزه 
اثربخشى کامًال موفق بوده و به بازدارندگى مؤثر دست 
یافته و ما شاهد این موفقیت ها در دفاع از دستاوردهاى 
انقالب نیز بودیم که به یک توازن در مواجهه استراتژیک 

رسیده و آن را ارتقا داده است.
وى افــزود: امروز حوزه دفــاع ما توان انهــدام اهداف 

استراتژیک دشمن در صورت تجاوز را دارد.
وزیر ســابق دفاع با بیان اینکه بخــش دفاع جمهورى 
اسالمى بار مقابله با توســعه طلبى رژیم صهیونیستى و 
ارتقاى جبهه مقاومت در مبارزه با این رژیم را به تنهایى 
به دوش مى کشد، افزود: یک فرمانده آمریکایى اعالم 
کرده بود که توان شکست داعش را نداریم ولى شاهدیم 

این اتفاق توسط بخش دفاعى ما دارد صورت مى گیرد.
سردار وحیدى گفت: ما امروز در آستانه انقالب هاى نوین 

دفاعى هستیم.

رئیس ستاد انتخابات کشــور در گفتگو با میزان درباره 
آخرین فعالیت هاى ســتاد انتخابات کشور به خصوص 
در موضوع چاپ تعرفه هاى انتخاباتى اظهارداشــت: از 
لحاظ چاپ تعرفه هاى انتخاباتى ســتاد انتخابات کشور 
با پیش بینى براى سه انتخابات و با در نظرگرفتن احتمال 
برگزارى انتخابات ریاســت جمهورى در دور دوم حدود 
200 میلیون تعرفــه را با هماهنگى نظــار یعنى هیئت 
نظارت برانتخابات مجلس و شــوراى نگهبان طراحى 

کردیم.
على اصغر احمدى افــزود: در حال حاضــر تعرفه هاى 
انتخاباتى در حال چاپ اســت و بعــد از چاپ در جاهاى 

مطمئن و با مؤلفه هاى امنیتى نگهدارى مى شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: تا به امروز تمامى 
برنامه هاى ستاد انتخابات وزارت کشــور در حال انجام 
است و ما به هیچ وجه از برنامه ریزى هاى صورت گرفته 

عقب نیستیم.
احمــدى درباره اینکــه آیا وزارت کشــور با مشــکل 
بودجه  براى برگــزارى انتخابات روبه رو اســت گفت: 
باالخــره انتخابــات در ســال 96 برگزار مى شــود و 
هنوز بودجه ســال 96 از مجلس بیرون نیامده اســت 
و بایــد ابــالغ شــود تــا تصمیمــات الزم را اتخــاذ

 کنیم.

سردار وحیدى: 
درحال شکست داعش هستیم

تعرفه هاى دور دوم انتخابات 
هم چاپ شد

تشکیل ستاد روحانى 
  انتخاب| سـتاد روحانـى بـراى انتخابـات 
ریاسـت جمهورى در سـه سـطح تشـکیل مى شود، 
سـطح اول تحـت ریاسـت محمدعلى نجفى اسـت. 
وظیفه تشـکیالت زیر نظر نجفى، تنظیم برنامه ها و 
سیاست هاى کالن و به نوعى یک اتاق فکر تمام عیار 
است. سـطح دوم، ستاد مرکزى اسـت که ریاست آن 
برعهده محمدشریعتمدارى اسـت.  براساس گزارش 
هاى رسیده، نجفى و شـریعتمدارى به منظور فعالیت 
و راه اندازى سـتادها هر دو اسـتعفا مى دهند. سـطح 
سـوم نیز اقشـار، گروه ها و احزاب مختلف اسـت که 
نمایندگانشـان را به سـتاد مرکزى معرفـى مى کنند. 
براسـاس این گزارش، گفته مى شـود مرتضى بانک 

رئیس ستاد شهرستان هاى روحانى خواهد بود.

چاوز باز مى گردد!
 ایلنا| محمـود احمدى نـژاد در حالـى حسـاب 
توئیترى خود را فعال کرد که پس از انتشـار فیلمى از 
خود متن عجیبى را در مورد «هوگو چاوز» منتشر کرد. 
او نوشت:«چاوز زنده است تا زمانى که انسانیت، آزادى 
و حقیقت زنده است. او بازمى گردد همانطور که آزادى 

و عدالت باز خواهد گشت.»

احتیاج به کانال نیست
 مهر| مجید انصـارى عضو مجمـع روحانیون 
مبارز در پاسخ به این سئوال که اسحاق جهانگیرى خبر 
از دیدار اخیرش با رهبر معظم انقالب داده است آیا وى 
به عنوان کانال ارتباطى اصالح طلبان با رهبرى تعیین 
شده اسـت؟ گفت: همه جریانات سیاسى مى توانند از 
مجارى مختلـف با مقام معظم رهبرى ارتباط داشـته 
باشـند، نامه بنویسـند یا مالقات کنند الزامـاً یک فرد 
خاص یا یک کانال خاص مطلوب نیست البته هر یک 
از آنها که بتوانند ارتباط داشته باشند و مطالب را انتقال 

دهند با هر میزان که باشند مؤثر است.

بازداشت فوتبالى
 پارسینه| پسر یکى از اعضاى بلند پایه هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال بازداشت شده است. این عضو 
هیئت رئیسه که از نفوذ قابل توجهى در مجمع عمومى 
فدراسیون فوتبال هم برخوردار اسـت، طى  روزهاى 
گذشـته در تالش بوده تا به قید وثیقه فرزنـدش را از 
زندان آزاد کند اما در این راه ناموفق بوده است. فرزند 
این عضو هیئت رئیسه، مدیرعامل یکى از شرکت هاى 
وابسته به شهردارى است که نامش در لیست دستگیر 
شدگان پرونده شهردارى یکى از مراکز استان ها قرار 
دارد. این شخص در گذشـته هم مدیرآکادمى فوتبال 

یکى از تیم هاى پرطرفدار همان منطقه بوده است.
اتهام دستگیرشـدگان فسـاد مالى و تخلفـات ادارى 
و همچنین برخى مـوارد مربـوط بـه امورپیمانکارى 

واستخدام هاى غیر قانونى بوده است.

مشایى: من درختم!
  تابناك | رحیم مشـایى در مراسم درختکارى 
با حضور احمدى نژاد و بقایى در اظهاراتى عجیب بیان 
کرد: «من درختم، سـبز سـبزم، ریشـه دارم در خاك 

پاك ایران...»

جهانگیرى تکذیب کرد
معـاون اول رئیـس جمهـور ضمـن    تابناك |
تکذیـب خبر منتشـر شـده در فضاى مجـازى تحت 
عنوان جزئیات سـخنان تند منتسـب بـه جهانگیرى 
در جمـع کارگزاران و حمله شـدید وى بـه روحانى به 
وزیـر اطالعـات دسـتورى پیگیـرى این موضـوع را 
داد. به دنبال انتشـار خبرى سراسـر کذب در برخى از 
کانال هـاى تلگرامى از جمله کانال هایى موسـوم به 
«کانال تلگرامى سایبرى عمار و کانال تلگرامى نه ده» 
با عنوان «جزئیات سخنان تند منتسب به جهانگیرى 
در جمع کارگـزاران و حمله شـدید وى بـه روحانى» 
و باز نشـر وسـیع آن در فضاى مجازى و شبکه هاى 
اجتماعى، معاون اول رئیس جمهور ضمن تکذیب این 
خبر سراسر دروغ، دستور شناسـایى و برخورد قاطع با 

اینگونه مراکز را به وزیر اطالعات صادر کرد.

توئیتر

رئیس جمهور ســابق ایران اکانت شخصى خود را در 
رســانه مجازى توئیتر باز کرد در حالى که  این رسانه 

براى شهروندان ایرانى فیلتر است.
به گزارش نامه نیــوز به نقل از «گاردیــن»، محمود 
احمدى نژاد رئیس جمهور سابق ایران یکى از آخرین 
چهره هاى سیاستمدار است که به توئیتر پیوسته است، 
این در حالى اســت که دسترســى به توئیتر در ایران 

ممنوع است.
یکى از اولین توئیت هایى کــه در اکانت احمدى نژاد 
منتشر شده است ویدئویى بود که رئیس جمهور سابق 
در آن از مردم مى خواهد تا اکانت وى را دنبال کنند. وى 
به زبان انگلیسى نوشــت: «به نام خدا، سالم بر همه 

آزادى خواهان جهان.»
در بیوگرافى احمدى نژاد آمده اســت: «همســر، پدر، 
پدربزرگ، اســتاد دانشــگاه، رئیس جمهور، شهردار، 

ایرانى مغرور.»
با وجود اینکه دسترســى به توئیتر بــراى مردم ایران 
ممنوع است، بسیارى از مقامات ارشد ایران به صورت 
منظم در این شبکه اجتماعى حضور دارند افرادى مانند 
حسن روحانى رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر 

خارجه ایران.
کاربران ایرانى، پس از پیوستن احمدى نژاد به توئیتر این 
موضوع را به موضوعى طنز تبدیل کرده و عنوان کردند 
که توئیتر پس از انتخاب مجدد احمدى نژاد در انتخابات 

سال 2009 و اعتراضات پس از آن فیلتر شد.
احمدى نژاد که از ســال هــاى 2005 تا 2013 رئیس 
جمهور ایران بود، به دنبال بازگشت به عرصه سیاست در 
ایران در انتخابات ریاست جمهورى ماه ِمى(اردیبهشت) 

آینده است.
ســبک رفتارى احمدى نژاد منجر به تنش و مشاجره 
میان وى و حاکمیت اصولگرا در ایران در دوران ریاست 
جمهورى وى شد. احمدى نژاد سال گذشته از حضور در 

انتخابات ریاست جمهورى منع شد.
« CNN» نیز با انتشــار خبر حضور احمدى نژاد در 
توئیتر این تیتر را براى مطلب خود انتخاب کرد:  زمانى 
که توئیتر فیلتر شد وى رئیس جمهور بود و اکنون وى 

توئیت مى کند.
محمود احمدى نژاد رئیس جمهور ســابق ایران که در 
زمان ریاست جمهورى وى دسترسى به شبکه اجتماعى 

توئ یتر ممنوع شد به این رسانه مجازى پیوست.

فرزند آیت ا... هاشــمى رفســنجانى تأکید کرد آیت ا... هاشــمى اعتقاد داشــت 
والیتمدارى با والیت معاشى فرق دارد. 

به گزارش انتخاب، یاسر هاشمى رفسنجانى در برنامه  بزرگداشت آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى که به همت انجمن اسالمى راه امید دانشگاه اصفهان در این دانشگاه 
برگزار شد، اظهار داشــت: آیت ا... هاشمى تنها شخصیت سیاسى در جهان بود که 
تقریباً 30 سال خاطرات روز نوشــت دارد، زمانى که ایشان به منزل مى آمدند یک 
صفحه از خاطرات خود را در عرض 15 دقیقه مى نوشــتند، بنده تا به حال ندیده ام 

کسى اینگونه به نوشتن بپردازد. 
یاسر هاشمى رفسنجانى با بیان اینکه خاطرات آیت ا... هاشمى  تا سال 72 چاپ شده 
است گفت: بنده مأمور شده ام تا خاطرات سال 1360 را که ایشان به رشته تحریر در 
آورده اند ویرایش کنم تا در آینده چاپ شود همانطور که مى دانید سال 60 سال بسیار 
پر بحرانى بود. به همین دلیل کتاب نوشته شده در آن سال ها را عبور از بحران نامیدیم 
چراکه در این سال شخصیت هاى بزرگى همانند رجایى باهنر بهشتى و بسیارى از 

شهداى دیگر انقالب اسالمى مورد ترور کور قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. 
رئیس دفتر آیت ا... هاشمى ادامه داد: آیت  ا... هاشمى زمانى به بنده گفتند که اواخر 
دولت مهرورزى را آنقدر بد مى دانم که باید با سال 1360 مقایسه کرد. ایشان اواخر 

دوران دولت دهم را به همان بدى سال 60 مى دانستند. 
وى خاطر نشان کرد: آیت ا... هاشــمى در زمان جنگ تحمیلى با حکم امام(ره) در 
شورایعالى دفاع به فرماندهى جنگ رسیدند و در همان سال هاى پایانى جنگ ایشان 
بحث پایان جنگ را در نزد امام(ره) مطرح کردند و شاید به نحوى امام(ره) را راضى 

کردند که با این شرایط جنگ باید به پایان برسد. 
وى با بیان اینکه امروز خناسانى هستند که ادعاهاى کثیف را علیه خانواده هاشمى 
رفسنجانى بیان مى کنند گفت: متأسفانه برخى افراد ناآگاه شایعه درست کردند که 
خانواده هاشمى رفسنجانى در حال فرار از کشور هستند تا در خارج از کشور هرکارى 

خواستند انجام دهند اما این یک دروغ محض است. 
یاسر هاشمى رفســنجانى افزود: حتى این افراد از رهبرى مایه مى گذارند و طورى 
مطالب را عنوان مى کنند که مردم  بیانات آنها را قبول کنند اما پدرم همیشه به ما 

توصیه مى کرد که در بدترین شرایط هم کشور را نباید ترك کنیم. 
 وى افزود: حتى این افراد ســعى کردند برخى اختالف نظرهاى رهبرى و آیت ا... 
هاشمى را طورى جلوه دهند که مردم باور کنند اختالف بسیار جدى وجود دارد. اما 
آنها نمى دانند که هاشمى فقط نظراتش را با صراحت بیان مى کرد همانطور که در نزد 

امام(ره) سخنانش را با صراحت اعالم مى کرد. 
یاسر هاشمى رفسنجانى گفت: هاشمى رفسنجانى به هیچ وجه مخالف رهبرى 

نبود اما اعتقاد داشت که والیت مدارى با والیت معاشى فرق دارد. 

با خاکسپارى دو شهید گمنام درحریم درجه 2 محوطه جهانى پاسارگاد در روز شهادت 
حضرت زهرا (س)، معاون میراث فرهنگى ســازمان میراث فرهنگى و گردشگرى در 
14 اسفند به ایسنا اعالم کرد: «خاکسپارى شهدا در حریم درجه 2 پاسارگاد محدودیت 
قانونى ندارد و براساس ضوابط در این شــرایط خطر براى (خارج شدن از) ثبت جهانى 

این محوطه وجود ندارد.» 
حاال طالبیان به عنــوان یکى از تدوین کننده هاى پرونده هــاى ثبت جهانى ایران، در 
گفتگو با ایسنا، درباره  احتمال تکرار این اقدام در آینده با توجه به اعالم نبود منع براى 
دفن شهدا در حریم درجه 2 پاســارگاد توضیحات بیشــترى مى دهد. معاون میراث 
فرهنگى انجام هر نوع احداثات و دخالتى در عرصه  محوطه ها و نقاطى که یک اثر ثبت 
جهانى یا حتى ملى وجود دارد، را خالف قانون دانست و تأکید کرد: ممکن است حریم 
محوطه هاى تاریخى براساس ضوابط متفاوت باشد اما در عرصه به هیچ عنوان اجازه  

ساخت و ساز داده نمى شود. 
او از تالش مسئوالن کشورى و محلى براى تغییر مکان انتخاب موقعیِت خاکسپارى 
شهدا در عرصه و حریم درجه یک به حریم درجه 2 حمایت کرد و توضیح داد: اگر این 
خاکسپارى در عرصه یا حریم درجه یک انجام مى شد، در خطر افتادن پاسارگاد براى 

خروج از ثبت این محوطه  جهانى حتمى بود.
طالبیان دربــاره  نامه نگارى هاى این معاونت ریاســت جمهورى بــراى احتمال به 
خاکسپارى شهدا در عرصه ها و محوطه هاى تاریخى در آینده ادامه داد: در حال مکاتبه 

با ستاد کل نیروهاى مسلح هستیم. 
وى همچنین درباره  صحبت هاى مطرح شــده مبنى بر صدور مجوز از سوى میراث 
فرهنگى براى به خاکسپارى شــهدا در این محوطه  جهانى گفت: به عنوان یک مقام 
رسمى در حوزه  معاونت میراث فرهنگى اعالم مى کنم تا امروز هیچ مجوزى از سوى 
ما به عنوان دفن در عرصه انجام نشده اســت. او تأکید کرد: هیچ مجوزى براى دفن 

ســوى میراث نه در عرصه آثار ملــى و جهانى از 
در آینده نیز تنها صادر نشده، بلکه 

نخواهد شد.

الریجانى در این سال ها نماد اعتدال در جریان اصولگرایى بوده است و 
این رفتار مورد تأیید بزرگان نظام از جمله مراجع تقلید بوده است. او سعى 
کرده است در برابر طیف تندروى اصولگرا بایستد و همین امر باعث شده 

است مورد حمله طیف تندروى اصولگرا قرار بگیرد.
به گزارش نامه نیوز، على الریجانى غایب بزرگ همایش جبهه مردمى 
نیروهاى انقالب در شــهرآفتاب تهران بود. همین غیبت نشان داد که 

رئیس مجلس دهم مسیر خود را از این اصولگرایان جدا کرده است.
سخنان روزهاى اخیر الریجانى در مجلس در انتقاد از «جمنا» نشان داد 
که على آقا نه تنها مخالف این جریان است بلکه آنها را تندرو نیز مى داند.
ادبیات تند اعضاى جمنا در مورد مصوبه تعیین سقف حقوق و دستمزد 
باعث شد الریجانى شمشیر را علیه این جریان از رو بکشد و و خطاب به 
آنها بگوید:  «براي من جالب است برخی تشکل هایی که تازگی ها هم 
به وجود آمده و در فضاي انتخابات فعالیت می کنند با یک بیان بی ادبانه 

نسبت به مجلس حرف هاي نادرست زدند.»
او حتى با کنایه گفت: «جالب تر این اســت که رئیس کمیسیون تلفیق 
برنامه؛ آقاي حاجی بابایی که جزو مؤسســین همین تشکیالت است 
به من گفتند که شــوراي نگهبان به آن ایراد گرفته؛ پس چرا به شوراي 
نگهبان چیزي نمی گویید، در حالی که شوراي نگهبان عامل آن بوده در 
حالی که نکته مهمی هم نیست و به آن ایراد زیادي وارد نیست اما البد از 

رد صالحیت هاي خود می ترسند.»
الریجانی که حسابی از این فضاسازي اعضاي جبهه مردمی نیروهاي 
انقالب برآشــفته شــده گفت: «حق ندارند مطالبی را به دروغ در مورد 
مجلس مطرح کنند. ضمن اینکه برخی از اعضاي آنها سابقه حضور در 
مجلس را داشته اند و دریافتی هاي آنها در زمان نمایندگی مشخص است 

و ما می دانیم پس جانماز آب نکشند براي مردم.»
این سخنان نشــان مى دهد الریجانى از رفتار سیاســى این جبهه تازه 

تأسیس دلخور است و آن را نماد تندروى مى داند.

الریجانى در این سال ها نماد اعتدال در جریان اصولگرایى بوده است و 
این رفتار مورد تأیید بزرگان نظام از جمله مراجع تقلید بوده است. او سعى 
کرده است در برابر طیف تندروى اصولگرا بایستد و همین امر باعث شده 

است مورد حمله طیف تندروى اصولگرا قرار بگیرد.
على آقاى مجلس هاى هشتم و نهم وقتى مقابل احمدى نژاد ایستاد و در 
بسیارى از موارد اجازه نداد رئیس دولت هاى نهم و دهم پاى خود را فراتر 
از قانون بگذارد. او در برابر بسیارى از تندروى هاى نمایندگان رادیکال 
مجلس نهم هم ایستاد. همین رفتارها باعث شد تا تندروها در رأس آنها 

اعضاى جبهه پایدارى در برابر الریجانى قرار بگیرند.
این رفتارها سبب شــد تا الریجانى در انتخابات مجلس دهم، مستقل 
از اصولگرایان تندرو وار صحنه شــود. همین اعالم اســتقالل عامل 
شدیدترین تخریب ها از ســوى جریان هاى خاص علیه وى در شهر قم 
شد. تخریب هایى که کارگر هم افتاد و باعث شد الریجانى در رتبه دوم 

قرار بگیرد.
الریجانى برخالف تمام تالش هایى که در زمینه تخریب او صورت گرفته 
است جریان بزرگى از اصولگرایان را رهبرى مى کند. جریانى که هم به 

طیف سنتى اصولگرایى نزدیک است و هم به طیف اعتدال.
حاال جریانى تازه در کنار پایدارى ها وارد گفتمان اصولگرایى شده است 
و مى خواهد ســاز خود را بزند. این جریان بر این باور است که گفتمان 
غالب در میان راستگرایان است. این رفتار باعث شده است تا بسیارى از 
اصولگرایان شناخته شده مانند الریجانى وارد گفتمان آنها نشوند و مسیر 

خود را طى کنند.
الریجانى در برابر «جمنا» ایستاده و اختالف جریان الریجانى و «جمنا» 
عیان شده است. مصوبه مجلس باعث شــد تا اختالف این دو تفکر در 
جریان اصولگرایى زودتر از آنچه باید نمایان شد. حاال باید دید استراتژى 
الریجانى و طیف اعتدالى و سنتى اصولگرا در برابر سیاست هاى «جمنا»  

چیست؟

روزنامه «لوموند» فرانسه با اشــاره به اینکه ایران مقصد محبوبى براى 
مقام هاى فرانسوى و بازرگانان است، نوشــته است که پس از سفر «ژان 
مارك ایرو» وزیر امور خارجه فرانسه به همراه هیئتى 60 نفره متشکل از 
مقام هاى شرکت هاى فرانسوى به تهران و دیدار با مقامات ایران، اشتیاق 

نسبت به سرمایه گذارى در این کشور فراوان است. 
به گزارش آفتاب نیوز این روزنامه افزوده اســت وزیر امور مالى و دارایى 
فرانسه گفته اصلى ترین دغدغه سرمایه گذاران تداوم انجماد جریان هاى 
مالى  به سوى ایران است. علیرغم لغو رسمى تحریم هاى مرتبط با برنامه 
هسته اى ایران در ژانویه سال 2016 میالدى، بانک هاى بزرگ فرانسه هنوز 
هم در حاشیه باقى مانده اند و از ریسک همکارى با ایران مى ترسند. آنان 
از خطرات مرتبط با وارد  شدن اتهاماتى به  زعم این روزنامه چون پولشویى 
مى ترسند. «لوموند» مدعى است که که همتایان ایرانى آنان نیز مطابق با 

استانداردهاى بین المللى عمل نمى کنند. 
«لوموند» اشــاره مى کند که انتخابات ریاست جمهورى در ایران پیش  رو 
است و روند ورود سرمایه گذاران فرانســوى به ایران باید تسهیل شود اما 

متأسفانه این امر آنگونه که باید و به اندازه کافى روى نداده است. ایران نیز 
باید گام هایى را به منظور تسهیل از سرگیرى کانال ارتباطى مالى و خارج 
شدن خود از لیست ســیاه مالى بردارد. در این زمینه مسئوالن نهادهاى 
ضد پولشویى فرانســه آماده ارائه کمک هاى فنى به ایران براى برطرف 

 شدن این مشکل هستند.
از زمان باز شدن درهاى ایران در یکسال گذشته، بسیارى از سرمایه گذاران 
خواستار به دســت آوردن فرصت ســرمایه گذارى مجدد در آن کشور با 
جمعیتى 80 میلیون نفرى هستند. اکنون در زمینه بهره بردارى از میدان هاى 
گازى، قراردادهاى خوبى امضا شده اند. حدود صد فروند هواپیماى ایرباس 
نیز در حال تحویل به ایران هســتند. رنو نیز فعالیت خود را از سر گرفته تا 
با همکارى با ایران خودرو در آینده نزدیک خط تولیدش را گسترش دهد. 
معاون رئیس شرکت فرانسوى وینچى بزرگ ترین شرکت ساختمان سازى 
دنیا مى گوید که ایران بازار مهمى براى شرکت هاى فرانسوى است. او اشاره 
مى کند که ایران نیازمند فناورى و دانش اســت و مى تواند در بخش هاى 
نفت، زیرساخت ها، خودروسازى، کشاورزى و مواد غذایى پیشرفت هاى 

زیادى داشته باشد. او مى گوید تنها مشکل شرکتش بى میلى بانک ها براى 
کسب و کار جهت همکارى با تهران است که خود مشکلى عمده پیش پاى 
معامله اى واقعى با ایران است. او اشاره مى کند که مشکل واقعى مربوط به 

تأمین مالى پروژه ها براى سرمایه گذارى در ایران است. 
این روزنامه در ادامه اشــاره مى کند که دو نهاد مالى فرانسوى مستقل و 
کوچک حاضر به تأمین مالى پروژه هاى سرمایه گذارى در ایران شده اند اما 
بانک هاى بزرگ فرانسوى از ترس تحت مجازات قرار گرفتن توسط آمریکا 
به اتهام نقض تحریم هاى ایــران از این کار ممانعت مى ورزند. «لوموند» 
اشاره مى کند که پیروزى «دونالد ترامپ» در انتخابات اخیر ریاست جمهورى 
آمریکا این بى میلى را تشدید کرده است و باید صبر کرد؛ چرا که مقام هاى 

آمریکایى موضع روشنى در این باره اتخاذ نکرده اند. 
این روزنامه اشاره مى کند در ســایر کشورهاى اروپایى به  خصوص آلمان 
موانع تأمین مالى کمترى در همکارى با تهران وجود دارد چرا که آن کشورها 
شرکت هاى تابعه اى در آمریکا دارند که کم تر در معرض خطر تبادل ارز با 

واحد دالر هستند.

دیوار سیمانى بین اصولگرایان معتدل و اصولگرایان تندرو

ایستاده در برابر «جمنا»

بازتاب خارجى حضور احمدى نژاد در توئیتر

توافق بانک هاى آلمانى، اتریشى و ایتالیایى با تهران

اشتیاق فرانسوى ها براى 
سرمایه گذارى در ایران

یاسر هاشمى در دانشگاه اصفهان تبیین کرد:

والیت مدارى یا والیت معاشى؟
چالش با پاسارگاد

رفسنجانى بیا
خانواده هاشمى
خواستند انجام
یاسر هاشمى
مطالب را عنو
توصیه مى کرد
 وىافزود: حت
هاشمى را طو
آنها نمى دانندک
امام(ره) سخنا
یاسر هاش
نبود اما

به عنوان دفن در عرصه انجام نشده اســت. او تأکید کرد: هیچ مجوزى براى دفن  ما
ززز از ســوى میراث نه در عرصه آثار ملــى و جهانى

در آینده نیز تنها صادر نشده، بلکه 
نخواهد شد.
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نماینده ولى فقیــه در امور حــج و زیارت با اشــاره به 
رایزنى هایى در خصوص مسئله حج گفت: بیشتر مسائلى 
که مورد بحث بوده، حل شده است و یکى دو مورد باقى 

مانده که امیدواریم در چند روز آینده حل شود.
به گــزارش فــارس، حجت االســالم والمســلمین 
قاضى عسگر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مسئله 
منا آنها معتقد هستند که تحقیقاتشان ادامه دارد ما هم 
مدارك فراوانى داریم لذا پیشنهاد شــده که آن کمیته 
حقیقت یابى که تشــکیل دادند را دعــوت کنند ما هم 

مدارك و مستنداتمان  را ارائه دهیم.
وى تصریح کرد: همین که پذیرفته شود چه کسانى در این 

قضیه دخالت داشتند و مسئله دیه را حل کنند ان شاءا... 
موانع از سر راه برداشته مى شود. همچنین در خصوص 
مســئله اى که در فرودگاه جده رخ داد به صورت کتبى 
اعالم شده است که تخطى گران به چهار سال زندان و 

هزار ضربه شالق محکوم شده اند.
حجت االسالم والمسلمین قاضى عسگر گفت: اگر طبیعتًا 
مسئله حج حل شود با توجه به اینکه آنها مجازات عامالن 
این جنایت را رســماً  اعالم کرده اند عمره نیز بعد از حج 

برقرار خواهد شد.
وى اظهار داشت: سال آینده ان شاءا...  حداقل حدود 80 

هزار حاجى به سرزمین وحى اعزام خواهیم کرد.

رئیس پلیس راهــور ناجا با اشــاره به اجرایى شــدن 
طرح نوروزى از 25 اســفند گفت: یکى از دســتورات 
ایــن همایش نحوه اجرایى شــدن طرح نــوروزى در 
جاده هاى سراسر کشور اســت که از 25 اسفندماه سال 
جارى تا پایان 14 فروردین ســال آینــده ادامه خواهد 

داشت.
سردار تقى مهرى با اشاره به انجام مقدمات اجراى این 
طرح از یک ماه پیش گفت: با توجه به اینکه در ســال 
جارى شــاهد افزایش بیش از یک میلیون و 200 هزار 
خودرو و همچنین 480 هزار موتورسیکلت و اضافه شدن 
1/5 میلیون راننده در کشــور بودیم مقرر شد در طرح  

نوروزى 96 از توان خودرویى و پرسنلى سایر یگان هاى 
نیروى انتظامى استفاده شود. 

رئیس پلیس راهور ناجا به خط قرمزهاى پلیس در اجراى 
این طرح اشاره کرد و افزود: ســال گذشته متأ سفانه در 
خالل طرح نوروزى 967 نفر در جاده هاى کشــور جان 
باختند که این حادثه تلخ بــه دنبال 308 تصادف فوتى 
رخ داد لذا خط قرمز پلیس در اجراى این طرح حرکات 
مخاطره آمیز از جمله ســرعت و سبقت غیرمجاز است. 
وى در پایان از اجراى طرح ویژه براى بازرسى بیشتر بر 
حمل و نقل عمومى و افزایش بازرسان نامحسوس در 

این طرح خبر داد. 

خط قرمزهاى پلیس در 
نوروز 96 مشخص شد

اعزام 80 هزار حاجى به 
سرزمین وحى در سال آینده 

استراحت قهرمانانه در 
غسالخانه 

معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر در مجلس با بیان 
اینکه تیم ووشو بانوان و قهرمانان این رشته در شبستر 
در نمازخانه غسـالخانه شهرستان اسـتراحت و اسکان 
مى کنند، گفت: این موضوع جاى تأسف و خجالت دارد.

حال خرابى جوانان میهن 
حدود 60 درصد معتادان کشور را افراد زیر 34 سال شکل 
مى دهند؛ یعنى دهه شصتى ها و جوان ترها؛ جوانانى که 
باید به مدد ایشان، آینده میهنمان ساخته شود ولى آنقدر 
حال خودشان خراب است که گاه براى ساختن خودشان 

نیز ناتوان اند، چه رسد به میهن!
این آمار را حمیدرضا صرامى مدیرکل دفتر تحقیقات و 
آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در شوراى هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر اسـتان گلسـتان بیان کرد و افزود: 
عالوه بـر ایـن، 64 درصد معتـادان جامعـه را متأهلین 
تشکیل مى دهد که به معناى درگیرى هفت میلیون تن 
از اعضاى خانواده ها با این معضل بزرگ اجتماعى است.

مدیرکل دفتر تحقیقات ستاد با بیان اینکه آمارهایى شوم 
و تأثر برانگیز از اعتیاد و آسیب هاى همراهش وقتى در 
کنار دیگر آمارهاى نامطلوب قرار بگیرند، بر تلخى شان 
افزوده مى شـود. اضافـه کـرد:  از جمله آمـار مبتالیان 
به اختـالالت روانى کـه آمارها از ابتـالى 23/6 درصد 
جمعیت 15 تا 64 سال جمعیت کشور به یکى از انواع آنها 
مانند افسردگى، استرس و اضطراب به آن خبر مى دهند.

مسائل ارتباطى با 
خودکشى دانشجویى 

مدیر کل دفتر مشـاوره و سـالمت وزارت علوم از تهیه 
برنامه عملیاتى پیشگیرى از خودکشى در محیط هاى 

دانشجویى خبر داد.
حمید یعقوبى، گفت: در بیش از 110 دانشـگاه دولتى و 
غیردولتى، کانون همیاران سـالمت روان دانشـجویى 

تشکیل شده است. 
که بیش از 90 کانون در دانشگاه هاى دولتى ایجاد شده 
و بیش از شـش هزار نفر از دانشجویان در این کانون ها 

ثبت نام کرده اند.
یعقوبى به برنامه هاى جدید دیگر کـه طرح مداخله در 
شکست هاى عاطفى است اشاره کرده و اظهار داشت: 
مباحث ارتباطى از جمله مباحثى است که در دانشگاه ها 
تعداد مراجعان زیادى دارد، بیش از یک سوم علت مراجعه 
به مراکز مشاوره توسط دانشجویان، مشکالت ارتباطى 
است.  مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم ادامه 
داد: در سـال گذشـته، 159 هزار جلسه مشـاوره برگزار 
کرده ایم و از این 159 هزار جلسـه مشـاوره، 35 درصد 
مراجعان مسـائل ارتباطى را مطرح کردنـد و به ترتیب 
اول مسائل ارتباطى، سپس تحصیلى و سپس اضطرابى، 
عمده ترین مسئله مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره 
طى سه سال گذشته بود و این نشان مى دهد تغییراتى 
نسـبت به سـال هاى قبـل بـه وجود آمـده چـرا که در 

سال هاى قبل، اولین مسئله، مسئله تحصیلى بود.

پستانک طالیى 
اخیراً دسته اى از کاالها به بازار طالى تهران وارد شده 
تحت عنوان طالى کودك نام گرفته است. از پستانک تا 
شیشه شیر طالیى که بسته به طالى به کار رفته و نگین 

ها تا 25 میلیون تومان هم قیمت مى خورند!

کاشت ناخن با حکم مرجع 
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه رشت با بیان اینکه مقرر 
شده است، به جاى کلمه کاشـت از کلمه اکستنشن به 
معناى اضافه کردن درمدارك فنى و حرفه اى اسـتفاده 
شود، گفت: اکثر علما به کاشـت ناخن ایراد گرفته اند و 

برخى با شرایطى جایز مى دانند.
اخیراً برخى آرایشگران خانم براى جلب مشترى و کسب 
درآمد بیشـتر، به تبلیغ و بازارگرمى براى کاشـت ناخن 
مى پردازنـد و بیان مى کننـد که از دیـدگاه فالن مرجع 
تقلید، ناخن کاشته شده هیچ خللى براى انجام واجبات 
شـرعى مانند غسـل و وضو ایجاد نمى کند. این مسئله 
حتى در برخى بروشـورهاى تبلیغاتى آرایشگرى نیز به 

چشم مى خورد. 

چرك نویس ایرانى هاى زیادى هستند که ایران گردى را تمام کرده اند 
و حتى جاذبه هاى ناشناخته اش را شناخته اند و حاال دیگر 
به دنبال کشف ناشــناخته هاى کشورهاى دیگر هستند 
براى این دســته از افراد برخى از آژانس هاى مسافرتى 
اقدام به برگزارى تورهاى متفاوت مى کنند تورهایى که 
دیگر محدود به دیدن جاذبه هاى گردشــگرى تاریخى 
و تکرارى و فرهنگى نمى شــود و آنها را دعوت مى کند 
به دیدن جاذبه هایى که بیشــتر حول محور جاذبه هاى 

طبیعتگردى است.
یکى از این تورها رفتن به جنگل هاى آمازون و هم نشینى 
با مردم بومى آن و یا دیدن انسان هاى بدوى قبیله ماسایى 
آفریقاست. همان هایى که هنوز با نیزه شکار مى کنند و 
غذاى آنها شیر و خون گاو اســت و در صحرا گاوچرانى 
مى کنند و یا در مقابل شیر مى ایســتند و از گاوهایشان 
محافظت مى کنند. اما شــرکت در تورهاى خاص و به 

خصوص طبیعتگردى هزینه هاى زیادى مى خواهد.
قیمت تورهاى هیجان انگیز براى سفر 12 روزه به جایى 
مانند جنگل هاى آمازون چیزى حدود 16 میلیون تومان 
است. ســفر به کنیا نیز 20 میلیون تومان هزینه دارد آن 
هم براى ایام عید 96، ولى هزینه اى که باید براى ســفر 
یک هفته اى به ناشناخته هاى هند پرداخت حدود هشت 
میلیون تومان و نرخ تورهاى گردشگرى یک هفته اى به 
مقاصد کمتر شناخته شده ویتنام حدود ده میلیون تومان 
است. در برخى از این تورهاى گردشگرى آژانس ها، تنها 
برخى از وعده هاى غذایى را تقبل مى کنند و بقیه آنها بر 
عهده مسافر است از سویى باید در نظر گرفت که رفتن به 
برخى از بناهاى تاریخى و گرفتن بلیت موزه هایى که احیانًا 
در مسیر و در تور جاى داده مى شود معموًال با مسافر است.

در هر حال سفر به ناشناخته ها از سفر به مقاصد شناخته 
شده هزینه بیشترى دارد چرا که در بسیارى از این مقاصد 
هتل ها و یا پروازهاى چارتر شده اى نیست که بتوان از این 

طریق هزینه کمترى داد. 
«سهند عقدایى» یکى از فعاالن طبیعتگردى و سفرهاى 
ماجراجویانه معتقد است از ابتدا، بناى کارش را در اجراى 
تورهاى خاص گذاشته است، او به مهر مى گوید: بدویت 
براى مردم یک جاذبه است آنها دوست دارند به جاهایى 
سفر کنند که هنوز براى خیلى از افراد دیگر ناشناخته است 
به همین دلیل اســتقبال از تورهاى گردشگرى خاص و 

هیجان انگیز، زیاد است و مسافر خود را دارد.
او مى گوید: همه آژانس ها مقاصد خاص را تبلیغ مى کنند 
کسى به فکر اجراى تور ویژه براى ایرانى ها نیست. معموًال 
تبلیغ همه تورها به ده مقصد تکرارى خالصه مى شــود 
مانند چین، ارمنستان، ترکیه، امارات، گرجستان، تایلند، 
مالزى، آذربایجان، روســیه و هند. ما هــم براى اینکه 

بازارمان را داشته باشیم براى یکى از همین کشورها تور 
برگزار کنیم اما در کنارش حتماً تور خاص هم اجرا خواهیم 
کرد به عنوان مثال 20 سال است که هند یکى از مقاصد 
ایرانى هاست ولى ما به دنبال معرفى ناشناخته هاى هند 
مى رویم . هند کشورى 72 ملت معرفى شده ولى فقط دو 
تور براى چند شهر گردشگرى آن اجرا مى شود درصورتى 
که ما هشت مقصد دیگر را هم معرفى مى کنیم که در نوع 

خود جذاب هستند.
عقدایى 40 مقصد جدید را براى ایرانى هاى گردشگر که 
تمایل به سفر خارجى دارند تعریف کرده است در میان این 
مقاصد پر طرفدارترین آنها طبیعتگردى و تجربه سفر به 
تانزانیا، ویتنام، الئوس، آمازون، برونئو، ماداگاســکار و 

مغولستان و زنگبار هستند.
مجرى تورهاى خاص گردشــگرى معتقد است: بدویت 
براى مردم یک جاذبه است، آنها دوست دارند به جاهایى 

سفر کنند که هنوز براى خیلى از افراد ناشناخته است. او 
مى گوید: بسیارى از ناشناخته هاى کشورهاى دیگر براى 
گردشگران جهان شناخته شده ولى براى ایرانى ها هنوز 

ناشناخته است. 

اکوتوریسم و ماجراجویى
معموًال آنچه در پکیج تورهاى گردشگرى دیده مى شود 
همین مقاصد شــناخت شــده اســت اما برخى از دفاتر 
مسافرتى دیگر ســعى مى کنند تا تورهاى اکوتوریسم و 
ماجراجویى برگزار کنند که شامل کوهپیمایى، راهپیمایى 
در طبیعت، کویرنوردى، دوچرخه سوارى، اسکى و تورهاى 
ترکیبى فرهنگى و تاریخى اســت بــه خصوص براى 
گردشــگرانى که به ایران مى آیند یعنى اگر تور اصفهان 
و شیراز برگزار مى شود در کنارش، گردشگران سرى هم 
به کویر مى زنند. از این تورها معموًال گردشگران آلمانى 

استقبال مى کنند.
در کنار تورهاى طبیعتگردى خاص، برخى از آژانس ها هم 
به سمت اجراى تورهایى رفته اند که شاید هیجان انگیز 
نباشد اما کمتر مى توان در کشــورهاى دیگر نمونه آن را 
پیدا کرد مانند تور غذا، آشپزى، رنگرزى و آشنایى با فرش. 
«مصطفى شــفیعى شــکیب» یکى از مدیران بخش 
خصوصى گردشگرى اســت که مى گوید: پرنده نگرى، 
اســکى و کوهنوردى جزو تورهاى گردشگرى معمول 
ماســت ولى تورهایى هم داریم مانند تورهاى داروهاى 
گیاهى، آشپزى، کشت زعفران، پسته و زرشک که براى 
خارجى ها برگزار مى شود حتى توانســته ایم از تورهاى 
ترکیبى بهره ببریم مثل ســفر به ایران و دبى، یا ایران و 
آذربایجان. از این طریق مى توان براى تورهاى گردشگرى 

خاص برنامه ریزى کرد.
شکیب معتقد است:  ممکن اســت در برخى از این تورها 

بیشترین رویکرد در آشپزى ایرانى یا دیدن سنت ها باشد 
اما شرکت در یک تور خاص مثل کشت زعفران یا فقط 
بازدید از باغ هاى پسته ممکن است با اقبال رو به رو نشود به 
همین دلیل آنها را مى توان ترکیبى اجرا کرد. براى ایرانى ها 
نیز تورهاى ویژه بانوان، سنت هاى ایرانى، زمین شناسى، 
باغ هاى ایرانى و معمارى و... وجود دارد. برگزارى تورهاى 
گردشــگرى خاص در ایران براى گردشــگران خارجى 
بحثى است که به نظر مى رسد مستلزم تبلیغات زیاد و در 
پى آن هزینه زیادترى است. مسافر این تورها تنها افرادى 
هستند که چندین بار سفر خارجى داشته اند و یا جاذبه هاى 
کشورى را دیده اند و حاال مى خواهند جنبه ها و جاذبه هاى 
دیگر کشورها را ببینند. به معناى دیگر مخاطب این تورها 
گردشگران پولدار و حرفه اى هستند. شاید به همین دلیل 
است که بازار سفرهاى  خارجى ایران به ده کشور محدود 
شده و ســفر خارجى ها به ایران نیز محدود به پنج شهر 

اصفهان، شیراز، تهران، کرمان و یزد است.

