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ماجراى سفر 20 کره اى به اصفهان 

پیام ویدئویى پسر برادر رهبر کره شمالىبازار خودروهاى وارداتى در آستانه نوروزکارى نکنید که از فوتبال دور شویدتوقف جراحى بیماران در بیمارستان هاى دولتى کذب استمگر اینجا کره شمالى است؟! بین المللاقتصادورزشاجتماعجهان نما

کارگران پلى اکریل
 مدیر کارخانه را بیرون کردند! 
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در صفحه سالمت بخوانید در صفحه حوادث بخوانید

8 عادتى که به چشم ها آسیب مى زنند!انفجار مواد محترقه جان 7 نفر را گرفت
انفجار مواد محترقــه در اردبیل جــان هفت نفر را گرفــت. در این 
حادثه هشت نفر مجروح شــدند.به گزارش میزان؛ بنا بر اعالم پلیس 
اردبیل، مقارن ســاعت 21 و 11 دقیقه جمعه شب در پى اعالم مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر وقوع یک فقره انفجار شدید منزل

 مسکونى به واسطه تهیه و تولید مواد محترقه دست ساز، غیر مجاز و 
غیر قانونى در آدرس ...

ســیگار کشــیدن، عــدم اســتفاده از عینــک آفتابى مناســب،
 بى تحرکى، عدم کنترل برخى بیمارى ها و ... جزو مواردى هســتند 
که سالمت چشــم ها را به خطر انداخته و آنها را ضعیف و آسیب پذیر

 مى کنند.
به گزارش جام جم آنالین از آنجایى که ســالمت چشم ها از اهمیت 

باالیى برخوردار است باید بیشتر مراقب باشید.
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تولید «کاله قرمزى» 
براى نوروز 96 

متوقف شد!
تهیه کننده مجموعه «کاله قرمزى» با اشاره 
به عــدم حمایت مالى ازســوى تلویزیون، از 
توقف تولید این مجموعه براى نوروز ســال 

جدید خبر داد.     
9

لزوم ارتقاى تکنیک هاى «هک رشد» در سال 2017

دستمزد 96 چقدر افزایش مى یابد؟

سودجویى دالالن با فروش بلیت هاى گرانقیمت نوروزى

برنامه هاى هفته فرهنگى اصفهان و کره جنوبى از دیروز آغاز شد
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معلمان تا 
دو سه روز دیگر 
پولدار
 مى شوند

همکارى احسان 
خواجه امیرى با 
گروه «دارکوب»
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پروژه 
احیاى این 
بازیکن 
موفق بود

 هم زمان با روز شمارى هفته هاى پایانى امسال و برگزارى جشن سراسرى بهار همدلى،شکوه مهربانى در روزهاى18، 19 و 20اسفند، 
بازهم شاهد جمعیت انبوه و گسترده خیرانى بودیم که با در دســت داشتن جعبه ها ى حاوى کیف و کفش و لباس و یا با کارت هاى 
عابر بانکى که این بار قرار بود صرف خرید لبخند کودکان نیازمند شود کنارپایگاه هاى نیکو کارى کمیته امداد در مساجد، مدارس، 
مراکز نیکو کارى و پایگاه هاى ستاد اقامه نماز آمده بودند تا بازهم حماسه اى از ایثار و عطوفت مردم این دیار را به نمایش بگذارند. 

شوق و ذوق کمک به خانواده ها یى که بى سر پناهى و زمین گیر شدن نان آور زندگیشان این روز ها شیرینى زندگى را به تلخى فقر 
برایشان به ار مغان آورده، در چشمان این پدران و مادران نیکو کار برق مى زد.  

شاید کار و بار خیلى از این مردان و زنان  خیر در این روز گار تحریم و رکود  اقتصادى خوب نچرخد و پرداخت دخل و خرج زندگى بر 
شانه هاى آنان هم سنگینى کرده، اما آنها باور دارند که خرید لباس و بر گرداندن لبخندبه یک کودك نیازمند و یتیم مى تواند خستگى 

یکسال دویدن و زحمت کشیدن را از تنشان به در کند. 
براى بسیارى ازخیرانى که حضور شان در کنار پایگاه هاى امداد حتى از سال هاى قبل هم بیش تر به چشم مى خورد،  این سئوال 

مطرح بود که کمک هاى جمع آورى شده آنان  کى و چطور قرار است در این شب عیدى به دست خانواده هاى بى بضاعت برسد. 
پس از پایان مهلت اعالم شده براى جمع آورى کمک هاى مردمى به اقشار کم بر خوردار، براى یافتن این پاسخ و سئواالت دیگرى 

که در رابطه با نحوه کمک به نیارمندان داشتیم با سکاندارکمیته امداد استان اصفهان همراه شدیم:
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان در این خصوص و با اشاره به اینکه بیش ازســه هزارپایگاه ثابت و سیارامداد براى جمع آورى 
کمک هاى مردمى در این استان مستقر شده بود،گفت: این کمک ها به منظور تامین مایحتاج او لیه زندگى اقشار آسیب پذیر  در قالب 

بن کاال در اختیار مدد جویان تحت پوشش قرار مى گیرد. 
حمیدرضا شیران با بیان اینکه در شمارش او لیه  این پایگاه ها 26میلیارد و 743میلیون ریال کمک نقدى و غیر نقدى نیک اندیشان 
استان جمع آورى شده است افزود :19میلیارد ریال از این میزان کمک شامل کمک هاى غیر نقدى خیران شامل پوشاك و سبدغذایى 

است. 
وى افزود: شهرستان هاى اصفهان، گلپایگان، کاشان،شاهین شــهر، نطنز، فریدن به ترتیب بیشترین میزان مشارکت خیران را در 

جشن نیکوکارى داشتند. 
وى با اعالم اینکه پایگاه ها و ادارات کمیته امداد تا پایان امســال آماده در یافت کمک نقدى و غیر نیکو کاران اصفهانى هســتند، 
اظهار داشت: خیران این اســتان  براى دســتگیرى خانواده هاى بى بضاعت مى توانند کمک هاى نقدى خود را به شماره حساب،

2-3091407-11-2401، شباى ir800600240101103091407002، شــماره کارت 2509-0000-7370-6063 بانک 
قرض الحسنه مهر ایران  و یا سامانه# 1*031*8877*پرداخت کنند.

حمید رضا شیران با اعالم اینکه در شمارش اولیه سال قبل 13میلیارد ریال و 384 کمک نقدى و غیر نقدى جمع آورى شده بود ،و 
در شمارش نهایى این آمار به 32میلیارد ریال رســید، افزود:پیش بینى مى شود امسال نیز حدود،36میلیارد ریال از میزان مشارکت 

خیران در طرح نیکو کارى جمع آورى شود. 
بیش از 86هزار خانوار نیازمند تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان هستند. 