بفرمایید آمازون گردى! 
تورهاى خاص، شما را از ایران به کشورهاى خاص مى برند

سخنگوى ســازمان ثبت احوال گفت: در 11 ماه سال 
جارى ده نام داراى بیشــترین فراوانى براى پســران 
شــامل امیرعلى، محمد، امیرحسین، ابوالفضل، على، 
حســین، محمدطاهــا، امیرعباس، محمدحســین و 

امیرمحمد است.
سیف ا... ابوترابى افزود: ده نام اول و داراى بیشترین 
فراوانى براى دختران نیز شامل نام هاى فاطمه، زهرا، 
زینب، نازنین زهرا، یســنا، حلما، باران، فاطمه زهرا، 

ریحانه و رهاست.
وى تأکید کرد: کم ســابقه ترین اسامى انتخاب شده، 
زى بامهر(با مهر زندگى کن)، ترنم باران، معصومه مه 

یاس،آگاه دخت، مهربان یاس بوده است.
ابوترابى در پاســخ به این ســئوال مى گویــد: برابر 
مــاده 20 قانون ثبت احوال کشــور، انتخــاب نام با 
اعالم کننده اســت، براى نامگذارى یک نام ســاده 
یا مرکب (مثل حســین، محمد مهــدى و مانند آن) 
که یک نام محســوب مى شــود، انتخــاب خواهد 

شد. 
وى ادامــه مى دهد: انتخــاب نام هایــى که موجب 
هتک حیثیت مقدسات اســالمى مى شود و همچنین 
عناویــن و القــاب و نام هــاى زننده و مســتهجن 
یا نامتناســب بــا جنس، ممنوع اســت. تشــخیص 

نام هاى ممنوع با شــورایعالى ثبت احوال است و این 
شــورا نمونه هاى آن را تعیین و به این سازمان اعالم 

مى کند. 
وى تأکید مى کند: انتخاب نــام در مورد اقلیت هاى 
دینى شــناخته شــده در قانون اساســى تابع زبان و 
فرهنگ دینى آنان اســت و همچنین، ذکر ســیادت 
در اسناد سجلى ســاداتى که ســیادت آنان در اسناد 
سجلى پدر و یا جد پدرى مندرج باشد و یا سیادت آنان 
با دالیل شرعى ثابت شود، الزامى است، مگر کسانى 
که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعًا احراز 

شود. 
ابوترابى افزود: به موجب مــاده 20 قانون ثبت احوال و 
تبصره هاى آن، انتخاب نام هاى در فهرســت نام هاى 
ممنوعه، قدغن است و دارندگان آنها مى توانند با رعایت 

مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام کنند. 
وى در ذکر نمونــه هایى از نام هــاى ممنوع تصریح 
مى کند: نام هایى که موجب هتک حیثیت مقدســات 
اسالمى مى شــود مانند « عبداالت» ، «عبدالعزى »( 
الت و عزى نام دو بت در مکــه معظمه دوران قبل از 
اسالم است) یا اینکه اســامى مرکبى که به اصطالح 
یک نام محسوب نمى شوند و به آنها مرکب ناموزون 

مى گویند هم قابل تغییرند.

انتخاب چه نام هایى ممنوع است؟

رئیس پژوهشــکده باســتان شناســى با پرداختن به 
چالش هــاى باســتان شناســى نســبت بــه رواج 
گنــج یابى و بیــکارى هــزاران نفــر هشــدار داد. 
حمیــده چوبــک گفــت: چالــش مهمى کــه آثار 
ارزشــمند باســتان شناســى را تهدیــد مى کنــد 
رواج گنج یابى و تبلیغ گنج یاب ها در جامعه و در دنیاى 
مجازى و درخواســت هاى کاوش در سطوح مختلف 
جامعه از ســازمان و پژوهشــکده اســت. وى افزود: 
بایســتى راهکارهاى جدى حقوقــى و قانونى براى 

پاسخگویى به این درخواســت هاى نابجا اتخاذ کرد 
و اخذ جریمه و نیز مجازات هاى مناســب پیش بینى 

شود
به گفته چوبک، پوشــش اســتانى نشــان مى دهد؛ 
برخى اســتان ها ماننــد بوشــهر و یــزد هیچگونه 
پژوهش باستان شناسى نداشــتند که این قابل تأمل 
و پرســش است و لرســتان بیشــترین پژوهش هاى 
باســتان شناســى بــا طرح هــاى عمرانى داشــته

 است.                                                                

چالش هاى باستان شناسى در ایران

2 استان اصالً باستان  شناسى نشده است

  مهر | شــیوه تبلیغات یک مزون براى فروش 
پارچه هاى چادرش در روزهاى اخیر سروصدا کرده است. 
این مزون چندى قبل از چند بازیگر زن براى رونمایى از 
پارچه هاى چادر خود دعوت کرد و از آنها خواســت براى 
دقایقى چادر سر کنند و در کنار لوگوى مزون بایستند تا از 
آنها به منظور تبلیغ عکس  گرفته شود و بعد دوباره چادرها 

را از سر باز کنند.
پخش این عکس ها در صفحــات اجتماعى این مزون و 
بازیگران حاضر در این رونمایــى، با واکنش هاى منفى 
مخاطبان روبه رو شد و گروهى به آن لقب «فشن شوى 
چادر» دادنــد و این ســبک از تبلیغ را مغایــر با حرمت 
این پوشش دانستند. اما مســئوالن این مزون با گله از 
واکنش هاى مخاطبان این موضــوع را مانعى براى خود 
دانستند و عنوان کردند که این انتقادات درستى مسیرشان 
را نشان مى دهد چون ســنگ ها همیشه به قطار در حال 

حرکت زده مى شود! تنها جمله دفاعیه این مزون این بود 
که این چادرها تنها براى استفاده در خانه و مجالس طراحى 
شده اند و قرار نیست در محافل عمومى پوشیده شوند. این 
درحالى است که این دفاعیه براى مخاطبان کامالً  بدیهى 
است و نقدهاى مطرح شده به شیوه تبلیغات آنهاست وگرنه 
همه زنانى که از چادر به عنوان پوشش استفاده مى کنند 

همگى چند نمونه از این چادرها دارند.
انتقادات به این فشن شو در شبکه هاى اجتماعى به قدرى 
باال گرفت که در نهایت این مزون تصمیم گرفت صفحه 
اینســتاگرام خود را از حالت عمومى به حالت خصوصى 
تبدیل کند. به دلیل تشــابه نام فامیلى مدیر این مزون 
با وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اســالمى و به وجود آمدن 
سوءتفاهمات بسیار زیاد در این باره این مزون مجبور شد 
هرگونه نسبت دور و یا نزدیک با این شخصیت شناخته 

شده سیاسى را تکذیب کند.

فشن شوى 
«چادر» با حضور 
بازیگران زن؟!

عضو کمیسیون اجتماعى در مجلس شوراى اسالمى درباره 
اینکه آیا مشموالن نظام وظیفه مى توانند در جهت دریافت 
گواهینامه اقدام کنند، گفت: طبق مصوبه قبلى مجلس تمامى 
کسانى که معافیت تحصیلى دارند و خدمت سربازى نرفتند 

مى توانند براى دریافت گواهینامه اقدام کنند.
علیرضا محجوب در گفتگو با میزان، اظهار داشت: افرادى 
که وضعیت خدمت سربازى آنها معلوم نیست و طرح معافیت 
هم شامل حال آنها نمى شود نمى توانند گواهینامه رانندگى 
دریافت کنند. عضو کمیسیون اجتماعى در مجلس خاطرنشان 
کرد: طبق روال قبل تمامى افرادى که داراى شرایط معافیت 

سربازى به دالیل مختلف از جمله معافیت تحصیلى هستند 
مى توانند براى دریافت گواهینامه اقدام کنند.

محجوب در ادامه ت صریح کرد: در حال حاضر هیچ مانعى براى 
دریافت گواهینامه براى کسانى که مجوزهاى الزم را دارند 
وجود ندارد اما بدون شک افرادى که سرباز هستند و یا از زمان 
سربازى آنها گذشته است و جزو مشموالن غایب محسوب 
مى شوند شرایط دریافت گواهینامه را ندارند. وى تأکید کرد: 
این ماده قانونى مجلس تنها به این دلیل صورت گرفته است 
که جوانان و افرادى که به هر دلیل از رفتن به خدمت سربازى 

خوددارى مى کنند به زندگى خود سامان دهند.

جزئیات گواهینامه گرفتن مشموالن

,,

بدویت براى مردم 
یک جاذبه است 
آنها دوست دارند 
به جاهایى سفر 
کنند که هنوز براى 
خیلى از افراد دیگر 
ناشناخته است 
به همین دلیل 
استقبال از تورهاى 
گردشگرى خاص و 
هیجان انگیز، زیاد 
است و مسافر خود 
را دارد



0404استاناستان 2895سه شنبه  17  اسفند  ماه 

خبر

مدیر عامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: با توجه به تراکم جمعیــت در ایام عید، به 
خصوص حضور گســترده مردم در باغ فدك و کوه صفه، 

تدابیر ایمنى در این ایام در نظر گرفته شده است.
بهزاد بزرگزاد اظهار داشت: یکى از اقدامات این سازمان ارائه 
آموزش هاى الزم به مشاوران امالك و افرادى است که در 

خانه هاى استیجارى اسکان مى یابند.
وى ادامه داد: همچنین در هتل ها، مسافرخانه ها و مدارسى 
که مســافران اسکان خواهند داشــت به  مستخدمان آن 
مکان ها آموزش هاى الزم براى جلوگیرى از بروز حوادث 

داده شده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانى با اشاره به اینکه باغ فدك 
یکى از مکان هایى است که باید دائمًا تحت مراقبت باشد 
گفت: این موضوع به دلیل استفاده مسافران از کپسول هاى 

گاز در چادرهاست.
وى اذعان کرد: با توجه به این مسئله با کمک دستگاه هاى 
ســنجش میزان حرارت، چادرها دائمًا تحت بازرسى قرار 
مى گیرند و در صورت افزایش دما در چادرها، کپسول هاى 

گاز را خارج مى کنیم.
بزرگزاد اضافه کرد: برخى از چادر هاى مسافرتى در باغ فدك 
که بیشتر در معرض حوادث باشند را به وسیله برچسب هایى 

عالمتگذارى مى کنیم تا تحت مراقبت بیشترى باشند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از کاهش صادرات براى 
تأمین نیاز بازار داخلى تا 300 هزار تن خبر داد.

بهرام ســبحانى گفت: فوالد مبارکه بر اســاس جلسه 
مشــترکى که با انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت، تعهد کرد تا یک 
میلیون تن خوراك صنایع لوله و پروفیل را تأمین کند و 
بر همین اساس هم پیش رفت تا جایى که حتى تا انتهاى 
بهمن ماه 20 درصد بیش از رقم تعهد یعنى یک میلیون 
و 200 هزار تن ورق فوالدى را به صنایع لوله و پروفیل 

تحویل داده است.
وى با اشــاره بــه اینکه بــازار داخلى اولیــن اولویت 

فوالدمبارکه اســت، عنوان کرد: ازآنجاکــه ترجیح ما 
تأمین نیاز بازار داخلى نســبت به بازار خارجى است، از 
مقدار صادرات خود کم کرده ایم تــا این اتفاق محقق 

شود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه نیازى 
که بازار به مواد اولیه فوالدى دارد بیش از توان تولیدى 
فوالد مبارکه است و به معناى کم کارى ما نیست، اظهار 
داشــت: فوالد مبارکه با تمام توان تولید مى کند اما اگر 
بازار بیش از توان تولیدى فوالدمبارکــه نیاز دارد این 
به معناى پویایى بیشــتر و رونق صنعت ایران است، نه 

کم کارى فوالد مبارکه.

آماده باش نیروهاى 
آتش نشانى در ایام نوروز

کاهش صادرات فوالد براى 
تأمین نیاز داخلى

انتصاب سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان

طى حکمـى از سـوى وزیـر بهداشـت، دکتـر ابراهیم 
کوچکى نصرآبادى به عنوان سرپرسـت دانشگاه علوم 
پزشـکی و خدمات بهداشـتى، درمانى کاشان منصوب 

شد. 

آغاز جشنواره پویانمایى
مدیر روابـط عمومـى اداره کل کانون پـرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان اسـتان اصفهان گفـت: فیلم هاى 
جشـنواره پویانمایـى تـا 19 اسـفند ماه 1395 در نوبت 
صبح  به صـورت رایگان ویژه مـدارس و بعدازظهرها با 
 HD تهیه بلیت ویژه دانشـجویان و خانواده ها با کیفیت
در مجتمـع فرهنگى- هنـرى کانون اسـتان اصفهان 

پخش مى شود.
مهدى مشـکاتى خاطر نشـان کـرد: این جشـنواره به 
صورت دوساالنه برگزار مى شـود و قدمت برگزارى آن 

به 20 سال پیش بر مى گردد.  

گردشگرى اصفهان و روسیه 
در مسیر توسعه است

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
اصفهان گفت: گردشـگرى اصفهان و روسیه در مسیر 

توسعه قرار گرفته است.
در نشسـتى کـه با حضـور مدیـر کل میـراث فرهنگى 
استان اصفهان ومعاون گردشـگرى و جمعى از فعاالن 
گردشگرى کشور روسیه برگزار شد، فریدون اللهیارى 
اظهار داشت: مردم ایران و روسیه از دیرباز داراى روابط 
فرهنگـى و اقتصادى بـا یکدیگر بـوده انـد و در دوران 
معاصر همکارى در تأسیس ذوب آهن به عنوان بزرگ 
ترین شرکت ذوب فلز ایران و همچنین همکارى هاى 
گسـترده فرهنگى و اقتصادى دو ملت و دو دولت ایران 
و روسـیه نوید بخش آینده اى روشن براى گردشگرى 
ایران و روسیه، به ویژه گردشـگرى این کشور با استان 

اصفهان خواهد بود. 

مجتبى راعى سرپرست 
فرماندارى خمینى شهر شد

مجتبـى راعـى با حکـم اسـتاندار اصفهـان بـه عنوان 
سرپرست فرماندارى شهرستان خمینى شهر معرفى شد.
اسـتاندار اصفهان در حکمى مجتبى راعى که معاونت 
سیاسـى امنیتى و اجتماعـى فرماندارى خمینى شـهر 
را برعهده داشـت به عنوان سرپرسـت فرماندارى این 

شهرستان معرفى کرد. 

غرس 5000 نهال
شـهردارگلپایگان  با بیان اینکه در شـهر گلپایگان طى 
این هفتـه پنج هـزار اصل نهـال از نـوع زیتون ، سـرو 
نقره اى، کاج مشـهد و اقاقیا غرس خواهد شد، تصریح 
کـرد: توسـعه فضـاى سـبز شـهرى بایـد مـورد توجه 

شهردارى و جامعه قرار گیرد .
محمدامیـن جمالـى گفت: سـرانه فضاى سـبز شـهر 
گلپایگان به ازاى هر شهروند 24 متر مربع است که باید 

با توسعه فضاى سبز آن را ارتقا دهیم.
وى افزود: براى آبیارى فضاى سبز در بلوارامام رضا(ع) 
12هزار و 600 متر مربع، در خیابان شـهید ذنوبى 500 
متر مربع و دربلوار آیـت ا... محمودى هـزار و 500 متر 

مربع لوله گذارى شده است.

طرح عیدانه کتاب آغاز شد
طرح «عیدانه کتاب»، در 705 کتابفروشى در 31 استان 
کشـور ازجمله اسـتان اصفهان آغاز شـد.   بعد از استان 
تهران که با 129 کتابفروشى بیشـترین مشارکت را در 
طرح «عیدانه کتاب» داشته است، استان اصفهان با 88 
کتابفروشى و استان قم با 80 کتابفروشى رتبه هاى بعدى 

طرح «عیدانه کتاب» قرار گرفته اند .
کتابفروشى هاى متقاضى شـرکت در این طرح که باید 
پروانه مجاز داشته باشـند مى توانند با مراجعه به سایت 
خانـه کتـاب بـه آدرسketab.ir   عضو طـرح عیدانه 

کتاب شوند.

جمال نوروزباقرى
با نزدیک شدن به پایان سـال، تب  کنفرانس هاى خبرى و مطبوعاتى مدیران در کشور و به تبع 
آن در استان ها در حال افزایش است تا به همگان نشـان دهند که در این سال رفته چه خدماتى 

انجام داده اند.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشـاد اسـتان اصفهـان در تازه ترین صحبـت هاى خود اشـاره اى به 

دکه هاى روزنامه فروشى در سطح شهراصفهان کرده اند.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى با بیان اینکه تعداد دکه هاى مطبوعاتى از سال 93 تا 
کنون افزایشى نداشته است، گفت: تعداد دکه هاى مطبوعاتى در سال هاى اخیر همان 85  مورد 

بوده و الزم است در این حوزه توجه بیشترى شود.
اما آیا کم بودن ویا نبودن دکه هاى مطبوعاتى در استان اصفهان یک معضل است؟ 

عده اى معتقدند وقتی اکثریت نشریات اصفهان نه ستون ثابت یادداشت مدیر مسئول یا سردبیر 
دارند و نه ستونی ویژه از اظهارنظر  خوانندگان، وجودشان چه تأثیري بر فرهنگ عمومی جامعه دارد 
و چه ارتباطی می تواند با مردم برقرار کند؟ این  گونه است که مردم این  نشریات را هرگز نخریده و 

روز انتشار و توزیع آنها را هم نمی خواهند بدانند. 
اما عده اي از کارشناسان، مطبوعات اصفهان را خبرنامه اي می پندارند که فقط خبري از محدوده 
فعالیت خود منتشـر می کنند و  گروهـی دیگر هم آن  را در حـد آگهی نامه ثبتـی و حصر وراثت و 
احضار متهم می پندارند.  برخـى از مدیران جراید در اصفهان اما نظر دیگـرى دارند و مى گویند: 
نشریات محلى در اصفهان، در چنبره مشکالتى از مشـکل کاغذ  گرفته تا طراحی، چاپ و توزیع 

گیر افتاده اند.  
شاید همه این مشکالت برگرفته از آن باشـد که هنوز مدیران استان و حتى مدیران برخی از این 
مطبوعات محلی اسـتان به اهمیت جایگاه  مطبوعات پی نبرده اند.  شـاید باید گره مشـکالت در 
نشریات اصفهان را در جایى دیگر جستجو کرد شـاید در یارانه هاى دولتى و شاید در آگهى هاى 

دولتى. 
بدون شـک هزینه باالي چاپ آگهی در نشـریات محلی موجب رونق نیافتـن مطبوعات محلی 
مى شود زیرا برغم تیراژ کم و نامنظمی  که بیشتر این نشریات در اصفهان دارند اما براي تبلیغات 

هزینه هاي باالیی را دریافت می کنند. 
منصور گلنارى رئیس اسبق خانه مطبوعات استان اصفهان پیرامون وضعیت مطبوعات اصفهان 

اظهار کرده بود: اگر جمیع شرایط را  در نظر بگیریم با توجه به امکانات و شرایط موجود، مطبوعات 
استان حدود 40 درصد موفق بوده اند، در صورتى  که انتظار از آنها  بیش از این  است. 

وى علت عدم توفیق کامل مطبوعات را در  دو بخش عنوان مى کند؛ یک بخش شـامل مسائل 
درونى است که ناشى از عدم آموزش و سـوء  مدیریت است که باید بیشتر و به  صورت حرفه اى تر 
به آن پرداخته شود. در بخش مسائل بیرونى نیز متأسـفانه در اصفهان وضعیت توزیع  مطبوعات 
نامناسب و ضعیف است و نیازمند هماهنگى و همکارى الزم بین رسانه ها و دستگاه ها براى حل 

این مشکل است. 
شاید علت و مشکل دیگر  مطبوعات اصفهان را باید در کیوسـک هاى مطبوعاتى جستجو کرد. 
باوجود بیـش از 220 مجوز انتشـار  مطبوعات و قرار گرفتن اسـتان اصفهان در رتبـه دوم جامعه 

مطبوعاتى اما با این حال مطبوعات استان سال هاست دچار بیمارى مزمنى است. 
در واقع مطبوعات اصفهان در چند شاخه زیرساختى دچار مشکل هستند که بحث توزیع و نبودن 

دکه هاى مناسب در سطح شهر را  مى توان سر مسئله آن دانست . در شهر اصفهان تعداد 30 دکه 
مطبوعات وجود دارد که همـه آنها مطبوعاتى نیسـتند. از طرف دیگر  تعدادى از کیوسـک هاى 

مطبوعاتى به گفته مسئولین آماده است اما کسى براى تحویل آن مراجعه نمى کند. 
معاون فرهنگى شهردارى اصفهان اظهار مى کند:  حدود 15 دکه جدید براى شهر اصفهان طراحى 
و جانمایى شده ولى اکنون مشکل در  واگذارى آنها داریم، یعنى افرادى براى دریافت این دکه ها  
اعالم آمادگى نکرده اند.  اما این همه قصه نشریات اصفهان نیست و مشکل دیگرى نیز به چشم 

مى آید؛ تصدیگرى دولتى در تشکل هاى مطبوعاتى! 
با برگزارى یازدهمیـن انتخابات خانه مطبوعـات اصفهان و انتخاب افراد جدیـد خانه مطبوعات 

اصفهان یک نکته حائز اهمیت است:  
انتخابات یازدهمیـن دوره هیئت مدیره خانه مطبوعات اصفهان تحت تأثیـر حضور پررنگ اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى این استان  درحالى که اعتراض هیئت مدیره قبلى این تشکل قدیمى 
از فشارهاى اداره ارشـاد بلند بود، برگزار شد و سرانجام پافشـارى چندین ساله  مسئوالن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى جهت تأثیرگذارى مستقیم در فعالیت هاى خانه هاى مطبوعات نتیجه داد 
و  قدیمى ترین خانه  مطبوعات و خبرنگاران کشور در استحاله از یک تشکل صنفى مستقل به یک 
تشکیالت شبه دولتى، گام دیگرى برداشـت به نحوى که  مدیرکل محترم ارشاد استان اصفهان 

انتخابات اخیر را مهمترین دستاورد دوران کارى خود اعالم کرد. 
به راستى بزرگ ترین مشکل نشریات در استان اصفهان چه مى تواند باشد؟  شاید گاهى وقت ها 
براى پاسخ به یک سئوال باید صورت  مسئله را پاك کرد و در این مورد به خصوص این گونه طرح 
مسئله کرد: چه ضرورتى دارد این تعداد مجوز براى نشریات مختلف و روزنامه هاى گوناگون آن 

 هم در یک استان با این تعداد جمعیت صادر شود؟
بدون شـک  مهمترین ضعف در رسـانه هاى اسـتان را نبود ارتباط دوسویه مناسـب و مطلوب با 
مخاطبان باید دانست چرا که تعامل ضعیفى  در این راستا وجود دارد. باید رسانه هاى استان بیش از 
اینکه هستند وارد فضاهاى چالشى و بازگویى مشکالت مردمى شوند و باید  محافظه کارى را کنار 
بگذارند چرا که بزرگ ترین لطمه را از این امر مى خورند. اغلب رسانه هاى استان در نوشتارهایشان 

در هراس  هستند که به ارگانى برنخورد چرا که ممکن است دیگر به آنان آگهى ندهند. 
در پایان، یک مسـئله اسـت که ذهن را مى آزارد و آن این اسـت کـه آیا در جرایـد اصفهان تیتر 

فروشى مى شود؟! 

 مرگ روزنامه ها با یارانه دولتى 

«تیتر فروشى» در روزنامه هاى اصفهانى؟

  ایمنا| «مکتب فلسفى اصفهان»، اصطالحى نزد پژوهشگران 
عرصه مطالعات سنت حکمى و عرفانى عالم اسالم است. در قرن یازدهم 
هجرى و در حکومت صفویان، اصفهان، کانون فیلسوفان قرار گرفت. 
این شــهر در دوره هاى گوناگون همواره کانون فیلسوفان بوده است و 
صرفًا اصفهانى هاى فیلسوف در این مکتب نمى گنجند. در این زمان، 
برخورد اندیشه ها و ستیز فکرى در پایتخت صفوى به اوج خود رسید و 

هر کس خود را صاحب نظر مى دانست.
در این میان میرداماد از بزرگ ترین فالســفه اسالمى مکتب فلسفى 
اصفهان را پایه گذارى کــرد و بعدها این مکتب توســط مالصدراى 
شیرازى بســط و گســترش یافت و تا امروز که حدود چهار قرن از آن 

مى گذرد، به نام این فیلسوف برجسته مسلمان شناخته مى شود.
بدون شــک باید گفت ظهور مالصدرا و حکمت متعالیــه او که چهار 
قرن است تســلط کامل بر فضاي فکري ایران دارد مهمترین تجلی 
مکتب، دوره یا حوزه فلســفی اصفهان است که در عصر صفویه شکل 
گرفت اما نکته بســیار حائز اهمیت این است که بسیاري با شنیدن نام 
«مکتب اصفهان»، حکمت متعالیه مالصدرا به ذهنشان متبادر می شود 
در حالی که در «مکتب اصفهان» ما شــاهد دو جریان متفاوت هستیم 
که داراي اختالف مبنایی در آراء و نظریاتشان هستند اما در مجموع به 
واسطه مشترکاتی تحت یک طبقه واحد به عنوان «مکتب اصفهان» 

قرار گرفته اند.
آنچه واضح است مکتب فلسفى اصفهان به عنوان یکى از قله هاى رفیع 
تفکر و اندیشه در جهان اسالم شناخته مى شود که مطالعه آن در مسیر 
شناخت و درك سیر تفکر فلسفه اسالمى ضرورت دارد و حلقه اى اصلى 

در زنجیره آن محسوب مى شود.

همایش ملى مکتب فلسفى اصفهان
گروه فلسفه دانشگاه اصفهان، که بحق به عنوان یکى از برجسته ترین 
گروه هاى علمى در میان دانشگاه هاى کشور شناخته مى شود و اساتید 
بسیار برجسته اى را در حوزه علوم فلســفى در خود جاى داده، اقدام به 
برگزارى دومین همایش ملى مکتب فلسفى اصفهان نموده است. این 
همایش در روزهاى 17 و 18 و 19 اسفندماه امسال در دانشگاه اصفهان 

برگزار مى شود.

سخنرانان  شاخص  همایش
حضور چهره هاى شاخص علمى و فلسفى در این همایش از جمله نقاط 
قوت آن است که هر عالقه مند به این حوزه را براى شنیدن سخنرانى 
این شخصیت ها به سوى شرکت در همایش مکتب فلسفى اصفهان 

مى کشاند.
■ دکتر غالمحسین ابراهیمى دینانى

حکیم، فیلسوف و عارف برجسته مسلمان، دکتر غالمحسین ابراهیمى 
دینانى از جمله سخنرانان این همایش است.

این چهره شناخته شده حوزه فلســفه از جمله پژوهشگران برجسته در 
حوزه فلسفه اشراق است که با بررســى تمامى آثار و نوشته هاى شیخ 
شهاب الدین ســهروردى تاکنون چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه 
و افکار این فیلسوف ایرانى نگاشته اســت. ابراهیمى دینانى همچنین 
در ســال 1384 با کتاب «دفتر عقل و آیت عشــق»، 1385 با کتاب 

«درخشش ابن رشد در حکمت مشاء» و 1389 با کتاب «فلسفه و ساحت 
سخن» برنده جایزه کتاب سال شد.

■ آیت ا... دکتر سید حسن سعادت مصطفوى
آیت  ا... ســید حســن مصطفوى عضو هیئت علمى دانشکده الهیات 
دانشگاه امام صادق (ع) است و مدیریت گروه فلسفه و کالم اسالمى این 
دانشکده را بر عهده دارد. شرح نمط سوم اشارات و تنبیهات ابن سینا به 
فارسى مبسط و تفصیلى در مرکز نشر دانشگاه امام صادق (ع)، الهیات 
به معنى االخص در قرآن تحت پروژه دو ساله مشتمل بر 600 صفحه و 
مقاله هاى مختلف علمى قرآنى و فلسفى در مجالت علمى و پژوهشى 

از جمله آثار علمى این محقق و پژوهشگر برجسته است.
■ دکتر مهدى محقق

مهدى محقق نویســنده، عالمه، ادیب، فقیه، مجتهد، نســخه پژوه و 
پژوهشگر تاریخ پزشکى اسالمى، مصحح و شارح کتب ادبى و فلسفى 
و فقهى، استاد دانشگاه تهران است. وى بنیانگذار دائره المعارف تشیع 
و عضو سابق هیئت امناى بنیاد دائره المعارف اسالمى و رئیس انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگى و مدیر مؤسسه مطالعات اسالمى دانشگاه تهرانـ  
دانشگاه مک گیل و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسى است. 
این استاد برجسته ضمن انتشار کتاب ها و مقاالت متعدد در حوزه هاى 
تخصصى خود و تربیت شاگردانى شاخص، کسب جوایز علمى متعددى 

را نیز در کارنامه خود دارد.
■ غالمعلى حداد عادل

غالمعلى حداد عادل که به عنوان شخصیتى سیاسى شناخته مى شود، 
از جمله چهره هاى علمى در حوزه فلسفه اسالمى نیز هست. وى عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسى ایران و عضو شوراى ســازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى 
ایران است. او نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى ایران در 
ادوار ششم تا نهم و همچنین پنجمین رئیس مجلس شوراى اسالمى 

ایران بوده اســت. او همچنین عضو شورایعالى انقالب فرهنگى است. 
همچنین آثار متعددى در حوزه فلسفه از حداد عادل منتشر شده است.

■ دکتر على الریجانى
على الریجانى که همه او را به عنوان شخصیتى سیاسى مى شناسند، 
تحصیالت خود را در رشته فلسفه و در مقطع دکترا از دانشگاه تهران به 
اتمام رسانیده است. على الریجانى در زمینه هاى مختلف داراى تألیفات 
علمى است که از جمله آن سه کتاب در زمینه فلسفه کانت و 15 مقاله 
پژوهشى در موضوعات مختلف علمى است. «روش ریاضى در فلسفه 
کانت»،  «متافیزیک و علوم دقیقه در فلسفه کانت» و «شهود و قضایاى 
تألیفى ماتقدم در فلسفه کانت» از جمله آثار علمى على الریجانى است.

■ دکتر رضا داورى اردکانى
رضا داورى اردکانى فیلسوف و اســتاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه 
تهران است. داورى از سال 1369 عضو پیوسته فرهنگستان علوم است 
و از سال 1377، ریاست این فرهنگستان را بر عهده دارد. او از چهره هاى 
شــاخص در حوزه نظریه پردازى فرهنگى و اندیشــه فلسفى به شمار 
مى آید. داورى عضو شورایعالى انقالب فرهنگى و استاد مدعو دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد علوم و تحقیقات (تهران) است. وى یکى از اعضاى 
هیئت مؤسس انجمن فلسفه میان فرهنگى ایران است و همچنین در 
حال حاضر یکى از اعضاى هیئت مدیره  این انجمن نیز مى باشد. بیش از 
ده ها اثر علمى در حوزه فلسفه از این محقق و استاد برجسته منتشر شده

 است.
■ آیت ا... دکتر سید مصطفى محقق داماد

ســید مصطفى محقق احمدآبادى معروف به محقــق داماد، مجتهد، 
حقوقدان، عضو پیوسته فرهنگســتان علوم ایران، عضو هیئت امناى 
سازمان اسناد و کتابخانه ملى جمهورى اســالمى ایران و استاد حوزه 
و دانشگاه اســت. او از سال 1360 تا 1370 ریاســت سازمان بازرسى 
کل کشور را عهده دار بوده است. او که دانش آموخته حوزه علمیه قم، 

دانشگاه تهران و دانشــگاه کاتولیک لوون است، استاد حقوق دانشگاه 
شهید بهشتى است. کتاب ها و مقاالت متعددى در حوزه فلسفه از این 

اندیشمند برجسته منتشر شده است.
■ دکتر غالمرضا اعوانى

غالمرضا اعوانى فیلسوف ایرانى و استاد ســابق گروه فلسفه دانشگاه 
شهید بهشــتى اســت. او چهره ماندگار ســال 1382، عضو پیوسته 
فرهنگستان علوم، رئیس انجمن حکمت و فلسفه ایران و رئیس سابق 

مؤسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران است.
وى تأثیر بسزایى در شکل گیرى و پویایى روند فلسفه جویى و نیز تسریع 
در فرآیند رشد و گسترش فلسفه ایرانى در دوران اخیر داشته است. اعوانى 
تا اوایل مرداد سال 90 رئیس مؤسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران 
بود، پس از او عبدالحسین خسروپناه به این مؤسسه رفت. او همچنین 
عضو هیئت رئیسه فدراسیون بین المللى انجمن هاى فلسفه جهان و نیز 
نخستین رئیس انجمن بین المللى فلسفه اسالمى است. دکتراعوانى 
یکى از نظریه پردازان قبل و بعد از انقالب است که در کنار دکتر بهشتى 
و دکتر حبیبى، از پایه گذاران اندیشه حاکمیت جمهورى اسالمى ایران 
بوده است و در سال هاى اول انقالب و بعد از آن در اکثر مباحث به دفاع 

از اندیشه خود پرداخته است.
■ حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه

حجت االسالم والمسلمین خسروپناه اســتاد و پژوهشگر فلسفه دین، 
ریاست مؤسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران را بر عهده دارد.

ریاست مؤسسه پژوهشى حکمت و فلســفه ایران، مدیر گروه فلسفه 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمى، عضو شــوراى علمى گروه 
معرفت شناسى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمى، عضو شوراى 
علمى گروه کالم و دین پژوهى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى  
و عضو شوراى علمى گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین 
پژوهى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى از جمله مسئولیت هاى 

حجت االسالم والمسلمین خسروپناه است.
■ دکتر حسین کلباسى

حسین کلباسى اشترى پژوهشگر حوزه فلســفه و استاد گروه فلسفه 
دانشــگاه عالمه طباطبایى و اهل اصفهان اســت. او مدتى در حوزه 
تحصیل کرده و دوره دکتراى فلســفه را در دانشــگاه تهران گذرانده 
 است. کلباسى سردبیرى مجالت «حکمت و فلسفه»، «تاریخ فلسفه» 
و «غرب شناسى بنیادى» را بر عهده دارد. وى آثار علمى متعددى را در 

حوزه فلسفه به رشته تألیف و ترجمه درآورده است.
■ دکتر حامد ناجى اصفهانى

حامد ناجى اصفهانى از اســاتید گروه فلسفه دانشــگاه اصفهان است. 
وى فلســفه را ابتدا زیر نظر آیت ا... احمد شیخ االسالم (روحانى) خواند 
و سپس به منظور مالقات با استاد سید جالل الدین آشتیانى به مشهد 
سفر کرد. وى پس از پایان دوران کارشناسى در دانشگاه مشهد، براى 
ادامه تحصیل در رشته تاریخ ادیان به دانشگاه تهران رفت. پس از آن 
عازم انگلستان شد و از کالج اســالمى لندن در رشته فلسفه تطبیقى، 
دکترا گرفــت و فوق دکتراى خود را در رشــته مطالعات اســالمى از 
دانشــگاه برلین اخذ کرد. از ناجى اصفهانى تاکنون بیش از 15 اثر به 
چاپ رسیده است. عمده آثار او تصحیح متون گرانقدر فلسفه اسالمى

 است.

دومین همایش ملى مکتب فلسفى اصفهان از 17 تا 19 اسفند در دانشگاه اصفهان برگزار مى شود 

فیلسوفان کشور، امروز به اصفهان مى آیند
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 رسیدگى به 51 حادثه و 
آتش سوزى در نجف آ باد

شهردار نجف آباد گفت: پرسنل سازمان آتش نشانى 
طى یک ماه گذشـته به 22 مورد آتش سـوزى و 29 

فقره حادثه رسیدگى کرده اند.
مسـعود منتظرى اظهار داشت: طى همین مدت تک 
موارد آتش سوزى نیز در فضاى سبز، کارگاه، مدرسه 
و باغ مهار شده که از نظر علت بروز هم اتصالى برق با 
پنج مورد، انتقال حرارت با چهار، دخالت عمدى در سه 
فقره، دو مورد نشت گاز و یک مورد هم نشت مایعات 
قابل اشـتعال جایگاه هاى اول تا پنجم تقسیم بندى 

صورت گرفته را به خود اختصاص داده اند.
منتظرى با اشاره به نجات ده نفر شهروند از حبس در 
اماکن مختلف بیان داشـت: طى این مدت پنج نفر از 
خطر اشیاى برنده، چهار نفر تصادف و واژگونى خودرو، 
دو نفر از حبس شدن در آسانسور و یک شهروند هم از 
حریق منزل مسکونى نجات داده شده اند و دو مصدوم 

این حوادث نیز راهى مراکز درمانى شده اند.

 
رونمایى  از کتابى  
درباره مسجد جامع

کتاب «مسـجدجامع عتیق مـوزه اى از ُدّر و عقیق» 
نوشـته عبدالرضا کارگر، در شبستان اولجایتو مسجد 

جامع عتیق رونمایى مى شود.
عبدالرضـا کارگـر از نادر محققانى اسـت کـه از یک 
طرف به دلیل حضور مستمر بیش از یک دهه در این 
مجموعه بناى تاریخى و آشـنایى نزدیـک با تمامى 
زوایاى پیدا و پنهان آن و از دگر سـو، یارى جستن از 
بسیارى آثار تألیفى مرتبط، توانسـته هر آنچه را یک 
بازدید کننده جستجوگر، دقیق و ریزبین در خصوص 
این مسـجد بدان نیازمند اسـت را در قالب نوشتارى 

علمى و موجز در اختیار قرار دهد.
از جمله ارزش هاى خاص این کتاب که آن را با دیگر 
آثار تألیفى مشابه متمایز مى کند، پرداختن به پاره اى 
ویژگى هاى خاص این بناى عظیم تاریخى است که 

از نگاه دیگر محققین و مؤلفین مستور مانده است.
مراسـم رونمایـى از ایـن کتـاب روز پنـج شـنبه 19 
اسـفندماه از سـاعت 9 تا 12 در مسـجد جامع عتیق 

اصفهان، شبستان اولجایتو برگزار مى شود.

 
راه اندازى 3 خط بازیافت 

پسماند خشک  
مدیرعامـل سـازمان مدیریـت پسـماند شـهردارى 
اصفهان اعالم کرد: با مشـارکت بخش خصوصى در 
نظر داریم تا صنایع تبدیلى پسماندهاى خشک شامل 

نایلون، پت و الك را در سه خط راه اندازى کنیم.
امیرحسین کمیلى اظهارداشـت: پسماند خشکى که 
با تر مخلوط مى شـود ارزش بازیافت دارنـد از این رو 
مى توانیم آن را جداسـازى و بازیافت کنیم اما بخش 
عمده اى از این زباله دیگر قابل بازیافت نیسـت براى 
همین به تفکیک زبالـه تأکید داریم تـا ارزش افزوده 

آن زیاد شود.