کمک 26میلیارد و 500میلیون ریالى نیک اندیشان اصفهانى
 در هفته احسان و نیکو کارى

چهارباغ بعد از تکمیل
 ایستگاه متروى انقالب، پیاده راه مى شود
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به گزارش تسنیم، عباسعلى کدخدایى سخنگوى شوراى 
نگهبان پیش از ظهر دیروز در نشست خبرى در پاسخ به 
این ســئوال که آقاى الریجانى رئیس مجلس شوراى 
اسالمى در جریان بررســى الیحه برنامه ششم توسعه 
در مجلس گفته بود که گویا برخى مى ترسند که حرفى 
به شورا بزنند و یا ایرادات آن را نقد کنند، گفت: شوراى 
نگهبان مگر ترس دارد! شما که اینجا هستید مگر از ما 
مى ترسید؟ هر چه مى خواهد دل تنگت بگو. قطعاً اینطور 
نیست و همین صحبت هاى رئیس مجلس نیز دلیل بر 

این است که کسى از شوراى نگهبان نمى ترسد.
وى در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه نظر شما درباره 

اظهارات آیت ا... جنتى که گفته بود نظارت برانتخابات 
شــورا مصیبت بار است، افزود: قطعًا شــوراى نگهبان 
در بحــث انتخابات شــوراها ورود نخواهد داشــت و 
فرمایشــات آیت ا... جنتى نیز به عنوان جایگاه شوراى 
نگهبان نبــوده و در جایگاه رئیس مجلــس خبرگان 

بوده است.
ســخنگوى شــوراى نگهبان تصریح کرد: ان شاءا... 
مجلس که به عنوان ناظر انتخابات شوراهاست، تالش 
کند مقررات نظارتى را براى انتخابات شــوراها داشته 
باشــد. شــوراى نگهبان نه فرصت و نه ادعایى براى 

نظارت بر انتخابات شوراها ندارد.

سردار سرلشکر محمد على جعفرى فرمانده کل سپاه در 
یادواره شهداى جهان اسالم، «دو راهى کربال» گفت: 
خداوند وعده داده که استقامت کنندگان در مسیر حق را 

در همین دنیا پاداش دهد. 
به گزارش نامه نیوز،  وى افزود: پیروزى بر دشــمنان در 
عرصه هاى مختلف مانند توفیقات در ســوریه، آزادى 
حلب، پیروزى غزه و یمن بخشى از پاداشى است که خدا 

در این دنیا به کسانى که استقامت مى کنند، مى دهد. 
سردار جعفرى در بخش دیگرى از سخنانش اظهار داشت: 
رهبرى چندســالى و چند ماهى اســت که هشدارهایى 
مى دهند و البته خطاب به مردم نیســت چون آنها در راه 

آقا ایستاده اند، توصیه ایشان به آنهایى است که نگاه به 
بیرون دارند. 

فرمانده کل ســپاه گفت: در طول تاریخ انبیا، اســالم و 
انقالب اســالمى هرجا مقاومت کردیم و از امر رهبرى 
اطاعت نمودیم، نصرت به دنبال داشــته و هر جا ضعف 

نشان دادیم دچار شکست شدیم. 
سرلشکر جعفرى افزود: تاریخ جمهورى اسالمى پر است 
از والیت پذیرى که امروز از مرزهــاى ایران هم خارج 
شده  و امت واحده اسالمى در حال شکل گرفتن است. در 
بزرگ ترین فتنه ها مانند سال 88 هم مردم با تبعیت خود 

این پیام را در 9 دى منتقل کردند. 

ادعایى براى نظارت در 
انتخابات شوراها نداریم

رهبرى چندسالى است که 
هشدارهایى مى دهند

موافقان «نامزد پوششى» 
کلید زدند

  انتخاب| درحالى که بســیارى از چهره هاى 
نزدیک به روحانى، مخالف ایده «نامزد پوششــى» 
در کنار روحانى در انتخابات 96 هستند، اخبار واصله 
حکایت از آن دارد که گروهى دیگر از ذینفوذان دولت ، 
در تدارك کاندیداتورى سه مقام ارشد دولت یازدهم در 
انتخابات ریاست جمهورى هستند. این گروه در تالش 
اســت قاضى زاده هاشــمى وزیر بهداشت، نوبخت 
معاون برنامه ریزى رئیس جمهور و جهانگیرى معاون 
اول رئیس جمهور را براى کاندیداى ریاست جمهورى 
سال 96 قانع کنند تا در مناظرات، کنار روحانى حضور 
داشته باشند. براساس ایده «نامزد پوششى»، این سه 
مقام ارشد دولت یازدهم، پیش از برگزارى انتخابات به 
سود روحانى از صحنه کنار خواهند رفت. با این حال، 
این سه مقام بلندپایه نیز هر کدام کاندیداتورى خود را 

به «تکلیف روحانى» موکول کرده اند.

اصالح طلبان شاخص مى آیند
  ایسنا| فائــزه هاشــمى دربــاره برنامــه 
اصالح طلبان براى انتخابات شــوراهاى اســالمى 
گفت: بخش هاى استانى شورایعالى اصالحات بسیار 
فعال هستند و قرار اســت تهران براى شوراى سایر 
استان ها تصمیم گیرى نکند و هر استان و شهرستان 
کاندیداهاى خود را انتخاب کــرده و نتیجه کار را به 
شــورایعالى ارســال کنند.  باید صبر کرد و دید چه 
افرادى ثبت نام کرده و تأیید صالحیت مى شوند البته 
به نظر مى رسد خیلى از افراد شاخص اصالح طلب 

مى خواهند وارد انتخابات شوراها شوند.

ناطق نورى از بیمارستان 
مرخص شد 

والمســلمین  حجت االســالم     تابناك | 
ناطق نورى که به دلیل شکســتگى مچ دســت در 
بیمارستان شــهید بهشتى قم بسترى شــده بود، از 
بیمارستان مرخص شد.حجت االسالم  والمسلمین 
على اکبر ناطق نورى عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام که به دلیل شکستگى مچ دست در بیمارستان 
شهید بهشــتى قم بسترى شــده بود از بیمارستان 
مرخص شد.به گفته مظفرى معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشــکى قم، حجت االســالم  والمســلمین 
 ناطق نورى به دلیل زمین خوردگى از ناحیه مچ دست 

آسیب  دیده اند و مچ دست وى گچ گرفته شد.

مدیر دو تابعیتى نداریم
مصطفــى    باشگاه خبرنگاران جوان | 
پورمحمدى وزیر دادگســترى گفت: در پست هاى 
مدیریتى، فرد دو تابعیتى نداریم و نامه اى در همین 
زمینه به وزیر اطالعات تقدیم کــردم تا جواب این 
موضوع داده شــود. هم اکنون وزارت دادگســترى، 
وزارت اطالعات و قوه قضائیه پیگیر موضوع هستند و 
امیدوارم بتوانیم توضیحات کامل را به افکار  عمومى 

بدهیم
وى ادامه داد: اگر در پست هاى مدیریتى دو تابعیتى 
داشــتیم قطعًا تاکنون آنها را از ســمت خود برکنار 
مى کردیم؛ اگر هم بوده و کســى اعالم نکرده قطعًا 

جرم مرتکب شده و با آن برخورد خواهیم کرد. 

ادعاى سنگین سپاه 
علیه دولت

  تابناك | فرمانده نیروى هوافضاى سپاه طى 
سخنانى در همایش هیئت فرزندان شهداى اسالم 
اظهار داشت: موشــک ماهواره بر آماده پرواز است 
ولى از ترس آمریکا آن را داخل انبار گذاشــته اند این 
تحقیرآمیز است. ســردار امیرعلى حاجى زاده گفت: 
آیا براى ایران و ایرانى تحقیرآمیز نیســت که ایران 
با تمدن چندهزارســاله سرنوشت خود را به آمریکا با 
قدمت 250 ســال گره بزند؟وى افزود: امروز آمریکا 
و انگلیس و فرانســه در خلیج فارس رزمایش برقرار 
مى کنند ورســانه ها آن را پوشــش مى دهند اما ما 
مى ترسیم رزمایش هاى مان را رسانه اى کنیم و هیچ 

اعتراضى هم نمى کنیم.