 
غربالگرى سالمت به مناسبت 

روز جهانى کلیه 
انجمـن خیریـه بهداشـتی و درمانـی حضـرت 
ابوالفضـل(ع) بـا همـکاري مرکـز تحقیقـات کلیه، 
دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان، همایش مربوط به 
بیماران کلیوى را در روز  19 اسفند ماه برگزار مى کند.
ابوالفضـل(ع)  حضـرت  خیریـه  عامـل  مدیـر 
اصفهـان گفـت: روز پنـج شـنبه 19 اسـفند بـه 
مناسـبت روز جهانى کلیه با شـعار «بیمـارى کلیه و 
چاقى» اسـت همایشـى به صـورت مردمـى برگزار 

مى کند.
احمـد فامیـل دردشـتی اضافـه کـرد: یکـى از 
فعالیت هایـى که قرار اسـت در این روز انجام شـود، 
تکمیـل کارت سـالمت مراجعین اسـت که شـامل 
مواردى چـون اندازه گیـرى قد و وزن، فشـار خون و 
همچنیـن مشـاوره و آمـوزش به مـردم در خصوص 

بیمارى هاى کلیه به صورت رایگان انجام مى شود.

خبر

بر اســاس تصمیم اعضاى هیئت مدیره ســازمان قطار 
شهرى اصفهان و حومه و با توجه به پیشرفت هاى صورت 
گرفته طى ماه هاى گذشــته، قرار است با تکمیل سطح 
میدان آزادى اصفهان و فعالیت هاى نازك کارى مد نظر، 
میدان آزادى اصفهان بعد از نزدیک به 15 سال در اختیار 

شهروندان اصفهان قرار گیرد.
سرپرست سازمان قطار شــهرى اصفهان و حومه اظهار 
داشت: با توجه به اینکه قرار اســت این ایستگاه در نیمه 
نخست سال 96 به بهره بردارى برسد، با دقت، پیشرفت کار 

این پروژه را بررسى کردیم.
محمد نورصالحى ادامه داد: ســطح میدان آزادى براى 

روزهاى پایانى ســال باید به اتمام برسد و در اختیار شهر 
و مردم قرار گیرد. 

وى با اشاره به وضعیت عمرانى ایستگاه هاى انقالب و امام 
حسین(ع) افزود: سفتکارى این پروژه ها در مراحل پایانى 
بوده و در حال حاضر بحث ما کوتاه کردن زمان نازك کارى 
و انتخاب پیمانکار نازك کارى بوده که امیدوار هستیم این 
ایستگاه ها تا پایان سال آینده مورد بهره بردارى قرار گیرند.

نورصالحى گفت: بر اساس برنامه ریزى صورت گرفته، در 
سال آینده متروى اصفهان از تختى تا میدان آزادى نیز عبور 
مى کند و با توجه به این موضوع، ایستگاه هاى پایین دست 

به سرعت آماده خواهند شد.

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: رویکرد 
دستگاه قضائى اســتان، حمایت از ســرمایه گذارى و 
افزایش اشتغال است و دادگسترى اصفهان با هرگونه 
تخلف و اقدام مغایر با سیاســت هــاى حمایتى در امر 
سرمایه گذارى و رونق چرخه اقتصادى برخورد قانونى 

و قاطع مى کند.
احمد خسروى وفا اظهارداشت: ایجاد اشتغال و رفع موانع 
توسعه آن از مهمترین اهداف کمیته حمایت قضائى از 
سرمایه گذارى است و تصمیمات و مصوبات این کمیته 

حول این محور معطوف است.
وى یکى از مشــکالت برخى بنگاه هــاى اقتصادى و 

کارخانجات در معرض خطر در استان اصفهان را بدهى و 
معوقات بانکى آنها اعالم کرد و گفت: برگزارى جلسات 
مشترك با رؤساى بانک ها در قالب تشکیل کمیته هاى 
فرعى به منظور رسیدن به جمع بندى مناسب و توافق 

دو جانبه در دستور کار این کمیته قرار دارد.
وى افزود: دســتگاه قضائى اســتان در راستاى اجراى 
سیاست هاى حمایت از ســرمایه گذارى، رونق تولید، 
ایجاد اشتغال و پیشــگیرى از تعطیلى واحدها و بنگاه 
هاى فعال و بزرگ تولیدى و اقتصادى استان با هر گونه 
تخلف و اقدام مغایر با این سیاســت ها برخورد قانونى 

خواهد کرد.

با موانع سرمایه گذارى 
برخورد مى کنیم

میدان آزادى 
نوروز آزاد مى شود 

شهردار اصفهان در نشست خبرى آخر سال خبر داد:

اصفهان، سال آینده آرامش بخش مى شود
ساسان اکبرزاده

شهردار اصفهان در آخرین نشست مطبوعاتى سال 1395، این بار مرکز 
فرهنگى سینما خانواده اصفهان را انتخاب کرد و با ارائه گزارشى کوتاه، 
بیش از سه ساعت با متانت و صبر پاسخگوى سئواالت خبرنگاران در 

زمینه هاى مختلف بود.
شهردار اصفهان ابتدا رسانه ها را عضوى از خانواده شهردارى دانست 
و با تشــکر از خبرنگاران در افتتاحیه هاى هفتگى شــهردارى گفت: 
شهردارى اصفهان قرار اســت در رویکرد جدید در تمام عرصه هاى 
فرهنگى هنرى وارد شود که سینما خانواده نیز که محلى متروکه شده 
بود را بازسازى نمود و این نشان مى دهد در شهر اصفهان و شهردارى 
اصفهان همه با هم همدل هســتند. این در حالى اســت که در کنار 
بازسازى سینماها، براى احداث پردیس هاى خوبى برنامه ریزى شده 
و خواهد شد و شهردارى بودجه خوبى هم براى احیاء سینماهاى شهر 
دارد و امیدوارم رسانه ها بیش از پیش مردم را به رفتن به سینما ترغیب 

کنند و آنان را با سینما آشتى دهند. 
مهدى جمالى نژاد با بیان اینکه در گذشته شهردارى ها، دستگاه هاى 
خدماتى بودند افزود: امروز رویکرد فرهنگى و اجتماعى و خدماتى به 
فعالیت هاى شهردارى ها اضافه شده و شهردارى ها در کنار وظایف 

ذاتى و قانونى خود، خدمات فرهنگى و اجتماعى انجام مى دهند.
وى خاطرنشان کرد: گفتمان دانش محور در شهردارى اصفهان مدنظر 
قرار گرفته و مى تواند به دیگر شهرهاى کشور تسرى یابد تا اصفهان 
همچون دیگر فعالیت ها، در کشــور الگو باشــد و جالــب اینکه واژه 
«تراکم» براى اولین بار در کشور در شهردارى اصفهان استفاده شد و 

سپس در مناطق پیرامونى هم مورد استفاده قرار گرفت. 
شــهردار اصفهان مى گوید: مســائل ومشــکالت زیست محیطى، 
آسیب هاى اجتماعى، ترافیکى و... امروز کالنشهرها را به احیاء به سوى 
گفتمان جدید مى کشاند که شهردارى اصفهان پرچمدار آن بوده است، 
البته گفتمان با گفتگو تفاوت دارد بطورى که گفتمان دوطرفه است و 
در یک ســال و اندى که بعنوان خادم مردم اصفهان فعالیت داشته ام 
همواره در این راستا فعالیت کرده و ردپاهاى زیادى از این رویکرد در 

اقدامات شهردارى دیده مى شود.
جمالى نژاد پس از این مقدمه کوتاه به پرسش هاى حدود 50 خبرنگار 
پاسخ داد و گفت: شــهر اصفهان همچون درختى ریشه دار است که 
داراى ریشه هاى عظیم بوده و به کهن شهر معروف مى باشد، بنابراین 
تصمیم گیرى در خصوص فعالیت در شهر، بسیار سخت بوده و متفاوت 

با دیگر شهرهاست.
وى از تشکیل کارگروه «پیرایش شهرى» در شهردارى اصفهان خبر 
داد و گفت: این کارگروه راه اندازى شده و از سال آینده قبل از زیباسازى، 
شهر باید پیرایش شده و منظر شــهرى همگون گردد. بنابراین سال 

آینده اصفهان را آرامش بخش خواهید دید.
شهردار اصفهان معتقد است کار کردن در شهر اصفهان بسیار سخت 
بوده و در حالى که مثًال در مشــهد و در اطراف حرم مقدس امام رضا 
علیه السالم برج ســازى مى کنند اما مردم اصفهان به قدرى حساس 
هستند که بر فعالیت هاى شهردارى نظارت داشته و حتى ایده مى دهند 
که این، بسیار مهم و ارزشمند اســت و البته کار شهردارى اصفهان را 

مشکل مى کند. 
جمالى نژاد فعالیت شهردارى در حوزه حمل و نقل را بى نظیر خواند و 
گفت: فقط یک قلم از فعالیت هاى شهردارى اصفهان در حوزه حمل 
و نقل، خرید 700 دســتگاه اتوبوس یورو 4 و یورو 5 بوده که در آینده 

نزدیک نیز خرید این اتوبوس ها استمرار خواهد داشت.
وى نوسازى ناوگان تاکســیرانى، ایجاد مسیر دوچرخه، BRT و قطار 
شهرى را از دیگر فعالیت ها در حوزه حمل و نقل برشمرد و گفت: روى 
تراموا در شهر اصفهان هم کار کرده ایم که براى حمل و نقل عمومى 

بسیار اثربخش است.
شهردار اصفهان افزود: ما ایجاد پارکینگ چندمنظوره خودرو که حتى 
آشیانه آتش نشــانى در آنها پیش بینى شده و پارکینگ هوشمند را در 
برنامه داریم و عالوه بر بازســازى پارکینگ هــاى قدیمى، به زودى 

پارکینگ خیابان محتشم کاشانى را بهره بردارى خواهیم کرد.
این در حالى است که براى اولین بار در کشور، پارکینگ هاى خودرو در 

اصفهان به جایگاه دوچرخه هم مجهز مى شوند.
جمالى نژاد با اشــاره به شفافیت مالى در شــهردارى اصفهان گفت: 
از زمانى که ســکان رهبرى شــهردارى اصفهان را به دست گرفتم 
به دنبال جعبه ســیاه فســاد بودم. البته باید اذعان کرد که فســاد در 
دستگاه ها به هیچ عنوان به صفر نمى رســد و خانواده 11 هزارنفرى 
شــهردارى اصفهان هم از این قانون مســتثنى نیست و ممکن است 
تخلفاتــى در آن صورت پذیرد امــا ما میزان تخلفات در شــهردارى 
اصفهان را به حداقل رســانده ایم و در این راســتا هم چکشى عمل 

نکردیم.
وى ادامه داد: با راه اندازى ســامانه سماع در شــهردارى اصفهان و 
حاکمیت سیستم، همه فاکتورها به صورت الکترونیک صادر مى شود و 
ما معتقدیم اگر شفافیت در شهردارى نباشد مردم به شهردارى اعتماد 
نمى کنند و این کار در حقیقت آشتى مردم با شهردارى بوده و رسانه ها 

هم به ما کمک کردند که توانستیم تا حدى موفق باشیم.
شهردار اصفهان مى گوید: شهردارى اصفهان اولین دستگاه در کشور 
بود که قــرارگاه اقتصاد مقاومتى را راه اندازى کــرد و کارهاى خوبى 

تاکنون انجام و عملیاتى شده است.
وى از افتتاح فاز اول شهرك سالمت و تقاطع غیرهمسطح استقالل 
در صورت سفر رئیس جمهور به اصفهان تا پایان سال جارى خبر داد و 
گفت: اگر سفر رئیس جمهور به اصفهان تا پایان اسفندماه انجام نشود 

این افتتاح در اوایل سال 96 صورت مى پذیرد.
جمالى نژاد با بیان اینکه شــهردارى اصفهــان در اجراى پروژه هاى 
عمرانى برنامه محور بوده اســت گفت: مــا در اصفهان برنامه 1400 
داشته ایم و پروژه هاى عمرانى پنج سال آینده در این برنامه گنجانیده 
شده است و نه تنها ما براى آنها بودجه پیش بینى کرده ایم بلکه پروژه 

هاى مردمى را هم اجرا خواهیم کرد.
وى از تعامل شهردار و شورا در دوره جدید گفت و اینکه به شوراها فوق 
العاده ایمان و اعتقاد دارد و افزود: شوراها برآیند سالیق مردم بوده و باید 
به آنها احترام گذاشته شود و احترام به شورا را احترام به مردم مى دانم.

شهردار اصفهان افزود: شوراهاى اسالمى نهادهاى مستقل غیردولتى 
هستند و با اعضاى شورا، همفزایى و همدلى خوبى داریم و در حقیقت 
هنر شهردار آن است که با ذائقه هاى مختلف مى تواند کار کند و برگ 

برنده شهردارى، شوراها هستند.
وى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر بهره گیرى بیشتر از ظرفیت قرارگاه 
خاتم االنبیا گفت: ما در احداث پل ششــم میدان استقالل از ظرفیت 
قرارگاه خاتم االنبیاء اســتفاده کرده ایم و یقین بدانید از خدمات این 

قرارگاه در پروژه هاى بزرگ بهره خواهیم گرفت.
شهردار اصفهان هدف از اســتفاده از دوچرخه در سه شنبه هاى بدون 
خودرو را استفاده مردم از ناوگان عمومى حمل و نقل و عدم استفاده از 
خودروهاى تک سرنشین دانست و گفت: با حذف اتوبوس هاى فرسوده 
و خرید اتوبوس هاى یورو 4 و یورو 5، سعى داریم فرهنگ عدم استفاده 
خودروهاى تک سرنشین را رواج دهیم و در این راستا سه شنبه هاى 

بدون خودرو امروز در کشور تسرى پیدا کرده است.
البته متأسفانه حتى اتوبوس هاى خریدارى شده هم به نوعى آلودگى 

دارند که باید روى تولیدات داخلى و کیفیت آنها کار شود.
جمالى نژاد در پاسخ به سئوال دیگرى مبنى بر اینکه ره آورد همایش 
فرصت هاى ســرمایه گذارى در اصفهان چه بــود گفت: ما همایش 
فرصت هاى سرمایه گذارى را برگزار کرده و فرش قرمز براى سرمایه 
گذاران پهن کرده ایم و فرصت ها را ارائه دادیم ولى به این امر بسنده 
نکرده و اقداماتى انجام دادیم اما بســیارى از این اقدامات زیرساختى، 
عمرانى و اساســى به دلیل برخى کارهاى فرهنگى فرهنگســاز در 
سایه قرار گرفت. البته باید بگویم شهردارى اصفهان تنها در سال 95 
معادل 2/5 برابر مجموع 10 سال گذشته پروژه هاى مشارکتى داشته 
است. به زبان ساده تر یعنى در ســال جارى معادل 25 برابر هر یک از 
سال هاى بین 85 تا 94 پروژه مشارکتى انجام شده است و در واقع رشد 
پروژه هاى مشارکتى شهردارى اصفهان در سال جارى معادل 2500 

درصد میانگین 10 ساله بوده است.
از سوى دیگر تعداد فرصت هاى شغلى ایجاد شده ناشى از قراردادهاى 
مشارکتى شهردارى اصفهان در ســال 95 به تنهایى معادل 21 هزار 
فرصت شغلى بوده است. این در حالى است که در 10 سال منتهى به 
سال 94 در مجموع 18 هزار فرصت شغلى ایجاد شده بود یعنى به طور 

میانگین ساالنه 1800 شغل در مقابل 21 هزار شغل در سال 95 بود.
وى افزود: جذب مشارکت ســرمایه گذاران کار بسیار سختى است به 
طورى که در بدو ورودم به شهردارى، برخى معتقد بودند به جاى توجه 
به مشــارکت بخش خصوصى و مشارکت ســرمایه گذاران خارجى، 
باید در راستاى حفظ ســرمایه گذاران اصفهان در شهر و عدم خروج 
آنان از اصفهان به دیگر شــهرها تمرکز کرد ولى با همه این احوال و 
محدودیت ها، ما در جذب سرمایه گذار که معادل چندین برابر بودجه 
شهردارى، سرمایه گذارى داشــتند معجزه را شاهد بودیم و نویدهاى 

خوبى هم براى جذب سرمایه گذاران در راه است.
شــهردار اصفهان گفت: امروز هر نقطه اى از اصفهان زخمى است و 
پروژه هاى مختلفى در حال اجراست و پروژه هاى عمرانى با سرعت 
پیش مى رود اما مهم ترین و بزرگ ترین دستاورد را براى شهردارى 

اصفهان، اعتماد مردم که بسیار ارزشمند است مى دانم.
جمالى نژاد با بیان اینکه بســیارى از اختیارات شــهردارى ها امروز 
به دیگر ســازمان ها واگذار شــده گفت: امروز فــرش را از زیر پاى 
شهردارى ها در حوزه بحران کشیده اند و بسیارى اختیارات شهردارى 
ها به عهده دیگر سازمان هاست و حضور شهردارى ها کمرنگ شده 
و نظارت بر ایمنى ســاختمان ها به نظام صنفى، ادارات کار، بازرسین 
کار و اتحادیه هاى صنفى واگذار گردیده و دست شهردارى ها کوتاه 
شده است که ما نیازمند احصاء قوانین و رفع نواقص هستیم و همراهى 
همه دســتگاه ها را مى طلبیم. البته به عنوان مدیر بحران شهردارى 
جلساتى با مسئوالن، استاندار و... داشــته ایم تا دغدغه ها را به گوش 

مسئوالن برسانیم.
وى به مباحث گردشگرى هم اشاره کرد و گفت: به حوزه گردشگرى 
فوق العاده اعتقاد داشــته ام و محور توسعه اصفهان گردشگرى است 
اما زیرساخت هاى گردشگرى همچون مترو، قصه پر غصه است که 
مباحث میراثى، تکمیل آن را به تعویق انداخته. ولى ما خط اول را راه 
اندازى کرده ایم و خط دوم در مسیر جدید کلنگ زنى شده و خط سه 

مدنظر بوده و مترو اصفهان یک دوره طالیى را طى مى کند. 
شهردار اصفهان با تکذیب اینکه گفته شد مترو اصفهان تبلیغاتى است 
گفت: مترو اصوًال فاز به فاز راه اندازى مى شود و به هیچ عنوان تبلیغاتى 
نیست. اگر مترو اصفهان به جنوب شهر (دروازه شیراز) برسد مسافران 

زیادى خواهد داشت و زمان بندى آن نیز کوتاه مى شود.
جمالى نژاد این نکته را نیز یادآور شــد که میراث در کنار توسعه شهر 
برایمان بسیار مهم بوده و همواره با مشورت با میراث فرهنگى، کارها 

را انجام مى دهیم و معتقدیم اصفهان بخاطر میراث فرهنگى شناخته 
شده و ارزشمند است.

وى خطاب به رسانه ها گفت: امروز بیایید با هم، هم قسم شویم و در 
معرفى جاذبه هاى گردشگرى اســتان اصفهان بکوشیم و روزنامه و 
رسانه ها در بخشــى از صفحات خود تحت عنوان «نیمه پنهان شهر 
اصفهان»، جاذبه هاى گردشگرى را معرفى و بشناسانند چرا که امروز 
از دو هزار جاذبه تاریخى و گردشگرى در اصفهان، مردم تعداد اندکى 

را مى شناسند.
جمالى نژاد رویکرد شهردارى اصفهان در حوزه گردشگرى را صیانتى 
و تأسیســى دانســت و گفت: در رویکرد صیانتى، ما از میراث معنوى 
صیانت کرده و در رویکرد تأسیسى نیز جاذبه هاى جدید گردشگرى را 
تأسیس مى کنیم و حتى با توجه به اینکه برند اصفهان تئاتر طنز است 
از هنرمندان بنام اصفهان خواسته ام تا در ایام نوروز براى میهمانان و 
گردشــگران تئاتر طنز را اجرا کنند و ما هم حمایت مى کنیم و اصوًال 
رویکرد شهردار اصفهان اجراى برنامه هاى شاد و متنوع مشروع براى 
شادى مردم است. این در حالى اســت که با پیگیرى هاى انجام شده 
توانستیم جشنواره کودك و نوجوان را دوباره به اصفهان باز گردانده و 

در تیرماه سال جارى برگزار نماییم.
شــهردار اصفهــان از فعالیت هــاى معاونیــن فرهنگــى مناطق 
شهردارى ها براى اولین بار پس از 110 سال خبر داد و گفت: با فعالیت 
معاونین فرهنگى در مناطق مختلف شهردارى ها، جریان فرهنگى در 
محالت تزریق و توزیع عادالنه خدمات فرهنگى در مناطق را شاهدیم.

جمالى نژاد گفت: هدف از فعالیت رصدخانه فرهنگى که در شــوراى 
فرهنگى استان تصویب شــد جلوگیرى از موازى کارى دستگاه هاى 
مرتبط بوده، که اقدامات بســیار خوبى هم در ایــن رصدخانه در حال 

انجام است.
وى بار دیگر اذعان داشت: امروز شهر اصفهان از آلودگى ها و مشکالت 
دیگر خسته است و حال که جرقه دوچرخه سوارى در اصفهان زده شده 
و شهر اصفهان در کشور در این زمینه پیشگام است بیایید به ما کمک 

کنید و دوچرخه سوارى را نقد نکنید. 
این در حالى اســت که ما ایجاد صد کیلومتر مسیر دوچرخه را مصوب 
کرده و از خیابان باغ گلدســته شــروع کرده ایم و این کار را استمرار 

مى دهیم.
شهردار اصفهان مى گوید: انصافًا ما به مدیریت آب در اصفهان کمک 
کرده ایم و چراغ خاموش ولى موتور روشن حرکت مى کنیم و تالش 
مى کنیم بازى برد برد را براى همه داشــته باشــیم و تمام اقدامات 
شــهردارى در این راستا، کارشناسانه اســت تا بهترین استفاده از آب 

موجود بشود.
وى از احیاء دولتخانه صفوى که 80 هکتار است خبر داد و گفت: در سال 
آینده مقدمات ساخت و ساز شهردارى در محل جدید فراهم خواهد شد و 
البته دیگر سازمان ها هم باید در این راستا فعالیت کنند تا کل دولتخانه 

صفوى به موزه شهر اصفهان مبدل شود.
جمالى نژاد گفت: یکى از بزرگ ترین پروژه هاى اصفهان، شــرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى است که مى تواند الگو باشد و در مهرماه سال 

آینده به بهره بردارى خواهد رسید.
شهردار اصفهان افزود: امروز ما در اصفهان 20 ابرپروژه، هزار و 180 
پروژه محله محور و... داریم و به قدرى خدمــات عمرانى، فرهنگى، 
ترافیکى و... در شهر زیاد است که ما با سونامى عمرانى مواجه هستیم.

وى در خصوص نقش و مشــارکت مردم در فعالیت هاى شهرى هم 
گفت: مردم و شهروندان براى من از اهمیت بسیار باالیى برخوردارند و 
حضور مستمر من در بین مردم به هیچ وجه عوام فریبى نیست و انصافًا 
حس مى کنم اگر مردم مشارکت و اعتماد نداشــته باشند ما کارى از 

پیش نمى بریم.
وى بودجه سال آینده شــهردارى اصفهان را 72 درصد عمرانى و 28 
درصد جارى عنوان کرد و گفت: در بودجه ســال آینده 1200 میلیارد 
تومان به حمل و نقل، 600 میلیارد تومان به خدمات شــهرى، 200 
میلیارد تومان به بخش فرهنگى اختصاص داده شــده است و میزان 

بودجه محرومیت زدایى افزایش قابل توجهى دارد.
شهردار اصفهان افزود: در دوره جدید هیچکس را با خودم به شهردارى 

نیاوردم و هم از کسانى هستند که در شهردارى فعالیت مى کردند.
جمالى نژاد از ضعف کیوسک هاى مطبوعاتى در اصفهان هم سخن گفت 
و افزود: باید حرکت جهادى در راستاى تقویت کیوسک هاى مطبوعاتى 

با مشارکت دست اندرکاران رسانه ها در اصفهان صورت پذیرد.
وى گفت: امروز آسیب هاى اجتماعى زیر پوست شهر بیداد مى کند و 
چهره شهر زشت شده است که باید در این زمینه بیش از گذشته فعالیت 
شــود و ما تا نتوانیم جلوى مهاجرت بى رویــه را بگیریم نمى توانیم 

جوابگو باشیم.
شهردار اصفهان از فعالیت اثربخش در خصوص انتقال مشاغل مزاحم 
خبر داد و گفت: ما در انتقال مشــاغل مزاحــم در دوره جدید توجه به 
مشاغلى چون گل و گیاه، خشــکبار و... اقدام کرده و در آینده نزدیک 

ساماندهى مشاغل را افزایش مى دهیم.
جمالى نژاد با بیان اینکه امروز دیگر دوران روابط عمومى هاى سنتى 
گذشته است گفت: امروز اطالع رســانى ما از طریق رسانه هاى نوین 
بوده و در سال آینده نیز در سطح شهر LCD شهرى را شاهد خواهیم 

بود.

شهردار اصفهان با متانت بیش از سه ساعت به سئواالت خبرنگاران 
پاسخ گفت و عالقمند بود تا اگر خبرنگارى باز هم تمایل به سئوال 

کردن باشد به آن پاسخ دهد.
بیش از 80 خبرنگار و عکاس خبرى این نشست را پوشش دادند.

براى اولین بار نشست خبرى در محل سینما خانواده برگزار شد که با 
استقبال خبرنگاران همراه بود.

شهردار اصفهان پس  از تجلیل از خبرنگاران، با تک تک آنها عکس 
گرفت.

جلسه به همت مدیر روابط عمومى و ارتباطات رسانه اى شهردارى 
اصفهان با نظم خاصى برگزار شد.

در پایان این نشســت، خبرنگاران به صرف ناهار در هتل عالى قاپو 

دعوت شدند. 
در هنگام ورود از خبرنگاران پذیرایى شد.

یکى از خبرنگاران هنگام ســئوال کردن گفت آقاى شهردار! همه 
مى گویند سئوال سخت نپرسم ولى شهردار اعالم آمادگى کرد که 

هر سئوالى را پاسخ مى دهد و مشکلى ندارد.
شــهردار اصفهان از خبرنــگاران خواســت در ســئواالت خود 
شهردارى را نقد کنند و خأل هاى شــهرى را بیان کنند و گفت: ما 
هم در کارهایمان اشــکاالتى داریم که با نقد، مــى توانیم بهبود 

دهیم.
در پایان این نشست از مسئول سینمایى حوزه هنرى، دبیر سابق خانه 

مطبوعات، عکاسان خبرى و خبرنگاران تجلیل شد.

 «در حاشیه»
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با شوك قیمتى مرغ در 
شب عید مواجه نخواهیم بود

رئیس انجمن پـرورش دهندگان مرغ گوشـتى با بیان 
اینکه قیمت مـرغ در بازار روند کاهشـى به خود گرفته 
اسـت، گفت: پیـش بینى نمى شـود در روزهـاى آینده 
شوك قیمتى در این زمینه داشته باشیم. محمد یوسفى 
با بیان اینکه ما شاهد کاهش قیمت مرغ در بازار هستیم، 
از کاهش صد تومانى قیمت مـرغ زنده خبر داد و گفت: 
نرخ هرکیلوگرم مرغ زنده به صورت نقدى درحال حاضر 
چهار هزار و 800 تومان اسـت.   رئیس انجمن پرورش 
دهندگان مرغ گوشـتى با بیان اینکه هیچ کمبودى در 
این زمینه وجود ندارد، افزود: پیش بینى نمى شـود طى 
روزهاى آینده شـوك قیمتى براى مرغ پیش آید البته 
قیمت مرغ براى مصرف کننده اگر تا هفت هزار و 500 

تومان هم برسد، منطقى است و گران نیست.

افزایش حقوق کارمندان دولت 
پلکانى شد

نمایندگان مجلس با متعادل سـازى حقـوق کارمندان 
و کارکنان دولت موافقـت کردند. نمایندگان در جریان 
بررسى بخش هزینه اى جزئیات الیحه بودجه سال 96 

با بند الحاقى به ماده واحده این الیحه موافقت کردند.
در بند الحاقى به ماده واحده آمده اسـت: دولت موظف 
است افزایش حقوق کارمندان دولت را طى سال 96 به 
گونه اى اعمال کند که ضریب افزایش حقوق کارمندان 
و کارکنـان دولت بـا دریافتى بـاال از حداقـل درصد و 

پایین ترین حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد.

توزیع فراوان میوه هاى قاچاق 
در آستانه شب عید

رئیس اتحادیه میوه و سبزى از توزیع گسترده میوه هاى 
قاچاق در آستانه شب عید در بازار خبر داد.

حسـین مهاجران افزود: در میدان مرکـزى میوه و تره 
بار، عرضـه کنندگان، ایـن محصوالت را در سـبدها و 
کارتن هـاى میوه هاى ایرانـى ریخته و آنهـا را به جاى 

محصول داخلى به فروش مى رسانند. 

رونمایى از سامانه ساماندهى 
سهام عدالت 

سامانه سـاماندهى سـهام عدالت امروز(سه شـنبه) قرار 
اسـت با حضور وزیر امـور اقتصـادى و دارایـى رونمایى 
شـود؛ بر ایـن اسـاس 47 میلیـون ایرانـى طـى ده روز 
مى توانند صورتحساب سهام عدالت خود را دریافت کنند.

بعـد از رونمایـى امـروز، آن دسـته از ثبت نام شـدگان 
قطعى سهام عدالت که رقم سـمت راست کد ملى آنها 
7 اسـت مى توانند بـا مراجعه به این سـامانه به نشـان 
samanese.ir مراجعـه کرده و صورتحسـاب خود را 

دریافت کنند.
بر این اساس، آنگونه که مسئوالن سازمان خصوصى 
سـازى اعالم کرده اند، از همین روز رونمایى سـامانه،  
مشموالن به ترتیب مطابق رقم سمت راست کد ملى 

مراجعه کنند.

سکه یک میلیون و
 250 هزار تومان شد 

صرافى ها دالر آمریکا را با قیمت سه هزار و765 تومان 
و هر قطعه سکه تمام بهار آزادى را با قیمت یک میلیون 

و 205 هزار تومان مى فروشند.
صرافى ها نـرخ فروش دالر را در تابلوى خود سـه هزار 
و765 تومان، یورو را چهار هزار و65 تومان، پوند انگلیس 
را چهار هزار و727 تومان و درهم امارات متحده عربى 
را هزار و43 تومـان درج کرده اند. قیمت فروش سـکه 
تمام بهـار آزادى طرح جدیـد یک میلیـون و 205 هزار 
تومان، سـکه تمام بهار آزادى طرح قدیم یک میلیون و 
200 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادى 681 هزار تومان، 
ربع سکه بهار آزادى 381 هزار تومان و سکه یک گرمى 

238 هزار تومان است.
هر گرم طالى 18عیار نیز در بازار داخلى به ارزش 114 
هزار و 900 تومان مورد معامله قرار مى گیرد، همچنین 
هـر اونس طـال در بـازار جهانـى 1232/3 دالر قیمت 

خورده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازى در امور راه روستایى با بیان 
اینکه 400 هزار کارگر پیمانکاران وزارت راه و شهرسازى 
منتظر پرداخت بدهى هاى این وزارتخانه هستند، گفت: 
قرار بر این بود هزار میلیارد تومان از محل اســناد خزانه 
اسالمى بابت پرداخت بدهى پیمانکاران راه هاى روستایى 
پرداخت شود که از این رقم فقط 160 میلیارد تومان تأمین 
شد.حسن میرشفیع اظهار داشت: فشار کار بسیار زیاد است 
و خوشبختانه در این تنگناى مالى توانستیم مشارکت هاى 
قابل توجهى را از ســوى خیرین و بخش هاى غیردولتى 

براى توسعه راه هاى کشور داشته باشیم.
وى با اشاره به شرایط دشوار براى توسعه راه هاى کشور 

افزود: از بودجه هــزار و 150 میلیــارد تومانى مصوب 
سال هاى 94 و 95 براى راه هاى روستایى تنها یک میلیارد 
آن محقق شده است و در شرایط بحرانى در زمینه پرداخت 
بودجه قرار داریم. میر شفیع با اشاره به بدهى وزارت راه و 
شهرسازى به پیمانکاران راه هاى روستایى گفت: امروز 
بدهى به پیمانکاران راه هاى روســتایى به هزار و  592 
میلیارد تومان رسیده است. وى با اشاره به حجم بدهى هاى 
بسیار زیاد وزارت راه به پیمانکاران گفت: انتظار داشتیم 
بدهى پیمانکاران راه هاى روستایى در آستانه عید پرداخت 
شود و پیمانکاران بتوانند دستمزد و حقوق معوق کارگران 

خود را در شب عید پرداخت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان کشور 
باید از ســال جدید مونتاژ خودروهــاى خارجى را کنار 
بگذارند و به سمت خودروســازى کامًال داخلى با تیراژ 

باال حرکت کنند.
محمدرضا نعمت زاده اظهار داشــت: باید چهره خودرو 
در کشــور عوض شــود و این موضوع میسر نمى شود 
مگر با جدى گرفتن کیفیت ســاخت قطعات مورد نیاز 
خودروسازان که راه طوالنى از طراحى تا خدمات پس از 

فروش را طى مى کند.
به گفته وى باید نتیجه و اثربخشــى آموزش هاى انجام 
شده براى بازرسان کیفى خودرو همچنین قطعه سازان 

براى مشتریانى که ســرمایه  خود را براى خرید خودرو 
اختصاص مى دهند به خوبى احساس شود و اثربخشى در 

بازرسى و فرآیندهاى مربوطه آن مهم تلقى شود.
نعمت زاده گفت: به جاى اینکه فرآیندهاى بازرســى را 
افزایش دهیم، باید نتیجه آن را در قطعات ساخته شده به 

طور محسوس مشاهده کنیم.
وزیر صنعت با تأکید بر اینکه صنعــت خودرو، صنعتى 
پیشران است،  افزود:  خودروســازان باید از قطعه سازان 
حمایت همه جانبه کنند که در این صورت هم به سهم 
خود اشتغالزاست و هم از توان تکنسین و طراحان داخلى 

استفاده مى شود.

کمک خیرین براى 
پرداخت بدهى پیمانکاران

 خودروسازان، سال آینده 
مونتاژکارى را کنار بگذارند

چند ماه قبل بود که انتشــار خبر ارائه مســترکارت به 
ایرانیان حاشــیه هایى ایجاد کرد. حال در شرایطى که 
مدیران شرکت پست از عرضه محدود این کارت ها خبر 
داده اند، مسئوالن بانک مرکزى با تأکید بر اینکه ارتباط 
مستقیمى با این شرکت آمریکایى وجود ندارد اینگونه 
مى گویند که فعًال اتصالى به این شرکت وجود ندارد و 

سرویسى از سوى آن ارائه نمى شود.
به گزارش ایســنا، اواخر مرداد ماه سال جارى بود که از 
سوى شرکت پســت اینگونه اعالم شد که در راستاى 
توسعه همکارى هاى دو جانبه به ویژه تعامالت مالى، 
شرکت پســت در زمینه خدمات مستر کارت با شرکت 
«ویژن کارت ایرانیان» مشارکت مى کند و متقاضیان 
پس از دریافت مســتر کارت ایرانیان از طریق وبسایت 
شرکت مذکور مى توانند نســبت به شارژ کارت صادره 

اقدام کنند.
در آن دوره اینگونه خبر داده شــد که شــرکت «ویژن 
کارت ایرانیــان» مجوزهــاى الزم از مراجع ذیصالح 
داخلى و بین المللى را کسب کرده و تنها شرکت داخلى 
مورد تایید از سوى مســتر کارت جهانى است اما مدت 
چندانى از انتشار این خبر نگذشته بود که این خبر از سوى 
سخنگوى شرکت آمریکایى مسترکارت تکذیب و  تأکید 

شد مستر کارت هیچگونه فعالیتى در ایران ندارد.
«ِسز آیِسن» سخنگوى این شــرکت  با تأکید بر اینکه 
هیچگونه فعالیتى در ایران نداریم، اینگونه عنوان کرد 
که تا زمانى که ایران همچنان در حلقه تحریم آمریکا 

باشد اجازه فعالیت در این کشور را نداریم.
اما در پاسخ به اظهارات او، یکى از اعضاى هیئت مدیره 
شرکت پست تأکید کرد: پست از طریق شرکت واسط، 

این کارت ها را در دفاتر پستى به فروش مى رساند.
غالمرضا نجــارى در واکنش  به ایــن موضوع اعالم 
کرد: از آنجا که شرکت پســت به نیابت از سازمان ها و 
شرکت هاى دولتى و خصوصى، خدمات دیگر دستگاه ها 
را به مشــتریان ارائه مى کند، با هدف تسهیل مبادالت 
ارزى خرد، بــا انعقاد قرارداد با شــرکت «ویژن کارت 
ایرانیان» عملیات مربوط به توزیع و تحویل کارت هاى 
پیش پرداخت (prepaid) به متقاضیان را پس از احراز 

هویت برعهده دارد.
وى افزود: پیش از انعقاد قرارداد با این شرکت، کیفیت 
خدمات کارت هاى ارائه شده از سوى پست مورد بررسى 
قرار گرفت که نشان از صحت عملیات مالى توسط این 

شرکت داشت.

مدیرعامل شــرکت «ویژن کارت ایرانیان» نیز اعالم 
کرد: مدارك احراز صالحیت این شرکت مبنى بر اجازه 
توزیع کارت هاى بین المللى موجود بوده و مشخصًا از 
این شرکت به عنوان نماینده رسمى در زمینه واگذارى 

کارتهاى اعتبارى بین المللى یاد شده است .
حامد ذوالفقارى درخصوص اخبار منتشر شده در برخى 

رسانه ها مبنى بر اینکه مسئوالن مستر کارت فعالیت در 
ایران را تکذیب کرده اند نیز خاطرنشان کرد: سخنگوى 
مســتر کارت امکان فعالیــت این شــرکت از طریق 

شرکت هاى واسط را تکذیب نکرده است.
اما مدیرعامل شرکت پست نیز مهرماه امسال در پاسخ به 
پیگیرى سرنوشت طرح مسترکارت ایرانیان توضیح داد: 
عرضه این کارت ها به شکل محدود صورت مى گیرد اما 
در عرضه گسترده آنها به دلیل برخى مشکالت جزئى 
هنوز وارد نشده ایم که این مشکالت در حال حل شدن 
است. همچنین به دلیل موضوع تحریم ها صالح بر آن 
است که فعًال توضیحات بیشترى دراین خصوص مطرح 
نشود اما در نهایت زیرساخت هاى اجراى طرح در حال 

آماده سازى است.
حسین مهرى بهمن ماه امســال نیز در این باره گفت: 
براى ارائه این خدمات اکنون تالش داریم تأییدیه اى از 

بانک مرکزى دریافت کنیم.

مهرى در توضیح بیشــتر این مطلب گفت: اجراى این 
طرح با حاشــیه هاى متعدد همراه شد و به همین دلیل 
ما سعى کردیم براى اجرا از بانک مرکزى تأییدیه الزم 
را دریافت کنیم. چراکه به هیچ عنوان دوست نداریم در 

آینده اتفاقى رخ دهد که ما شرمنده شهروندان شویم.
مدیرعامل شرکت پست در عین حال عنوان کرد: البته 
اکنون به صــورت محدود این پروژه اجرا مى شــود اما 
منتظریم با دریافت تأییدیه بانک مرکزى و یا ضمانت 

یک بانک این طرح را به شکل وسیع ترى اجرا کنیم.
اما طى روزهاى گذشته از سوى مسئوالن بانک مرکزى 

اجراى این طرح به سال آینده موکول شده است.
مدیرکل فناورى اطالعات بانک مرکزى اعالم کرد که 
با توجه به اینکه مسترکارت مشمول تحریم هاى اولیه و 
یک طرفه است فعًال ارتباط مستقیمى با آن نداریم، اما 
وى از مذاکراتى با شبکه هاى غیرآمریکایى و احتمال به 

نتیجه رسیدن آن در سال آینده خبر داد.

 مدیرکل فناورى اطالعــات بانک مرکزى در توضیح 
بیشتر این موضوع گفت: مسترکارت از جمله کارت هاى 
بین المللــى آمریکایى بــود که در فضاى پســابرجام 
بحث هاى زیادى در رابطه با امکان اتصال به شــبکه 
و استفاده ایرانى ها از آن مطرح شد، اما براساس آنچه 
مدیرکل فناورى اطالعات بانک مرکزى به ایسنا اعالم 
کرده است؛ ظاهراً فعًال هیچ اتصالى به این شبکه فراهم 

نشده و پیش بینى در مورد آن وجود ندارد.
ناصر حکیمــى توضیح داد: مســترکارت مشــمول 
تحریم هاى اولیه و یــک طرفه بوده و فعــًال ارتباط 
مستقیمى از آن نداریم و باید موانع موجود در رابطه با 
آن حل و فصل شود، بنابراین فعًال اتصالى وجود ندارد و 

سرویسى از سوى آن ارائه نمى شود.
اما وى این را هم گفت که ایران مذاکراتى با شبکه هاى 
بین المللى غیرآمریکایى داشته و به نظر مى رسد در سال 

آینده به نتایجى رسیده و اتصاالتى برقرار شود.