توئیتر

   خبر آنالین | «2 روزى گوشت گران مى شود، در برنامه اخبار تلویزیون، 
خبر یک مى شود و مى رود قصابى! دیدم که خبر یک بخش اخبار رسمى تلویزیون، 
قصابى است و اینکه گوشت چقدر گران شده است. اگر ارزان شود، خبر آخر مى شود، 

البته اگر یادشان بماند.»
این اعتراض حسن روحانى است خطاب به رسانه ملى که این روزها بیش از همیشه 
انتخاباتى شده است. یک شکل تدوین شده اى از نشانه هاى مختلف که تالش دارد 
مخاطبش را به یک نتیجه برساند؛ دولت حسن روحانى آنچنان ناموفق و ناکام بوده 
که در تغییر و جایگزینى اش تردید نباید کرد. نشانه ها آنچنان زیادند و اعتراضات 

آنچنان باال گرفته که دیگر چندان جاى تکذیب هم نمانده است.
نکته اما اینجاست که این تصویرسازى فقط در حد معیشت و زندگى اقتصادى مردم 
خالصه نشده است. به نظر مى رسد بعد از آن پروژه تصویرسازى، پروژه دیگرى 
تحت عنوان چهره سازى انتخاباتى آغاز شده است. نامزدهاى احتمالى انتخابات یک 
به یک براى حضور در برنامه هاى صداوسیما راهى شبکه هاى رسانه ملى مى شوند 

و آنتن این رسانه در اختیار آنها قرار مى گیرد.
گویى شکل دهى به باور عمومى در مورد عملکرد دولت از یک سو و  چهره سازى 
از مخالفان براى تصمیم گیرى در روز انتخابات دستور کار این روزهاى مدیران 

ساختمان شیشه اى شده است.

این دولت، چگونه دولتى است ؟
کانال هاى تلویزیون را که باال و پایین کنیم و موج شبکه هاى رادیو را که تغییر دهیم 
بال استثنا مى توان برنامه هایى را یافت که نسبت به وضعیت اجتماعى، اقتصادى و 
فرهنگى از دولت انتقاد مى شود. از برنامه هاى گفتگو محور تا باکس هاى خبرى. تو 
گویى دولتى بر سر کار نیست و مردم شرایطى همچون کشور کره شمالى را پشت 

سر مى گذارند.
آمارهاى دولت به ســرعت زیر سئوال مى رود، کاســتى ها پررنگ تر از همیشه 
مى شود و کمبودها نیاز آنى و فورى جامعه نشان داده مى شود. این نوع تصویرسازى 
از دولت مستقر در حالى صورت مى گیرد که در زمان دولت قبل، در بدترین شرایطى 
که محمود احمدى نژاد براى بازار و بورس و ارز و طــال به وجود آورده بود خبرى 
از این نوع گزارش ها و بسته هاى خبرى در رســانه ملى نبود و کسانى که تصور 
مى کردند شرایط واقعى به جامعه از سوى رسانه ملى نشان داده شود متهم مى شدند 

که دنبال سیاه نمایى هستند.
اما فاز دوم این ماجرا به نظر مهمتر هم مى رسد. شبکه ها را که تغییر مى دهیم و 
کانال ها را که جابه جا مى کنیم چهره هاى متعددى از خیل پر تعداد اصولگرایان 
که نامشــان به عنوان نامزد احتمالى مطرح است را مشــاهده مى کنیم که در 
برنامه هاى مختلف به ابراز نظر مى پردازند. یک تنه به مصاف دولت مى روند و در 

شرایط مونولوگ به نقد کابینه و شرایط دوران مى پردازند. در مقابل اما وقتى مذاکره 
کننده ارشد و معاون وزیر خارجه بنا دارد براى توضیح درباره تحوالت راهى رسانه 
ملى شود به یکباره برنامه او را لغو کرده و مى گویند اجراى مونولوگ ممنوع است و 

یک منتقد آتشین باید مقابل او بنشیند.
شــیب ماجرا آنچنان زیاد شده اســت که حتى چهره هایى از اصولگرایان نیز به 
اعتراض نســبت به وضع موجود پرداخته اند. درتازه تریــن واکنش در این مورد 
محمدرضا باهنر که براى حضور در یک برنامه به صدا و سیما رفته بود نسبت به 
این رفتار انتخاباتى جانبدارانه واکنش نشان داد. در این برنامه کلیپى درباره فعالیت 
«جمنا» و برخى نامزدهاى احتمالى اصولگرایان براى انتخابات ریاست جمهورى 
پخش و با وجود پخش تصاویر برخى از این افراد، تنها بر چهار چهره تأکید ویژه شد. 
محمدرضا باهنر پس از پخش این کلیپ انتقاد کرد و گفت: «گویا رسانه ملى و شبکه 

افق و برنامه جهان  آرا نامزدهاى خود را نیز انتخاب کرده اند و از االن از آنها حمایت 
مى کنند. بهتر است صداوسیما در این موارد بهتر عمل کند.»

به هر روى به نظر مى رسد در رابطه با این رویه رسانه ملى مى توان چند نکته را 
در نظر گرفت؛ از یک سو ارائه تصویر تیره و تار از وضعیت اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى کشور قبل از اینکه به ضرر دولت مستقر تمام شود، نوعى کارنامه سازى 
مستند منفى براى نظام محسوب مى شــود و حتماً عواقب آن براى کشور بسیار 

منفى خواهد بود.
در کنار این موضوع نباید فراموش کرد که در اختیار قرار دادن نابرابر آنتن تلویزیون 
به نامزدهاى احتمالى یک جناح،  معموًال نتیجه منفى داده و سرانجامش آنگونه 
نبوده که طراحان آن تصور مى کرده اند. به نظر مى رســد رسانه ملى باید به وجه 

ملى خود بازگردد.

 باستان شناسان آثار مهمى را در بخش شرقى موصل که 
چند ماه پیش از دست داعش آزاد شده، کشف نموده اند.
به گزارش پارســینه به نقل از «رویترز»، کارشناسان 
مى گویند که از مدت ها پیش اطالعاتى درباره کاخ به 
جاى مانده از دوران «اســرحدون» پادشاه آشور در زیر 
مقبره یونس پیامبر(ع) که حاوى گنجینه هاى طالیى و 

آثار باستانى بوده، در اختیار داشتند.
به گفته کارشناســان، تروریســت هاى داعش هنگام 

منفجر کردن مســجد یونس پیامبر(ع)، حفارى هایى 
انجام داده و اتفاقًا این گنجینه و آثار باستانى را یافتند.

آنها مى گویند «این کاخ حاوى نوشته ها، آثار باستانى 
و گنجینه هــاى طالیى متعلق به ســده هفتم پیش از 
میالد بوده و یکى از مهمترین کاخ هاى دوران آشوریان 
شمرده مى شــود، جایى که کشــف آن نیز پیشرفت 
چشــمگیرى در زمینه اطالعات تاریخى مبهم دوران 

مذکور به دنبال خواهد داشت» .