سرنوشت مستر کارت ایرانیان به 
کجا رسید؟

چندى پیش منابع هندى از صــادرات پنج هزارتن 
سیب زمینى به ایران خبر داده بودند، حال آنکه وزارت 
جهاد کشاورزى و مســئوالن آن به دنبال تکذیب 
این مسئله بودند اما همچنان هندى ها بر فروش و 

صادرات این اندام گیاهى به ایران تأکید مى کنند.
 معاون زراعت وزیر جهاد کشــاورزى گفت: با توجه 
به اینکه بیش از پنج میلیون تن سیب زمینى در این 
کشور تولید مى شــود و هیچ مشکلى از نظر تأمین، 
تولید و بازار این محصول وجود ندارد نیازى به واردات 
سیب زمینى نداریم و با توجه به اینکه این محصول 
یک اندام گیاهى به شمار مى رود و با دیگر محصوالت 
کشاورزى متفاوت اســت، حساسیت هاى بسیارى 
براى واردات آن حتى در صورت کمبود و مشکل در 
بازار داخلى وجود خواهد داشت چرا که سیب زمینى 

مى تواند با خود آفات خطرناکى به کشور وارد کند.
عباس کشاورز اظهار داشــت: در حال حاضر هیچ 
گزارشــى مبنى بر واردات سیب زمینى از هند وجود 
ندارد و وزارت جهاد کشاورزى تاکنون مجوزى در این 
باره صادر نکرده است که البته قیمت این محصول در 
ایران به گونه اى است که حتى در صورت حذف تعرفه 
40 درصدى واردات سیب زمینى، براى تاجران صرفه 
اقتصادى نخواهد داشت، چرا که قیمت سیب زمینى 

ایرانى باز هم ارزان تر از هزینه هاى واردات آن است.
معــاون زراعت وزیر جهــاد کشــاورزى ادامه داد: 
هم اکنون هر کیلوگرم ســیب زمینى درجه یک از 
تولیدکنندگان حدود 700 تومان خریدارى مى شود 
و در بازار خرده فروشى کیلویى هزار و 300 تومان به 
دست مصرف کنندگان مى رسد. بنابراین ضرورتى 
براى واردات سیب زمینى وجود ندارد و از نظر اقتصادى 
هیچ مســئله اى نیز واردات این محصول را توجیه 

نمى کند.

■ واردات سیب زمینى ممنوع است  
گرچه از نظر اقتصادى و تجارى واردات سیب زمینى 
ممنوعیت ندارد اما معــاون قرنطینه و کنترل آفات 
سازمان حفظ نباتات گفت: با توجه به حساسیت هاى 
موجود براى آفات احتمالى وارداتى ســیب زمینى، 
در حال حاضر واردات این محصول ممنوع اســت و 
تاکنون هیچ سابقه اى درباره واردات سیب زمینى از 

هند وجود نداشته است.
مهدى قائمیان با بیان اینکه سال هاست که ایران در 
تولید و تأمین سیب زمینى خودکفا شده و به کشورى 
صادرکننده تبدیل شده است، تأکید کرد: تنها براى 
تأمین بذر سیب زمینى آن هم از سوى وزارت جهاد 
کشاورزى و با نظارت کامل قرنطینه اى توسط سازمان 
حفظ نباتات واردات سیب زمینى انجام مى شود و در 
مواردى نیز اقدام به ترانزیت این محصول آن هم از 
کشورهایى مانند پاکستان مى کنیم اما در این زمینه 
نیز هیچ گزارشى مبنى بر واردات بذر سیب زمینى یا 
ترانزیت این محصول از طریق هند وجود ندارد و اگر 
سیب زمینى وارد شود، بر اساس اطالعات موجود، این 

محصول قاچاق به شمار مى رود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعى مى گوید: همه کارگران مشــمول 
قانون کار معادل 60 روز مــزد خود عیدى و پاداش 
مى گیرند ولى عیدى کارگران شاغل در بخش هاى 
دولتى از فرمول عیدى کارکنان دولت تبعیت مى کند.
اسماعیل ظریفى آزاد درباره میزان پرداخت عیدى 
کارگران اظهار داشت:بر اساس قانون نحوه تعیین 
عیدى و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه هاى 
مشمول قانون کار ، کارفرمایان باید معادل 60 روز 
آخرین مزد یا دو ماه حقوق کارگران را به عنوان عیدى 
و پاداش پایان سال آنها بپردازد. وى ادامه داد: البته 
بخشى از کارگران مشمول قانون کار در بخش دولتى 
مشغول کار هستند که این افراد بر اساس رأى هیئت 
عمومى دیوان عدالت ادارى در ســال 1390 معادل 
کارمندان دولت عیدى دریافــت مى کنند و عیدى 

آنها از فرمول عیدى کارکنان دولت تبعیت مى کند.

همه چیز درباره واردات 
سیب زمینى هندى

کارگران شاغل در 
بخش هاى دولتى 

عیدى دولتى مى گیرند
با وجود پابرجا بودن تحریم هاى اولیه آمریکا علیه ایران 
تازه ترین گزارش وزارت خزانه دارى این کشور (اوفک) از 
این حکایت دارد که افتتاح حساب اشخاص آمریکایى در 

شرایط خاص داخل ایران بالمانع خواهد بود.
با اینکه بخشى از تحریم ها در فضاى پسابرجام برداشته 
شده اما برخى دیگر همچنان پابرجا هستند چرا که آنها در 
سه دسته تحریم هاى سازمان ملل اتحادیه اروپا و البته 

تحریم هاى آمریکا تقسیم بندى مى شوند.
این در حالى است که با اجرایى شدن برجام تحریم هاى 
ثانویــه یعنى آنچــه مربوط به مســائل هســته اى و 
تحریم هاى ســازمان ملل و اتحادیه اروپــا بوده و به 
عبارتى غیرآمریکایى بودند، برطرف شــد اما در سوى 
دیگر تحریم هاى اولیه یعنى آنچه موجب عدم تعامالت 
و معامالت بین ایران و آمریکا مى شود، همچنان پابرجا 
بوده و در مجموع ارتباطى به تحریم هاى هسته اى ندارد 

و از سال هاى قبل به ایران تحمیل شده است.

با اینکه تحریم هاى اولیه همچنان پابرجاست اما در برخى 
موارد موانعى وجود ندارد. این در حالى اســت که افتتاح 
حســاب براى آمریکایى ها در ایران یکى از آنها خواهد 

بود.
آنطور که معــاون اداره تأمین اعتبــارات ارزى بانک 
مرکزى اعالم کرد، با وجود اینکه شــاید همه احتمال 
دهند امکان افتتاح حساب آمریکایى ها در ایران وجود 
ندارد امــا باید گفت که پاســخ به این ســئوال مثبت 

است.
بنابر گفته قنبرى، وزارت خزانــه دارى آمریکا (اوفک) 
در روزهاى گذشته اعالم کرده که اشخاص آمریکایى 
مى توانند در ایران بر اساس ضوابطى از جمله اینکه محل 

زندگى آنها ایران باشد حساب بانکى افتتاح کنند.
وى این را هم گفــت که مقررات خزانــه دارى آمریکا 
در کنــار قوانین این کشــور و نیز دســتورات اجرایى 

رئیس جمهورى آن از پشتوانه الزم برخوردار است.

آمریکایى ها مى توانند در ایران 
حساب بانکى باز کنند؟

عضو کارگرى شورایعالى کار گفت: در جلسه شورایعالى 
کار مقرر شــد نماینــدگان کارگــرى و کارفرمایى 
پیشنهادات خود را از میزان افزایش دستمزد در جلسه 

هفته آینده ارائه دهند.
ابوالفضل فتــح اللهى با اشــاره به اینکه قرار شــده 
گروه هاى کارگرى پیشــنهاد و انتظار خود را از میزان 
افزایــش حداقل دســتمزد ارائه دهند گفــت: هر دو 
گروه کارفرمایى و کارگرى باید در جلسه هفته آینده 
شــورایعالى کار نرخ یا درصد پیشــنهادى خود براى 

حداقل دستمزد سال آینده را اعالم کنند.

 اعالم پیشنهادات میزان افزایش دستمزد  اعالم پیشنهادات میزان افزایش دستمزد 9696  
در هفته آیندهدر هفته آینده

نماینــدگان مجلس شــوراى اســالمى در مصوبه اى 
درآمدهاى استان ها در سال 96 را تعیین کردند که بر این 
اساس تهرانى ها بیشترین مالیات و ایالمى ها کمترین 

مالیات را در سال آینده پرداخت مى کنند.
به موجب مصوبه مجلس، در ســال 96 مجموع درآمد 
اســتان ها 84 هزار و 812 میلیارد و 464 میلیون و 800 
هزار تومان و درآمد استان اصفهان 63 میلیون و 255 هزار 

میلیارد ریال تعیین شد.
محمد مهدى مفتح سخنگوى کمیسیون تلفیق مجلس 
اظهار داشت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه 96، درآمد استان ها در سال 96 حداکثر 9 درصد 
رشد خواهد داشت و اضافه مبلغ آن به استان تهران اضافه 
شده اســت زیرا تهران باید بنیه اقتصادى داشته باشد تا 

بتواند مالیات پرداخت کند.

ســایپا از جدیدترین عضو خانواده خود بــا ظاهر هاچ 
بک رونمایى کــرد، این خودرو که با نــام «کوییک» 
شــناخته خواهــد شــد در مــدل هــاى گیریبکس 
اتومات و دســتى بــه بــازار راه پیــدا خواهــد کرد. 
جدیدتریــن محصــول خودروســازى ســایپا دیروز 
رونمایى شــد. این خودرو تازه وارد هــاچ بک در چهار 
مدل به بازار عرضه خواهد شــد که از گیریبکس دنده 
اتومات و دســتى در طراحى این خودرو اســتفاده شده

 است.
کوییک، موتــور 1503 ســى ســى را زیــر کاپوت 
خود حس مى کنــد.  با توجه بــه امکانات و شــرایط 
دیگر رقبا پیــش بینى ها بر آن اســت تــا قیمت این 
محصــول در حدود 30 تــا 35 میلیــون تومان اعالم 

شود.

درآمد  استان اصفهان
اعالم شد

از «کوییک»
رونمایى شد
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گفتگوهاى پس از دربى

سرآغاِز سرورى!
 10 دقیقه بعـد از آغاِز دربى حسـاس اصفهان در هفته 
بیست وسوم لیگ برتر، اولین گل ستاره ازبکستانى لیگ 
در لباس سـپاهان به ثمر رسید. سـرور جباروف با یک 
ضربه تماشـایى، از پاِس خوب میرزایى براى باز کردن 
دروازه ذوبى ها استفاده کرد. گِل هیجان انگیز جباروف، 
با حرکاِت آکروباتیک هیجان انگیزتر او تکمیل شد تا تیم 
ویسى مسابقه را با روحیه فوق العاده اى آغاز کند. سرور 
در دو بازى گذشته با ماشین سازى و پرسپولیس، نمایشى 
در حد و اندازه هاى نامش ارائه نکرده بود اما در مسابقه   
با ذوب آهن، باالخره چشـمه هایى از اسـتعدادش را در 
معرض نمایش قرار داد. جباروف در این سـال ها یکى 
از بهترین هافبک هاى فوتبال آسـیا بوده و سپاهانى ها 
براى تمام کـردن فصل در یـک جایگاه آبرومنـد، نیاز 

مبرمى به آمادگى این بازیکن در ترکیبشان دارند.  

سپاهان- سیاه جامگان 
رایگان شد

از بازى هاى هفته بیست و چهارم لیگ شانزدهم، بازى 
تیم هاى سـیاه جامگان مشهد و سـپاهان اصفهان در 
حالى روز جمعه برگزار خواهد شد که مسئوالن تیم سیاه 
جامگان و هیئت فوتبال استان خراسان رضوى تصمیم 
گرفتند تا تماشاى این دیدار براى هواداران تیم مشهدى 
رایگان اعالم شود تا بدین ترتیب با حمایت حداکثرى 
خود در هفته هاى پایانى، به کمک تیم براى ماندگارى 

در لیگ برتر بیایند.

بانوان ذوب آهن قهرمان شدند 
چهاردهمین دوره رقابت هاى لیگ برتر والیبال نشسته 

بانوان با قهرمانى ذوب آهن خاتمه یافت. 
  در آخرین روز مسابقات باشگاهى بانوان در دسته برتر، 
تیم ذوب آهن اصفهان به عنوان قهرمانى دست یافت، 
فوالد مبارکه سپاهان اصفهان نایب قهرمان شد و عنوان 

سوم نیز به تیم شهداى غواص کرمان رسید.
تیم هاى هیئت خراسان رضوى، هیئت لرستان و هیئت 
مازندران نیز به ترتیب در جایگاه هاى چهارم تا ششـم 

این رقابت ها قرار گرفتند.
 

بهترین تیم لیگ را بردیم!
 کریم قنبرى پـس از پیروزى تیمـش در دربى فوتبال 
اصفهان در مورد شرایط این مسابقه   گفت: فوتبال باال و 
پایین دارد و ما نیز هفته هاى سختى را پشت سر گذاشته 
بودیم. در این دیدار بعد از سه شکست توانستیم بهترین 
تیم لیگ را شکست دهیم و به نظر من این عنوان برازنده 
ذوب آهن است. امیدوارم این تیم در لیگ قهرمانان آسیا 

موفق باشد و فوتبال اصفهان را در آسیا سربلند کند.
وى افـزود: دربـى اصفهان روز سـختى بـود و با وجود 
اینکه چند مهره خود را در اختیار نداشـتیم، جوانان تیم 
از دقیقه اول تا پایان بازى کنترل مسـابقه را در دسـت 
داشـتند و این مى تواند یک موفقیت خـوب براى ادامه 

راه سپاهان باشد.
قنبرى بـا تبریـک پیـروزى در شـهرآورد اصفهان به 
هواداران سپاهان ادامه داد: هواداران در چند هفته اخیر 
حامى ما بودند و شرایط را تحمل کردند تا تیم از شرایط 

بد خود خارج شود.
 

بدون دروازه بان 
محبوب ایران!

«خورخه فوساتى» سـرمربى اروگوئه  اى تیم ملى قطر 
اسـامى بازیکنان دعوت شـده به تیم ملى این کشـور 
را براى دو بـازى انتخابى جـام جهانى مقابـل ایران و 

ازبکستان اعالم کرد. 
در این فهرست تیم السد قطر با هشت بازیکن بیشترین 
نماینـده را دارد. از نـکات مهـم در این فهرسـت عدم 
دعـوت از «امینـه لکومتـه» دروازه بان لخویاسـت. او 
همـان دروازه بانى اسـت که با اشـتباه مرگبـار خود در 
دقیقـه 90 بازى با ایـران موجبات شکسـت 2-0 قطر 
را در ورزشـگاه آزادى فراهم کـرد. «محمد مونتارى» 
مهاجم غنایى االصل قطر هم کـه در بازى رفت مقابل 
ایران به میدان رفته بود به این اردو دعوت نشده است. 
اما رودریگو تاباتا، سباستین سـوریا، لوئیز مارتین، پدرو 
میگل و کریم بودیاف، دیگر بازیکنان چند ملیتى قطر 

در این اردو حضور دارند.

تایم اوت

 بعد از هدر دادن پنالتِى سپاهان در جدال با ماشین سازى، 
مســعود حســن زاده جایگاه پنالتى زن اول طالیى ها 
را از دســت داد. در نبرد ســپاهان با پرســپولیس، این 
طالب ریکانى بود که پشــت ضربه پنالتى قرار گرفت و 

مأموریتش را با موفقیت پشت سر گذاشت. 
در دربى اخیر اصفهان اما مسعود حسن زاده اصرار زیادى 
به خرج داد تا پنالتى تیم عبدا... ویســى را روانه دروازه 
حریف کند. او روبه روى رشــید مظاهرى قرار گرفت و 
موفق شد ضربه پنالتى  اش را به تور دروازه حریف برساند 
تا اختالف بین دو تیم را در بیست وششمین دقیقه بازى 
به 2 گل برساند. شادِى رونالدویى همیشگى مسعود و 

اشتیاِق او براى باز کردن دروازه ذوب آهن نشان مى داد 
که او از دوران حضور در ذوب آهن راضى نبوده و حاال به 
دنبال نمایش استعدادهایش در مقابل تیم سابق است. 
مســعود به عنوان پدیده خط حمله داماش گیالن، به 
ذوب آهن پیوست و شــروع موفقیت آمیزى در این تیم 
داشت. حسن زاده حتى از لباس ذوب به تیم ملى نیز رسید 
اما در بیشتر بازى ها در ســایه کاوه رضایى قرار گرفت. 
مسعود در ســپاهان، به فرم خوب گذشته اش نزدیک  
شده و حاال با درخشش در جدال با تیم مجتبى حسینى، 
به یکى از مهمترین اهدافش در لیگ شانزدهم رسیده 

است!

به غیر از کاپیتان پیشین ســپاهان یک چهره سرشناس 
دیگر حاضر در شهرآورد قبلى فوتبال اصفهان هم در این 

فاصله از دنیاى حرفه اى خداحافظى کرده است.
محرم نویدکیا اصرار داشــت تا در شهرآورد اصفهان و در 
دیدار با تیم همشهرى از فوتبال خداحافظى کند. از این رو، 
به بهانه دیدار برگشت تیم هاى سپاهان و ذوب آهن یاد او 

دوباره زنده شده بود.
اما کاپیتان بازنشسته سپاهان تنها کسى نیست که در این 
فاصله با مستطیل ســبز وداع کرده است بلکه یک چهره 
دیگر حاضر در شهرآورد پنجاه و نهم نصف جهان هم دیگر 
در فوتبال کشور حضور ندارد و او کسى نیست جز محسن 

ترکى که قضاوت دیدار رفت تیم هاى ذوب آهن و سپاهان 
در ورزشگاه فوالدشهر را به عهده داشت.

درســت دو ماه پیش بــود کــه ترکى پــس از حضور 
موفقیت آمیز در تست آمادگى جسمانى در دوره بازآموزى و 
کالس هاى توجیهى داورى در کیش در جمع همکارانش 
اعالم نمود که از دنیاى قضاوت خداحافظى مى کند، تا او 
هم مثل نویدکیا در خالل لیگ شانزدهم خود را بازنشسته 
کرده باشد. این داور بازنشسته مشهدى یک وجه اشتراك 
دیگر هم با کاپیتان پیشین سپاهان دارد و آن دسته و پنجه 
نرم کردن با مصدومیتى مزمن اســت که او را به اخذ این 

تصمیم مهم مجاب کرد.

تشابه 
ترکى و نوید کیا

بغض مسعود 
در دربى شکست

 کاش هواداران بیشترى 
مى آمدند

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش 
صداى هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات 
دوســتداران ورزش اصفهان و ایران مى پردازد. 
شــما مى توانید دیدگاه هــا و تحلیل هاى خود 
در رابطه با مســائل مختلف ورزش را به پست 
 info@nesfejahan.net الکترونیک

ارسال نمایید.
این ســتون نیم نگاهــى نیز بــه کامنت هاى 
هواداران فوتبال به ویژه دوســتداران سپاهان و 

ذوب آهن در صفحات مجازى دارد.
 

■  ســپاهان با وجود چندین غایــب در دربى 
اصفهان خوب عمل کرد. ســرور جباروفى که 
به عقیده ویســى پیر بود و به کارش نمى آمد تا 
دقایقى که در میدان بــود فوق العاده عمل کرد. 

تبریک به همه سپاهانى ها.

■  من قبًال فکر مى کردم که مجتبى حســینى 
مى تواند یک مربى بزرگ در فوتبال ایران باشد 
و با آن روند طوفانى که در ذوب آهن آغاز نموده 
بود مطمئن بودم که در آینده از او بیشتر خواهیم 
شنید. ولى نمى دانم چرا به یک باره افت کرد و 
او هم راهکارى براى خروج ذوبى ها از بحران به 

وجود آمده ندارد.
 

■ همه چیز در دربى اصفهان خوب و عالى بود. 
فقط اى کاش هواداران بیشترى براى استقبال از 
این دیدار به ورزشگاه مى آمدند و کامًال ورزشگاه 
پر مى شد. البته با توجه به نتایج خیلى بد دو تیم 
ســپاهان و ذوب آهن و اینکه بازى وسط هفته 
برگزار مى شــد تا حدودى قابل حدس بود که 
هواداران با تیم هایشان قهر باشند و خیلى حضور 

در این دیدار برایشان مهم نباشد.

■ ســپاهان در دیدار با ذوب آهــن دو گل زد و 
خیلى گل هــاى دیگر را هم به ثمر نرســاند. از 
آن سو ذوب آهن هم غیر از فشار طبیعى دقایق 
آخر، در حدود 70 دقیقه بازى نتوانســت خیلى 
موقعیت هاى خطرناکى را روى دروازه زردپوشان 
خلق کند. شــاید باخت ذوب آهن به ســپاهان 
طبیعى باشد ولى نحوه بازى ذوبى ها غیر از 20 
دقیقه آخر به نظر مــن عجیب بود و نمایش آنها 

اصًال چنگى به دل نزد.

■ موســى کولیبالى در دیدار با ذوب آهن به جز 
دقایق پایانى که داشــت خرابــکارى مى کرد! 
نمایش خوبى داشت و توانست بازى هاى ضعیف 
گذشــته خود را تا حدودى جبران کند. شــجاع 
خلیل زاده هم بــد بازى نکرد و غیــر از صحنه 
پنالتى مرتکب اشتباه دیگرى نشد و خوب بازى 

کرد.

■ حســن زاده در شــهرآورد عالى بازى کرد و 
توانســت انتقام همه نامهربانى هاى ذوبى ها با 

خود را از آنها بگیرد.

■ پیروزى سپاهان در اســتادیوم نقش جهان و 
گرفتن انتقام شکســت دور رفت نکته مهم این 
شهرآورد اصفهان بود. اى کاش محرم نوید کیا 
در این دیدار خداحافظى مى کرد که  هم مراسم 
وداع او در نقش جهان باشد و هم اینکه با پیروزى 

سپاهان همراه بود.

■ شــهرآورد فوتبــال اصفهان که بــه نوعى 
مهمترین تقابل همشهرى هاى شهرستانى در 
فوتبال ایــران هم بود در حالى  در اســتادیوم با 
شکوه نقش جهان برگزار شــدکه نتایج دو تیم 
در هفته هاى گذشته اهمیت 3 امتیاز این بازى 
را زیاد کرده بود و هر دو تیم به دنبال کســب 3 
امتیاز بودند. غیبت چهار بازیکن اصلى سپاهان 
مهمترین چالش ویســى براى این بازى بود که 
باعث شد او تیمش را با ترکیبى متفاوت به زمین 
بفرستد. قرار گرفتن حسین پاپى در سمت چپ 
خط دفاعى سپاهان و فیکس بودن حامد بحیرایى 
و رضا میرزایى از جمله تغییرات ویســى در این 
مسابقه بود که براى ســپاهان بسیار خوب بود و 
باعث شد تیم ویسى در نیمه اول و دقایقى از نیمه 

دوم مسلط بر بازى باشد. 

صداى هواداران

2  تیم خســته و بى خطر این روزهاى فوتبال اصفهان 
دربى  شهرمان را برگزار کردند. سپاهان با چند غایب 
گام به این دیدار گذاشته بود و تصور مى شد با شرایط 
نامساعدش شانس کمترى را براى پیروزى نسبت به 
رقیب همشهرى داشته باشد. اما ذوب آهن هم که در 
چند هفته قبلى لیگ برتر  ناکام ظاهر شــده و در آسیا 
نتوانسته بود نتایج خوبى کسب کند، خسته از بازى هاى 
لیگ قهرمانان گام به این دیدار گذاشته بود. سپاهان که 
پس از دیدار با پرسپولیس در هیچ دیدار رسمى حاضر 
نبوده، سرحال تر نشــان داد و انبوه موقعیت هاى این 
تیم در شهرآورد نشان از این سرحالى و آمادگى بیشتر 

داشت.
ســپاهان این دیدار را با توپ پر شروع کرد و در همان 

موفــق شــد دیرك دقایــق ابتدایى 
دروازه همشــهرى 
خود را مورد هدف 
قرار دهد  و خیلى 
زود هم توســط 
جباروف موفق به 
ثبت گل اول شد. 
در ادامــه علیرغم 
اینکــه تیم ذوب 
آهن عقب افتاده 

بود و احتیاج به گل داشت، نمى توانست فرصت گلزنى 
ایجاد کند و تیم سپاهان با حضور رسول نویدکیا در پى 
ریزى ضدحمالت بسیار ســریع عمل مى کرد و روى 
یکى از همین حمالت نیــز صاحب ضربه پنالتى و گل 
دوم شــد. در ادامه تیم ذوب آهن دامنه حمالت خود را 
بیشتر کرد و یکبار هم موفق شد دیرك دروازه را نشانه 
بگیرد ولى در ثانیه هاى پایانى خوش شانس بود که گل 
سوم را دریافت نکرد تا بازى با همان نتیجه 2 بر صفر در 
نیمه اول خاتمه یابد. در نیمه دوم تیم ذوب آهن بیشتر 
صاحب توپ و میدان بود و سپاهان سعى بر این داشت 
که در ضد حمالت به گل هاى بعدى خود دست یابد. 
البته شیوه دفاعى تیم ســپاهان به گونه اى بود که تا 
دقایق پایانى شاهد موقعیت آنچنانى روى دروازه هاى 
هیچیک از دو تیم نبودیــم و در دقیقه 88 بود که ربیع 
عطایا موفق شد براى تیمش پنالتى بگیرد و اختالف را 
به حداقل برساند. چند دقیقه پایانى با توجه به امید ذوب 
آهن براى بازگشت به مســابقه هیجان انگیز و سریع 
دنبال شد و چند موقعیت براى هر دو تیم ایجاد شد که 
راه به جایى نبرد و این دیــدار در نهایت با نتیجه 2 بر 1 

ین با پیروزى طالیى پوشان خاتمه  ا فت. یا
خالصه اى بود از آنچه در دربى 

اتفاق  اصفهــان 
افتاد تــا زردها 

بتواننــد در 

نقش جهان به عنوان استادیوم اختصاصى شان انتقام 
شکست دور رفت در ورزشگاه فوالد شهر را بگیرند... 

سپاهانى ها باالخره بردند و ظاهراً اولتیماتوم مدیریت 
باشگاه به کادر فنى و بازیکنان جواب داده بود.

مدیریت باشــگاه چند روز قبل از دیدار سپاهان- ذوب 
آهن اعــالم کرده بود کــه نتیجه دربــى اصفهان در 
تصمیمات آتى آنها بســیار تأثیر دارد و او براى ایجاد 
تغییرات از کوچک ترین تا بزرگ ترین عضو کادر فنى 
آمادگى دارد. عبدا... ویسى هم در نشست خبرى قبل از 
دیدار دو تیم از این موضع مدیرعامل انتقاد کرد و گفت 
که هر مدیرى روشى دارد، مدیرعاملى با روش پاداش 
تیم را  تشویق مى کند و مدیرعامل ما هم این روش را 

انتخاب کرده که من در مورد آن حرفى ندارم!
خیلى جالب اســت که پس از این همه ناکامى ویسى 
انتظار تعیین پاداش داشــت و اولتیماتوم روح لطیف او 

را آزار مى دهد!
اما روزنامه الکترونیک باشگاه سپاهان هم که با حفظ 
موضع حمایتى از  تیم سپاهان، در ایام اخیر گالیه هایى 
را نسبت به ویسى مطرح کرده، در روز دربى این تیتر 
را به  عنوان  تیتر اصلى خود برگزید: «یا 

ببرید یا ببرید!»
خیلى ها این تیتر را با جمله تهدید آمیز «موسولینى» 
خطاب به تیم ملى ایتالیا مقایســه کردند که با رسیدن 
الجوردى پوشان به فینال جام 1938 و صف آرایى در 
مقابل مجارســتان در تلگرامى قبل از دیدار فینال به 
آنها پیام داده بود که «یا ببرید یــا بمیرید!» برخى در 
کامنت هاى خــود در فضاى مجازى اعتقاد داشــتند 
که  کلمه «ببرید» دوم در این تیتر بیشتر معنى بمیرید 
مى دهد! و منظور این رسانه ســپاهانى این است که 
شکست سپاهان در دربى به منزله پایان حیات ویسى 

در سپاهان است.
 به هر تقدیر ویسى نشان داده که در سایه حمایت قاطع 
و آرامش خیلى نمى تواند براى سپاهان نتایج خوبى به 
ارمغان بیاورد و اوضاع آنقدر بد شــده بود که حتمًا باید 
زور و فشار را باالى سر احساس کند تا بخواهد تکانى 
به خود و تیمش بدهد.  مثلث اولتیماتوم غیر مســتقیم 
مدیرعامل، فشار چند روز اخیر هواداران و  خط 
و نشان رسانه هاى باشــگاه به او چاره ساز 
شد و او توانســت باالخره پس از مدت 
ها آن هم در یــک دیدار حیثیتى با 
نام شهرآورد تیمش را پیروز 

ببیند.
البته نتایج سینوسى ویسى 
در این فصل نشــان داده 
که هواداران ســپاهان نمى 
توانند خیلى به ادامه این روند 
دلگرم باشند و شاید در هفته 
هاى آینده آقاى ســرمربى با 
نتایجش مجدداً روى اعصاب 

آنها رژه برود.

 حتمًا باید زور باالى سرتان باشد؟!

تاکتیک موسولینى براى سپاهان جواب داد!

میکســون ورزشــگاه نقش جهان پس از شــهرآورد 
اصفهان شــاهد مصاحبه هاى بازیکنان سپاهان بود. 
ذوبى آهنى ها پس از این دیدار خیلى مصاحبه نکردند 
و فقط مدیرعامل آنان بود کــه رو در روى خبرنگاران  
حاضر شد و بار دیگر تأکید کرد که از سرمربى تیمش 

حمایت مى کند.
صحبت هاى بازیکنان سپاهان و ســعید آذرى که در 
گفتگو با خبرنگار نصف جهان و سایر خبرنگاران رسانه 

هاى اصفهانى مطرح شد را با هم مى خوانیم:

آذرى: شعار روى پله ها بى تأثیر است
سعید آذرى  در مورد شهرآور اصفهان گفت: بازیکنانم 
خســته بودند و اســتقالل هم پیش تر دچــار چنین 
عارضه اى بود و آنها هم پس از دیدار آسیایى شان خیلى 
به باخت نزدیک بودند. امیدوارم در بازى پنج شنبه با نفت 

شرایط عادى باشد.
وى ادامه داد: بعد از بازى در جلســه اى در رختکن در 
خصوص بحث هاى ریــکاورى و اســتراحت بچه ها 
صحبت کردیم و اهمیت هفت بازى باقیمانده را یادآور 
شــدیم و اینکه هنوز جایگاهمان بد نیست. هیچ وقت 
شرایط مان بدتر از آن زمانى که آمدم نبود، چون آن زمان 
در حال سقوط بودیم و االن نماینده ایران در آسیا هستیم 

و فکر نمى کنم چهارم جدول جایگاه بدى باشد.
آذرى در مورد اینکه همچنان از کادر فنى حمایت مى کند 
یا خیر، گفت: آنهایى که با من کار کردند مى دانند شعار 
روى پله ها روى من تأثیر نمى گذارد و مطمئن هستم 

این کادر فنى از بقیه کادرها در ایران چیزى کم ندارد و 
یک کادر علمى است. من هم کارم را طبق اصول ادامه 

مى دهم و حسینى هم باقدرت به کارش ادامه مى دهد.
مدیرعامل ذوب آهن در مــورد اینکه آیا خودش هم به 
کارش در این تیم ادامه مى دهد یا خیر، گفت: با توجه به 
اینکه قبل از سفر به عمان مدیران باشگاه در جلسه اى 
که برگزار شد مسائل را حل کردند، االن هم تا زمانى که 
ذوبى ها بخواهند هستم، چون تصمیم گیرنده آنها هستند 

و با افتخار در این تیم کار مى کنم.

امینى: اولین دربى من بود
 مهدى امینى دروازه بان تیم فوتبال سپاهان  که اولین 
شــهرآورد خود در رده بزرگســاالن را تجربه مى کرد 
درباره این دیدار اظهار داشــت: خوشبختانه توانستیم 
دل هواداران را شــاد کنیم و براى کسب سهمیه آسیا 
امیدوار شویم. فکر مى کنم 2 امتیاز دیگر با تیم چهارم 
جدول فاصله داریم و امید زیادى براى کسب سهمیه 

آسیایى داریم.
امینى در مورد تجربه اولین دربى خودش گفت: همین 
که اولین دربى من، با پیروزى سپاهان همراه شد براى 
من خاطره مى شود. حیف شد که نتوانستم کلین شیت 
کنم و اگر دروازه ام بســته مى ماند خیلى خوشحال تر 
مى شــدم ولى باز هم از روى نقطه پنالتى گل خوردم. 
جالب است که در 9 بازى که در میدان بودم هشت گل از 

روى نقطه پنالتى دریافت کرده ام.
دروازه بان سپاهان در مورد احساساتى شدنش پس از 

شکست مقابل ماشین ســازى تبریز گفت: به هر حال 
من از بچگى در سپاهان بودم و وقتى تیمى به بزرگى 
سپاهان از تیم انتهاى جدولى شکست خورد، نتوانستم 

خودم را کنترل کنم و گریه کردم.

فاضلى: ذوب آهن شانس آورد
حسین فاضلى بازیکن تیم ســپاهان هم با بیان اینکه 
ذوب آهن در این دیدار شــانس آورد که بیشــتر گل 
نخورد، اظهار داشت: بازى خوبى بود. تمام تیم هم قسم 
شــده بود که بتوانیم با گرفتن 3 امتیاز، موقعیت خود را 
در جدول بهبود ببخشــیم و دل هواداران را شاد کنیم. 
ذوب آهن خوش شــانس بود که گل هاى بیشترى از 

ما دریافت نکرد.
وى در مورد شکســت هاى پیاپى تیمــش افزود: در 
هفته هاى قبل کمى بدشــانس بودیــم. در این دیدار 
مى توانســتیم گل هاى بیشــترى به ذوب آهن بزنیم 
ولى همین که 3 امتیاز بازى را گرفتیم خیلى به نفعمان 

تمام شد.
فاضلى در پاسخ به اینکه چقدر به کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا امیدوار است گفت: 100درصد امیدوارم. 
اگر بردهایمان از هفته آینده آغاز شود به کسب سهمیه 

هم امیدواریم.
فاضلى در مورد اینکه ســپاهان در نیمه اول و دوم دو 
نمایش کامًال متفاوت داشت بیان داشت: به نظر من در 
نیمه دوم هم خوب بودیم ولى طبیعى است که تیمى که 

جلو افتاده کمى عقب بکشد.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان در مورد اینکه در بازى هاى 
قبل کمتر به میدان رفته بود امــا دراین دیدار، فرصت 
بازى پیدا کرد گفت: این نظر سرمربى تیم است و من به 
نظر ویسى احترام مى گذارم و زمانى که در ترکیب حضور 
دارم تمام توان خود را براى موفقیت تیم به کار مى گیرم.

خلیل زاده: با امید به آینده زنده ایم
 شجاع خلیل زاده  هم در مورد این دیدار اظهار داشت: به 
نظر من پنالتى پنجاه پنجاه بود و خود بازیکن حریف هم 
مى گفت نمى دانم پنالتى اتفاق افتاده است یا نه. برخورد 
اتفاق افتاد اما بیرون محوطــه جریمه بود و به نظر من 
نمى شد پنالتى گرفت. البته به هر حال این تصمیم داور 

بود و به تصمیم او احترام مى گذاریم.
وى در مورد شرایط مسابقه گفت: هر دو تیم سه بازى 
باخته بودند و شرایط ســختى داشتیم. حق ما برد بود و 
خوشبختانه توانستیم با یک بازى منطقى 3 امتیاز بازى 
را بگیریم و خود را براى دیدار با سیاه جامگان آماده کنیم. 
امیدوارم بتوانیم با پیروزى مقابل سیاه جامگان امیدى 

براى کسب سهمیه آسیایى داشته باشیم.
خلیل زاده در مورد اینکه آیا به کســب ســهمیه آسیا 
امید دارد ادامه داد: انســان به امید زنده اســت و اگر 
ســیاه جامگان را ببریم شــرایط خوبى در جدول پیدا 

مى کنیم.
وى در مورد تصمیمش براى فصل آینده بیان داشت: 
هنوز تصمیمى  نگرفته ام. ان شاءا... وقتى فصل تمام شد 

همه چیز مشخص مى شود.

بى خیـال پله ها!

موفــق شــد دیرك دقایــق ابتدایى 
دروازه همشــهرى 
خود را مورد هدف 
قرار دهد  و خیلى 
زود هم توســط 
جباروف موفق به 
ثبت گل اول شد. 
در ادامــه علیرغم

اینکــه تیم ذوب 
آهن عقب افتاده 

عطایا موفق شد براى تیمش پنالتى بگیرد و اختالف را 
به حداقل برساند. چند دقیقه پایانى با توجه به امید ذوب 
آهن براى بازگشت به مســابقه هیجان انگیز و سریع 
دنبال شد و چند موقعیت براى هر دو تیم ایجاد شد که 
1 بر 1 2راه به جایى نبرد و این دیــدار در نهایت با نتیجه 2

ین با پیروزى طالیى پوشان خاتمه  ا فت. یا
خالصه اى بود از آنچه در دربى 

اتفاق اصفهــان 
افتاد تــا زردها 

بتواننــد در 

انتظار تعیین پاداش داشــت و اولتیماتوم روح لطیف او 
آزار مى دهد! را

اما روزنامه الکترونیک باشگاه سپاهان هم که با حفظ 
موضع حمایتى از  تیم سپاهان، در ایام اخیر گالیه هایى 
را نسبت به ویسى مطرح کرده، در روز دربى این تیتر 
را به  عنوان  تیتر اصلى خود برگزید: «یا 

زور و فشار را باالى سر احساس کند تا بخواهد تکانى 
به خود و تیمش بدهد.  مثلث اولتیماتوم غیر مســتقیم 
مدیرعامل، فشار چند روز اخیر هواداران و  خط 
و نشان رسانه هاى باشــگاه به او چاره ساز 
ببـت بباالالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالخره پس از مدت  شد و او توانسـ
ککککککـکــکدیدار حیثیتى با  ها آن هم در ی
نام شهرآورد تیمش را پیروز 

ببیند.
البته نتایج سینوسى ویسى 
در این فصل نشــان داده 
که هواداران ســپاهان نمى 
توانند خیلى به ادامه این روند 
دلگرم باشند و شاید در هفته 
هاى آینده آقاى ســرمربى با 
نتایجش مجدداً روى اعصاب 

آنها رژه برود.

الهه مهرى دهنوى
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دل هاى پرهیزکاران اندوهگین و مردم از آزارشــان در امان، تن هایشان 
الغر و درخواست هایشان اندك و نفسشــان عفیف و دامنشان پاك است. 
در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آســایش جاودانه قیامت را به دست 
آورند: تجارتــى پرســود کــه پروردگارشــان فراهم فرمــوده، دنیا 
مى خواست آنها را بفریبد اما عزم دنیا نکردند، مى خواست آنها را اسیر خود 

موال على (ع)گرداند که با فدا کردن جان، خود را آزاد ساختند.