 بهار| حمید بقایى معاون احمدى نژاد در دوران 
ریاست جمهورى که این روزها براى کاندیداتورى اعالم 
آمادگى کرده است، مى گوید که اگر رئیس جمهور شود 

به برجام پایبند خواهد بود.
بقایى بر خالف شعارهاى چند ســاله تیم احمدى نژاد 
علیه مذاکرات هسته اى، توافق و برجام، حاال در پاسخ 
به پرسشى تلگرامى که «بعد از پیروزى در قبال برجام 
چه رویکردى خواهید داشــت؟» ضمــن نقدى به آن، 
اما تأکید کرد که بــه اجراى آن پایبنــد خواهد بود. او 
نوشــته اســت: «در مورد برجام باید دو نکته مهم را از 
هم تفکیک کرد:  1- برجام بــه تأیید دولت، مجلس و

 مقام معظم رهبرى رسیده است و اکنون علیرغم وجود 

نقدهاى جدى محتوایى و رویه اى به آن، به عنوان یک 
سند بین المللى شناخته شــده و پایبندى به آن اجتناب 
ناپذیر است. لذا همانطور که رهبر معظم انقالب تصریح 
کرده اند جمهورى اسالمى ایران، مادام که طرف دیگر 
آن را نقض نکند بر آن پایبند اســت. لذا اینجانب نیز بر 
اجراى مفاد آن پایبند خواهم بــود و وظیفه اصلی خود 
را در صورت پیروزي در انتخابات ریاســت جمهوري، 
پیگیري دقیق و مطالبه کامل تعهدات طرف هاي غربی 
که در بـــرجام به عهده گرفته اند می دانم. 2- بـرجام 
قادر نبوده است منویات ملت ایران را تأمین کند. انتظار 
بحق مردم این بوده اســت که برجام تحریم هاى بین 
المللى و به ویژه تحریم هاى یکجانبه اعمالى آمریکا (که 

مصداق بارز و بـرجسته قلدرى، اجحاف و تضییع حقوق 
ملت ایران و نیز طرف هاى همکارى هاى اقتصادى و 
بازرگانى با ایران است) را لغو نماید. این انتظار برآورده 
نشد و تمدید ده ســاله جدید تحریم ها (آن هم پس از 
تصویب برجــام) و عدم پیگیرى حقوقى دولت نشــان 
مى دهد که انتظار از برجام براى حل مشــکالت کشور 

منطقى نیست.»
بقایى بــه برداشــته شــدن تحریم هاى هســته اى 
پس از بـــرجام اشاره نکرده اســت؛ تحریم هایى که 
در دولت احمدى نژاد و در زمان ســال هــا مذاکرات 
هســته اى آن دوران ســعید جلیلى به ایران تحمیل

 شد.

تصویر سازى هاى تیره و تار صدا و سیما از دولت

مگر اینجا کره شمالى است؟!

مشکل برجام برطرف شد!

 بقایى: پایبندم
   نامه نیوز | اگر تا پیش از ایــن خبر نامزدى 
ابراهیم رئیسى، رسمى و غیر رسمى تکذیب مى شد حاال 
این روزها خبر عدم نامزدى و نهى اوست که بالفاصله و 
در سریع ترین زمان ممکن تکذیب مى شود. او چمدان 
ســفرش را بســته، به تازگى براى حضور در اجالس 
خبرگان در تهران به سر مى برد، حاال به اهواز رفته براى 

حضور در مناطق عملیاتى.
یک کمپین هم توســط هواداران او به راه افتاده است 
کمپینى که نامش این است: «دعوت از آیت ا... رئیسى». 
در این کمپین که کانال تلگرامى هم دارد براى او از نقاط 
مختلف کشور امضا جمع مى شود، تصاویر زنده از آخرین 

تحرکات، سخنرانى ها و دیدارهاى او منتشر مى شود. 
یک نکته مهم در مورد ابراهیم رئیســى تغییر نوع اخبار 
درباره نامزدى اوست. چند روزى است که شرایط تغییر 
کرده است. همین چند وقت پیش هنوز ساعتى از اجماع 
اصولگرایــان روى یک نام جدید بــراى کاندیداتورى 
انتخابات ریاست جمهورى نگذشته بود که تکذیب شد. 
خوراکیان رئیس دفتر تولیت آستان قدس رضوى درباره 
اخبار انتشــار یافته پیرامون نامزدى آیت ا... رئیسى در 
انتخابات ریاســت جمهورى توضیحاتى ارائه کرد. وى 
گفت:آیت ا... رئیســى عمل به حکم هفت بندى رهبر 
معظم انقالب و خدمت به محرومین را باالترین افتخار 
خود مى دانند. خوراکیان با اشاره به گفتگویش با تولیت 

آستان قدس گفت: ایشــان با صراحت اشاره کردند که 
خدمت به حضرت ثامن الحجج علیه السالم، نیازمندان، 
زوار و مجاوران حضرتشــان را واالترین مقام و توفیق 
مى دانند. آیت ا... رئیسى ضمن ارج نهادن به ابراز محبت 
گروه هاى مختلف از مردم و نخبگان تأکید داشتند که 
اهتمام ایشان به اجراى مأموریت هاى محوله از سوى 

رهبر معظم انقالب در این آستان رفیع است.
حاال اما شــرایط به گونه اى دیگر شــده است. غروب 
چهارشنبه هفته گذشته انتشار یک مصاحبه از ابراهیم 
رئیســى که عدم تمایل او را به نامزدى نشان مى داد با 
واکنش هایى گسترده مواجه شــد. به فاصله اندکى از 
انتشــار این خبر، خبرگزارى صداوســیما مصاحبه این 
خبرگزارى با آیت ا... رئیسى تولیت آستان قدس رضوى 
درباره انتخابــات را تکذیب کرد. همزمــان در کانال 
تلگرامى منسوب به او هم آمده بود: «منابع آگاه و موثق 
هم اکنون به ما اطالع دادند که  آیت ا... رئیســى اساسًا 
چنین مصاحبه اى انجام نداده اند و ایشان سلبًا و ایجابًا 
هیچ صحبتى درباره حضور یا عدم حضور در انتخابات 
نکرده اند. افزون بر این مسئله گفتگوى بدون دوربین با 

خبرنگاران درباره خادم الرضا بودن نیز صحت ندارد.»
به نظر مى رســد ابراهیم رئ یسى درگیر چندان تردیدى 
براى ورود به انتخابات 96 ندارد. آیا او در نهایت رقیب 

حسن روحانى خواهد شد؟

دومین هواپیماى ایرباس خریدارى شده که از مدل 330 
سرى 200 است و ساعت 3 بامداد جمعه به وقت محلى 
فرودگاه «تولوز» فرانسه را به مقصد ایران ترك کرده بود 
با شماره پرواز هماى 700، ســاعت8 و 57 دقیقه صبح 

شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست.
به گزارش آفتاب نیوز، ایــن هواپیما داراى 238 صندلى 
شــامل 32 صندلــى بیزینــس کالس و 206 صندلى 
اکونومى کالس اســت و براى مسافت هاى دور کاربرد 
دارد. دراین هواپیما کادر پــروازى «ایران ایر» و فرهاد 
پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى 
ایران و اصغر فخریه کاشان مشاور وزیر راه وشهرسازى 

در امور بین الملل حضور داشتند.
با لغو تحریم هاى ظالمانه علیه جمهورى اسالمى ایران 
و امضاى قرارداد خرید 200 فروند هواپیماى جدید براى 
شرکت هواپیمایى جمهورى اســالمى ایران، نوسازى 
ناوگان هوایى ایران وارد عرصه جدیدى شــد. نخستین 
فروند هواپیماى ایرباس از نوع 321 عصر روز پنج شنبه 
بیست وســوم دى ماه 1395 وارد ناوگان هوایى «ایران 
ایر» شد و پروازهاى خود را در مسیرهاى داخلى و خارجى 

آغاز کرد.
فرودگاه مهرآباد دیروز در حالى شــاهد ورود نخستین 

فروند از هواپیماهاى ایرباس با مــدل 330 بودکه روز 
جمعه در شهر تولوز فرانســه به طور رسمى به خلبانان 
و کادر پروازى «ایران ایر» تحویل داده شد تا در آستانه 
نوروز 1396 هموطنــان بتوانند با آرامــش و اطمینان 

بیشترى سفرهایى هوایى را انجام دهند.
در مجمــوع شــرکت هواپیماى جمهورى اســالمى 
ایران قــرارداد خرید صــد فروند هواپیما را با شــرکت 
اروپایى ایرباس و 80 فروند را با شــرکت هواپیماسازى 

آمریکایــى بوئینگ امضا کــرده و قــرارداد خرید 20 
فروند هواپیمــاى 70 نفره نیز با شــرکت ATR یکى 
از شــرکت هاى زیر مجموعه ایرباس به زودى نهایى 

مى شود.
جایگاه صنعــت هوانوردى ایــران در منطقه با امضاى 
قرارداد خرید بیش از 200 فروند هواپیماى مســافرى 
دور، متوسط و کوتاه برد با بیش از50 هزار صندلى جدید 

ارتقا مى یابد.

برخى از تاریخ آشور از زیر خاك بیرون آمد

داعش باعث کشف آثار2700 ساله شد!

 دومین ایرباس 330 ایران ایر درفرودگاه مهرآباد به زمین نشست

آغاز سفرهاى استانى ابراهیم رئیسى

نامزدِ زیرپوستى اصولگرایان، فاز انتخاباتى گرفت

براساس کتابی که یکی از نویسندگان مصري منتشر کرد 
سید جمال الدین اسد آبادي به سبب بدگمان شدن سلطان 
عبدالحمید به وي و انجام عمل جراحی نادرست جان خود را 

از دست داده است .
به گزارش آریا، «یوم السابع» در گزارشی نوشت: پس از آنکه 
بیماري سرطان در دهان جمال الدین افغانی(سید جمال الدین 
اسد آبادي) مشاهده شد، سلطان عبدالحمید سلطان عثمانی 
به «قمبو زاده اسکندر پاشا» جراح ارشد کاخ سلطان دستور 
داد فوري وي را عمل کند اما وي بالفاصله چند روز پس از 

انجام این عمل جراحی در گذشت. 
 مردم درباره داستان این سرطان می گویند علت این بیماري 
سلطان بود که بر سید خشم گرفت. بنابراین گفته شده است 
که عمل جراحی درست انجام نشد و بیمار در روز نهم مارس 

در سال 1897 در گذشت. 
سید جمال الدین در آستانه پایتخت دولت عثمانی از اواخر 
سال 1892 ساکن بود. وي از لندن به اصرار شدید سلطان 
عبدالحمید به آنجا رفــت. به گفته «الرافعی» : ســلطان 
عبدالحمید براي وي 75 لیره عثمانی مقرري ماهیانه تعیین 

کرد اما پس از مدتی شاه به وي بدگمان شد.
 به نوشــته «الرافعی» علت این بدگمانــی ادامه حمالت 
جمال الدین ضد ناصرالدین شاه بود. سفیر ایران نزد سلطان 
عبدالحمید شکایت کرد و سلطان نیز از وي خواست از این 
حمالت دست بکشــد اما ناصرالدین شاه در سال 1896 در 
گذشت و شک سلطان عثمانی بیشتر شد. براین اساس که 
افغانی تحریک کننده انجام این جنایت بود. پس از آن سلطان 
عثمانی دستور داد وي (سید جمال الدین اسد آبادي) به شدت 
زیر نظر قرار گرفته شود و هیچکس با وي در تماس نباشد جز 

زمانی که سلطان دستور بدهد. 
امیر ارسالن نوشته است «الون استروراج» شرق شناس به 
وي گفته است دوست افغانی بود و پس از عمل جراحی وي را 
مالقات کرد و از وي خواست یک جراح فرانسوي مستقل و 

پاکدل بیاید عمل جراحی را بررسی کند. 
وي دکتر «الردي» را فرســتاد که پی برد عمل جراحی به 
درستی انجام نشد و و مراقبت ها و پاکسازي هاي الزم پس 
از عمل جراحی انجام نشد و بیمار به همین سبب درگذشت. 
وي افزود : دولت عثمانی دستور داد مدارك و هر چیزي که از 
جمال الدین باقی مانده توقیف شود و دستور داد بدون انجام 
هیچگونه مراسمی جسد وي در مقبره مشایخ در نزدیکی 

«نشان طاش» دفن گردد.

روایتی از نحوه مرگ مبهم 
سید جمال الدین اسد آبادي
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رئیس پلیس راهور ناجا بــا اعالم آماده بــاش بیش از 
ده میلیــون همیــار پلیــس در نــوروز 96 گفــت: 
22 اســفندماه(امروز) آماده باش همیاران پلیس برگزار 

مى شود.
ســردار تقى مهرى در گفتگو با مهر، درباره برنامه هاى 
پلیس راهور در طرح نوروزى 96 اظهار داشــت: امسال 
 1 شرایط متفاوتى را شاهدیم، چرا که تا پایان بهمن ماه 5
میلیون نفر گواهینامه گرفتنــد، یک میلیون و 700 هزار 
وسیله نقلیه جدید شماره گذارى شده که یک میلیون و 

200 هزار آن خودرو و 480 هزار آن موتورسیکلت است.
وى با اعالم اینکه رزمایش طرح نوروزى پلیس راهور از 

24 اسفند ماه آغاز مى شود، گفت: این مانور طبق سنوات 
گذشته در ضلع جنوبى مرقد امام خمینى (ره) و با همکارى 
کلیه دستگاه هاى امدادى برگزار مى شود. همچنین طرح 
نوروزى پلیس راهور از 25 اسفند 95 تا پایان 14 فروردین 

96 در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.
ســردار مهرى بــا اعالم اینکــه در حــال حاضر بیش 
از ده میلیــون همیــار پلیــس در کشــور وجــود دارد 
افــزود: همزمان بــا طرح نــوروزى پلیس راهــور، ده 
میلیــون همیار پلیــس در کلیــه مقاطــع تحصیلى، 
پلیس راهــور را در اجراى طــرح نــوروزى، همیارى

 مى کنند.

مدیرکل برنامه و بودجــه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
امیدواریم بتوانیم در دو ســه روز آینده همه حق التدریس 
معلمان آزاد، حقوق ســرباز معلمان و نیروهاى قراردادى و 
همچنین بخشى از حق التدریس نیروهاى آزاد را پرداخت 

کنیم.
به گزارش فارس،  منصور مجاورى اظهار داشــت: حقوق 
 سربازمعلمان را تا دى ماه پرداخت کردیم و در همین هفته 

مابقى حقوق سرباز معلمان پرداخت مى شود.
وى در خصــوص پرداخت معوقات فرهنگیــان در برنامه 
پرسشگر، گفت: با توجه به اینکه تخصیص ها در اوایل اسفند 
ماه دریافت شــده بود و با توجه به تأکیدات دولت مبنى بر 

پرداخت تمام حقوق و مزایاى کارکنان، تا پنج شنبه گذشته 
موفق شدیم تمام حقوق، عیدى و بدهى کارکنان رسمى را 

پرداخت کنیم.
مدیرکل برنامه و بودجــه وزارت آمــوزش و پرورش در 
خصوص افزایش حقوق ششصد هفتصد هزار تومانى براى 
فرهنگیان در سال آینده، بیان داشت: در یکى از احکام برنامه 
ششم توســعه، اســتقرار نظام پرداخت حقوق فرهنگیان 
است که پس از ابالغ برنامه ششم باید نسبت به تدوین و 
تصویب استقرار این نظام اقدام کنیم. وى اضافه کرد: شاید 
استقرار این نظام به سال آینده نرسد و در سال هاى بعدى 

انجام شود.