جواد جمالى در آئین درختکارى در پارك کوهســتان زرین شهر فضاى سبز را یکى از 
مهمترین زیرساخت هاى اجتماعى شهرى دانست و اظهار کرد:با توجه به پیشرفت روز 
افزون جهان امروزه انسان با مشکالت زیست محیطى مختلفى روبه  روست، تخریب 
کره زمین، انقراض گونه  هاى جانورى و گیاهى، آلودگى هوا، آب و رودخانه  ها، تخریب 

جنگل  ها و مشکالت دیگر را به همراه داشته است.
وى افزود: از این رو انسان امروزه در پى حل مشکالت محیط زیست خود برآمده است 
و این در حالى است که اســالم با دارا بودن منابع غنى، راهکارهایى براى حل آن ارائه 
داده است و با توجه به تاکید فراوان مقام معظم رهبرى بر احیاء و ترویج تمدن اسالمى، 
ما در حقیقت احیاء کننده تمدن اسالم هستیم و در این میان وظیفه سنگینى به عهده 

ما قرار گرفته است.
شهردار زرین شــهر تصریح کرد: یکى از نعمتهاى الهى که در قرآن کریم بسیار بر آن 
تأکید شده است، درخت است و این نعمت الهى، یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه اى 
از تجلیات آفریدگار عالم به شمار مى آید و امام صادق(ع) نیز به طبیعت و درختکارى نگاه 

ویژه داشته و آن را مقدس مى دانستند.
جمالى احترام به طبیعت را یکى از ویژگى هاى دین مبین اسالم دانست و اضافه کرد: 
درخت از گرانبهاترین آفریده هاى خداوند براى انسان است و به دلیل نقش حیاتی که 
در زندگى تمامى موجودات زنده، به خصوص انسان ها دارد در اسالم مورد توجه خاص 

قرار گرفته است.
جمالى بیان کرد: امروزه با صنعتى شدن شهرستان لنجان درختان نقش مهم ترى در 
زندگى بشر ایفا مى کنند، چراکه درختان به منزله ریه هاى یک شهر تلقى شده و نقش 
مهمى در تامین سالمت اعضاى جامعه را ایفا مى کنند از این رو شهردارى زرین شهر به 

کاشت و نگهدارى درختان و فضاى سبز شهرى نگاهى ویژه دارد.
وى خاطرنشان کرد:به دلیل فعالیت کارخانجات صنعتى و نیز ازدیاد وسایل نقلیه عمومى 
و فعالیت روزانه آنها در سطح شهرهاى بزرگ از جمله شهرستان لنجان و به تبع آن زرین 
شهر آالینده ها و گازهاى مهلک و خطرناکى نظیر دى اکسید کربن در هواى شهرها 
افزایش یافته و سالمت افراد را تهدید مى کند و افزایش هر چه بیشتر این مواد آالینده 
کاهش میزان اکسیژن در هوا را سبب مى شود و این وضع نامساعد گروه هاى آسیب پذیر 

نظیر بیماران ریوى و قلبى، سالخوردگان و کودکان را بیشتر تهدید مى کند.
شهردار زرین شهر اذعان کرد: در چنین شــرایطى مساله درخت و درختکارى راه حلى 
مناسب براى مبارزه با آلودگى هاى مذکور به شمار مى آید و ایجاد جنگل هاى مصنوعى 

و فضاى سبز در اطراف شــهرهاى بزرگ به تاسیس کارخانجات تولید اکسیژن کمک 
مى کند و به همین علت در کشــور روزى به درخت و درختکارى اختصاص یافته و آن 
را روز درختکارى نام نهاده اند که ملهم از تعالیم ادبى و دینى و دســتاورد فرهنگ غنى 

اسالمى ایرانى است.
وى در ادامه با اشاره به اینکه در زرین شــهر بالغ بر 240 هکتار فضاى سبز وجود دارد 
گفت: سرانه فضاى سبز شهردارى زرین شــهر بالغ بر 36 مترمربع است که در دهه 70 
پارك ساحلى زرین شهر با مســاحتى بالغ بر 20 هکتار در حاشیه زاینده رود احداث شد 
که گردشگران فراوانى را به این منطقه جذب کرده و بر همین اساس توسعه این مکان 

تفریحى در دستور کار شهردارى قرار گرفته است.
جمالى، با اشاره به اینکه با احداث پارك کوهستان وسعت فضاى سبز زرین شهر به 360 
هکتار خواهد رسید یاداور شد: زرین شهر مســتعد به توسعه گردشگرى است و در این 
حوزه، شهردارى احداث پارك 110 هکتارى کوهستان را در دستور کار خود قرار داده 
است؛ که این خود باعث ایجاد منطقه گردشگرى و کاهش آالیندگى شهر خواهد شد 
از  طرفى با بهره بردارى از فاز اول پارك کوهستان سرانه فضاى سبز هر نفر به بیش از 

50 متر مربع افزایش خواهد یافت که مى توان گفت این مهم در کشور بى نظیر است.
جمالى افزود: مجموعه شهردارى زرین شهر با برنامه ریزى کامل، به منظو استفاده از 
پتانسیل ها و فرصت ها با هدف خنثى سازى تهدیدهاى پیش روى حرکت کرده و در این 
میان مالکیت قابل توجه شهردارى در سمت شرق به کمک این مجموعه آمد تا ارزش 

افزوده و درآمد پایدارى را براى شهردارى فراهم کند.
شهردار زرین شهر، با اشاره به اینکه احداث پارك کوهستان باعث توسعه فضاى سبز و 
کاهش آالیندگیهاى محیطى مى شود، تاکید کرد: پارك کوهستان زرین شهر فیلترى 
براى کاهش آالیندگى ها خواهد بود از طرفى این پــارك به عنوان مجموعه تفریحی 
توریستی، پارك شهري و مجموعه بین راهی، جهت استفاده شهروندان زرین شهر و 

رهگذران از بزرگراه خلیج فارس و سرویس دهی منطقه اي در نظر گرفته شده است.
وى اضافه کرد: با تالش هاى صورت گرفته تاسیســاتى چون آب، برق و گاز  در پارك 
کوهستان مهیا شده است و فاز نخست این مجموعه در حال بهره بردارى است و قطعًا 
این مهم با اجرایى شدن این طرح  نقطه عطفى در توسعه اراضى شرق زرین شهر به وجود 

خواهد آمد که رونق و درخشندگى زرین شهر را رقم خواهد زد.
جمالى در ادامه با اشاره به کاشــت 333 نهال به یاد 333  سردار شهید و شهداى زرین 
شهر در پارك کوهستان سردار شهید حسین قجه اى یادآور شد: اینکه کاشت هر درخت 

به یاد شــهدا گره مى خورد، طبیعتا به لحاظ فرهنگى بسیار موثر است و وقتى ما در هر 
لحظه و اتفاق نیکویى، یاد و خاطره شهداى عزیز را گرامى مى داریم، نشان مى دهد که 

دفاع مقدس همیشه براى ما مقدس است.
شهردار زرین شهر خاطرنشان کرد: این اقدام، یک بازآفرینى از فرهنگ ایثار و شهادت 
و یادآورى فرهنگ دفاع مقدس اســت و از ســوى دیگر با توجه به اینکه در زندگى 
شهرنشینى، صرفا فضاى سبز شهرى در اختیار مردم قرار دارد، برگزارى مراسم هاى 
درختکارى در شهر همراه با یک پویش مردمى به مردم یادآورى مى کند که با فضاى 

سبز آشتى کرده و با غرس یک درخت به پاکى هوا کمک کنند. 
در ادامه حجت االسالم قاسم باقریان با اشــاره به اینکه از نظر اسالم همه جلوه هاى 
خلقت هدفمند آفریده شــده اند، اظهار کرد:  درخت یکى از آفریده هاى شگفت انگیز 
خداوند است که دقت در آن قدرت الیزال الهى را به تصویر مى کشد و در قرآن  کریم 
وجود درختان به عنوان نشانه الهى مطرح مى شــود که مى تواند قدرت پروردگار را در 

خلق چنین ارگانیسم پیچیده یا از یک بذر و نهال کوچک نشان دهد. 
امام جمعه زرین شهر با اشاره به اینکه درخت؛ نماد آبادانى، شاخص سرسبزى و مظهر 
زندگى است، تصریح کرد: با وجودى که درخت از گرانبهاترین آفریده هاى خداوند براى 
انسان اســت و نقش حیاتى که در زندگى همه موجودات زنده، به ویژه انسان ها دارد، 
و همچنین تاکیداتى که اسالم در این زمینه داشــته اما متاسفانه شاهد هستیم روزانه 

افرادى به بهانه هایى واهى اقدام به قطع درختان مى کنند.
 در پایان این آئین سید محسن سجاد اظهار کرد: ضرورت حفظ محیط زیست  از جمله 
مسائل مهمى است که عالوه بر رابطه ما با خدا و خلق خدا، ارتباط ناگسستنى جوامع 

بشرى با محیط زیست را یادآور مى شود.
وى افزود: محیط زیست، امانتى الهى براى آیندگان در جوامع بشرى به شمار مى آید از 
این رو حفظ منابع طبیعى، وظیفه اى مهم است و همه ما بایستى در جهت حفظ درختان 
و طبیعت اســتان و منطقه تالش کنیم تا بتوانیم آینده بهتر و سبزترى را به نسل هاى 

آینده تحویل دهیم.
فرماندار شهرســتان لنجان تصریح کرد: هفته منابع طبیعى فرصتى مناســب براى 
استفاده از توان و پتانسیل دستگاه هاى اجرایى براى گسترش فرهنگ سازى و افزایش 
سطح آگاهى مردم در حوزه حفاظت از منابع طبیعى است بنابر این باید با درنظر گرفتن 
روزشمار برنامه ها سعى شود فعالیت هاى این هفته با مشارکت همه دستگاه ها و مردم 

برپا شود.

تکاپوى سبز شهردارى زرین شهر در مقابله با آالیندگی هاي صنعتی و شهريتکاپوى سبز شهردارى زرین شهر در مقابله با آالیندگی هاي صنعتی و شهري
شهردار زرین شهر:

کاشت 333 درخت به یاد شهداى زرین شهر در پارك کوهستان سردار شهید حسین قجه اى

 آگهى مناقصه  (10- 95) (11- 95)
جمعیت هالل  احمر استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را به مدت یکسال از تاریخ 96/1/1 به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند حداکثر تا تاریخ 95/12/23 جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست 
داشتن فیش واریزى به مبلغ 200/000 ریال به حساب جام شــماره 12244112/91 نزد بانک ملت کلیه شعب 
سراسر کشور به نام جمعیت هالل  احمر به دبیرخانه این جمعیت واقع در اصفهان- بلوار آئینه خانه مراجعه 

نمایند. 

مهلت تحویل مدارك به دبیرخانه: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 96/1/17 
هزینه درج آگهى برعهده برندگان مناقصه مى باشد. 

جمعیت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار است. 
معاون منابع انسانى و پشتیبانى

موضوعشمارهردیف

حفظ و نگهدارى فضاى سبز، سرویس و نگهدارى سیستم آبیارى قطره اى و... مرکز 10- 195
آموزشهاى تخصصى امداد و نجات جمعیت هالل  احمر استان اصفهان

نظافت و سرویس دهى و  انجام امور جنبى درمانگاه کهریزسنگ جمعیت هالل  احمر 11- 295
نجف آباد و مرکز جامع علمى کاربردى هالل احمر  استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى
1- اجراى عملیات ساخت، نصب، جابجائى و جمع آورى انشعابات فوالدى و جمع آورى شیر پیاده رو در سطح مناطق 3 و 6  اصفهان 

و نواحى تابعه 
2- مبلغ ضمانتنامه: 200/000/000 ریال (دویست میلیون ریال) 

3- کد فراخوان: 1479705 
4- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان 

5- مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 95/12/30 
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شــرکت گاز استان اصفهان به آدرس
 www.iets.mporg.ir , www.nigc-isfahan.ir  یا با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031  امور قراردادهاى شرکت گاز 

استان اصفهان تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت اول

م الف: 29175 

 شرکت ملى گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان

تور هنگ کنگ و ماکائو
ویژه بزرگترین نمایشگاه لوازم 

خانگى و مبلمان 
نساجى و فرش چاپ و بسته بندى

با 300 تا 400 دالر هدیه 
مهلت ثبت نام 19 اسفندماه 1395

ثبت نام تور هاى نوروزى
آنتالیا،استانبول،باکو،سریالنکا 
گرجستان،ارمنستان،تایلند،
هند و اروپا از اصفهان

 با نرخ ویژه

:تلفن :فکس
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اسامى دانش آموزان ممتاز دبستان شهید بابایى 1

على شهرام
کالس چهارم 1

آرین چراغى
کالس چهارم 2

محمدارسالن اشریف
کالس چهارم 2

على نورى
کالس چهارم 3

آرمان قجاوند
کالس چهارم 4

على اصغر یزدانى
کالس چهارم 4

عرفان شفیعى
کالس پنجم 1

مسیح عرب شفیعى
کالس پنجم 1

عرفان سبحانى نژاد
کالس چهارم 1

محمد ایران پناه
کالس چهارم 2

حسین شیرالى
کالس چهارم 3

مهدى شفیعه
کالس چهارم 3

عرفان نقنایى زاده
کالس چهارم 4

سید امیرمحمد باقرى
کالس پنجم 1

محمد مبین معصومى
کالس پنجم 1

حسام الدین صابرى
کالس چهارم 1

مهدى یاربهرانى
کالس چهارم 1

علیرضا نجفى
کالس چهارم 2

امیر محمد گنجعلى
کالس چهارم 3

محمد متین غفارى
کالس چهارم 3

شایان معتمدى
کالس چهارم 4

سپهر شاهرخى
کالس پنجم 1

محمد جواد جعفرى
کالس پنجم 1

پرهام رفیع زاده
کالس چهارم 1

مهدى ملکى
کالس چهارم 1

سید مانى متغیر
کالس چهارم 2

امیرعلى رسولى
کالس چهارم 3

محمدحسین عباسى
کالس چهارم 3

سجاد نوروزیان
کالس چهارم 4

آیدین یعقوبى نژاد
کالس پنجم 1

نیما ابراهیمیان
کالس پنجم 1

علیرضا بهامیریان
کالس چهارم 1

امیر حسین نجارى
کالس چهارم 2

مهدى مرادمند
کالس چهارم 2

علیرضا کیخایى
کالس چهارم 3

امیرمحمد زارعى
کالس چهارم 4

على زیالیى
کالس چهارم 4

على اصغر زارعان
کالس پنجم 1

علیرضا صادق البنایى
کالس چهارم 1

پارسا کالهى
کالس چهارم 2

نیما هدائیان
کالس چهارم 2

فرحان خلیلى
کالس چهارم 3

آیدین شجاعى
کالس چهارم 4

على شفیعى
کالس چهارم 4

علیرضا محمدخانى
کالس چهارم 1

سپهر کالهى
کالس چهارم 2

ابوالفضل کدخدایى
کالس چهارم 3

کامیار کریمى
کالس چهارم 3

پارسا اشرفى
کالس چهارم 4

ماهان اسماعیلى مهر
کالس چهارم 4

عرفان میرزایى
کالس چهارم 1

آرشام رئوفى
کالس چهارم 2

محمد قاسمى
کالس چهارم 2

عرشیا احمدى
کالس چهارم 3

آرش اسدى
کالس چهارم 4

على احمدى
کالس چهارم 4

سید عرفان حسینى
کالس پنجم 1

مرتضى کیوانى
کالس پنجم 1

نیما مصدق
کالس چهارم 1

فرشید فوالدچنگ
کالس چهارم 2

امین رفیعى
کالس چهارم 3

مهدى محمدى
کالس چهارم 3

عرشیا صدیقیان
کالس چهارم 4

سروش جعفرى
کالس پنجم 1

محمد معین نساج پور
کالس پنجم 1

حامد کریمایى
کالس چهارم 1

مهدى یار حسینى
کالس چهارم 1

على جهانیان
کالس چهارم 2

امیرعلى کریمیان
کالس چهارم 3

محمد صادق عابدى
کالس چهارم 3

سید نیما حسینى
کالس چهارم 4

حسین صادقى
کالس پنجم 1

متین محمدیان
کالس پنجم 1

امیرحسین طاهرى مقدم
کالس چهارم 1

محمد متین نیک پندار
کالس چهارم 1

ساسان نادرى
کالس چهارم 2

امیرعباسى فالحى
کالس چهارم 3

محمدحسین بخت آور
کالس چهارم 3

رضا سلیمى
کالس چهارم 4

محمد على حکم آبادى
کالس چهارم 4

متین محمودآبادى
کالس چهارم 4

آرین خجندى
کالس پنجم 1

مانى ابراهیمیان
کالس پنجم 1

احسان امانى
کالس چهارم 1

محمدحامد غفارى
کالس چهارم 1

دانیال محمدى
کالس چهارم 2

ارشیا صفدریان
کالس چهارم 3

متین صادقیان
کالس چهارم 3

دانیال جافرى
کالس چهارم 4

محمد کاویانى نژاد
کالس چهارم 4

علیرضا زارعى
کالس پنجم 1

«پایه چهارم»

«پایه پنجم»
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

پردازنده اختصاصى گوگل 
براى گوشى پیکسل 2 

  آى تى ایران| طبــق گزارش هــا، گــوگل 
تراشه هاى ساخته شده توســط شرکت هاى مختلف 
زیادى را مورد آزمایش قرار داده اســت که یکى از آنها 
قطعات ساخته شده توسط خود این شرکت بوده است. 
چیپست / تراشه سفارشى یا انحصارى ، مفهومى است که 
به تازگى در دنیاى دیجیتال باب شده است و شرکت هاى 

اپل، هوآوى و سامسونگ پیشتاز این صنعت شده اند. 
گوگل نیز جدیدا به این لیســت پیوسته است. گوشى 
هوشمند بعدى این شرکت، Google Pixel 2 ،طبق 
خبرهاى لو رفته قرار است همراه با  قابلیت هایى همچون 
ضد آب بودن و باال رفتن کیفیت عکاسى در نور پایین 
عرضه شــود.  گوگل عالوه بر آزمایش پردازنده هاى  
Snapdragon 835  و Intel براى گوگل پیکسل 2، 

پردازنده هاى ساخت خود شرکت را نیز به لیست قطعات 
مورد آزمایش افزوده است که اگر این خبر درست باشد به 
این معنى است که گوگل در حال توسعه بخش ساخت 
قطعات انحصارى خود است و قصد دارد پیکسل را به 
صورت نمادى حقیقى از این شرکت معرفى کند. با وجود 
 Pixel XI و  Pixel اینکه تقریبا یک سال از زمان معرفى
مى گذرد، اما خبر تولید پردازنده هاى انحصارى گوگل 
به تازگى منتشر شده است. ولى گوگل مدت ها بود که 
برنامه تولید سفارشى قطعات محصوالت خود را در ذهن 
مى پروراند که نشان مى دهد خوب مى داند براى جا باز 
کردن در بازار پر رقابت گوشى هاى هوشمند، باید تغییر 

دینامیک اساسى در محصوالت خود ارائه دهد. 

اپلیکیشن موزیک پلیر گرافیکى 
و قدرتمند اندروید

 Pi Music Player FULL یکى از برترین پلیر هاى 
گرافیکى و قدرتمند فایل هــاى صوتى در اندروید 
مى باشد. این پخش کننده با پشتیبانى از قابلیت ها 
و ویژگى هاى گوناگون یک تجربه فوق العاده را در 
اجراى فایل هاى صوتى در اختیارتان قرار مى دهد. 
یکى از مهمترین ویژگى هایى که مى تواند یک پلیر 
را در میان کاربران معتبر ســازد پشتیبانى آن از باند 
هاى مختلف اکوالیزر مى باشد، زیرا طیف وسیعى از 
افراد را با سلیقه هاى مختلف تحت پوشش قرار داده 
و قدرت انتخاب باال را در اختیار آن ها قرار مى دهد. 
این پلیر هوشمند بیش از 5 باند اکوالیزر را همراه با 
ایستگاه هاى از پیش تنظیم شده براى سبک هاى 
مختلف موسیقى درون خود جاى داده است که هر 
کسى با هر ســلیقه اى بتواند در محیطى گرافیکى 
فایل هاى صوتى خود را به اجــرا بگذارد. عالوه بر 
این Pi Music Player داراى یک سیستم هوشمند 
براى ساخت رینگتون اســت به گونه اى که اگر به 
قسمتى خاص از فایل هاى موســیقى خود عالقه 
دارید خواهید توانست آن قسمت را به راحتى برش 
داده و در قالب یک فایل mp3 براى آالرم دستگاه 

اندرویدى خود انتخاب کنید.

اینتل براى والدین 
دوربین مى سازد

  ایسنا| شرکت اینتل موفق به ثبت اختراع یک 
دوربین سه بعدى جدید شده که بر الگوى خواب نوزادان 
نظارت مى کند. اگر نوزاد دچار اختالل در تنفس شود، این 
دستگاه از طریق گوشیهاى هوشمند، لپ تاپ، تبلت و یا 

دستگاه هاى دیگر به والدین هشدار خواهد داد.
 عالوه بر این، این دوربین بر حالت و وضعیت خوابیدن 
نوزاد نیز نظارت داشته و اگر نوزاد در موقعیت خطرناکى 

قرار بگیرد به والدین هشدار خواهد داد.
مقامات اینتل امیدوارند که این دوربین بتواند از سندرم 
مرگ ناگهانى نوزاد(SIDS)، که اغلب در طول خواب رخ 
داده و به نظر مى رسد که با مسائل تنفسى مرتبط است 
جلوگیرى کند. در حال حاضر هنوز مشخص نیست که 
این طرح تا چه زمانى به واقعیت تبدیل خواهد شد اما اگر 
این اتفاق رخ دهد مى تواند کمک بسیار بزرگى به والدین 

کرده و نگرانى هاى آنها را برطرف سازد.

فروشگاه کتاب جایى است که هم مى تواند محل عرضه و نمایش کتاب باشد، هم امکان تورق و آشنایى اجمالى با کتاب را 
فراهم مى کند، هم مى تواند پاتوقى بشود تا درباره  کتاب ها بحث بشود و هم نهایتًا اگر کسى کتابى الزم داشت یا از کتابى 

خوشش آمد و تمایل داشت که کتاب را در کتابخانه اش داشته باشد، بتواند آن کتاب را تهیه کند.
در فروشگاه کتاب روزآهنگ، به راحتى جستجو و کتاب دلخواهتان را انتخاب نمایید و با ارسال رایگان آن را در سراسر کشور 
درب منزلتان تحویل بگیرید. در این فروشگاه به راحتى از میان گستره متنوعى از موضوعات شامل: کتاب هاى ادبیات، رمان، 
داستان، شعر، عرفان، فلسفه، روانشناسى، اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، تاریخى، فرهنگى، دانشگاهى و کودك و نوجوان 
کتاب مورد نظرتان را پیدا و تهیه نمایید. در جستجوى حرفه اى سایت روزآهنگ مى توانید کتاب ها را بر اساس رده سنى، ناشر 
و موضوعات فیلتر کنید. امکان جستجوى کتاب بر اساس ناشر، مولف و موضوع تجربه لذت بخشى از خرید کتاب را برایتان 
رقم خواهد زد. در صفحه متعلق به هرکتاب، عالوه بر مشاهده کتاب هاى مرتبط مى توانید فهرست و مقدمه کتاب را به راحتى 

مشاهده نمایید و در انتها هم از نظرات دیگر خوانندگان کتاب بهره ببرید و هم تجربه خود را با دیگران به اشتراك بگذارید. 
https://roozahang.com :وب آدرس

 Assoluto Racing بــازى فــوق العــاده زیبــاى ماشــین ســوارى و اتومبیلرانى از اســتودیوى بازیســازى
 Infinity Vector Ltd براى دستگاه هاى اندرویدى است. در این بازى شــما بر ده ها ماشین مختلف و رویایى سوار 
مى شوید و در انواع پیست ها و مکان هاى مختلف به ماشین سوارى مشغول مى شوید! انواع ماموریت هاى مختلف در  
دسته بندى هاى متعدد وجود دارند که شما باید آن ها را یکى پس از دیگرى پشت سر بگذارید و با دریافت پول به خرید 
ماشین هاى گران قیمت بپردازید! تنظیمات عالى و گسترده بازى به شما این امکان را مى دهد که مطابق با سلیقه خود 

کنترلر را انتخاب کرده و وارد پیست مسابقات شوید! 
در بازى Assoluto Racing گاز، ترمز و دستى ماشین در اختیار شماست تا دریفت هایى فوق العاده را بزنید و از ماشین 
سوارى لذت ببرید! پیست هاى مختلف از سراسر دنیا با طراحى خارق العاده و انواع ماشین هاى رویایى نظیر نیسان 

GTR تجربه بهترین بازى ماشین سوارى را برایتان به ارمغان مى آورد! 

اگر از عالقه مندان به بازى هاى ماشین سوارى اندروید هستید که على رغم حجم کم داراى گرافیک خیره کننده اچ 
دى، صداگذارى هیجان انگیز و گیم پلى اعتیادآور باشد ما به شما Assoluto Racing را پیشنهاد مى دهیم!

راهنماى خرید

 V شــرکت «ال جى» نسل دوم از گوشــى هاى سرى
خود را با نام «V20» و مجهز به سیستم عامل اندروید 
 (V10) نوقا و با تغییرات زیادى نسبت به نسل اول آن
 V20 روانه  بازارهاى جهانى کرد. اولین تغییرى که در
به چشــم مى خورد، بدنه  تمام آلومینیومى آن است و 
دیگر شاهد قاب پشــتى پالستیکى آن نیستیم. ال جى 
 AL 6013 در ســاخت بدنه  این محصول از آلومینیوم
استفاده کرده اســت که یک آلیاژ سبک و مقاوم است 
و بیشتر در صنعت هواپیما و کشتى سازى کاربرد دارد. 
این گوشــى ۷٫۶ میلى متر ضخامت و 174 گرم وزن 
دارد و قاب پشــتى آن با یک کلید روى لبه  سمت چپ 
به راحتى باز مى شود. در قسمت پشتى V20 دو دوربین 
وجود دارد که یکى از آن ها دوربین اصلى است و کیفیتى 
16مگاپیکسلى با f/1.8 و زاویه  عکاسى 75 درجه دارد. 
دوربین دوم کیفیت 8مگاپیکسلى با f/2.4 دارد و قابلیت 
عکس بردارى عریض 135 درجه اى را ممکن مى سازد. 

V20 قابلیت فیلم بردارى با کیفیت  4K هم دارد. در کنار 

این دوربین ها، سنسورها و فلش LED نیز تعبیه شده و 
زیر فضاى مخصوص دوربین، یک حسگر اثرانگشت 
قرار گرفته اســت. در قســمت جلوى این گوشى یک 
صفحه نمایــش اصلى 5٫7اینچى بــا وضوح QHD و 
تراکم 513 پیکســل در هر اینچ قــرار دارد. در باالى 
این نمایشــگر اصلى، یک نمایشگر ۲٫1اینچى باریک 
هم تعبیه شده اســت که جدا از نمایشگر اصلى روشن 
 ،(Notifications) مى شود و مخصوص نمایش اعالن ها
تعدادى دسترسى سریع (Shortcuts) و کنترل پخش 
موسیقى است. دوربین سلفى هم کیفیت 5مگاپیکسلى 
با قابلیت عکاســى در دو حالت معمولى 83 درجه اى و 
عریض 120 درجه اى دارد. لبه هاى این گوشــى در دو 
طرف بسیار باریک بوده و قسمت هاى باال و پایین آن 
هم خمیدگى کوچکى دارند که به زیباتر و خاص تر شدن 
 V20 ظاهر گوشى کمک شایانى کرده اند. در لبه  پایینى

یک جک 3٫5میلى مترى براى اتصال هندزفرى، یک 
پورت شارژ و انتقال اطالعات USB Type-C و محل 
خروج صداى اســپیکرها قرار گرفته است. این گوشى 
از نظر ســخت افزارى هم یک مدل قوى اســت و به 
چیپ ست Snapdragon 820 براى پردازش  داده ها 
و چیپ Adreno 530 بــراى پردازش هاى گرافیکى 
 LPDDR4 مجهز شده است. چهار گیگابایت رم از نوع
و 64 گیگابایت حافظه  داخلى هم از دیگر مشــخصات 
فنى V20 هستند. البته این گوشى قابلیت پشتیبانى از 
کارت هاى حافظه microSD تا ظرفیت دو ترابایت را 
هم دارد. یک باترى با ظرفیت 3200 میلى آمپرساعت 
هم براى این محصول در نظر گرفته شــده که قابلیت 
QuickCharge 3.0 دارد و به گفتــه  ال جى عملکرد 
آن نســبت به باترى V10 حدود 20درصد بهبود یافته 
اســت. هم اکنون V20 را مى توانید با قیمتى در حدود  

2000000LG  از بازار داخلى خریدارى نمایید. 
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اینجا 
حرفه اى
 کتاب بخرید! 

   بازى 
ماشین سوارى 
هیجان انگیز اندروید 

 
قابلیت جدید اسالیدشو در 

اینستاگرام
نسخه جدید اینســتاگرام به    آى تى ایران|
کاربران این امکان را مى دهد که  در یک پست، 10 
عکس به صورت یک جا منتشر کنند و تصاویر خود را 

به صورت اسالیدشو نمایش دهند. 
چگونه عکس ها را به صورت اســالید شــو نمایش 

دهیم؟
آپدیت نسخه 10.9 اینســتاگرم براى هر دو سیستم 
عامل اندروید و آى او اس منتشر شده است: به قسمت 
تنظیمات برنامه اینســتاگرم در گوشى خود بروید تا 

مطمئن شوید که به روز رسانى اعمال شده است.
- در برنامه اینســتاگرم عالمت مثبــت زیر صفحه 
را انتخاب کنید، درســت مانند زمانى که قصد دارید 
عکس معمولى بارگزارى کنید. در پنجره باز شــده 

عکس، دکمه ”Select Multiple“ را انتخاب کنید.
- زمانى که این گزینــه را انتخاب کنید، مى توانید تا 
10 عکس یا فیلم از آلبوم گوشى خود انتخاب کنید و 

همان لحظه از طریق برنامه اینستاگرم ضبط کنید.
- زمانى کــه از عکس هاى انتخاب شــده مطمئن 
شدید، گزینه Next را انتخاب کنید تا به صفحه بعدى 
هدایت شوید. فیلترهاى عکاسى را در صورت تمایل 
اعمال کنید. مى توانید هر عکس یا فیلم را به صورت 

جدا ویرایش کنید.
- ترتیب نمایــش عکس ها را مى توانیــد خودتان 
انتخاب کنید و یا تصویرى را حذف و یا اضافه کنید. 
به مرحله بعد برویــد و مکان و متن پســت خود را 

ویرایش کنید.

با این هدفون تمرکز کنید
  مهر | کارآفرینان کانادایــى هدفون هاى 
جدیدى ساخته اند که از حواس پرتى کاربر جلوگیرى 

و مغز او را براى تمرکز بیشتر  آماده مى کند.
 این هدفون Mindset نام گرفته و اکنون براى جمع 
آورى سرمایه در وب سایت Kick Starterr رونمایى 

شده است.
هدفون بى ســیم Mindset ظاهرى معمولى دارد 
و حتى کاربر مى تواند به وســیله آن به موســیقى 
نیز گوش کند. تنها نکته متمایز آن از هدفون هاى 
معمولى وجود پنج الکترود در قسمت داخلى دسته 
هاى آن اســت. کاربر پس از قرادادن هدفون روى 
گوشى ها اپلیکیشن مخصوص به آن را باز و هدفون 

را فعال مى کند.
به این ترتیب الکترودها امواج مغزى فرد را بررسى 
مى کنند. چون الگوهاى امواج مغزى هنگام خواب 
و تمرکز متفاوت است، الکترودها به سرعت حواس 
پرتى فرد را ردیابى و ســپس نوعى موسیقى پخش 
مى کند. کاربر با شــنیدن صداى موسیقى متوجه 
حواس پرتى خود شده و دوباره تمرکز مى کند.طى 
گذر زمان هشداردهى به کاربر حواس پرت، به مغز 

آموزش مى دهد تا بیشتر تمرکز کند.  

ترفند

فناورانه

آشنایى با 
«واقعیت 
مجازى 

تحت وب» 
 با گســترش روزافزون واقعیت مجازى تحت وب، هر 
روز ســناریوهاى جدیدى را از طریق واقعیت مجازى 
بر پایه مرورگرها کشف و تجربه مى کنیم و در ابزارها و 
ویژگى هاى جدیدى که در کنار این پیشرفت ها ظهور 

کرده اند، غرق مى شویم.
در چند سال اخیر، فناورى بر پایه اینترنت مدرن تکامل 
بیشترى داشته است. دنیاى وب وارد دوره دوم رنسانس 
شده که نتیجه آن رشد بى سابقه تجربیات  هوشمند است 
که مى توان از آن در بســیارى از دستگاه هاى هوشمند 

استفاده کرد.
مرورگرها نیز بیش از گذشــته در جان بخشــى به این 
تجربیات خالقانه روزافزون، نقش مهمى ایفا مى کنند. 
عده  نوظهورى از برنامه نویسان استفاده از فناورى هاى 
وب براى خلق سناریوهاى مرتبط براى بخش هاى در 

حال توسعه دنیاى کامپیوترها را آغاز کرده اند.

پلتفرم قدرتمند
فناورى هاى بر پایه وب باعث بهم پیوستگى پلتفرم هاى 
مختلف مى شــوند و واقعیت مجازى تحــت  وب این 
بهم پیوستگى را در دســتگاه هاى واقعیت مجازى نیز 

گسترش مى دهد.
فناورى هــاى گرافیکى و شــبکه اى در کامپیوترهاى 
دسکتاپ و اسمارت فون ها رشــد چشمگیرى داشته اند 
و ظاهرا حاال نوبــت فناورى واقعیت مجازى اســت. 
در ســه ســال اخیر، متخصصین وب همواره  منتظر 
ظهور هدســت هاى واقعیت مجازى بوده اند. گسترش 
کتابخانه ها، افزودن ویژگى هاى جدید به مرورگرهاى 
وب و تعاریف کامال جدید از کارایى هاى وبســایت ها 
منجر به ظهور پلتفرمى قدرتمند و پویا جهت استفاده در 

هدست هاى واقعیت مجازى شده است.
در دنیاى ارتباطات کنونى، هدست هاى  واقعیت مجازى 
بر پایه مرورگرهــا مزیت هاى متعددى در مقایســه با 
مدل هاى مورد اســتفاده در کامپوترهاى دســکتاپ یا 
اپلیکیشن هاى موبایل دارند. یک سرى کد برنامه نویسى 

در مدل وب مى تواند حجم تجهیزاتى که بر روى سرتان 
قرار مى گیرد را تا حد زیادى کاهش دهــد و با در نظر 
گرفتن ماهیــت منبع باز بودن اپلیکیشــن هاى تحت 
وب، دیگر نیازى به تاییدیه اَپ اســتورها جهت اجراى 
اپلیکیشــن ها نخواهد بود. برنامه نویسان مى توانند به 
راحتى از ابزارهاى موجــود، کتابخانه هاى الکترونیکى 
و دیگر امکانات در وبســایت هاى واقعیت مجازى خود 
استفاده کنند. به این ترتیب برنامه نویسان از اکوسیستم 
جدید که در یک دهه گذشته تکامل یافته بهره گرفته و 
از طرف دیگر کاربران از راحتى دسترسى به اطالعات 

لذت خواهند برد.

هدست هاى واقعیت مجازى جدید
Sketchfab یک از شــرکت هایى است که قصد دارد 

محتواى ســه بعدى را از طریق مرورگرهــا به دنیاى 
هدست هاى واقعیت مجازى بیاورد.

در روزهاى آغازین برنامه نویســى براى هدست هاى 
واقعیت مجازى تحت وب، پشتیبانى ها بسیار محدود بود 
و براى اجراى محتواى ساخته شده براى هدست ها بر 
روى مرورگرها، بایستى از Pluginهاى جدید استفاده 
مى شد. برنامه نویسان براى رسیدن به نرخ فریم مناسب 
براى این هدست ها که بین 75تا 120 فریم برثانیه است، 
با چالش هاى بســیار بزرگى روبرو مى شدند، عالوه بر 
این، نبود ابزارهاى توسعه بصرى خلق محتوا و محیط را 

براى برنامه نویسان بسیار مشکل کرده بود.

ابزارها و فناورى ها
امروزه، خیلى از این موانع هموار شده اند و شرکت هاى 
بزرگ فعــال در بخــش فنــاورى تمرکز خــود را بر 
روى فنــاورى واقعیت مجــازى گذاشــته اند. گوگل، 
مایکروسافت و موزیال رسما اعالم کردند که در ماه هاى 
آینده پشــتیبانى از هدســت هاى واقعیــت مجازى را 
به مرورگرهاى دســتکاپ خود اضافــه خواهند کرد. 
فیســبوك نیز اجراى تصاویر و ویدیوهاى 360 درجه 

را به وبسایت خود افزوده است. Oculus در کنفرانس 
توسعه دهندگان که اخیرا برگزار شد از هدست جدید خود 
با نام Carmel جهت استفاده در مرورگرها رونمایى کرد. 
مطمئنا در آینده نزدیک صنعت واقعیت مجازى شاهد 
تعامل هرچه بیشــتر دنیاى وب و این هدست ها خواهد 

بود.
در گذشــته مرورگرها تنها قادر به اجراى ســایت هاى 
دو بعدى و با طراحى هاى محــدود بودند. پس از اینکه 
انقالب اسمارت فون ها دسترسى به اطالعات بیشتر را 
ممکن کرد، دنیاى وب نیزشروع به پیروى از این قاعده 
کرد و امروزه مى بینیم که اپلیکیشــن هاى پیشرفته و 
هوشمند به وبسایت هاى قدرتمند امروزى راه یافته اند. 
حال با ظهور واقعیت مجازى تحت وب، وب ســایت ها 

دیگر به یک دستگاه محدود نخواهند شد.

رابط برنامه نویسى واقعیت مجازى تحت 
(WebVR API)وب

Web API کــه ورژن 1.0 آن در مارس 2016 معرفى 

شد، رابط مختص مرورگرها محسوب مى شود که مورد 
تایید انجمن جهانى وب قرار گرفته و به عنوان استاندارد 
جهت تعریف نحوه تعامل هدست هاى واقعیت مجازى 
با اپلیکیشن هاى تحت وب مورد استفاده قرار مى گیرد. 
این برنامه امکان ارتباط مرورگرها با سخت افزارهاى 
واقعیت مجازى را فراهم مى کند و در اســمارت فون ها 
قادر بــه خواندن اطالعات  دســتگاه و انتقــال آن به 

اپلیکیشن هاى سه بعدى است.

VRDisplay
رابط برنامه نویســى VRDisplay در هســته  مرکزى 
WebVR API قــرار دارد و وظیفه تجزیــه و تحلیل 

تفاوت  بین هدست هاى مورد استفاده در کامپیوترهاى 
دسکتاپ، هدست هاى متصل به اسمارت فون ها و دیگر 
دســتگاه هاى پیرامونى را بر عهده دارد و همچنین آنها 
را به عنوان یک واحد حقیقى بــه برنامه نویس معرفى 

مى کند.
VRDisplay قادر اســت اطالعات مرتبط با وضعیت 

هدســت را  از طریق VRpose و در هر زمانى ارسال 
کند(مثال زمانى که کاربر در حال دیدن اطراف اســت). 
این اطالعات مى تواننــد در دوربین هاى مجازى مورد 

استفاده قرار بگیرند.

جمع آورى اطالعات صفحه نمایشگر
به دلیل تفــاوت در پارامترهاى فنــاورى هاى صفحه 
نمایش، WebVR API رابطى را فراهــم کرده که از 
طریق آن مى توان اطالعات صفحه نمایش دســتگاه 
متصل شده را زمانى که به صفحه وب متصل مى شود 
را به دســت آورد و از این رو جمع آورى مشخصات فنى 
Web- دستگاه ممکن خواهد شد. برنامه نویسانى که با
VR کار مى کنند باید از عملکرد صحیح هر دو دستگاه 

متصل به هم اطمینان کافى داشته باشند و تعامل بین 
اپلیکیشن هاى مد نظرشــان را با توجه به این مسئله 

برنامه ریزى کنند.
 WebVR هنگام اضافه کردن ویژگى هایى که توسط
API پشتیبانى مى شــوند، بعضى از دستورات مختص 

ویژگى واقعیت مجازى بایســتى جایگزین دستورات 
برنامه نویسى معمولى مى شــوند. مثال به جاى دستور 
”Window.requestAnimationFrame“ از یــک 
خط دستورى مخصوص برنامه نویسى واقعیت مجازى 
استفاده مى شود. ممکن اســت برخى برنامه نویسان از 
فناورى هاى پیش بینى کننده جهت جایگزینى کدهاى 
مورد نظر یا بــراى تخمین نرخ فریــم اطالعات دیتا 

استفاده کنند.
اطالعات نمایشــگر هدســت مــورد نظــر از طریق 
ویژگى هاى VRLayer محاسبه مى شوند و در نوارهاى 
سمت چپ و راست صفحه نمایشگر هدست نشان داده 
مى شوند و حل و بررســى اختالالت تصاویر نیز بر پایه 
پارامترهاى هدســت و از طریق همیــن ویژگى انجام 

خواهد گرفت.