معلمان تا دو سه روز دیگر 
پولدار مى شوند

آماده باش 10 میلیون 
همیار پلیس از امروز

سدهاى آدمکش 
پدرعلم کویرشناسى ایران با انتقاد از اینکه متأسفانه 
طرفداران محیط زیست در مملکت ما هنوز تعریفى 
از محیط زیست را نمى دانند، بیان کرد: محیط زیست 
فقط تاالب و ریزگرد و آلودگى هوا نیست بلکه محیط 
زیست به قســمتى از خاك، آب و هوا که زیستگاه 

موجودات زنده است، گفته مى شود.
پرویــز کردوانى اظهارداشــت: برخــى اعالم مى 
کنند که در دنیا ســدها را از بین مــى برند و خراب 
مى کنند این درحالى است که در کشورى هم چون 
آمریکا عنوان شــده که دیگر ســدى نباید ساخته 

شود.
وى اضافه کــرد: اگر بعضى از افــراد مخالف وجود 
ســدها هســتند دریچه هاى آنهــا را بــاز نکنند 
نه اینکه بــه دنبال خــراب کردن و نابــودى آنها 

باشند.
کردوانى با اعالم این نکته که 30 متر از َسرسدهاى 
خاکى باید خالى نگه داشته شود تا در موقع بارندگى 
و باالآمدن آب سدها، شاهد سرریزشدن آنها و ایجاد 
خسارات نباشیم،افزود: نظریه جدید من این است که 
ســدهاى ایران با وضعیتى که امروز دارند در آینده 

آدمکش خواهند بود. 

معلمان ناراضى 
عضو کمیســیون آموزش مجلس گفت: معلمان به 
علت مشــکالت اقتصادى در حال حاضر ناراضى 
هستند و حقوقشان در مقایسه با دیگر وزارتخانه ها 
متفاوت اســت و کفایت آنها را نمى کنــد؛ این در 
شرایطى است که سابقه کار و سطح تحصیالت در 

آنها یکى است.
محمد قمى متذکر شــد: معلم رضایت شغلى ندارد 
تا بتواند در تعلیم و تربیت موفق باشد و باید دولت و 

مجلس به آن توجه داشته باشد.
وى در خصوص «عــدم توزیع ســرانه مدارس»، 
خاطر نشــان کرد: ســرانه آموزش و پرورش براى 
هر دانش آمــوزى که در مدرســه تحصیل مى کند، 
بابت هزینه هاى مختلف مانند برق، گاز و وســایل 
کمک آموزشــى، حقوق مادى و معنــوى معلمان 
در مجمــوع عددى اســت که به ایــن موضوعات 
اختصاص پیدا مى کند که ایــن هزینه ها با توجه با 
افزایــش قیمت ها، مدارس را با مشــکالتى مواجه 
مى کند و این موضوع به ذهن متبادر مى شــود که 
منظور این است دانش آموزان به مدارس غیردولتى

 بروند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: این در 
حالى است که طبق اصل 30 قانون اساسى آموزش 
و پرورش تا پایان دوره متوسطه رایگان است اما باید 
راه هایى پیدا شود که سرانه دانش آموزان متناسب با 
افزایش قیمت ها، افزایش پیدا کند تا مدیران مدارس 

بتوانند پاسخگو باشند.

صبر در فقر 
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد امام 
خمینى(ره) بر تأثیر صبر و گذشت در کاهش جرائم 
و آســیب هاى اجتماعى و همچنیــن جلوگیرى از 

گسترش فقر تأکید کرد.
فاطمــه رهبــر اظهــار داشــت: ایجــاد، تعمیق 
و گســترش فقر در هر جامعه به طــور قطع رابطه 
مستقیم و دوســویه اى با میزان کّمى و کیفى جرائم 
و آســیب هاى اجتماعى دارد و بر این اســاس هر 
کدام از آنها مى تواند مولد و یــا محرك دیگرى نیز

 باشد.
وى ادامــه داد: در این مســیر شــکى نیســت که 
اصلى ترین راه و رویکرد براى پیشــگیرى از وقوع 
و بروز جرائم و آســیب هاى اجتماعى، نــه صرفًا با 
اقدامــات امنیتــى، نظامــى و برخــورد قهرى و 
ســخت افزارى محض بلکه با تکیه بر فرهنگسازى 
پیشــگیرانه و مبتنى بــر خودکنترلــى امکانپذیر 
خواهد بود که بهترین شــیوه بــراى گام نهادن در 
این مسیر، تأســى و پیروى از فرامین، سفارشات و 
توصیه هاى اخالقى و ســنت هاى حســنه در دین 
مبین اسالم است که در واقع نشان دهنده راه رسیدن 
به ســعادت در دنیا و آخــرت و راه تعالــى و کمال

 است.

چرك نویس

وزیر بهداشت گفت: هیچگونه جراحى در بیمارستان هاى 
دولتى براى بیماران متوقف نشده است.

سید حسن قاضى زاده هاشمى در گفتگو با ایلنا، در پاسخ 
به این سئوال که چقدر در دوره وزارت شما کلینیک هاى 
زیبایى افزایش پیدا کرده اســت؟ اظهار داشت: ما در این 
وزارتخانه اجازه جدیدى براى کلینیک هاى زیبایى صادر 
نکرده ایم اما کسانى که متخصصان این رشته هستند مثل 
جراحان پالستیک و زیبایى و متخصصان پوست و مو همه 

در قالب قانون مى توانند مطب و کلینیک داشته باشند.
وى افزود: مســلمًا این کلینیک ها افزایش داشته است. 
دلیل آن هم اوًال نیاز جامعــه و ثانیاً فارغ التحصیالن این 
رشته ها ست. اما سئوال من این است که آیا اگر ما کلینیک 

زیبایى داشته باشیم امر بدى است؟ قطعاً داشتن کلینیک 
زیبایى امر بدى نیست اما اگر این کلینیک ها تخلف بکنند و 

با آنها برخورد نشود این مسئله بد است.
وزیر بهداشت در واکنش به خبرى مبنى بر اینکه جراحى 
بیماران در بیمارســتان هاى دولتى متوقف شده و وزارت 
بهداشت حاضر به فروش سهام هزار میلیاردى پاالیشگاه 
نفت اصفهان نیست،گفت: این جزو حواشى است که برخى 
براى حوزه سالمت درست مى کنند. من هم در این مورد 
نیازى به توضیح نمى بینم. تصور من این است که همه اینها 
حاشیه است و بهتر است که به این مسائل ورود پیدا نکنیم. 
هیچگونه جراحى در بیمارستان هاى دولتى براى بیماران 

متوقف نشده است.