گوشى موبایل ال جى مدل V20 H990ds دو سیمکارت

رامین مشکاه
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کتابخانه و موزه «جان اف کندى»، «باراك اوباما» رئیس جمهورى سابق آمریکا را به عنوان 
برنده جایزه «شجاعت» این مرکزفرهنگى وکتابخانه اســناد دولتى دوران ریاست جمهورى 

«جان اف کندى» (سى و پنجمین رئیس جمهورى آمریکا) معرفى کرده است.
به گزارش ایرنا این مــوزه و مرکز فرهنگى، امضاى قانون حفاظــت از بیمار و مراقبت مقرون 
موسوم به «اوباماکر» که «دونالد ترامپ» رئیس جمهورى جانشین اوباما وعده لغو و جایگزینى 
آن را داده اســت، احیاى روابط دیپلماتیک با کوبا و توافق تغییرات آب و هوایى پاریس را از 

دالیل انتخاب اوباما براى کسب چنین جایزه اى عنوان کرده است. 
این جایزه براساس کتاب کندى که در سال 1975 برنده جایزه «پولیتزر» در حوزه روزنامه 
نگارى، ادبیات و موسیقى شد، نامگذارى شده است. در این کتاب به اقدامات شجاعانه 

هشت سناتور آمریکایى در تاریخ سناى آمریکا پرداخته شده است. 
«جرالد فورد» و «جورج دبلیو اچ بوش» رئیسان جمهورى پیشین آمریکا، «گابریل 
گیفورد» نماینده سابق آمریکا که پس از حمله مسلحانه به ناحیه سرش کنگره 
را ترك کرد، «جان مک کین» ســناتور آمریکایى منتقد ترامپ نیز از برندگان 

این جایزه بوده اند. 
اوباما این جایزه را در تاریخ هفتم ماه ِمى در محــل کتابخانه و موزه کندى 

دریافت خواهد کرد.
موزه در شهر بوســتون مرکز ایالت ماساچوســت آمریکا و در داخل پردیس 

دانشگاه ماساچوست واقع شده است.
«کارولین کندى» دخترکندى به طور معمول اعطاى این جایزه را که به شــکل 

فانوس است، برعهده دارد.

معاون حزب آلترناتیــو آلمان همانند    مهر|
رئیس جمهورى آمریکا خواســتار اجــراى قانون 

ممنوعیت سفر مسلمانان به این کشور شد.
به نقل از شــبکه تلویزیونى «آ ار د»، «الکســاندر 
گائولند» معاون حزب آلترناتیو آلمان در سخنانى با 
استقبال از طرح ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا 
اظهار داشت: پیشنهاد مى دهم که آلمان نیز قانون 
ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان را به کار 

بگیرد.
گفتنى است حزب آلترناتیو که سابقه اسالم ستیزى 
فراوانى دارد و از زمان تبلیغــات انتخاباتى آمریکا با 
«دونالد ترامپ» همسویى داشت، در اظهار نظرى 
عجیب خواستار ممنوعیت سفر مسلمانان به آلمان 

شده است.
گائولند پیش  تر بارها بــا رفتار و اظهارنظرهاى خود 
جنجال به پا کرده و دردسرهایى را براى حزب خود 

به وجود آورده بود.
وى در گفتگویى عنوان کرده است: تنها مسلمانانى 
که جان آنها در خطر است باید به ما پناه بیاورند. به 
طور مثال مسلمانان شمال آفریقا که به بهانه هاى 
اقتصادى به آلمان مهاجرت مى کنند، حق ماندن در 

اینجا را ندارند.

توئیت هاى رئیس جمهور تازه آمریکا و واکنش او نسبت به بسیارى از حواشى، 
هر چند مورد اعتراض بسیارى از سیاستمداران آمریکایى قرار گرفته اما خوراك 
خبرى خوبى براى رسانه ها ایجاد کرده است، رسانه هایى که اتفاقاً خود «دونالد 

ترامپ» هیچ اعتقادى به آنها ندارد.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از «گاردین» شاید فکر کنید که واکنش دونالد 
ترامپ به حواشى زندگى اش براى دنبال کنندگان او تکرارى باشد اما بدون شک 
اینگونه نیست و همچنان این واکنش ها جزو جذاب ترین خبرهاى رسانه هستند. 
فهرست مخالفان مشهور ترامپ هم نه تنها کم نمى شود که روز به روز در حال 
افزایش است. تازه ترینشان «آرنولد شوارتزنگر» هنرپیشه و البته فرماندار سابق 
کالیفرنیاست. هر چند این هنرپیشه پیش از این هم با رئیس جمهور تازه درگیرى 

لفظى داشت با این تفاوت که در آن زمان دونالد ترامپ هنوز رئیس جمهور نشده 
بود. اما این بار این جدال لفظى کمى عمیق تر است و همه ماجرا هم از برنامه اى 
شروع مى شود که نام ساکن کاخ سفید به عنوان یکى از تهیه کنندگانش است و 

آرنولد در آن برنامه نقش داشته است.
ماجرا از این قرار است که آرنولد اعالم کرد در ســرى جدید برنامه «کارآموز» 
شــرکت نخواهد کرد چرا که به واســطه حضور ترامپ به عنوان یکى از تهیه 
کنندگان این برنامه، روز به روز از مخاطبانش کاســته مى شــود. همین جمله 
اما از ســوى دونالد ترامپ با واکنش تندى همراه شد. پس از انتشار حرف هاى 
آرنولد، دونالد ترامپ یکى از آن فرار رو به جلوهاى خودش را رو کرد و در توئیتى 
خطاب به مخاطبانش نوشت: «آرنولد شوارتزنگر داوطلبانه از برنامه کناره گیرى 

نکرده است. او به دلیل افت شمار بینندگان برنامه اخراج شد. پایانى غمبار براى 
برنامه اى بزرگ.»

تفاوت «کناره گیرى دل  بخواهى آرنولد» با «اخراج» دونالد ترامپ براى هنرپیشه 
هالیوودى سخت آمد چرا که باز هم این توئیت پاسخ آرنولد را به همراه داشت. 
او در جواب رئیس جمهور نوشت: «باید به فکر استخدام نویسنده تازه اى براى 

لطیفه هایت باشى و البته دنبال فردى براى بررسى حقایق.»
دونالد ترامپ که از سال 2004 اجراى برنامه «کارآموز» را برعهده داشت، پس از 
پیروزى در انتخابات ریاست جمهورى از اجراى آن کناره گرفت و از این روى آرنولد 
شوارتزنگر اجراى فصل پانزدهم برنامه را برعهده گرفت. البته ترامپ همچنان در 

نقش یکى از تهیه کنندگان برنامه باقى ماند.

ترامپ
 این بار به 
آرنولد 
گیر داد!

صدراعظم اتریش بــراى جلوگیرى از اعمال فشــار به 
کشورهاى عضو اتحادیه اروپا از ســوى آنکارا، خواستار 
ممنوعیت کمپین هــا و راهپیمایى هاى سیاســتمداران 

ترکیه اى در سراسر اتحادیه اروپا شد.
به گزارش خبر آنالین ترکیه طى چند روز گذشته گفته بود 
که در برابر مخالفت مقامات آلمان و هلند مقاومت خواهد 
کرد و به برگزارى راهپیمایى  در هر دو کشور ادامه مى دهد 
تا از شهروندان ترکى که در این کشورها زندگى مى کنند 
بخواهد از رفراندوم 16 آوریل ســال جارى میالدى براى 
تقویت قدرت هاى «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور 

ترکیه حمایت کنند.
«مولود چاووش اوغلــو» وزیر امور خارجــه ترکیه نیز از 

محدودیت هــاى آلمــان و هلنــد درخصــوص چنین 
گردهمایى هایى انتقاد کــرد و آن را «غیر دموکراتیک» 
دانست و گفت: ترکیه در آستانه برگزارى این رفراندوم به 

کمپین ها و راهپیمایى هاى خود ادامه خواهد داد.
«کریستن کرن» صدراعظم اتریش در مصاحبه با روزنامه 
«ولت آم زونتاگ» گفت: این اقدام اجراى قانون در ترکیه را 
تضعیف، مجزا بودن قوه ها را محدود و ارزش هاى اتحادیه 
اروپا را نقض مى کند. وى همچنین از اتحادیه اروپا خواست 
تا به مذاکرات با ترکیه درباره عضویت در اتحادیه اروپا پایان 
دهد و کمک 4/5 میلیارد یورویى برنامه ریزى شده به ترکیه 

تا سال 2020 را لغو یا محدود کند.
کرن گفت: ما باید روابطمان را با ترکیه اى که خیال عضویت 

در اتحادیه اروپا را ندارد تغییر دهیم. در چند ســال گذشته 
ترکیه بیش از پیش از اروپا فاصله گرفته است. حقوق بشر 
و ارزش هاى دموکراتیک در این کشور نقض شده و آزادى 

مطبوعاتى در ترکیه یک واژه غریب است.
کرن همچنین از بازداشــت «دنیز یوجل» روزنامه نگار 
آلمانى – ترکیه اى و بسیارى دیگر از روزنامه نگاران، اساتید 
و کارمندان دولتى توسط آنکارا انتقاد کرد و خواستار آزادى 

فورى یوجل شد.
در همین حال وى گفت: ترکیه در مسائل امنیتى، مهاجرت و 
همکارى هاى اقتصادى همچنان یکى از شرکاى مهم است 
و آنکارا باید به شروط توافق مهاجرتى که با اتحادیه اروپا 

امضا کرده پایبند بماند.

آلمان هم قانون مهاجرتى 
دونالد ترامپ را اجرا کند

مجرى فاکس نیوز سخنگوى 
وزارت خارجه آمریکا شد

 درخواست 
صدراعظم اتریش 
براى ممنوعیت 
راهپیمایى  ترك ها 

 اوباما برنده امسال جایزه «شهامت» 
کتابخانه و موزه «جان اف کندى»

نتایج جدیدترین نظرسنجى نشان مى دهد که بیش از دو سوم مردم فرانسه خواستار    تسنیم|
کناره گیرى «فرانسوا فیون» نامزد محافظه کار از ادامه رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى هستند.
نظرسنجى مؤسسه آیفوپ که براى هفته نامه ژورنال دیمانش انجام شده، حاکى است که بیش از 71 
درصد فرانســوى ها همچنان خواستار آن هستند 
که فیون نامزد محافظه کاران از ادامه رقابت هاى 

ریاست جمهورى کناره گیرى نماید.
افشــاى رســوایى شــغلى و مالى همســر فیون 
تأثیر زیــادى بر افت شــدید محبوبیــت وى در 
نظرسنجى هاى اخیر داشته است. نتایج منتشر شده 
در این نظرسنجى نسبت به نظرسنجى 19 فوریه 

بیش از 6 درصد افزایش داشته است.
تحلیلگران سیاســى بر این باورنــد که در صورت 
کناره گیرى فیون، «آلن ژوپه» بهترین گزینه براى 
جانشینى وى خواهد بود. این در حالى است که همسر فیون از وى خواسته است تا پایان در رقابت هاى 
انتخاباتى حضور داشته باشد و تسلیم فشارها نشود. حزب جمهوریخواه فرانسه نیز قصد دارد طى روزهاى 
آینده تشکیل جلسه دهد تا درباره اوضاع فرانسوا فیون در رقابت هاى انتخاباتى بحث و تبادل نظر کند.

نظرسنجى ها نشانگر افت شدید محبوبیت فیون است و فعالً «امانوئل ماکرون»  نامزد مستقل بیشترین 
شانس را براى پیروزى در انتخابات دارد.

71 درصد فرانسوى ها 
خواستار کناره گیرى فیون هستند

کمیته امور مالــى مجلس اعیان انگلیس نســبت به اظهارات    باشگاه خبرنگاران جوان |
کمیسیون اروپا در خصوص خروج این کشور از اتحادیه اروپا واکنش نشان داد.یک کمیته فرا حزبى در 
مجلس اعیان انگلیس اعالم کرد این کشور براى خروج از اتحادیه اروپا مجبور به پرداخت پول به این 

اتحادیه نیست. 
کمیســیون اروپا پیش از این انگلیس را به پرداخت 
50 میلیارد پوند به دلیل خروج از اتحادیه اروپا تهدید 
کرده بود. اما کمیته امور مالى اروپا در مجلس اعیان 
انگلیس در گزارشى نوشــت: «اگر اتحادیه اروپا و 
انگلیس در پایان مذاکرات ماده 50 به توافق نرسند، 
انگلیس از نظــر قانونى موظف نیســت در تأمین 
بودجه اتحادیه مشــارکت کند». مــاده 50 فرآیند 
خروج انگلیس از اتحادیه را در مدت زمان  دو  سال 

مشخص مى کند.
این گزارش به نفع «ترزا مى» نخست وزیر انگلیس است. وى پیش از این گفته بود اگر با اتحادیه اروپا 

به توافق نرسد بدون امضاى هیچ توافق تجارى از آن خارج مى شود.

خروج از اتحادیه اروپا 
یک پنى هم هزینه ندارد

وزیر خارجه لهستان ضمن انتقاد از تسلط سیاست هاى آلمان، فرانسه و بلژیک بر اتحادیه    فارس|
اروپا گفت که کشورش از همگرایى و تجدید ساختار در اتحادیه اروپا حمایت مى کند.

«ویتولد واسیزوکوسکى» وزیر خارجه لهستان گفت که توافق میان آمریکا و روسیه نباید با هزینه لهستان 
صورت بگیرد.

وى گفت که سلطه در اروپا به وسیله برلین، بروکسل 
و پاریس باید متوقف شــود. در طول 25 سال که از 
فروپاشى دولت کمونیست مى گذرد و حدود 14 سال 
از پیوستن لهستان به اتحادیه اروپا، لهستان شرایط 

شکننده اى از لحاظ دیپلماتیک و سیاسى دارد.
این مقام اروپایى گفت: «ما نمى خواهیم که اروپا از 
هم بپاشــد و همه آنچه به دنبالش هستیم، اروپایى 
بهتر است.  ما این را به خوبى مى فهمیم که اتحادیه 
اروپا، کلوپى براى کمک به کشــورها نیســت اما 

نیازمند تجدید ساختار است.»
واسیزوکوسکى گفت که لهستان از وضعیت موجود ناراحت نیست بلکه آنچه آزار دهنده است این است 

که برلین، بروکسل و پاریس بر اتحادیه اروپا تسلط دارند و ورشو در پى همگرایى هر چه بیشتر است.

لهستان:
 اروپا نیازمند تجدید ساختار است

یک روزنامه مصري از اســتعفاي 15 نفر از کارکنان اتحادیه عرب، به دلیل بحران مالی در    آریا|
این اتحادیه خبر داد. «احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب با استعفاي 15 نفر از کارکنان این اتحادیه 
به دلیل بحران مالی موافقت کرده است. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشت، استعفاي پی  درپی 
کارکنان اتحادیه عرب که بیشتر آنان مصري و شماري 
نیز یمنی، عراقی و لبنانی هستند، ارتباطی به اختالف 
با مدیریت این اتحادیه نــدارد و تنها دلیل آن بحران 
مالی اتحادیه به دلیل پرداخت نشدن سهم مالی برخی 
کشورهاست. به نوشــته روزنامه «الشروق مصر»، 
دبیرکل اتحادیه عرب بر پایبندي کشورهاي عضو این 
اتحادیه به تعهدات مالی خود براي پرداخت سهمشان 

در تأمین بودجه اتحادیه عرب تأکید کرده است.
اتحادیه عرب، نخستین سازمان بین المللی است که 
بین کشورهاي عربی- اســالمی در 1945 به ابتکار 
مصر تأسیس شد. طرح پیشــنهادي مصر در اولین 
کنگره عربی توسط اعضاي حاضر یعنی مصر، عربستان سعودي، عراق، ســوریه، لبنان، یمن و اردن 

امضا و تأیید شد.
قرارداد تشکیل اتحادیه عرب، الحاق سایر دول عرب را نیز به اتحادیه پیش بینی کرده بود، بدین ترتیب 
دیگر کشورهاي عرب که بعد از جنگ جهانی دوم به استقالل رسیدند، یکی بعد از دیگري به اتحادیه 

پیوستند.

 بحران بی سابقه مالی 
در اتحادیه عرب

کتابخانه و موزه «جا
برنده جایزه «شجاع
«جان اف کندى» (س
به گزارش ایرنا این م
موسوم به «اوباماکر»
آن را داده اســت،
دالیل انتخابا
این جایزه براس
نگارى، ادبیا
هشت سنات
ف «جرالد
گیفور
را تر
این
اوب
در
مو
دانش
«کارولی
فانوس است، برع

 اوباما بر
کتابخا

مجــرى برنامه مــورد عالقه رئیس    مهر|
جمهورى آمریکا در شبکه «فاکس نیوز» به عنوان 
ســخنگوى جدید وزارت امور خارجه این کشور 

انتخاب شد.
گزارش ها حاکى از اســتخدام «هــدر ناوئرت» 
مجرى زن شبکه خبرى «فاکس نیوز» به عنوان 
سخنگوى جدید کاخ ســفید است. ناوئرت از سال 
2012 میالدى مجرى برنامه «فاکس و دوستان» 
بوده است و سابقه همکارى وى با «فاکس نیوز» 

به 20 سال پیش باز مى گردد.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهورى جدید آمریکا یک 
بار از برنامه «فاکس و دوســتان» به دلیل حضور 

آدم هاى به قول وى حسابى تمجید کرد.
ناوئرت از 2005 تا 2007 براى «اى بى سى نیوز» 
هم کار کرده اســت. گفتنى است که ترامپ پیش 
از اعالم نامزدى در انتخابات 2016، طى چندین 
سال میهمان هفتگى برنامه «فاکس مورنینگ» 
بوده اســت و از بعد از ورود به کاخ ســفید، به این 
رسانه وابسته به حزب جمهوریخواه آمریکا عالقه 

بیشترى نشان داده است.
با استخدام ناوئرت، وى دومین نفر بعد از «جاناتان 
واچتل» است که از «فاکس نیوز»  به وزارت خارجه 

دولت ترامپ مى پیوندد.
واچتل در 25 فوریه 2017، به عنوان ســخنگوى 
هیئت نمایندگى آمریکا در ســازمان ملل انتخاب 

شد.
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چهل تکه

 شفاف| زن جوان 24ســاله براثر بیمــارى ریوى در 
بیمارستانى در ایالت «اوتار برادیش» در شمال هند، فوت شد و 
همسر 23 ساله اش جسد او را تحویل گرفت و همراه دوستانش 
جســد را به مکان ســوزاندن مردگان بردند و چند ساعت بعد 

سوزاندن جسد را شروع کردند.
یکى از حاضران در مکان سوزاندن مردگان، شک کرد که این 
زن جوان نمرده باشد اما کسى به وى توجه نکرد زیرا به ظاهر 
هیچ عالمتى دال بر زنده بودن وى دیده نمى شد اما ساعتى بعد 
نتایج کالبد شکافى جسد سوخته، از وجود عالی م حیاتى در این 
جسد در هنگام سوختن حکایت داشت و این دلیل بر آن بود که 

این زن جوان هنگام سوزانده شدن نفس مى کشیده است.

 مشرق| خانم باردار 26 ساله اى در شامگاه پنج شنبه 
هفته پیش با مراجعه به بخش اورژانس بیمارستان امام حسن(ع) 
شهرستان داراب از توابع استان فارس تحت عمل سزارین قرار 
گرفت و نوزاد پسرى با بیمارى نادر ایکتیوز پیشرفته(هارلیکون) 
به دنیا آورد. گرچه تا لحظه تنظیم خبر نوزاد زنده مى باشد اما مرگ 
زودرس آن متصور است. دکتر مژگان غالمى جراح و متخصص 
زنان و زایمان، که عمل سزارین این خانم زرین دشتى را بر عهده 
داشت درباره وضعیت جسمى نوزاد گفت: «گرچه نوزاد پسر فاقد 
چشم است و مشکل قلبى و تنفسى دارد اما در حال حاضر زنده 
است. ناهنجارى و عارضه شدید پوســتى که از ویژگى هاى 
بیماران مبتال به ایکتیوز است باعث مى شود تا مهمترین سد 

دفاعى این کودك تخریب و دچار مرگ زودرس شود.» 

  باشگاه خبرنگاران جوان | زن و مــردى که هر 
دو معلم هاى با ســابقه بودند از مدتى قبل با یکدیگر اختالف 
پیدا کرده و زن میانسال خواستار طالق شده بود اما شوهرش 
«ویســنت فویلرات» که حاضر به جدایى نبود، ســعى کرد 
همســرش را به زندگى دلگــرم نگه دارد. ولــى وقتى ناکام 
ماند و در بررسى ها پى برد دوست همسرش مشوق اصلى او 
براى طالق است، نقشــه قتل هر دو را کشید و در یک حمله 
غافلگیرانه آنها را درخانه اش به گلوله بست و بعدهم خودکشى 
کرد. به گزارش پلیس، عامل جنایت دریادداشــتى که قبل از 
 مرگش نوشته بود ماجرا را شرح داده وانگیزه قتل را افشا کرده 
بود. این زوج که 30 ســال با یکدیگر زندگى کرده بودند دو 

فرزندداشتند.

جوانى
 همسرش را سوزاند

متولد شدن بچه اى با 
یک مریضى هولناك در کشور

30سال زندگى و
030201 آنگاه کشتار

یکى از قضات صادر کننده حکم قاتل ستایش جزئیاتى از پرونده قتل 
«ستایش» را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم،  ابراهیم اســالمى در نشست «بازخوانى جنبه هاى 
جرم شناسى و روانپزشکى پرونده قتل ستایش قریشى» با بیان جزئیاتى 
از پرونده این قتل اظهار داشــت: قاتل ستایش در محل زندگى اش به 
«فرهنگ» معروف بود. وى عاشق دخترى شده بود که آن دختر او را 

تنها گذاشته بود.
اسالمى که یکى از قضات صادرکننده رأى حکم قاتل ستایش است، 
ادامه داد: قاتل ستایش بنابر اظهاراتش در سه چهار سال گذشته هر روز 
مشروب مى خورد و در محل زندگى آنها امکان دسترسى به مشروبات 
الکلى فراهم بود، او چند روز قبل از قتل ســتایش مصرف مشروبات 

الکلى و سیگار را بیشتر کرده بود.
قاضى دادگاه کیفرى یک اســتان تهران افزود: قاتل ستایش در یک 
طبقه از منزلى دو طبقه به صورت مســتقل و تنها زندگى مى کرد روز 
وقوع حادثه خواهرزاده قاتل ستایش با ستایش در حیاط در حال بازى 

بودند و زمانى که ستایش تنها شده بود «امیرحسین» (قاتل ستایش) 
ســتایش را به بهانه اى به محل زندگى اش (طبقه دوم منزل) دعوت 
کرده بود، او به بهانه اى به ستایش تجاوز کرده بود و پس از آن زمانى 

که صداى مادر ستایش را شنیده بود هاج و واج شده بود.
اسالمى با بیان اینکه قاتل ســتایش در دادگاه رابطه جنسى را کتمان 
کرد، خاطرنشان کرد: قاتل ستایش بعد از قتل سیگار کشیده و شروع 
به پیامک زدن کرده بود، آن شــب وى در کنار جسد ستایش خوابیده 
و فرداى آن روز با دوســتش مشــورت کرده بود، وى پس از مشورت 
مقدارى اسید براى سوزندان جسد تهیه کرده  اما آن مقدار اسید کافى 
نبود، او مجدداً اسید تهیه کرده اما این بار نیز جسد نسوخته بود که در 
بار آخر قاتل ستایش با تهیه الکل جســد را سوزانده بود، او پس از این 
اتفاق اسفند دود کرده و شــب دوم نیز همراه با جسد ستایش خوابیده

 بود.
قاضى صادر کننده حکم قاتل ســتایش با اشاره به هوش باالى قاتل 
ستایش، تصریح کرد: روز ســوم پس از حادثه امیرحسین دچار عذاب 

وجدان شده و با بستگانش مشــورت کرده بود، وى پس از صحبت با 
پدرش و امام جماعت محل اقرار به گناه کرده و دستگیر شده بود. در 
تست هایى که از امیرحسین گرفته شده میانگین هوش وى بین 102 

تا 105 بود.
اسالمى با تشریح اظهارات قاتل ستایش در دادگاه گفت: قاتل ستایش 
در جلسه دادگاه سناریویش را عوض کرد و سیاست دفاعى اتخاذ کرد. 
در جلسه دادگاه باید احراز مى شد که قاتل ستایش ماهیت قتل را درك  
کرده و پس ا ز آن  اقدام به قتل کرده یا خیر. وى در کمال رشد عقلى قرار 
داشت و مى دانست ماهیت جرم و حکمش چیست. امیرحسین در جلسه 

دادگاه گفت مى دانستم قتل چیست و مجازاتش چه است.
قاضى دادگاه کیفرى یک اســتان تهران افزود: در این پرونده فضاى 
مجازى را به شدت رصد و جستجو کردم، اعتقاد دارم قاتل ستایش، خود 
یک بزه  دیده است مادر ستایش در جلسه دادگاه چند بار بى حال شد و 
در هنگام صدور رأى با همکاران قضائ ى دچار اختالف شدیم. یکى از 
قضات استداللش بر این بود که با توجه به کودك بودن قاتل ستایش، 
او نباید اعدام شود. در جلسه دادگاه با توجه به اقرار قاتل ستایش رأى 
صادر کردیم اما درباره تجاوز به عنف با توجه به علم قاضى رأى صادر 

شد.

قاتل ستایش
خودش بزه  دیده است

خبر وقوع ســه رویــداد تلخ و خونین طــى روز یک 
شــنبه هفته جارى و نیز هفته گذشته روى خروجى 
خبرگزارى ها قرار گرفت که در یک چیز مشترك بودند؛ 

قرار داشتن یک زن در کانون حادثه.
به گزارش تابناك، هرچند آمار و ارقام، حکایت از حضور 
پررنگ تر مردان در جرائم و جنایات در کشــورمان 
دارنــد و جامعه شناســان نیز دالیــل فراوانى براى 
توجیه این آمار ارائه مى دهند، عصر یک شــنبه هفته 
جارى و  همچنین هفته گذشته سه حادثه خونین در 
کشورمان رسانه اى شد که زنان نقش آفرینشان بودند؛ 
رویدادهایى که هرچند همزمانى شان معناى خاصى 
ندارد، قرار گرفتن ســه زن در کانونشان، بى شک پر 

معنا و بااهمیت است.
1- خودکشى زن جوان در متروى تهران

خبر خودکشى زنى جوان در متروى تهران، حوالى عصر 
روز یک شنبه هفته جارى مخابره شد و ساعاتى بعد از 
سوى مسئوالن مترو تهران تأیید شد؛ اتفاقى شوم که 

در ایستگاه «میرزاى شــیرازى» رقم خورد و احسان 
مقدم مدیر روابط عمومى شرکت بهره بردارى مترو 
درباره آن به ایسنا گفت: در ساعت 15و11 دقیقه، زنى 
حدوداً 35 ساله در ایستگاه میرزاى شیرازى با تجاوز به 
حریم ریلى و ورود عامدانه در حریم ریل، جان خود را از 
دست داد. به دلیل این اتفاق حرکت قطارها یک ربع به 

تأخیر افتاد، ولى اکنون تردد در خط 3 مترو ادامه دارد.
2- خودسوزى زن میانسال در میدان هفت تیر تهران

دقایقى از انتشــار خبر خودکشــى زن جوان در مترو 
تهران نگذشته، خبر رسید که زنى میانسال در میدان 
هفت تیر تهران، خودسوزى کرده است. رویدادى که 
مرکز اطالع رسانى پلیس پایتخت با تأیید آن، اعالم 
کرد: حوالى ساعت 15 امروز(یک شنبه)، زنى حدوداً 

50 ساله که گویا درخواستى از یکى از نهادها داشته، 
در محدوده میدان هفت تیر خودسوزى کرد. تحقیقات 
اولیه، حاکى از آن است که این زن با استفاده از بنزین 
مبادرت به انجام این کار کرده است. حال عمومى این 

زن مساعد بوده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
3- جنایت هولناك زن بیمار در ماهدشت کرج

ســومین رویداد شوم  هفته گ ذشــته در کرج رخ داد؛ 
رویدادى که در تلخ بودن، گوى سبقت را از دو حادثه 
دیگر ربوده و این بار در کانون آن، زنى بیمار قرار داشته 
که ظاهراً نمى خواسته جور بیمارى اش را دیگر اعضاى 
خانواده اش بکشند. رویدادى که حاجى رضا شاکرمى 
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان البرز در تشریح 
آن گفت: پس از گزارش مراجع انتظامى مبنى بر وقوع 

ســه فقره قتل در یکى از مناطق ماهدشت، بازپرس 
کشیک قتل به محل اعزام و در بررسى ها مشخص شد 
که قاتل، زنى است که اقدام به قتل همسر و دو فرزند 

خود کرده است.
شــاکرمى درباره انگیزه قاتل گفت: وى در اظهارات 
خود گفته، از دو ماه قبل متوجه شده به بیمارى سرطان 
مبتالســت و براى اینکه فرزندانش بعد از مرگ وى 
سرگردان نباشند، نقشــه قتل اعضاى خانواده خود را 
طراحى و اجرا کرده اســت. متهم براى عملى کردن 
طرح خود، اقدام به خرید دو بســته قرص خواب آور از 
داروخانه کرده و پس از خورانــدن آن به قربانیان، با 
ضربات چاقو آنها را به قتل رســانده است. بر اساس 
بررسى هاى انجام شده، قاتل داراى مشکالت روحى 
و روانى و افسردگى شــدید بوده و پرونده وى جهت 
بررسى بیشتر به پزشکى قانونى کرج ارجاع شده تا در 
خصوص جنون و اختالالت روانى وىـ  که منجر به 

ارتکاب این جنایت هولناك شدهـ  اظهار نظر کنند.

سه گانه حوادث خونینى که زنان رقم زدند
خودکشى، خودسوزى، قتل 

  آفتاب نیوز | چاه فاضــالب کودك 
سه ســاله به نام «ســید مصطفى محسنى» را 
در روســتاى «شــنه» از توابع خرمشهر به کام 

مرگ برد.
«سیدعلى محســنى» پدر مرحوم سیدمصطفى 
گفت: «روز شنبه فرزندم براى بازى از خانه خارج 

شد و دیگر به خانه نیامد.» 
وى افزود: «پس از مدتى جستجو پیکر بى جان 
وى را در چــاه فاضالبى که از ســوى پیمانکار 
ساختمانى به عمق 2 متر و بدون سرپوش کنده 

شده و با آب باران پر شده بود، یافتیم.» 
محسنى اظهار داشــت: «این پیمانکار سه حلقه 
چاه در کوى ویالى روســتاى شــنه خرمشهر 
خیابان اول حفــر کرده که همگــى آنها بدون 
سرپوش است و با وجود درخواست اهالى براى 
نصب درپوش، تاکنون اقدامى از سوى وى انجام 

نشده است.» 
مدیر بیمارستان آیت ا... طالقانى آبادان نیز گفت: 
«این کودك فوت شــده به بیمارستان طالقانى 
آبادان منتقل شده بود و دلیل مرگ وى در حال 

بررسى است.» 
هنگامه پروین افزود: «فوت این کودك به دلیل 
غرق شدگى اســت ولى نظر نهایى در خصوص 
فوت این کودك از سوى پزشکى قانونى اعالم 

مى شود.» 

چاه فاضالب
 کودك 3 ساله را 
به کام مرگ برد

یک منبع آگاه در استان فارس گفت:    افکار نیوز |
یکى از عوامل اصلى توزیع مشروب مسموم و غیر استاندارد 
دراین زمینه دستگیر شده است و تالش ها براى پیگیرى 

جدى موضوع و دستگیرى دیگر متخلفان ادامه دارد.
این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: با گذشت یک 
هفته از مصرف مشروبات الکلى غیراستاندارد توسط شمارى 
افراد در شهرستان مرودشت، 20 نفر دیگر از مسمومیت ناشى 
از این اقدام رنج مى برند که وضعیت عمومى چهار تن از آنها 
وخیم است. وى اظهار داشت: برخى از مسمومان این حادثه 
کلیه هاى خود را از دست داده اند و به بیمارى هاى کبدى و 

کلیوى دچار شده اند.
این منبع آگاه در اســتان فــارس گفت: این افــراد اکنون 
مجبور به استفاده از دیالیز هســتند و فرآیند درمانى آنها در 

بیمارستان هاى شیراز و مرودشت در حال پیگیرى است.
وى با بیان اینکه موضوع در دستگاه قضائى و انتظامى در حال 
پیگیرى و رسیدگى است گفت: یکى از عوامل اصلى توزیع 
مشروب مسموم و غیر استاندارد دراین زمینه دستگیر شده 
است و تالش ها براى پیگیرى جدى موضوع و دستگیرى 
دیگر متخلفان ادامه دارد. اقدام به مصرف مشروبات الکلى 
غیراستاندارد در این منطقه روز جمعه ششم اسفندماه سال 
 جارى در شــبکه هاى اجتماعى منعکس شد.شهرستان 

مرودشت در 45 کیلومترى شمال شیراز واقع است.

مصرف مشروبات الکلى 
غیراستاندارد 2 کشته

 بر جاى گذاشت

فرمانده انتظامى شهرســتان کرمان گفت:    ایرنا|
مأموران انتظامى این فرماندهى با گشتزنى هاى هدفمند 
در راستاى اجراى پنجمین طرح عملیاتى ارتقاى امنیت 
اجتماعى موفق شــدند در نقاط جرم خیز و حاشیه شهر 
کرمان، 53 ســارق را دســتگیر و 130 فقره ســرقت را 

کشف کنند.
سرهنگ عبدالعلى روانبخش افزود: در راستاى پنجمین 
طرح ارتقاى امنیت اجتماعى و برخورد با هنجارشکنان و 
برهم زنندگان نظم و امنیت عمومى و فروشندگان انواع 
مواد مخدر، طرح ارتقاى امنیت اجتماعى و پاك ســازى 
نقاط آلوده و جرم خیز به مدت چهار روز به صورت پنهان و 

آشکار در شهرستان کرمان به مرحله اجرا در آمد.
وى اظهار داشــت: مأموران انتظامــى فرماندهى پلیس 
شهرستان کرمان با گشــتزنى هاى هدفمند خود موفق 
شدند در نقاط جرم خیز و حاشیه شهر، 53 سارق را دستگیر 

و 130 فقره سرقت را کشف کنند. 
وى ادامه داد: این ســرقت ها از قبیل پنج فقره ســرقت 

منزل، 44 فقره ســرقت قطعات و محتویات خودرو، ده 
فقره وسایل نقلیه، 12 فقره اماکن خصوصى، هشت فقره 
سرقت احشام و 51 فقره سرقت سایر عناوین در مجموع 
130 فقره ســرقت در شــهر کرمان با تــالش مأموران 
انتظامى در اجراى پنجمین طرح عملیاتى ارتقاى امنیت 

اجتماعى کشف شد. 
وى گفت: در اجراى این طرح مأموران انتظامى شهرستان 
کرمان 30 نفر خرده فروش مواد مخــدر و 68 نفر متهم 

تحت تعقیب قضائى را نیز دستگیر کردند.
ســرهنگ روانبخش ادامه داد: همچنین در این طرح با 
استقرار مأموران انتظامى در نقاط از پیش تعیین شده 63 
دستگاه خودرو و 141 دستگاه موتورسیکلت در مجموع 

204 دستگاه وسلیه نقلیه مزاحم، متخلف و فاقد مدارك 
که موجبات سلب آسایش شهروندان را فراهم مى کردند، 
توقیف شد. وى گفت: همچنین مأموران پلیس در اجراى 
این طرح در بازرسى از مخفیگاه مجرمان دستگیر شده، 

مقدارى اموال سرقتى را نیز کشف کردند. 
فرماندهى انتظامى شهرســتان کرمان افزود: سارقان و 
متهمان دستگیر شده پس از تشــکیل پرونده براى سیر 
مراحل قانونى به مراجع قضائ ى معرفى شدند.  وى خاطر 
نشــان کرد: برقرارى امنیت براى تمام موضوعات بسیار 
حائز اهمیت اســت و برخورد با مخالن نظم و امنیت در 
چارچوب و ســاختار قانونى اولویت مهم پلیس به حساب 

مى  آید.

جانشین فرمانده انتظامى استان از انهدام 19 محل توزیع 
و مصرف مواد مخــدر در عملیات ضربتــی مأموران این 
فرماندهی که سحرگاه یک شــنبه هفته جارى در یکی از 

نقاط حاشیه نشین استان اجرا شد خبر داد. 
سرهنگ حسین حسین زاده در گفتگو با پایگاه خبري پلیس 
اظهار داشــت: طرح مقابله با کانون هاى جرم در برخی از 
محله ها، از ابتداي امسال در دســتور کار ویژه فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفــت و در این زمینه نیز 
تاکنون ســه مرحله طرح ضربتی پاکسازي با به کارگیري 
تمامی نیروها، امکانات و تجهیزات در ســه منطقه آلوده 

استان به اجرا گذاشته شد. 

وي افزود: سحرگاه یک شنبه هفته جارى چهارمین مرحله از 
این طرح با هدف پاکسازي مناطق آلوده به توزیع و مصرف 
مواد مخدر در پی درخواســت مردمی در یکی از محالت 

حاشیه اي شهرستان خمینی شهر به اجرا گذاشته شد.
این مقام مسئول گفت: در این طرح تعداد 19 محل توزیع و 
مصرف مواد مخدر شناسایی و افرادي که در این محل ها 

اقدام به توزیع مواد مخدر می کردند دستگیر شدند.
این مقام مسئول با بیان اینکه تعدادي از معتادان ولگرد و 
پرخطر نیز دستگیر و به مراکز ترك اعتیاد منتقل شدند گفت: 
در این عملیات طی بازرسی از محل هاي توزیع مواد مخدر 
مبالغ هنگفتی وجوه نقد حاصل از فــروش مواد مخدربه 

همراه مقادیري انواع مواد مخدر، مشروبات الکلی و آالت و 
ادوات مصرف مواد کشف شدند.

سرهنگ حسین زاده با بیان اینکه طرح هاي پلیس در این 
زمینه ادامه دارد گفت: تمامی ایــن نقاط زیر نظر و کنترل 
پلیس قرار دارند و هرگز اجازه نمی دهیم افراد مجرم و سابقه 

دار، محله اي را به کانون جرم تبدیل کنند.
گفتنی است، مردم ســاکن در این محله که شاهد اجراي 
طرح بودند در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس با تقدیر 
از عملکرد نیروي انتظامی در تأمین امنیت و آسایش جامعه 
خواستار برخورد سریع و قاطعانه دستگاه قضائی با مجرمان 

و مخالن نظم و امنیت  شدند.

اعتراف 
53 سارق در کرمان
 به130 فقره سرقت

انهدام 19 محل توزیع مواد مخدر در اصفهان 

دخترى که با پیکان سفید در خیابان هاى تهران مسافرکشى مى کرد، یک جوان شهرستانى را از شرق تهران به مقصد خیابان پهلوى سوار کرد و در یک 
نقطه خلوت با کمک دو پسر جوان دست و پاى او را بست و پول هایش را ربود. «محمدعلى» جوان 18 ساله اى که اهل خوى است و براى استخدام در 
یکى از ادارات به تهران آمده است چند روز پیش در حالى که در خیابان فرح آباد منتظر تاکسى بود تا به دیدار عموزاده خود در خیابان پهلوى برود دخترى 
که سوار یک اتومبیل پیکان سفیدرنگ بود، او را سوار کرد. دختر که شلوار و یک پیراهن آستین کوتاه پوشیده بود در مسیر راه، دو پسر جوان را نیز سوار 
کرد که هر دو در صندلى عقب اتومبیل در طرفین مسافر شهرستانى نشستند، در طول راه این دو جوان با راننده شوخى مى کردند و به کنایه حرف هایى 
به جوان شهرستانى مى زدند، دختر در خیابان  هاى شمال شهر از کوچه و پس کوچه ها گذشت و در یک نقطه خلوت توقف کرد. در این موقع دو جوان 
مسافر دست و پاى مسافر شهرستانى را گرفتند و دختر، جیب هاى محمدعلى را خالى کرد و موجودى او را همراه با شناسنامه و کارت استخدامى او 
برداشت و بعد هر سه سوار اتومبیل شدند و فرار کردند. محمدعلى که توانسته بود شماره اتومبیل را به خاطر بسپارد با مراجعه به دادگسترى شکایتى 
علیه دختر ناشناس و دو پسر جوان تسلیم معاون دادستان تهران کرد. موسى عالى معاون دادستان در زیر شکوائیه محمدعلى نوشت: دالیل ضمیمه 

گردد و اکنون محمدعلى براى اثبات ادعاى خود در جست جوى تهیه مدارك و دالیل الزم است.

خانم راننده 
مسافر شهرستانى 
را لخت کرد

تشریح پرونده قتل ستایش به روایت یکى از قضات صادر کننده رأى
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ابالغ وقت رسیدگى
خواهان خلیل اله سورانى دادخواستى به خواســته فک پالك و خسارت تاخیر درتادیه از زمان 
سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت خوانده مصیب الیاسى به شوراى حل اختالف شعبه 5  شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1965/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/29 ساعت 
8 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3676 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/629
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان رضا وصیله ها دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 4/000/000 ریال به طرفیت 
خوانده محمد محمودى قلعه درویشى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس  از ارجاع به شــماره 1342/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/02/23 ســاعت 10 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3654 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/630
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان رضا وصیله ها دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ 2/500/000 تومان به طرفیت 
خوانده محمدباقر رضایى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 1343/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/23 
ساعت 10:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3653 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/631 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهــان مهدى خیرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانــده مطالبه به طرفیــت خوانده 
اصغرسهیلى نیا به شوراى حل اختالف شعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شــماره 529/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/02/02 ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیا ز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3652 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/632
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان على نورمحمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مهدى 
اسماعیلى به شوراى حل اختالف شعبه ... شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 530/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/02 ساعت 4:15 عصر تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 
نوبت درج خواهد شد. م الف: 3651 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/633
 حصر وراثت

حســنعلى براتیان نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 719 به شــرح دادخواست به کالسه 
363/95 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على براتیان نجف آبادى بشناسنامه 19878 در تاریخ 1393/04/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- حسین براتیان نجف آبادى ش 
ش 51 ، 2- حســنعلى براتیان نجف آبادى ش ش 719، 3- رضــا براتیان نجف آبادى ش ش 
1117، 4-مریم براتیان نجف آبادى ش ش 552 ، 5-صدیقه براتیان نجف آبادى ش ش 139، 
6- زهرا براتیان نجف آبادى ش ش 481، 7- زهره براتیان نجف آبادى ش ش 540 ، 8- سهیال 
براتیان نجف آبادى ش ش 24674 (فرزندان متوفى) 9- فاطمه چره ســاز نجف آبادى ش ش 
20084 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 3670  شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک) /12/636
حصر وراثت

سعید صالحى کهریزســنگى داراى شناسنامه شــماره 1080229752 به شرح دادخواست به 
کالسه 364/95  از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمرضا صالحى کهریزســنگى بشناســنامه 54 در تاریخ 1395/11/12  اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- خداداد صالحى 
کهریزســنگى ش ش 156، 2- آزاده صالحــى کهریزســنگى ش ش 60 ، 3- لیال صالحى 
کهریزســنگى ش ش 775، 4-فاطمه صالحى کهریزســنگى ش ش 93، 5- سجاد صالحى 
کهریزسنگى ش ش 141،  6- سعید صالحى کهریزسنگى ش ش 1080229752 (فرزندان 
متوفى) 7- زبیده قربانى کهریزســنگى ش ش 87 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3673 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/637  
حصر وراثت

ایمان داودى داراى شناسنامه شماره 1080053735 به شرح دادخواست به کالسه 366/95 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قزى قاسمى 
بابااحمدى بشناسنامه 38 در تاریخ 1395/09/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- ایمان داودى ش ش 1080053735، 2- رضا 
داودى ش ش 731، 3- صاحب جان داودى ش ش 732 ،4-على داودى ش ش 733 ، 5-فریبا 
داودى ش ش 291  ،6- شــیرین جان داودى ش ش 734،  7- ســارا داودى ش ش 7667 ، 
8- افســانه داودى ش ش 1042 ،9- طوبى داودى ش ش 1020 ، 10- سیما داودى ش ش 
292، 11- آمنه داودى ش ش 8 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3678 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/638
حصر وراثت

حسن قندهارى داراي شناســنامه شماره  73  به شرح دادخواســت به کالسه 391/95  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرضیه عسگرى 
به شناســنامه 93 در تاریخ 95/9/6  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- شــیوا قندهارى علویجه فرزند حسن متولد 1380 به ش.ش 
1080602879 نسبت با متوفى (فرزند) 2- امیرحســین قندهارى علویجه فرزند حسن متولد 
1387 به ش.ش 1080886354 نســبت با متوفى (فرزند) 3- حسن قندهارى علویجه فرزند 
موسى رضا متولد 1353 ش.ش 73 نسبت با متوفى (همسر)4- فاطمه صادقى علویجه فرزند 
عباس متولد 1335 ش.ش 125 نسبت با متوفى (مادر) 5- حسین عسگرى فرزند محمدصادق 
متولد 1329 ش.ش 78 نسبت با متوفى (پدر) . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

3648 شعبه حقوقی شوراي حل اختالف مهردشت/12/639
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103723211294 شــماره پرونده: 9509983723200699 شماره 
بایگانى شعبه: 950714 نظر به اینکه ســیف ا... نوروزى فرزند محمد با وکالت قاسم هادیزاده 
دادخواستى به طرفیت مهدى و حســین و مهرداد همگى کاشف فرزندان على بخواسته اثبات 
مشاعى بودن مالکیت خواهان در اراضى مزرعه على آباد پایین مبارکه تقدیم این دادگاه نموده 
و خواندگان را مجهول المکان اعالم نموده باتوجه بــه تقاضاى وکیل خواهان و تجویز دادگاه 
بدینوسیله به خواندگان مذکور ابالغ مى گردد در وقت مقرر 96/3/17 در ساعت 10/30 صبح 
جهت رسیدگى به پرونده شما که به کالسه 950714 تعیین وقت شده حاضر شوید. ضمنًا مى 
توانید جهت اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى مبارکه مراجعه 
نمایید. م الف: 95/795  شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه/12/640

حصر وراثت
اکبر قوامى قمشلو فرزند محمدعلى داراي شماره شناسنامه 75 ملى بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1758/95 این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدعلى قوامى قمشلو فرزند قدرت اله به شناسنامه شماره 17 در تاریخ 1395/11/12 
در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
ردیف هاى جدول ذیل: 1- اکبر قوامى قمشلو فرزند محمدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 75 
نسبت به متوفى (فرزند) 2- مهین رفیعى فرزند بهمن شــماره شناسنامه یا کدملى 42 نسبت 
به متوفى (همسر) 3- سمیه قوامى قمشــلو فرزند محمدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 299 
نسبت به متوفى (فرزند) 4- سلیمه قوامى قمشلو فرزند محمدعلى شماره شناسنامه یا کدملى 
5120018610 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او 
مى باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/781 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/641
حصر وراثت

زهرا ثریا مبارکه فرزند عبدالمجید داراي شناسنامه شماره 115 ملى به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1774/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان نورى جان ایران پور مبارکه فرزند ابوالقاسم به شناسنامه شــماره 1728 در تاریخ 
1395/11/3 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- 1- عزیز اله ثریا مبارکه فرزند عبدالمجید شماره شناسنامه یا 
کدملى 137 نسبت به متوفى (فرزند) 2- همدم ثریا مبارکه فرزند عبدالمجید شماره شناسنامه یا 
کدملى 148 نسبت به متوفى (فرزند) 3- فاطمه ثریا مبارکه فرزند عبدالمجید شماره شناسنامه یا 
کدملى 158 نسبت به متوفى (فرزند) 4- زهرا ثریا مبارکه فرزند عبدالمجید شماره شناسنامه یا 
کدملى 115 نسبت به متوفى (فرزند) 5- صغرى ثریا مبارکه فرزند عبدالمجید شماره شناسنامه 
یا کدملى 16 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 95/796 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/642
حصر وراثت

احمد االسوند فرزند محمدقلى داراي شناسنامه شماره 321 ملى به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1628/95  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدقلى االسوند فرزند فرج اله به شناسنامه شماره 231 در تاریخ 1395/10/22 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- احمد االسوند فرزند محمدقلى شماره شناسنامه یا کدملى 321 نسبت به متوفى 
(فرزند) 2- درخشان براتى بلداجى فرزند عبداله شماره شناســنامه یا کدملى 3657 نسبت به 
متوفى (همســر) 3- حبیب االسوند فرزند محمدقلى شماره شناســنامه یا کدملى 250 نسبت 
به متوفى (فرزند) 4- اصغر االسوند فرزند محمدقلى شــماره شناسنامه یا کدملى 679 نسبت 
به متوفى (فرزند). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
95/0813 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/12/643
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103723106905 شــماره پرونده: 9509983723101297 شماره 
بایگانى شعبه: 952070 خواهان: غالمرضا اسماعیلى فرزند نبى اله بنشانى مبارکه میدان انقالب 
میدان ولیعصر کوچه خجسته سمت چپ بن بست هفتم آخرین بن بست منزل شخصى. خوانده: 
تور سلیمانى فرزند سلیمان مجهول المکان. خواسته: اعتراض ثالث به دادنامه شماره 908 در 
پرونده کالسه 844/85. نظر به اینکه خواهان باال دادخواستى به طرفیت خوانده فوق بخواسته 
اعتراض ثالث به دادنامه شماره 908 در پرونده کالسه 844/85 تقدیم این دادگاه نموده و آدرس 
خوانده مجهول المکان اعالم نموده باتوجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوســیله به 
خوانده ابالغ مى گردد در وقت مقرر 1396/1/27 در ساعت 9 جهت رسیدگى به پرونده شما که 
به کالسه 952070 تعیین وقت شده حاضر شوید. ضمنًا مى توانید یک هفته قبل از وقت فوق 
جهت اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمایم به دفتر شــعبه اول دادگاه عمومى مبارکه مراجعه 
نمایید. م الف: 95/794  شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه/12/644

ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه در پرونده کالسه 95/424 شعبه دوم شوراى حل اختالف دهاقان خواهان امان اله 
هاشمى فرزند لطف اله به طرفیت خوانده عبدالمحمد قنبرى فرزند گل محمد مبنى بر مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک به شــماره 403826 به احتساب خسارات قانونى 
و تاخیر تادیه تنظیم نموده اســت و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده که ابالغ مى 
گردد در تاریخ 1396/01/19 راس ساعت 4:30 عصر در شعبه دوم شوراى حل اختالف دهاقان 
حاضر گردند در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى مى گردد و شورا تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 95/283  شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان دهاقان/12/647

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9510113640801104 شماره پرونده: 9509983640800669 شماره بایگانى 
شعبه: 950681 خواهان على اکبر علیمحمدى دادخواستى به طرفیت خواندگان صادق کرمى، 
على رئیسى، محمد شیرازى تهرانى به خواســته الزام به تنظیم سند رسمى تقدیم شعبه پنجم 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان لنجان تقدیم نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 حقوقى 
دادگسترى شهرستان لنجان واقع در زرین شــهر ارجاع و به کالسه 950681 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/01/19 ساعت 11:00 تعیین شده است و به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان فوق و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
حقوقى مدنى در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
شود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 

گردد. م الف: 1173 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/12/652
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/3958/26- 95/12/11 خانم زهرا بیک چرامى فرزند فریدون باستناد 2 برگ 
استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به 
شماره 389450 الف/90 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/28550 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 112 دفتر 712 ذیل ثبت 160870 
بنام خودش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 28455 مورخ 90/9/17 دفترخانه 
143- شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و بموجب سند شماره 
28456 مورخ 90/9/17 در رهن بانک مسکن مرکزى شاهین شهر قرار داشته و نحوه گم شدن 
جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور ســند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. م الف: 2055 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/12/695
حصر وراثت

محمدعلى عبداللهى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 141 به شرح دادخواست به کالسه 
359/95 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جعفر عبداللهى نجف آبادى بشناســنامه 1116 در تاریخ 1395/11/25 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- محمدعلى عبداللهى 
نجف آبــادى ش ش 141 (پدرمتوفــى) 2- رباب حجتــى نجف آبــادى ش ش 652 (مادر 
متوفى) متوفى بــه غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف: 3638 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد
 (مجتمع شماره یک)/12/593

حصر وراثت
گودرز بهاءلوهوره داراى شناســنامه شماره 1119 به شرح دادخواســت به کالسه 347/95 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلى 
بهاءلوهوره بشناسنامه 450 در تاریخ 1370/05/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- منیژه بهاءلوهــوره ش ش 10 2- توران 
بهاءلوهوره ش ش 21، 3- مریم بهاءلوهوره ش ش 25، 4-خیرالنساء بهاءلوهوره ش ش 7 ، 
5-گودرز بهاءلوهوره ش ش 1119 ، 6- نبى اله بهاءلوهوره ش ش 12، 7-منوچهر بهاءلوهوره 
ش ش 9 ، 8- فرامرز بهاءلوهوره ش ش 27، 9- اسحق على بهاءلوهوره ش ش 15، 10-موسى 
بهاءلوهوره ش ش 10 (فرزندان متوفى) 11-ام کلثوم بهاءلوهوره ش ش 348 (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
3639 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/594

حصر وراثت
هوشنگ کافى موسوى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 24771 به شرح دادخواست به 
کالسه 355/95 ش ح 10 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بتول خانم فاضل نجف آبادى بشناسنامه 119 در تاریخ 1377/11/02 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- هوشنگ 
کافى موسوى نجف آبادى ش ش 24771 (پسرمتوفى) 2- زهره کافى موسوى نجف آبادى ش 
ش 22128، 3- پوران کافى موسوى نجف آبادى ش ش 637 ،4-اشرف کافى موسوى نجف 
آبادى ش ش 22758 ، 5-ایران کافى موســوى نجف آبادى ش ش 22759 ، 6- پرى دخت 
کافى موســوى نجف آبادى ش ش 23296 (دختران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3642 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/595
اجراییه

شماره: 956/95 ش ح 5- 95/11/24 به موجب راى شــماره 1503 تاریخ 95/09/13 حوزه 
5 شوراى حل اختالف نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: شیرعلى على خانى به 
نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت چهارده میلیون و هفتصد هزار تومان اصل 
خواسته و مبلغ پانصد و بیســت و پنج هزار تومان هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیر از 
95/07/07 لغایت پرداخت درحق محکوم له: حسن اسدى زاده به نشانى: امیرآباد-خ بهشتى- خ 
عطار- پالك68- 699796897  اجرایى و در قبال آن استرداد الشه هاى سفته به شماره هاى 
621615 و 621154 و 498883 و 498884 به محکوم له تحویل گردد و پرداخت نیم عشــر 
اصل خواسته به مبلغ هفتصد و سى و پنج هزار تومان در حق صندوق دادگسترى. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور ص ورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 3644 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (امیرآباد)/12/596
ابالغ راي

شماره پرونده: 838/95 شــماره دادنامه: 800- 95/10/22 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقى 
شوراي حل اختالف لنجان، خواهان: بهنام سیفى فرزند طالب به نشانی: زرین شهر بلوار باهنر 
خ کارگر ســاختمان فرهنگیان ط اول واحد 8 ، خوانده: فرهاد غفارى فرزند حسین به نشانی: 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور 
راي می نماید: راي قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقاى بهنام سیفى فرزند طالب به طرفیت 
آقاى فرهاد غفارى فرزند حسین مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه به شرح تقدیمی، شورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى و مستندات 
ابرازى خواهان و اینکه خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر آگهى در جلسه شورا حضور نیافته و 
دفاع و ایرادى نسبت به دعوى خواهان و مستندات ابرازى وى بعمل نیاورده است، نتیجتًا شورا 
دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198و 519 و522 قانون آیین دادرسى مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
637/500 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر اداى دین وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزي با محاسبه دایره اجرا از تاریخ 95/8/13 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و ســپس ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان لنجان 
مى باشد. م الف: 1159 بهمن پور قاضى شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/12/597
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى رحیم حسین پور دادخواستى به 
انتقال سند مالکیت یک دســتگاه خودرو مزدا بطرفیت آقاى ایرج عباسى، قاسمعلى نصرالهى 
کافشانى که اعالم شده مجهول المکان اســت تقدیم و به کالسه 254/95 در شعبه 8 حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه 
مورخ 96/1/21 ساعت 4 بعد از ظهر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید. در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1162 شعبه هفتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/12/598
ابالغ رأى 

شماره: 1663/95 شــماره دادنامه: 466/95-95/10/22 خواســته: مطالبه وجه چک. شورا 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و با اســتعانت از ذات باریتعالى به شــرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا: درخصوص دادخواســت اسماعیل مزروعى 
سیدانى بطرفیت ســجاد رضایى ثانى مبنى بر مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال وجه دو برگ 
چک به شــماره هاى 363958 مورخ 95/4/30 به مبلغ 21/500/000 ریال و 363959 مورخ 
95/6/30 به میزان 21/500/000 ریال و خســارات وارده دادگاه باتوجه به محتویات پرونده 
کپى مصدق چک هــا و گواهینامه هاى عدم پرداخــت، وجود اصل چک هــا در ید خواهان 
و عدم حضور خوانده ادعاى خواهان را ثابت و مســلم تشــخیص و مســتنداً به ماده 3 قانون 
صدور چــک و مــواد 198 و 519 و 502 و 515 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى، خوانده را 
به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/175/000 ریال بابت 
هزینه دادرســى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید تا تاریخ وصول که وفق 
تغییر شاخص قیمت هاى ســاالنه اعالمى بانک مرکزى جمهورى اســالم ى ایران و توسط 
دایره محترم اجرا محاســبه و وصول خواهد شــد، در حق خواهان محکوم مــى نماید. راى 
صادر شده غیابى بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس 
از آن ظرف بیســت روز قابل اعتراض میباشد. شعبه اول شــوراى حل اختالف بخش جلگه

 (مجتمع شماره یک)/12/599
اجراییه

شماره: 1846/95- 95/11/27 به موجب راي شــماره 1488/95 تاریخ 95/9/17 حوزه یک 
حقوقى شــوراي حل اختالف شهرســتان بخش جلگه که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
محمدرضا باغبان فرزند محمدعلى شــغل: آزاد به نشــانی: اصفهان- خیابان آتشگاه محکوم 
است به پرداخت مبلغ سى و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته، پرداخت مبلغ 1/990/000 
ریال بابت خسارت دادرسى به انضمام خســارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید 95/4/25 لغایت 
اجراى حکم در حق خواهان علیرضا توکلى فیض آبادى فرزند غالمحسین شغل: آزاد به نشانى: 
بخش جلگه، شــهر اژیه، خ امام خمینى، خ شــمس الدین حســینى، کوچه شهیدان محسنى 
پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف بخش جلگه

 (مجتمع شماره یک)/12/601
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان: اسماعیل مزروعى سبدانى فرزند شکراله ساکن اصفهان خوانده: صادق رضایى ثانى 
فرزند محمد على ساکن هرند. خواسته: صدور حک م بر مطالبه مبلغ 44/717/000 ریال. خواهان 
در تاریخ 1395/10/1 دادخواستى به طرفیت خوانده با خواسته مذکور به این شورا ارائه که تحت 
کالسه 428/95 به ثبت رسیده است و وقت رســیدگى براى روز شنبه مورخ 96/1/26 ساعت 
9:30 صبح تعیین شده است، لذا بنا به درخواست خواهان و به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى 

مدنى، مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا خوانده مذکور با حضور در دفتر شــورا و ارایه نشانى 
دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در جلســه شورا حاضر گردد. در غیر این 
صورت شورا غیاباً اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش جلگه 

(مجتمع شماره یک)/12/602
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423640800136 شماره پرونده: 9509983640800478 شماره بایگانی 
شعبه: 950485 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510093640801520 و 
شماره دادنامه مربوطه 9509973640800836 محکوم علیه: مهدى غفارى فرزند صفر محکوم 
 است به پرداخت مبلغ 255/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 7/180/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/07/10 تا زمان وصول در حق 
خواهان: غالمرضا بخشــى فرزند حسین به نشانى: زرین شــهر خ والفجر مقابل مسجد بالل 
بن بست شهید اسداله باغبانى پ 34 و نیم عشر متعلقه در حق صندوق دولت رأى صادره غیابى 
است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت 
مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 1167 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقی 

شهرستان لنجان (زرین شهر)/12/603
احضار

شماره: 941221- 95/11/30 بدینوسیله به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى به حامد زارعى فرزند غالم مجهول المکان که متهم به ایراد 
ضرب عمدى مى باشــد ابالغ مى گردد که در ســاعت 11/30 مورخ 1396/1/23 در شــعبه 
اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رســیدگى به اتهام خود حاضــر گردد نتیجه عدم حضور 
موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود.  م الف: 1166 سعیدى دادرس شعبه اول دادگاه عمومى 

باغبهاداران/12/604
حصر وراثت

حسنه فرهادنژاد بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 1343 بـه شـرح دادخواست به کالسه 246/95 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن نادرى دیزج 
بشناسنامه 1785 در تاریخ 95/06/08  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- آتنا نادرى دیزج فرزند حسن ش.ش 1160626871 ت.ت 1389 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- حسنه فرهادنژاد فرزند عبدعلى ش.ش 1343 ت.ت 1350 
صادره از اصفهان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1163 

توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/605
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/341762- 1395/12/11چون رضاقلى طالب نجف آبادى فرزند محمدکریم 
بموجب درخواست وارده به شماره 951218641028765 مورخ 1395/06/09 و باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
یکصد و نود و سه سهم مشاع از ســیصد سهم ششــدانگ پالك ثبتى 22/2 واقع در قطعه 4 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 202 دفتر 158 امالك ذیل ثبت 27957/4556 
بنام حیدرعلى طالب نجف آبادى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت ســهل انگارى مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحــى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى میشــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیــر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز باین 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 مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 3675 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 نجف آباد/12/625
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9510113757302800 شماره پرونده: 9409983757301023 شماره بایگانى 
شعبه: 941117 شاکى: علیرضا مطلبى اســفید واجانى به وکالت سعید منتظرى نجف آبادى 
متشاکى عنها: 1- نادر ابراهیمى فرزند ا... قلى 2- محبوبه مهدوى فرزند حسن. محل حضور 
دادگاه عمومى بخش مهردشت. اتهام: مشارکت در ســرقت تعزیرى کارت بانک و برداشت از 
کارت در حدود مبلغ سى میلیون ریال. بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد آقاى علیرضا مطلبى 
اسفید واجانى به وکالت آقاى سعید منتظرى شــکوائیه اى به طرفیت شما دائر بر مشارکت در 
سرقت تعزیرى کارت بانک و برداشت از کارت در حدود مبلغ سى میلیون ریال مطرح نمودند که 
در شعبه اول دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 941117 تحت رسیدگى میباشد بنا به اعالم 
و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 344 ق آ د ك مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 96/01/19 ساعت 11 صبح 
حضور یابید در صورت عدم حضور به پرونده شما غیابى رسیدگى خواهد شد. م الف: 3632  شعبه 

دادگاه عمومى بخش مهردشت/12/627
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان على دواشى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند و خسارت تاخیر درتادیه از زمان 
سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت 1-حاتم شهبازى 2- حمیدرضا ب یاتى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1940/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/01/26 ساعت 10 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3669 شعبه 5 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/628
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/340783- 1395/12/9 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت یکصد و 
بیست و یک سهم مشاع از یکهزار و هفتصد و ده سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 4- فرعى 
از 33- اصلى بخش یک ثبتى شــهرضا که در صفحه 58 دفتر امالك جلد 246 به نام ســید 
عبدالرسول خلیفه سلطانى ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، سپس بالواسطه/مع الواسطه 
به موجب سند انتقال شماره: 127875- 86/8/27 دفترخانه شماره سه شهرضا تمامت بیست 
و یک سهم و پنج هیجدهم ســهم از مالکیت خود را به غیرو بموجب سند 23782- 76/8/27 
دفتر سه شهرضا تمامت یکصد ســهم مشــاع از مالکیت خود را بغیر انتقال انتقال که نامبرده 
بموجب سند انتقال شماره 157558- 82/11/27 دفتر سه شهرضا تمامت پنجاه سهم مالکیت 
خود را به عباس آقاســى انتقال نموده سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
950918711240644- 95/12/2 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن 
ذیل شماره: 659023 به گواهى دفترخانه 427 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت 
آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 737  اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان شهرضا/12/709
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مزایده
شماره نامه: 9510116838400602 شماره پرونده: 9309980351901028 شماره بایگانى 
شعبه: 940354  اجراى احکام شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد درخصوص پرونده 
کالسه 940354 اجرایى شــعبه 4 دادگاه خانواده له خانم خدیجه السادات فقیهى فرزند سید 
محمد با وکالت خانم لیال جبرئیلم تیغ علیه آقاى مرتضى ملکوتى خواه فرزند رضا به خواســته 
مبلغ 478914227 ریال وجه نقد و 25 مثقال طال معــادل (124/325/000 ریال) و 30 عدد 
ســکه تمام بهار آزادى معادل (355/800/000 ریال) و مبلــغ 78/914/227 ریال وجه نقد و 
مبلغ 6/000/000 ریال هزینه کارشناســى و مبلغ 380/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى در 
حق محکوم لها جلسه مزایده اى جهت فروش پالك ثبتى 23/11847 واقع در شهر اصفهان- 
خیابان مشتاق دوم، بلوار الله غربى پالك 38 برگزار نماید: مورد مزایده عبارت است 23 حبه از 
36 حبه از 72 حبه شش دانگ ملک به پالك ثبتى فوق الذکر یک طبقه مسکونى به مساحت 
حدوداً 120 مترمربع اوصاف ملک طبق نظر کارشناس شامل: یک خواب و یک سالن به صورت 
کف موزائیک و دیوارهاى گچ و نقاشى شده همچنین داراى آشپزخانه و حمام با کف سرامیک و 
بدنه کاشى و نقاشى همچنین داراى زیرزمین به مساحت حدوداً 40 مترمربع بوده و کف و بدنه 
آن از جنس سرامیک است کل مســاحت عرصه 1/140 مترمربع و کل اعیانى نیز حدوداً 160  
مترمربع است که نظریه کارشناس مصون از اعتراض باقى مانده و ارزش 23 حبه از 36 حبه از 
72 حبه شش دانگ ملک فوق 965/419/227 ریال مى باشد. متقاضیان مى توانند 5 روز قبل 
از فروش در محل فوق از زمین مذکور دیدن کرده و جهت شــرکت در مزایده و خرید در تاریخ 
96/1/15 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجراى 
احکام حقوقى، طبقه اول، واحد یک حاضر شــوند. فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى 
خواهد بود که پیشنهادکننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس 
به حساب سپرده دادگســترى واریز نماید. م الف: 37104  اجراى احکام شعبه 4 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان/11/1389
مزایده

شــماره آگهى: 139503902133000016 تاریخ آگهــى: 1395/12/08 شــماره پرونده: 
139304002004000563 بر اســاس پرونده اجرائى کالســه 9300109 تمامت ششدانگ 
عرصه و اعیان پالك ثبتى سه هزار و پانصد و نود و شش فرعى مجزى شده از سیصد و نو و یک 
اصلى با حق المجرى آب از قطعه ســه هزار و پانصد و نو و هفت واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
بانضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشــعابات و اشتراکات منصوبه و غیرمنصوبه درآن ملکى 
آقاى رسول اخوان طباخ فرزند احمد که به موجب سند شماره 57441 مورخ 92/08/08 تنظیمى 
در دفتراسناد رسمى شماره 13 اصفهان در رهن آقاى حســین جامى فرزند شکراله قرار دارد و 
برابر نامه شــماره 94121036453224 و 94121036453224 مورخ 94/12/05 اداره ثبت 
اســناد و امالك نجف آباد در صفحه 290 دفتر جلد 8  امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 14959 
بنامش سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن محدود است به: شماال به مرز اشتراکى با 
قطعه زمین 391/3594 بطول 21/10 متر شرقا مرزیست به کوچه بطول 27/60 متر جنوبا به 
مرز اشتراکى با قطعه زمین 391/3597 بطول 22 متر غربا دیواریست اشتراکى با قطعه زمین 
391/3595 بطول 27/60 متر و حقوق ارتفاعى حق المجــرى آب از قطعه 3594 از مورد ثبت 
گواهى میشود. از ساعت 9 صبح تا 12 روز سه شنبه مورخ 1396/01/15 در محل اجراى ثبت 
اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به 
فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد و چهل و شش میلیون ریال قیمت ارزیابى شده 
توسط کارشناس رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز و 
غیره اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى بعهده برنده مزایده میباشد. طبق گزارش ک ارشناسان 
مربوطه مورد مزایده بصورت یک قطعه باغ نیمه محصور و مشجر به مساحت 597/54 مترمربع 
داراى تعدادى درخت مثمر و غیرمثمر شامل سیب، زردآلو و غیره که در قسمت شمالى باغ مذکور 
قرار دارند و در قسمت شمالى ملک ساختمان مسکونى و انبارى در حد دو سقف با زیربناى کل 
حدود 144/16 مترمربع با اسکلت دیوار باربر و سقف آجر و آهن و ایرانیت، کف موزائیک، بدنه 
اندود گچ و نقاشى، درب و پنجره هاى خارجى آهنى، نماى خارجى آجر لفتون، داراى آشپزخانه 
اپن با کابینت فلزى و سرویس بهداشتى و حمام و انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. الزم به ذکر 
است کوچه 3/20 مترى که امتداد آن شــمالى و جنوبى است در محل مجاورت با ملک مذکور 
(ضلع شرقى ملک) ادامه نیافته و در تصرف و داخل محدوده باغ مزبور قرارگرفته است. در ضمن 
طبق اعالم وکیل بستانکار مورد مزایده درحال حاضر تحت پوشش هیچ گونه بیمه اى قرار ندارد. 
کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد مزایده به آدرس گلدشت 
بلوار ابوذر انتهاى بن بست یاس (شماره 22) کدپستى 76956-85831 دیدن نمایند. این آگهى 
در یک نوبت در تاریخ 1395/12/17 در روزنامه نصف جهان درج و منتشــر میگردد. در ضمن 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد 

بود. م الف: 3616  فاتحى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/12/361
حصر وراثت

سعید عاطفت دوست داراي شناسنامه شماره 222 به شــرح دادخواست به کالسه 95/159  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نادر عاطفت 
دوســت بشناســنامه 1617 در تاریخ 93/7/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- خزایل فرهمند بیگ فرزند مراد ش.ش 11200 
متولد 1331 صادره از بروجن (همســر متوفى) 2- محمد عاطفت دوســت فرزند نادر ش.ش 
2627 متولد 1349 صادره از سمیرم (پسر متوفى) 3- سعید عاطفت دوست فرزند نادر ش.ش 
222 متولد 1363 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 4- مسعود عاطفت دوست فرزند نادر ش.ش 
902 متولد 1365 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 5- فتحعلى عاطفت دوست فرزند نادر ش.ش 
11083 متولد 1357 صادره از بروجن (پسر متوفى) 6- ابوذر عاطفت دوست فرزند نادر ش.ش 
188 متولد 1360 صادره از شهرضا (پسر متوفى) 7- مجید عاطفت دوست فرزند نادر ش.ش 
10422 متولد 1354 صادره از بروجن (پسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 95/285 شعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان دهاقان

 (مجتمع شماره یک)/12/570
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى ایمــان فرهمند دهقان پــور- مهدى فرخ نژاد 
دادخواستى به خواســته مطالبه به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم 
که به کالســه 1296/95 ش 4 ح ثبت و براى مــورخ 96/1/19 ســاعت 4/30 عصر تعیین 
وقت گردیده اســت، با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانــده و به درخواســت خواهان و 
به دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یــک نوبت آگهى در 
یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شــما ابالغ میگردد جهت دریافت نســخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و 
در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 1987 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/12/571
ابالغ رأى 

شعبه: نهم حقوقى شماره پرونده: 750/95 حوزه قضائى: شاهین شهر تاریخ رسیدگى: 95/11/9 
شــماره دادنامه: 859-95/11/23 خواهان: هدایت اله بهرامى آدرس: شاهین شهر خ رودکى 
خ جامى فرعى یک غربى پالك 23 خواندگان: 1- ابراهیم پورآزادى آدرس: شــاهین شهر خ 
خاقانى فرعى 1 غربى پالك 40 ، 2- مهران دولتخواه به نشــانى مجهول المکان. خواســته: 
الزام به انتقال ســند خودروى و پالك خودروى پژو پارس به شــماره 873 ط 16 ایران 49 و 
تحویل سند و هزینه دادرسى. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم 
و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص 
دادخواست هدایت اله بهرامى به طرفیت ابراهیم پورآزادى و مهران دولتخواه به خواسته الزام 
به انتقال سند خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 873ط16 ایران49 و تحویل سند و هزینه 
دادرسى بدین شــرح که خودروى موصوف را از خوانده ردیف اول خریدارى کردم و کل ثمن 
معامله را پرداخته ام، باتوجه به اینکه خودرو در مالکیت خوانده ردیف دوم مى باشد، الزام ایشان 
به انتقال سند خودرو را دارم. با عنایت به محتویات پرونده اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده 
ردیف دوم على رغم ابالغ قانونى اخطاریه و عدم ایراد دفاع در محتویات پرونده و نظر به اینکه 
استعالم به عمل آمده از پلیس راهنمایى و رانندگى، مالکیت خودرو را منتسب به خوانده ردیف 
دوم مى داند، به استناد مواد 198 قانون آیین دادرســى و 219، 220، 237 و 362 قانون مدنى 
حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال ســند خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 873 ط 
16 ایران 49 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 165/000 ریال هزینه دادرســى صادر و اعالم مى 
دارد در خصوص خوانده ردیف اول به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
رد دعوى صادر مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شورا و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر 
مى باشد. م الف: 1988  شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/12/573
ابالغ راي

شماره پرونده: 59/95 ش 11 ح شماره دادنامه: 108- 95/11/27 مرجع رسیدگى: شعبه یازدهم 
شوراى حل اختالف شاهین شــهر، خواهان: رضا زینلى فرزند على اکبر به نشانى: گز- خ خلیج 
فارس- پارکینگ شهردارى، خواندگان: 1- رضا عارف فرزند عزیزاله به نشانى: مجهول المکان 

2- مهدى صدرى بچه آباد به نشانى: زندان مرکزى، موضوع: الزام به انتقال سند رسمى خودرو 
پراید 141 اصفهان به شماره انتظامى 761 ج 79- ایران 16 به انضمام خسارت قانونى و هزینه 
دادرسى مقوم به 3/000/100. گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت 
مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و 
تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست رضا زینلى بطرفیت خواندگان: 1- رضا عارف 2- مهدى صدرى بچه آبادى 
به خواسته الزام به انتقال سند رسمى خودرو پراید 141 به شماره انتظامى 761 ج 79- ایران 16 
به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى مقوم به 3/000/100 ریال موضوع مبایعه نامه مورخ 
95/02/26 به شرحى که خواهان در دادخواست تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار داشته است و 
نظر به این که مستندات ابرازى خواهان مصون از تعارض مانده و حکایت از انجام معامله مابین 
طرفین دارد و مبیع و ثمن بین طرفین رد بدل گردیده و نیز حسب استعالم واصله از پلیس راهور 
که اتومبیل مذکور به نام خوانده ردیف دوم 2- مهدى صدرى بچه آبادى میباشد و خوانده با توجه 
به ابالغ قانونى در جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى مطروحه ایراد و دفاعى موثرى وارد 
نگردیده اســت بنابراین ضمن احراز رابطه معاملى بین طرفین خواسته خواهان محرز و مسلم 
بوده و به استناد مواد 219، 1301، 221، 220 قانون مدنى حکم به انتقال و تنظیم سند رسمى 
خودرو موصوف توسط خوانده آقاى ردیف دوم 2- مهدى صدرى بچه آبادى و مستنداً  به مواد 
515، 519 قانون آیین دادرسى به پرداخت مبلغ 10/8000 ریال بابت هزینه دادرسی و الصاق 
تمبر در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
شهرستان شاهین شهر میباشد. م الف: 1989 طباطبایى قاضى شعبه یازدهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر/12/574
ابالغ راي

شــماره دادنامه: 9509973759500842 شــماره پرونده: 9509983759500014 شماره 
بایگانى شعبه: 950014 خواهان: خانم سهیال جدیدى مقانک فرزند حسن به نشانى اصفهان خ 
امام خمینى خ ملت ك صاحب الزمان پ 68 خواندگان: 1- آقاى جهانبخش شیرى فرزند حاج 
بابا 2- خانم شیوا نژاد جابرى فرزند ناصر 3- آقاى خیراله ملکى 4- پروین زرى فرزند ابراهیم 
همگى به نشــانى مجهول المکان 5- آقاى متین احمدى شــاپور فرزند محمدعلى به نشانى 
اصفهان- برخوار و میمه- مرکزى – شاهین شهر خ بهدارى فرعى 2 پ 38 (مجهول المکان) 
6- آقاى فضل اله صالحوند فرزند شنبه به نشانى اهواز کیان آباد خ 18 مترى پنجم سمت راه 
آهن پ 70 (مجهول المکان) راى دادگاه: درخصوص دعوى خانم سهیال جدیدى مقانک فرزند 
حسن به طرفیت 1- خیراله ملکى 2- جهان بخش شیرى فرزند حاج بابا 3- متین احمدى شاپور 
فرزند محمدعلى 4- فضل اله صالحوند فرزند شنبه 5- خانم شیوا نژاد جابرى فرزند ناصر 6- 
پروین زرى فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره 
826/248660 مورخ 94/9/29 عهده بانک مسکن شاهین شهر به انضمام خسارت دادرسى اعم 
از هزینه دادرسى و تاخیر تادیه از توجه به اوراق پرونده و کپى مصدق ضمائم پیوستى و از آنجا 
که وجود اصل مستند دعوى در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان نسبت به دریافت وجه آن را داشته است، و چون خواندگان دلیل و مدرکى بر پرداخت 
دین و برائت ذمه خویــش ارائه نداده و با وصف ابالغ اخطاریه و انتظــار کافى در دادگاه حاضر 
نشدند و ایراد یا دفاع موثرى در قبال خواســته خواهان و مستند وى بعمل نیاورده اند. بنابراین 
دادگاه دعوى مطروحه را وارد و مســتنداً بمواد 310 الى 313 قانون تجارت، قانون الحاق یک 
تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون 
آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
نه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسى به انضمام خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت آن براساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران که حین اجرا محاسبه خواهد شد، محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه دادگاه و پس از اتمام مهلت ظرف همین مدت قابل 
اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2026 طباطبایى رئیس شعبه 

چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/12/575
ابالغ راي

شماره پرونده: 867/95 ش 4 ح شــماره دادنامه: 1288 تاریخ رســیدگى: 95/11/25 مرجع 
رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: سعید بنى اسد- خ فردوسى 
9 غربى پ51 ، خوانده: مسیح دهقانى ســامانى- فرزند رحمت اله- اصفهان رزمندگان جنب 
سوپر ماهان واحد 2 (مجهول المکان) خواسته: مطالبه مبلغ 165/000/000 ریال به استناد دو 
فقره چک به شــماره 445695/ مورخه 95/2/4 و 445696 مورخه 95/3/4 عهده بانک ملى 
با احتساب خسارات و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى 
در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي 
قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان سعید بنى اسد- خ فردوسى 9 غربى پ51- بطرفیت 
خوانده مسیح دهقانى سامانى- فرزند رحمت اله- اصفهان رزمندگان جنب سوپر ماهان واحد 
2 (مجهول المکان)- به خواســته مطالبه مبلغ 165/000/000 ریال به استناد دو فقره چک به 
شــماره 445695/ مورخه 95/2/4 و 445696 مورخه 95/3/4 عهده بانک ملى با احتســاب 
خسارات و هزینه دادرسى خواهان به استناد دو فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه 
مبلغ 165/000/000 ریال را تقدیم نموده نظر به این کــه على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن 
(دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شــامل چکهاى برگشت شده از ناحیه بانک) و اینکه 
خوانده صادرکننده بوده و در جلسه شورا حاضر نشده اند و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى 
را بعمل نیاورده اند و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده اند که همگى حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده نسبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به 
گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-519- 522 و 515 قانون آیین دادرسى مدنی و 
مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک 
و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
خصوص خســارات دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 165/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاســبه دایره اجرا احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور 
چکها لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میــدارد. راي صادره غیابی ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 1994 طباطبایى قاضى شعبه چهار حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/576
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9510423759500335 شــماره پرونده: 9509983759500156 شماره 
بایگانی شعبه: 950160 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9509973759500535 محکوم علیه منوچهر خداپرســت فرزند علیرضا به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 225/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
6/795/0000 ریال بابت هزینه دادرســى و طبق تعرفه حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان پرداخت آن، ضمنــًا هزینه اجراى حکم نیز به 
عهده محکوم علیه مى باشد. مشــخصات محکوم له: نادعلى پروانه جزى فرزند عباسعلى به 
نشانى: اصفهان برخوار و میمه- مرکزى – شاهین شهر گز بلوار امام نمایشگاه اتومبیل قائم با 
وکالت محمودرضا بهشتى فرزند ذبیح اله به نشانى: اصفهان- شاهین شهر- چهارراه عطار- خ 
شریعتى (ژاندارمرى) پ 6 جنوبى راد واحد 1. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز 
ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م 

الف: 2022 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر/12/577
ابالغ اخطاریه

آقاى حسین عبداللهى دادخواستى مبنى بر انتقال سند خودرو به طرفیت آقاى صادق اوستان- 
هیبت اله هوشمندى به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 759/95 ثبت و وقت رسیدگى به 

تاریخ 96/1/26 ساعت 7 عصر تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. 