مرد 40 ساله اى که با حمله یوزپلنگ در یکى از روستاهاى 
الموت دچار جراحاتى در ناحیه ســر، گردن و دست شده 
بود، توســط تیم درمانى این مرکز درمان شد و از مرگ 

حتمى نجات یافت.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى قزوین، 
عابدینى پرستار بخش آى سى یو مرکز آموزشى- درمانى 
شهید رجایى قزوین اظهار داشــت: مرد 40 ساله اى که 
با حمله یوزپلنــگ در یکى از روســتاهاى الموت دچار 
جراحاتى در ناحیه سر، گردن و دست شده بود، توسط تیم 
درمانى این مرکز درمان شد و از مرگ حتمى نجات یافت.

عابدینى خاطرنشــان کرد: بیمار بعد از حمله یوز ایرانى، 
بر اثر ضربه وارده، بیهوش شده بود و زخم هاى عمیق در 
سر و دست بیمار، آثار گاز گرفتن وى توسط دندان هاى 

یوزپلنگ را نشان مى داد.
بنا بر اظهارات پرستار بخش آى سى یو مرکز آموزشى- 
درمانى شهید رجایى قزوین، بعد از پذیرش بیمار، اقدامات 

درمانى در اورژانس و بخش مراقبت هاى ویژه توسط تیم 
پزشکى و پرستارى آغاز شد و مصدوم توانست سالمتى 

خود را بعد از چند روز بسترى شدن به دست آورد.
وى افزود: بیمار بعد از ده  روز بسترى، با وضعیت مطلوب 

مرخص شد.

سرپرست ســازمان حج و زیارت از ادامه مذاکرات حج 
تمتع با مسئوالن حج عربســتان خبر داد و گفت: نتایج 
همچنان کامًال روشن و ملموس نشده و هنوز در تمامى 
موارد به جمع بنــدى هاى الزم نرســیده ایم بنابراین 
رسانه اى کردن بى موقع مســائل هم، همیشه به حل 

مشکل کمک نمى کند.
به گزارش تســنیم، حمید محمدى در تشریح آخرین 
وضعیت و نتایج مذاکرات حج تمتع 96 اظهار داشــت: 
همان گونه که قبًال اعالم شــد، مذاکــرات با وزارت 
حج عربستان بر ســر موضوعات باقیمانده همچنان در 
جریان اســت بنابر این اجازه دهید نتیجه کار به موقع 

خود، تشریح شود.
وى در مورد فاجعــه منا که یکــى از محورهاى اصلى 
مذاکرات حج بوده و اینکه چرا تاکنون جزئیاتى نسبت به 
آن منتشر نشده است، تصریح کرد: همانطور که همواره 
اعالم شده موضوع شــهداى منا از دغدغه هاى اصلى 
همه مسئوالن و خانواده محترم شهدا بوده که همیشه با 

جدیت پیگیرى شده است. 
سرپرست ســازمان حج و زیارت افزود: به دلیل اهمیت 
موضوع، در نامه نخســتى که به عربستان ارسال شد و 
در آن رئوس مطالبات جمهورى اسالمى ایران مطرح 
و تصریح شد، موضوع شــهداى منا و مسجدالحرام به 

عنوان یک محور اصلى مورد تأکید قرار گرفت.
محمدى ادامه داد: بر همین مبنا هم هیئت مذاکره کننده 

به عنوان امین خانواده معزز شهداى منا، موضوع منا را 
به عنوان یکى از مباحث اصلــى در مذاکرات با جدیت 
پیگیرى کرده است؛ اینکه تاکنون در خبرها به جزئیات 
آن پرداخته نشده، طبیعى و واضح است چرا که مذاکرات 
همچنان ادامــه دارد و نتایج آن هنوز کامًال روشــن و 

ملموس نشده است.
وى تصریح کرد: هنوز در تمامى موارد به جمع بندى هاى 
الزم نرسیده ایم و رســانه اى کردن بى موقع مسائل هم، 
همیشه به حل مشــکل کمک نمى کند بنابراین به طور 
طبیعى و منطقى، اطالع رسانى در این خصوص به روشن تر 
شدن نتایج مذاکرات و دستیابى به جمع بندى هاى الزم 

موکول شده است.
سرپرســت ســازمان حج و زیارت همچنین درکنگره 
مسئوالن وزارت ارشاد اظهار داشت: یک میلیون و 343 
هزار و 515 نفر در انتظار اعزام به حج هســتند و تالش 
براى اخذ سهمیه 80 هزار نفرى که در سال 94، شصت 

هزار نفر بود مدنظر است.
محمدى گفت: توجــه جدى به بخــش خصوصى در 
حوزه حج و زیارت،  واســپارى بخشــى از کار به دفاتر 
زیارتى، حضور جدى دفاتر زیارتى در امر اعزام از طریق 
شــرکت هاى مرکزى، افزایش اعزام زائــر به عتبات، 
توسعه و ترویج اســالم، توجه بیشــتر مردم به عتبات 
بعد از تعلیق عمره، از جمله سیاســت هاى سازمان حج 

و زیارت است.

مذاکرات حج تمتع 96 همچنان ادامه دارد
سرپرست سازمان حج و زیارت: هنوز به جمع بندى نرسیده ایم

توقف جراحى بیماران در 
بیمارستان هاى دولتى کذب است

سرپرست اداره پیشگیرى از جرائم سایبرى پلیس فتا ناجا 
گفت: یکى از نارضایتى هاى عمده شهروندان نحوه تهیه 
و رزرو بلیت اینترنتى است که در این میان برخى دالالن 
فضاى مجازى اقدام به فروش بلیت هاى با قیمت باالتر 

مى کنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرگرد مهدى 
شکیب سرپرســت اداره پیشــگیرى از جرائم سایبرى 
پلیس فتا ناجــا اظهار داشــت: در ایام نــوروز به علت 
افزایش مسافرت هاى نوروزى، تهیه بلیت از مهمترین 
دغدغه هاى هموطنان اســت و گاهى اوقات مسافران 
مجبور هستند با مبالغى باالتر از نرخ معمول بلیت تهیه 
کنند و این موضوع باعث مى شود پاى دالالن به بستر 

اینترنت و فضاى مجازى نیز باز شود.
وى یکى از نارضایتى هاى عمده شــهروندان در طول 
سال هاى اخیر را نحوه تهیه و رزرو بلیت اینترنتى عنوان 
کرد و گفت: متأســفانه برخى از دالالن فضاى مجازى 

اقدام به فروش بلیت هایى با قیمت هاى باالتر مى کنند.
این مقام مســئول در توصیه به مسافران نوروزى گفت: 
هموطنان عزیز دقت داشته باشــند براى تهیه بلیت به 
مراکز و ســایت هاى مجاز که در پرتال رسمى هر یک 
از ارگان هاى حمــل  و نقل عمومى مثــل هواپیمایى 
کشــورى(http://www.cao.ir)، حمــل  و نقل 
ریلــى(https://www.raja.ir) و حمــل  و نقل 
جاده اى(سایت تعاونى هاى مجاز) آمده مراجعه کرده و 
خرید بلیت از سایت هاى واسط که به صورت غیر مجاز 
اقدام به فروش بلیت و بعضــًا گران تر از قیمت مصوب 

مى کنند خوددارى کنند.
سرگرد شکیب با اشاره به شــگرد هاى کالهبردارى در 
این حوزه گفت: یکى از راه هــاى مجرمانه که در برخى 

از پرونده هاى تشکیل شده در پلیس فتا نیز مورد بررسى 
قرار گرفته است، افراد سودجو اقدام به طراحى سایت هاى 
جعلى فروش بلیت اینترنتى کرده اند و با استفاده از این 