م الف: 2023 شعبه پنجم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر/12/578
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه: 9510103759208705 شماره پرونده: 9509983633100626 شماره بایگانی 
شــعبه: 951438 خواهان مهدى خسروى دادخواســتی به طرفیت خوانده منوچهر ورهرامى 
به خواســته مطالبه وجه و مطالبه اجرت المثــل اموال تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر 
واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983633100626 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/03/24 و ساعت 8:30 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 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: 1865 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/12/579
اجراییه

شماره: 452/95 ش4ح-95/11/17 به موجب راي شماره 680 تاریخ 95/06/15 حوزه چهارم 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید احمدى 
فرزند محمدعلى به نشانی شاهین شهر- پردیس- فاز یک سوپرمارکت ونوس، محکوم است 
به پرداخت مبلغ یکصد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و 
یکصد و هجده هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک 1395/4/9 لغایت 
زمان پرداخت در حق محکوم له على صالحى جنتى به نشانى: شاهین شهر- پردیس- فرعى 
15- پالك 20، ضمنًا هزینه پرداخت نیم عشر دولتى برعهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحــًا اعالم نماید.محکوم علیه ظرف 30 روز پــس از ابالغ اجرائیه ضمن 
ارائه صورت کلیه اموال خود مى تواند اقامه اعسار نماید تا بازداشت نشود.  م الف: 2025 شعبه 

4 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /12/580
ابالغ راي

شماره پرونده: 176/95 شــماره دادنامه: 362-95/8/10 تاریخ رســیدگى: 95/7/12 مرجع 
رسیدگى: شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شــهر. خواهان: عباسعلى غفارى ف محمد 
به نشانى: گز بلوار شهدا خ جمهورى اسالمى کوى اطمینان پ 19. خواندگان: ردیف 1- ناصر 
اعظمیان ف تقى به نشــانى: گز خ فردوســى ك ش علیمرادى پ 101 ردیف 2- حســین 
طباطبائیان ردیف 3- رضا طباطبائیان ردیف 4- ملوك السادات طباطبائیان همگى فرزندان سید 
محمود طباطبائیان و ورثه حاجیه خانم طباطبایى ردیف 5- سید محمود طباطبائیان همگى به 
نشانى مجهول المکان. خواسته: الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند امالك به مقدار یک و یک 
چهارم سهم از دو و نیم سهم از پنج سهم از یک طاق از سى و دو طاق آب قنات مزرعه فیروزآباد 
از شماره پالك هاى ثبتى 863- 218- 332- 342- 397- 494 – 874 – 683- 690- 857- 
858- 861- 654- 668- 674- 680- 116/1 – 132- 506- 539- 558 و 1  همگى فرعى 
از 440 اصلى. گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خواندگان تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به 
تصدى امضا کنندگان زیر تشکیل اســت و باتوجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر 
ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خواهان عباسعلى غفارى ف محمد به طرفیت خواندگان ردیف 1- ناصر اعظمیان ف تقى 
به نشانى: گز خ فردوسى ك ش علیمرادى پ 101 ردیف 2- حسین طباطبائیان ردیف 3- رضا 
طباطبائیان ردیف 4- ملوك الســادات طباطبائیان همگى فرزندان سید محمود طباطبائیان و 
ورثه حاجیه خانم طباطبائى ردیف 5- سید محمود طباطبائیان همگى ساکن اصفهان خ نشاط 
جوى حسن بیک پ 36 به خواسته: الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند امالك به مقدار یک و 
یک چهارم از دو و نیم سهم از پنج سهم از یک طاق از سى و دو طاق آب قنات مزرعه فیروزآباد از 
شماره پالك هاى ثبتى863- 218- 332- 342- 397- 494 – 874 – 683- 690- 857- 
858- 861- 654- 668- 674- 680- 116/1 – 132- 506- 539- 558 و 1  همگى فرعى 
از 440 اصلى بنام خواهان شورا با بررسى اوراق پرونده مالحظه مدرکیه پیوست (قولنامه) مورخ 
76/10/13 که حاکى از وقوع بیع و انتقال پالك ثبتى فوق االشــاره به خواهان است و پاسخ 
استعالم اداره ثبت به شماره هاى 94060207477545 مورخ 95/6/30 و 9406207477545 
مورخ 95/5/27 که مالکیت مورد معامله را به نام حاجیه خانم طباطبایى مورث خواندگان ردیف 
2 الى 5 اعالم نموده و آخرین وضعیت ثبتى موید مالکیت خواندگان بر ملک مورد نظر خواهان 
است و خواندگان على رغم ابالغ در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ى دفاعیه نیز ارائه ننموده 
اند لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 220-362 قانون مدنى 
خواندگان را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند امالك به مقدار یک 
و یک چهارم سهم از دو و نیم سهم از پنج ســهم از یک طاق از سى و دو طاق آب قنات مزرعه 
فیروزآباد از شماره پالك هاى ثبتى 863- 218- 332- 342- 397- 494 – 874 – 683- 
690- 857- 858- 861- 654- 668- 674- 680- 116/1 – 132- 506- 539- 558 و 1  
همگى فرعى از 440 اصلى بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ دویست و پنجاه هزار 
ریال را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. 
بتاریخ 95/9/22 پرونده کالسه 522/95 در وقت فوق العاده تحت نظر است مالحظه مى گردد 
در ردیف ثبت مشخصات خواندگان پرونده اشتباه رخ و اشــتباه از موارد سهو القم است فلذا با 
عنایت به مراتب یاد شده با اعالم ختم دادرسى بشرح ذیل مبادرت به صدور راى اصالحى مى 
نماید. دادنامه: 487- 95/9/24 راى اصالحى قاضى شورا: درخصوص اشتباه موجود در دادنامه 
شــماره 362 مورخ 95/8/10 مبنى بر از قلم افتادن نام احدى از خواندگان پرونده به نام زینت 
طباطبائیان نظر به عدم ذکر و ثبت نام خوانده خانم زینت طباطبائیان در دادنامه یاد شده و اصالح 
نام خواندگان ردیف سوم به اقارضا طباطبائیان و نام پدر خواندگان ردیف دوم الى چهار و خوانده 
ردیف پنجم به آقاسید محمود طباطبائیان از آن مستنداً به ماده 309 ق.آ.د.م رفع اشکال مى نماید 
تسلیم دادنامه اصلى بدون دادنامه اصالحى ممنوع و فاقد اعتبار است و دادنامه اصالحى از حیث 
قابلیت تجدیدنظر تابع دادنامه اصلى اســت. م الف: 1855 شکوهى قاضى شعبه ششم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/581
احضار

شماره ابالغنامه: 9510103763308569 شــماره پرونده: 9409983763300634 شماره 
بایگانی شــعبه: 940674 در پرونده کالسه 940674 شــعبه اول دادگاه عمومى بخش میمه 
حسب شکایت اولیاى دم مرحوم ناصر خانعلى، آقاى رمضان علیزاده فرزند رضا على به شماره 
شناسنامه 2916 اهل رشت که اطالعات بیشــترى از وى در دسترس نمى باشد به اتهام جعل 
و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب است، نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان مى باشد 
بدینوسیله به تجویز  ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى و به دستور دادگاه به نامبرده ابالغ مى 
گردد تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهى جهت رسیدگى و دفاع از اتهام انتسابى در این دادگاه 
حاضر شود، در غیر این صورت طبق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 1941 شعبه اول 

دادگاه عمومى بخش میمه/12/582
ابالغ نظریه کارشناسى

شــماره: 940344 ح 4 آقاى على رحمتى درخصــوص اجراى پرونده نیابــت 940344 ح 4 
دادگسترى شهرستان ایالم با عنایت به توقیف یکباب منزل مسکونى بشماره ثبتى 790/4543 
و ارزیابى توسط کارشناس رسمى جناب مهندس حیدر حیدرى بارزش کل 1/400/000/000 
ریال برآورد و تعیین گردید که حداکثر ظرف مدت 3 روز جهت رویت و اعالم نظر الزمســت 
در این واحد حاضر گردید. م الف: 3647 اجراى احکام شــعبه چهارم حقوقى دادگسترى نجف 

آباد/12/583
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان حسین على ابدالى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده 
محمدحسین افقرى به شورا ى حل اختالف شعبه ســوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 800/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/30 ساعت 5/15 
عصر تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3646 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/584
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان حسنعلى طراوت دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 20/000/000 
میلیون تومان به طرفیت خوانده خدیجه حسینى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان 

نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1386/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/02/27 ساعت 8/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3640 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف  آباد (مجتمع شماره یک)/12/585 
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان روح اله رسولى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به طرفیت خوانده محسن رضاپور 
به شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
863/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/21 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده. لذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک بار در روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتش ار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 3636 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/12/586

ابالغ وقت رسیدگى
خواهان قدرت اله بهرامى دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند و خسارت تاخیر در تادیه از 
زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل 
به طرفیت آقاى 1-مهدى شبانى خیرآبادى 2- آقاى کریمى 3- على موالیى به شوراى حل 
اختالف شعبه 5 شهرســتان امیرآباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1963/95ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/28 ســاعت 11 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان و دستور شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک بار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 
شد. م الف: 3635 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک )/12/587
حصر وراثت

على حمیدى فر داراى شناسنامه شــماره 42 به شرح دادخواست به کالســه 352/95  از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزاقلى دکمهء 
جمالوئى بشناسنامه 499 در تاریخ 1395/09/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- مالک حمیدى فر ش ش 23، 2- على حمیدى فر ش 
ش 42، 3- سارا دگمه جمالوئى ش ش 19 (فرزندان متوفى) 4-مدینه دگمه جمالوئى ش ش 
1152 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 3630 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره  یک)/12/588
حصر وراثت

اعظم یوسفیان داراى شناسنامه شــماره 1994 به شرح دادخواســت به کالسه 348/95 ش 
ح10  از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
خدیجه باقرى حاجى آبادى بشناســنامه 191 در تاریخ 87/07/04  اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس ــت به : 1- عبدالمحمود یوســفیان ش 
ش 83 ، 2- مرتضى یوســفیان ش ش 22177 (پســران متوفى) 3- اقدس یوســفیان ش 
ش 289، 4-اعظم یوســفیان ش ش 1994، 5-زهرا یوســفیان ش ش 22179، 6- محترم 
یوســفیان ش ش 22178 (دختران متوفى) 7-حسینعلى یوســفیان ش ش 22176 (همسر 
متوفى) متوفى بــه غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف: 3631 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/589
حصر وراثت

فروغ فاتح پور داراى شناسنامه شــماره 848 به شرح دادخواست به کالســه 350/95  از این 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عبدالرحیم 
کالنترى بشناســنامه 108 در تاریــخ 1395/11/10 اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى 
گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- محمدرضــا کالنترى ش ش 
201، 2- علیرضــا کالنتــرى ش ش 23، 3- احمدرضــا کالنتــرى ش ش 724 ، 4-زهرا 
کالنتــرى ش ش 139، 5-فریبا کالنترى ش ش 768 ، 6- مریــم کالنترى ش ش 2120، 
7- حمیدرضــا کالنتــرى ش ش 709 (فرزندان متوفــى) 8- فروغ فاتح پــور ش ش 848 
(همســرمتوفى) متوفى به غیر از نا مبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مــى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف: 3633 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/12/590
حصر وراثت

مرتضى ملکى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 615 به شرح دادخواست به کالسه 327/95 
ش ح10  از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رجبعلى ملکى نجف آبادى بشناسنامه 14556 در تاریخ 65/08/05  اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مصطفى ملکى نجف آبادى ش ش 
962، 2- مرتضى ملکى نجف آبادى ش ش 615 (پسران متوفى) 3- مهرى ملکى نجف آبادى 
ش ش 866 ، 4- طاهره ملکى نجف آبادى ش ش 29615، 5- زهرا ملکى نجف آبادى ش ش 
575 ، 6- زهره ملکى نجف آبادى ش ش 310 (دختران متوفى) 7-کوکب براتیه نجف آبادى 
ش ش 18640 (همسر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف : 3634 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/591
حصر وراثت

یونس سورانى داراى شناسنامه شماره 2605 به شرح دادخواســت به کالسه 357/95 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسف سورانى 
بشناســنامه 11 در تاریخ 1395/11/19 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- میثم ســورانى ش ش 1966 ،2- مســعود سورانى 
ش ش 2795، 3- یونس ســورانى ش ش 2605، 4-على ســورانى ش ش 587، 5-کبرى 
ســورانى ش ش 10  6- زهرا ســورانى ش ش 90 (فرزندان متوفى) 7-سکینه بهارلوئى ش 
ش 3184 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3637 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/12/592
فقدان سند مالکیت

شماره: 951218641232198- 1395/12/15 چون على قیصرى ملک آبادى فرزند اسماعیل 
به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شدند که 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 391/539 واقع در گلدشت نجف آباد 
بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 46 دفتر 122 ذیل ثبت 13296 و ســند مالکیت 500003 
بنام محمدحسن برومند فرزند کاظم ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند قطعى 
48619- 1368/09/30 دفترخانه 53 قهدریجــان اصفهان 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 المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشــود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 3694 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/12/708
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 یک دندانپزشــک گفــت: روش کامپوزیــت ونیر در 
دندان هایى ماننــد هیپوپالزى، دیاســیتى و یا تغییر 
رنگ هاى آبى، خاکسترى و لکه هاى سفید کاربرد دارد.
ژاله بابایى دندانپزشک با بیان اینکه افراد جهت داشتن 
دندان هاى تمیز به ترمیم آن مى پردازند، گفت: رشته 
دندانپزشــکى با موادى مانند کامپوزیت ونیر، آمالگام، 
طال و  گالس آینومر و با روش هاى متفاوت به ترمیم 

دندان مى پردازد.
وى با اعالم به اینکه از روش کامپوزیت ونیر براى ترمیم 
ترك خوردگى ها و تراشــیدگى هاى دندان نیز استفاده 
مى شود، اظهار داشت:  از روش کامپوزیت براى درمان 
عوارضى مانند دندان هاى انحرافى، فاصله غیر طبیعى 

بین دندان ها و داراى لک استفاده مى شود.
این دندانپزشــک با بیان اینکــه روش کامپوزیت ونیر 
براى بهبود اندازه،  رنــگ و ظاهر دندان ها کاربرد دارد، 
تاکید کرد: دندانپزشــک جهت کاهش درد و تســریع 
روند درمان، ریشــه دندان آســیب دیــده را بى حس 

مى کند.
وى بیان کرد: کامپوزیت ونیر با ترکیب فیلر مستحکم 
مى شود که این ماده در دندان هایى مانند هیپوپالزى، 
دیاسیتى یا تغییر رنگ هاى آبى، خاکسترى و لکه هاى 
ســفید کاربرد دارد و این روش ترکیبى خمیرى شکل 
است که به وسیله تابش نور آبى سفت و محکم مى شود.
بابایى با بیان اینکه تراشــیدن دنــدان اولین مرحله از 
روش کامپوزیت ونیر اســت، تصریح کــرد: از طریق 
شست وشوى دندان، استفاده از اســید جهت افزایش 
قدرت چسبندگى و ماده اى که مانع تحریک پالپ شود، 
خشک کردن میناى دندان، مالش باندینگ روى جداره 
حفره دندان، تابش نور به باندینگ، قرار دادن الیه الیه 
کامپوزیت، تابش نور به هر الیه کامپوزیت، شکل دادن 
و اصالح پستى و بلندى سطح کامپوزیت ونیر و پولیش 

کردن مى توان یک دندان خراب را کامپوزیت کرد.
این دندانپزشک با تاکید بر اینکه انتخاب نوع کامپوزیت 
ونیر به پزشک بستگى دارد، افزود: تشخیص نوع ماده، 
برنامه ریزى، آمادگى و قرار دادن کامپوزیت براى درمان 

دندان در سه جلسه انجام مى شود.
وى اظهار داشــت: همســطح نبودن ماده ترمیم با لبه 
دندان آسیب دیده در زمان صرف غذا و یا استفاده از نخ 

دندان براى افراد مشکل ایجاد مى کند.

آیا مى دانید که نوشیدن یک لیوان آب گوجه  فرنگى تاثیر زیادى 
در ارتقاى ســالمتى دارد. چون با این نوشــیدنى میزان زیادى 
ویتامین و موادمعدنى قوى نصیبتان مى شود که انرژى و قدرت 
کافى را براى شروع یک روز بانشاط به شما هدیه مى دهد. بدون 
شک درباره نوشیدن یک لیوان آب حاوى آب لیموترش یا خواص 
یک قاشــق روغن زیتون با چند قطره لیموترش به صورت ناشتا 
زیاد شنیده اید. اما آیا مى دانید که نوشیدن یک لیوان آب گوجه  
فرنگى نیز تاثیر زیــادى در ارتقاى ســالمتى دارد. چون با این 
نوشــیدنى میزان زیادى ویتامین و مــواد معدنى قوى نصیبتان 
مى شود که انرژى و قدرت کافى را براى شروع یک روز بانشاط 

به شما هدیه مى دهد.

تاثیر بر قلب و عروق
باید بدانید که گوجه فرنگى کمک زیادى به سالمت قلب مى کند. 
به خاطر اینکــه حاوى آنزیم ها و مواد معدنى مفیدى اســت که 
کلسترول بد خون را کاهش داده و جریان خون را بهبود مى دهد. 
در نتیجه مانع از انســداد شرائین مى شــود. یادتان باشد که آب 
گوجه فرنگى خواص فوق العاده اى براى افــراد مبتال به دیابت 
دارد. به خاطر اینکه به طور موثرى بــه کنترل قند خون کمک 

مى کند.

منبع آنتى اکسیدان هاى قوى
گوجه فرنگى حاوى آنتى اکســیدان هاى قوى است که معموال 
در چهارچوب رژیم هاى الغرى گنجانده مى شود. گوجه فرنگى 
براى تصفیه خــون و دفع ســمومى که باعث ایجــاد التهاب، 
خستگى و سنگینى در بدن مى شوند بسیار مفید است. این نگین 
سبد سبزیجات قادر است که ســوخت و سازبدن را افزایش داده 
و به چربى سوزى کمک کند. مصرف منظم آب گوجه فرنگى در 
نخستین ساعات روز به همراه یک صبحانه متنوع و کامل به شما 

کمک مى کند که روز با نشاطى را شــروع کنید. منظورمان این 
است که نمى شود براى صبحانه به یک لیوان آب گوجه فرنگى 
بسنده کرد. الزم هســت که در کنار این آب مواد غذایى حاوى 
فیبــر، پروتئین و میوه ها نیــز مصرف شــود. در این صورت به 
بدنتان این امکان را مى دهید که تمیز شــده و چربى بیشــترى

 بسوزاند.

سالحى در برابر یبوست
یبوســت را کم اهمیت ندانید. این مشــکل به ظاهر ســاده اگر 
به صورت مزمن و درمان نشده باشد باعث مشکالت جدى براى 

سالمتى خواهد بود. شما مى توانید با داشتن رژیم غذایى سالم از 
ابتداى روز به بهبود عملکرد روده هایتان کمک کنید. گنجاندن 
آب گوجه فرنگى در صبحانه کمک زیادى به مقابله با یبوســت 
مى کند. باید بدانید که این ماده غذایى مفید سرشار از فیبر است و 
مانند یک ملین مناسب عمل مى کند. در نتیجه مصرف روزانه آن 

به رفع مشکل یبوست به ویژه در خانم ها کمک زیادى مى کند.
مفید براى پوست

نوشــیدن روزانه یک لیوان آب گوجه فرنگــى بهترین درمان و 
زیباکننده پوست است. به خاطر اینکه سرشار از لیکوپن است.

 این ترکیب آنتى اکســیدانى با رادیکال هــاى آزاد مقابله کرده 

و پیرى پوســت و چین و چــروك را به تعویــق مى اندازد. آب 
گوجه فرنگى باعث سالمت و نرمى پوستتان مى شود. فراموش 
نکنید که پوست باید از درون تغذیه و ویتامین رسانى شود. عالوه 
بر این الزم اســت که روزانه کرم مرطوب کننده و ضدآفتاب نیز 

بزنید.

تقویت سیستم ایمنى بدن
امکان دارد شما هم از مشتریان دائم ترکیب آب گرم و لیموترش 
ناشتا باشــید. با این حال مى توانید هر از گاهى آب گوجه فرنگى 
را جایگزین نوشیدنى همیشــگى تان بکنید. این نوشیدنى سالم 
سیستم ایمنى بدنتان را تقویت مى کند و قدرت دفاعى بدنتان را 
در برابر بیمارى هاى عفونى، آنفلوآنزا، سرماخوردگى و غیره باال 
 K و C، A، B، D مى برد. گوجه فرنگى سرشار از ویتامین هاى
و همچنین آنتى اکسیدان هاى قوى و مواد معدنى موثرى مانند 
پتاسیم، کلسیم، فسفر، آهن، ســدیم و آرژنین است. این سبزى 
پرخاصیت حاوى ترکیبات پولیفنولیک و اسیدهاى ارگانیک سالم 
مانند اسیدسیتریک، اسیداگزالیک و اسیدمالیک است. در نتیجه 
نوشیدن یک لیوان از تمام این خواص سیستم ایمنى تان را قوى 

و شما را در برابر بیمارى ها ایمن مى سازد.

تسکین دردهاى آرتریت
اگر از آرتریت در دســت ها یا هر کدام از مفاصــل بدنتان رنج 
مى برید به آب گوجه فرنگى اعتماد کنید. این نوشــیدنى سرشار 
از ویتامین هــا و مواد معدنى اســت که قدرت تقویت سیســتم 
ایمنى بدن و پیشــگیرى از ابتال به انــواع بیمارى ها را دارد. در 
نتیجه بدنتان در برابر التهاب ها و مشــکالت مربوط به آرتریت 
قوى مى شود. یادتان باشد که باید خودتان دست به کار شوید و 
نوشیدنى خانگى خود را تهیه کنید. فقط در این صورت است که 

مى توانید از خواص طبیعى آن بهره مند شوید.

دردهاى کف پا گاهى به علت ضربه یا مشکالت دیگر 
ایجاد میشود ولى اگر این دردها بیشتر از 6 هفته ادامه 
پیدا کند باید حتما به پزشک مراجعه شود.در گذشته درد 
صبحگاهى در کف پا را نشــان آرتروز مى دانستند مگر 

اینکه خالف آن ثابت شود.

دالیل دردهاى کف پا
■ اگر درد صبحگاهى در کف پا احساس مى شود در 

وهله اول مى تواند بیمارى رماتیسم باشد.
■ اگر به هنگام راه رفتن این درد ایجاد مى شود 

ممکن است که به دلیل مبتال شدن به بیمارى خار پاشنه 
باشد یا اینکه پدیده هاى التهابى در غالف عضالت و نیام 

تاندون هاى کف پا موجب این درد شود.
■ کار کردن زیاد، التهاب میان کف پا را به دنبال دارد.

■ شکســتگى، در رفتگى، ضربه خوردن، تصادف نیز 
مى تواند باعث ایجاد درد کف پا شود.

ارتباط درد در کف پا با کمر درد
اگر بیمار همراه با درد احســاس مورمور شدن و خواب 
رفتگى داشته باشد نشان از مشــکالت در ناحیه کمر 
است. دالیل ایجاد درد در ناحیه قوزك پا نیز مى تواند به 

دلیل تحریک ریشه عصبى باشد و به علت ترشح بیش از 
حد ماده لغزنده کننده تاندون ها به کیست تبدیل شود که 
معموًال در این حالت نیاز به جراحى وجود ندارد اما ممکن 

است ظاهر آن براى فرد قابل قبول نباشد.
بیمارى هاى نقــرس، تب مالت و لوپــوس هم باعث 

التهاب مفاصل  و به دنبال آن درد کف پا مى شوند. 
اگر سابقه بیمارى نقرس در بیمار وجود دارد و به دلیل 
مصرف گوشت قرمز داراى اسید اوریک باال است این 
موضوع مى تواند باعث التهاب در مفصل وى شــود که 
سردســته بیمارى هایى که درگیرى زیادى در مفاصل 

ایجاد مى کند ”آرتریت روماتوئید“ است.
باید براى درمان دردهاى کف پا، بیمارى هاى زمینه اى 
وى بررسى شود که اگر به عنوان مثال فرد بیمارى دیابت 
دارد این بیمارى اصالح شــود.در درمان بیمارى هاى 
مربوط به کف و قوزك پا اگر فرد سابقه بیمارى زمینه اى 
دارد این موضوع باید بررسى شود تا از شدت گرفتن آن 
جلوگیرى شود؛ اگر درد بر اثر ضربه یا بر اثر فعالیت زیاد 
اتفاق افتاده باشد ممکن است با استراحت برطرف شود 
اما با تداوم درد به مدت شــش هفته فرد باید به پزشک 

مراجعه کند.

متخصص طب سنتى با بیان اینکه توصیه به نوشیدن روزانه 8 لیوان آب غلط است، گفت: نوشیدن آب فراوان، سر 
منشأ بیماریها است و دردها را به سمت خود مى کشد.

مهدى غضنفرى با تاکید بر مضر بودن نوشیدن زیاد آب اظهار کرد: نوشیدن آب فراوان به بدن ضرر وارد مى کند 
مخصوصاً اگر این آب فراوان در فصل سرما خورده شود یا  آب در زمانى مصرف شود که بدن نیاز خود به آب را از 

طریق تشنگى اعالم نکرده باشد.
وى افزود: توصیه مصرف 8 لیوان آب در طول روز، پایه علمى ندارد و براى همه مناسب نیست؛ در کتاب کافى آمده 

که افراد آب بسیار ننوشند چرا که نوشیدن آب فراوان سر منشأ بیماریها است و دردها را به سمت خود مى کشد.
این متخصص طب سنتى درباره مصرف آب در روز خاطرنشان کرد: حقیقت این است که نمى شود یک دستور 
کلى در مورد مصرف آب صادر کرد یعنى مصرف آب در روز براى هر فرد متفاوت است و هر کس به میزان نیاز 

بدن خود باید آب مصرف کند.
غضنفرى درباره باورهاى غلط مصرف آب متذکر شد: باورهاى غلطى در جامعه براى مصرف آب وجود دارد مثًال 
مصرف 8 لیوان آب در روز باعث شادابى پوست مى شود یا از یبوست جلوگیرى مى کند؛ باید بدانیم شادابى پوست 
به درستى عملکرد اعضاء داخلى وابسته است و در منابع طب سنتى آمده است که مصرف بیش از حد آب، رنگ 

صورت به تباهى مى برد.
وى با اشاره به نظرات کارشناسان طب سنتى درباره مصرف بیش از حد آب در روز ادامه داد: عملکرد صحیح اعضاء 
داخلى مثل معده، روده ها، کبد و طحال هم منوط به داشتن سبک زندگى سالم با ورزش، خوراك درست و منطقى، 

خواب مناسب، هواى سالم، آرامش روانى، دفع درست فضوالت و سموم از بدن است.
این متخصص طب سنتى ضمن رد مصرف 8 لیوان آب در روز توسط طب نوین تصریح کرد: مصرف روزانه 8 
لیوان آب توسط یافته هاى طب نوین نیز رد شده است؛ نکته دیگر اینکه منابع تامین آب بدن عالوه بر آب شرب 

به طور مستقیم، شامل خوراکیهاى دیگر نظیر میوه ها و آب آنها و ... تامین مى شود. 
محسن ناصرى؛ متخصص طب سنتى نیز درباره مصرف بیش از حد آب در روز گفت: نوشیدن آب سرد پس از 
مصرف شیرینى یا ترشى همچنین بعد از میوه هاى تر موجب فساد معده مى شود؛ بهترین وقت آشامیدن آب بعد 

از عبور غذا از معده، حدود دو ساعت پس از خوردن غذا است. 
وى دباره زمانهاى دیگرى که نباید آب نوشید خاطرنشان کرد: نوشیدن آب بعد از فعالیت بدنى، بعد از حمام، بین 
خواب و بعد از خواب مضر است و سبب کم شدن حرارت غریزى و ضعف قوا مى شود همچنین آشامیدن آب در 
حالت ناشتا به علت تهى بودن معده از غذا سبب نفوذ سریع آب به اعضاى اصلى بدن و موجب ضعف حرارت 

غریزى مى شود.
مصرف آب همراه غذا یادآور شد: از آنجا که نوشیدن آب و مایعات زیاد ناصــرى با مضر دانســتن 

همراه غذا، موجب اختالل در هضم 

غذا است که یکى از عالیم آزاردهنده آن ایجاد نفخ 
است و بهتر است بین غذا و تا دو ساعت پس از آن، آب 

نوشیده نشود یا در صورت ضرورت به کمترین مقدار ممکن 
آب نوشیده شود.

فواید نوشیدن آب گوجه  فرنگىفواید نوشیدن آب گوجه  فرنگى

توصیه به نوشیدن روزانه 8 لیوان آب غلط است

وقتى آب خوردن بد مى شود!

حالت ناشتا به علت تهى بودن معده از غذا سبب نفوذ سریع آب به اعضاى اصلى بدن و موجب ضعف حرارت 
غریزى مى شود.

مصرف آبهمراه غذا یادآور شد: از آنجا که نوشیدن آب و مایعات زیادناصــرى با مضر دانســتن
همراه غذا، موجب اختالل در هضم

غذا است که یکى از عالیم آزاردهنده آن ایجاد نفخ 
ببببببببببببببببببب آب است و بهتر است بین غذا و تا دو ساعت پس از آن،

نوشیده نشود یا در صورت ضرورت به کمترین مقدار ممکن
آب نوشیده شود.

درد مـــــداوم 
کـــــف  پـــا 
را جدى بگیرید

درده
ایجاد
پیدا ک
صبح
اینکه

آلودگى هوا، اســترس هاى مداوم، 
بدخورى یا پرخــورى، مصرف غذاهاى 
ســنگین یا بســیار پرکالرى، و على الخصوص 
خوردن غذاهاى مانده از دیگر عوامل مهم بروز سکته به 
شمار مى روند که مى توانند به آرامى ولى با تاثیر یکباره، منجر 

به سکته قلبى یا مغزى در فرد شوند.
مدیر کارگروه طب سنتى اداره بهداشــت و درمان ستاد کل نیروهاى مسلح 
کشور با اشــاره به مهمترین راهکار هاى پیشگیرى از ســکته هاى قلبى و مغزى از 

ضرورت گرم کردن پاها در شب ها خبر داد.
 ســید مهدى میر غضنفرى مدیر کارگروه طب سنتى اداره بهداشــت ودرمان ستادکل نیروهاى 
مسلح و متخصص طب ســنتى با بیان اینکه بر خالف تصور بســیارى از افراد حفظ دماى پاها مهمترین 
عامل پیشگیرى از سکته هاى قلبى و مغزى به شــمار مى رود، افزود: در هنگام شب و یا در حین استراحت هاى 
نســبتا طوالنى ،بیشــتر دماى بدن از طریق پاها از بدن بیرون مى رود که این موضوع منجر بــه کاهش دماهاى پاها 

مى شود.
وى تاکید کرد: در صورت سرد شدن پاها، تمام مواد سنگین و زائد بدن در پا تجمع مى کنند که در این هنگام کاهش دما منجر به ایجاد 
لخته هاى خونى در نواحى تحتانى پا یا ساق شده که پس از شروع تحرك و یا آغاز فعالیت هاى بدن بعد از خواب، به کنده شدن این لخته ها و 

حرکت آنها در عروق و حتى شریان ها مى انجامد، عاملى که خطر گیر کردن لخته در رگهاى اصلى قلب، مغز و یا ریه هارا به همراه دارد.
متخصص طب سنتى دانشگاه علوم پزشکى آجا، یاد آور شد: به منظور پیشگیرى از سکته، گرم نگهداشتن پاها حین استراحت و بعد از انجام فعالیت هاى مختلف 

و حتى استفاده از کرسى، میتواند با حفظ دماى بدن ، چنین خطرى را از افراد به طرز قابل مالحظه اى دور کند.
میر غضنفرى اظهار داشت : عالوه بر موارد فوق، آلودگى هوا، استرس هاى مداوم، بدخورى یا پرخورى، مصرف غذاهاى سنگین یا بسیار پرکالرى، و على الخصوص 

خوردن غذاهاى مانده از دیگر عوامل مهم بروز سکته به شمار مى روند که مى توانند به آرامى ولى با تاثیر یکباره، منجر به سکته قلبى یا مغزى در فرد شوند.
وى یادآور شد: در غذاى از شب و یا حتى چند ساعت مانده ، مواد مضرى تولید مى شود که پس از خوردن غذا و راهیابى به چرخه گردش خون مى توانند باعث  تشکیل 

لخته هاى خونى بسیار کوچک شوند.

رابطه سرد شدن پاها با سکته

رابطه سرد شدن پاها با سکته

با این روش 
دندان هاى خود را زیباتر کنید

محققان موسسه ملى بیمارى هاى دیابت، هاضمه و کلیه در آمریکا دریافتند عامل اصلى 
کاهش سریع انگیزه کنترل وزن در افراد چاق به علت کاهش گیرنده هاى عصبى دوپامین 

در مغز است.
دوپامین یک انتقال دهنده عصبى در محل اتصال نورون هاى مغزى است که در بیشتر 

مهره داران و بى مهرگان نقش فعال کنندگى دارد.
نتیجه مطالعات محققان این مرکز که در ابتدا با هدف شناسایى احساسات حیوانات در 
مواجهه با غذاهاى مختلف آغاز شده بود، مشخص کرد که دوپامین عامل اصلى تحرك در 
موش ها است و با توجه به شباهت ژنتیکى موش  به انسان احتماال کاهش گیرنده هاى این 
انتقال دهنده عصبى در انسان نیز عامل اصلى کاهش فعالیت بدنى و به دنبال آن کاهش 

انگیزه براى کنترل وزن است.
محققان براى نتیجه گیرى صحیح، موش هاى آزمایشگاهى مورد نظر را به دو گروه تقسیم 
کردند: گروه اول به مدت 18 هفته با غذاى استاندارد تغذیه شدند و در این مدت گروه دوم 

از غذاى با چربى باال تغذیه کردند.
فرایند افزایش وزن در گروه دوم از هفته دوم آغاز شــد و در هفته چهارم میزان تحرك 

و ســرعت حرکت آنان تا نصف کاهش یافت، اگرچه محققان اظهار کردند که کاهش 
تحرکات بدنى موش ها قبل از وزن گیرى کامل آغاز شــده اســت. پس از این آزمایش 
مى توان نتیجه گرفت عامل دیگرى غیر از اضافه وزن در کاهش تحرك موش هاى گروه 

دوم تاثیر دارد.
محققان پس از دریافت سرنخ تاثیر دوپامین اقدام به بررسى شش نوع ماده مختلف در 

کانال انتقال عصبى دوپامین کردند.
ســرانجام محققان دریافتند کاهش گیرنده هاى مشــخص دوپامین موسوم به D2 در 
موش هاى غیرفعال بارزتریــن فاکتور براى عدم تمایل به حرکت و ســوزاندن کالرى 

اضافى است.
پس از شناسایى عامل اصلى کنترل تحرکات بدنى، محققان با استفاده از فناورى مهندسى 

ژنتیک گیرنده هاى دوپامین D2 را در مغز موش هاى الغر کاهش دادند. 
 نتایج این مطالعه نشان داد بر خالف باور موجود دلیل کاهش فعالیت در افراد چاق به طور 
مستقیم به افزایش توده بدنى مربوط نیست، بلکه برخى از عوامل مغزى مثل دوپامین در 

روند چاقى و کاهش انگیزه الغرى موثر هستند.

چرا انگیزه براى الغرى به سرعت کمرنگ مى شود؟
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اسامى دانش آموزان ممتاز دبستان شهید بابایى 1

عرفان ماهرانى
کالس پنجم 2

على نصیرى
کالس پنجم 3

یوسف رضایى
کالس پنجم 4

محمد هادى جاللى
کالس پنجم 3

حسین احمدى
کالس ششم 1

امیر جعفرى
کالس ششم 2

مهدى زکى زاده
کالس ششم 2

امیرحسین تقیان
کالس ششم 4

ماهان مشگل گشا
کالس ششم 4

سید محمدمهدى احمدى
کالس پنجم 2

مهدى بلوچستانى
کالس پنجم 2

شایان آشتى جو
کالس پنجم 4

طاها هارون الرشید
کالس پنجم 3

مهدى عباسى
کالس پنجم 4

مهدى رحمانى
کالس پنجم 3

امیرمهدى آریایى فر
کالس ششم 1

احسان مزروعى
کالس ششم 2

محمدمهدى والیت
کالس ششم 2

مهدى توکلى
کالس ششم 3

ایلیا فرخانى
کالس ششم 4

حمید مرضیان
کالس پنجم 2

محمد پرشان ابوالحسنى
کالس پنجم 2

سید امیرمحمد مغیث
کالس پنجم 3

محمدصدرا علیرضایى
کالس پنجم 4

محمد رضایى
کالس پنجم 3

امیرعلى وهاب
کالس ششم 1

مهدى حاج کریمى
کالس ششم 1

محمدجوادنصرالهى
کالس ششم 2

محمد حسین صمدى
کالس ششم 3

صالح مزروعى
کالس ششم 4

پوریا عبدالرحیمى
کالس پنجم 2

مجتبى اله دادى
کالس پنجم 2

جواد جمالى
کالس پنجم 3

محمد نامدارى
کالس پنجم 3

امیرحسین احمدى
کالس ششم 1

محمدمتین عزیزى
کالس ششم 1

محمدسامان رمضانى
کالس ششم 2

على لطفى
کالس ششم 3

سید بهنام عقیلى
کالس ششم 4

على شضرى
کالس پنجم 2

امیرحسین صادقى
کالس پنجم 3

عرفان باقرمالیى
کالس پنجم 4

عباس احمدى
کالس پنجم 3

ابوالفضل واعظ
کالس پنجم 4

حسین میرزایى
کالس ششم 1

امیرمهدى قائدى
کالس ششم 2

مهرداد صالحى
کالس ششم 2

پرهام عاقل صفت
کالس ششم 4

مبین پیر مرادى
کالس ششم 4

علیرضا اسماعیلى
کالس پنجم 2

امیرحسین مهدى زاده
کالس پنجم 3

علیرضا صالحى
کالس پنجم 4

عرفان غالمى
کالس پنجم 2

شایان ولى پور
کالس پنجم 4

علیرضا هارون الرشید
کالس پنجم 3

نوید باقى
کالس پنجم 4

مسیح صالح
کالس پنجم 3

حسام مزروعى
کالس ششم 1

اشکان اورنگى
کالس ششم 2

مهداد سیروس فرد
کالس ششم 2

آریا فالحى
کالس ششم 4

علیرضا مزروعى
کالس ششم 4

رضا قدیرى
کالس پنجم 2

سید حسین فاطمى زاده
کالس پنجم 4

شعیا نصیرى
کالس پنجم 3

امیرمحمد مارانى
کالس ششم 1

مهران شریفى
کالس ششم 1

محمدمهدى احمدى
کالس ششم 2

محمد مهدى رحیم پور
کالس ششم 3

على ابراهیمى
کالس ششم 4

پویا بکایى
کالس پنجم 2

محمد احمدى
کالس پنجم 2

شهاب دهقانى
کالس پنجم 4

حامد عباسى
کالس پنجم 3

محمدامین متقى
کالس پنجم 4

محمد صادقى
کالس پنجم 3

امیرسجاد کرباسیان
کالس ششم 1

محمد یارى
کالس ششم 1

محمدمهدى سبحانى
کالس ششم 2

علیرضا رستمى
کالس ششم 3

سیدمهدى حسینى
کالس ششم 4

امیررضا حیدرى
کالس پنجم 2

علیرضا ماهرانى
کالس پنجم 2

پدرام ماهرانى
کالس پنجم 3

متین عبداللهى
کالس پنجم 4

محمدرضا مظفرى
کالس پنجم 3

امیر ایهامى
کالس ششم 1

محمد امین گگونانى
کالس ششم 1

سید حسین نصیرى
کالس ششم 2

على جعفرى هرندى
کالس ششم 3

سید دانیال عقیلى
کالس ششم 4

امیر بهادر جهانگیرى
کالس پنجم 2

امیرعباس دادخواه
کالس پنجم 3

ماهان آشتى جو
کالس پنجم 4

امین محمد بابایى
کالس پنجم 3

متین شفیعى علویجه
کالس پنجم 4

امیرمحمد نصرتى
کالس پنجم 4

آرمان رسولى
کالس ششم 1

محمدعادل کرمى
کالس ششم 1

حسین گلمکانى
کالس ششم 2

على باقرى
کالس ششم 3

پارسا عطاریان
کالس ششم 2

امین رجبیان
کالس ششم 3

پویا صالحى نژاد
کالس ششم 4

نیما براتى
کالس ششم 4

على مشهدى
کالس ششم 1

حسام حکیمى
کالس ششم 2

پارسا ملکوتى
کالس ششم 3

حیدر جعفرى
کالس ششم 4

محسن جنتى
کالس ششم 1

حسین بزرگ پور
کالس ششم 2

طاها هارون الرشید
کالس ششم 3

رضا مقصودى
کالس ششم 4

«پایه پنجم»

«پایه ششم»

على شیخ پور
کالس ششم 3

سامان شفیعى
کالس ششم 4