شگرد توانسته اند مبالغ زیادى به سرقت ببرند.
این مقام مســئول اذعان داشــت: این شــگرد که به 
«فیشینگ» معروف شده است، طعمه که همان رمزهاى 
عبور و اطالعات بانکى اســت را بــراى مجرم فراهم 

مى آورد. مجرم که در اصطالح به آنها «فیشــر» گفته 
مى شود با اســتفاده از این اطالعات در فرصتى مناسب 

اقدام به برداشت از حساب بانکى قربانیان مى کند.
وى افزود: فیشرها با طراحى صفحاتى جعلى که بسیار 
به صفحه اصلى فروش بلیت الکترونیکى شــبیه است، 
تمامى اطالعات بانکى که قربانى در هنگام خرید بلیت 
وارد مى کند را به سرقت مى برد و در ادامه مى تواند خرید 

اینترنتى، انتقال وجه و ... را انجام دهد.
سرگرد شکیب در توصیه به کاربران فضاى مجازى گفت: 
کاربران عزیز سعى کنند همیشه آدرس سایت هاى بانکى 
و سایر سایت هاى مهم را خود در آدرس بار تایپ کرده و 
از رفتن به لینک هایى که در سایت هاى مختلف و یا در 

شبکه هاى اجتماعى ارائه شده خوددارى کنند.
وى در پایان با اشــاره به آدرس ســایت پلیس فتا آن را 

دریچه ارتباطى با شــهروندان خواند و افزود: پلیس فتا 
از هموطنان درخواســت مى کند در صورت مواجهه با 
موارد مشکوك آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس 
Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمى گزارش 

کنند.

از زمان ایران باستان، ایرانیان روز چهارشنبه پایان سال را 
جشن مى گیرند، در واقع چهارشنبه سورى پیش درآمدى 
بر جشن هاى نوروزى و نوید دهنده سال جدید است اما این 
جشن ملى سال هاست که با صداى انفجار مواد محترقه و 
آتش زا به میدان جنگى تبدیل شده است که بسیارى از افراد 

از آن با دلهره و خاطره تلخى یاد مى کنند.
با وجود اینکه هر سال با نزدیک شدن به چهارشنبه پایان سال 
پلیس هشدارهاى الزم را به فروشندگان و کسانى که اقدام 
به تهیه، توزیع و انفجار مواد محترقه مى کنند، مى دهد اما باز 
هم شاهد هستیم عده اى به دلیل استفاده از این مواد آتش زا 

هم به خود و هم به اطرافیان صدمه وارد مى کنند.
مصطفى ترك همدانى وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه در 
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با برخورد قانون با 
هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال، گفت: براساس ماده 618 
قانون مجازات اسالمى، افرادى که اقدام به برهم زدن نظم 
عمومى کنند و باعث آزار و اذیت مردم و با هیاهو و جنجال 
یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخالل نظم 
و آسایش و آرامش عمومى شــوند یا مردم را از کسب و کار 
باز دارند به حبس از سه ماه تا یکسال و تا 74 ضربه شالق 

محکوم خواهد شد.
وى افزود:  قانونگذار به استفاده غیر مجاز از مواد آتش زا و 
محترقه اشاره دارد و طبق ماده 12 قانون مجازات هر کسى 
که اقدام به قاچاق اسلحه و مهمات کند و دارندگان سالح و 
مهمات غیر مجاز وهمچنین هر شخصى به شکل غیرقانونى 
و غیر مجاز مــواد محترقه و شــوك دهنده ها را خریدارى، 
نگهدارى و حمل کند یا مبادرت به توزیع و فروش آنها کند 
یا معامله دیگرى با آنها انجام دهد به حبس از 91 روز تا شش 
ماه محکوم خواهد شد. طبق تبصره ماده 12 این قانون، خرید 
و حمل مواد محترقه غیرمجاز که براى جشــن ها و مراسم 
استفاده مى شود، مستوجب جزاى نقدى از 500 هزار ریال 

تا ده میلیون ریال است.

دانشمندان علوم پزشکی آمریکا اعالم کردند خواندن 
نماز تأثیري مثبت بر ســتون فقرات و دستگاه گردش 

خون دارد. 
به گزارش  آریا بــه نقل از خبرگزاري «اســپوتنیک»، 
دانشمندان و محققان دانشگاه «آریزونا» با اعالم این 
خبر افزودند حرکاتی که بدن در نماز انجام می دهد به 
بهبود گردش خون و تقویت ستون فقرات و همه مفاصل 

بدن منجر می شود.
 این دانشــمندان اضافه کردند رکوع و کشیدن دستان 

به جلو به رهایی از دردهاي کمر و ســتون فقرات بسیار 
کمک می کند چرا کــه این حرکات منجر می شــود 
جریان خون بهبود یابد و فشــار بــر رگ هاي عصبی 
از بین برود. تأثیر مثبــت دیگر نماز بــه علت رکوع و 
ســجود روزانه اي اســت که شــخص انجام می دهد 
چرا که این عمــل جریان خــون را به مغــز افزایش 
می دهد و به دنبال آن مغز اکســیژن بیشتري دریافت 
می کنــد و در نتیجه زندگی و وضعیت جســمانی بهتر

می شود.

حمله یوزپلنگ به مرد 40 ساله قزوینى

پلیس فتا هشدار داد

سودجویى دالالن با فروش بلیت هاى گرانقیمت نوروزى

نتایج جالب تحقیقات 
دانشمندان آمریکایی 
درباره نماز خواندن

چه مجازاتى در 
انتظار هنجارشکنان 
چهارشنبه سورى است؟

,,

یکى از راه هاى مجرمانه 
که در برخى از پرونده هاى 
تشکیل شده در پلیس 
فتا نیز مورد بررسى 
قرار گرفته است، افراد 
سودجو اقدام به طراحى 
سایت هاى جعلى فروش 
بلیت اینترنتى کرده اند و 
با استفاده از این شگرد 
توانسته اند مبالغ زیادى 
به سرقت ببرند



0404استاناستان 2899یک شنبه 22 اسفند ماه 

جمال نوروزباقرى
 تأسیس شرکت پلى اکریل اصفهان به سال هاى دور یعنى 24 مرداد 
1353 بر مى گردد.این کارخانه توسط نسل دوم الجوردى ها سید اکبر 
الجوردیان و سه تن دیگر از سرمایه گذاران خصوصى احداث گردید. 
وى برادر محمود الجوردى و از فرزندان حاج سید محمد نیل فروش 
«الجوردى ها» است که ریشه این خاندان به شهر کاشان باز مى گردد.
خاندان الجوردى از اواخر دوره ناصرالدین شاه تا آخر دوره پهلوى، در 
بیشتر عرصه اقتصادى اعم از صادرات و واردات و نیز از سال 1330 به 
بعد در بخش صنعت و خدمات به ویژه صنایع غذایى، نساجى، شوینده، 

ساختمان، بانکدارى و بیمه فعال بودند.
الجوردى ها در بسیارى زمینه ها جزو پایه گذاران بخش خصوصى نوین 
در ایران بودند. سید اکبر الجوردیان، یکى از چهار نفر مؤسس شرکت 
پلى اکریل اصفهان مدیرعاملى این شرکت را از سال 1352 تا 1357 بر 
عهده داشت. در ایام تغییرات این شرکت به مانند دیگر مراکز اقتصادى 
و صنعتى و... مصادره شــد. اما اکبر الجوردیان با وقوع انقالب، ایران 
را ترك نکرد و براى بازگرداندن امــوال و دارایى هاى خود، نامه هاى 
اعتراض آمیزى به سازمان حفاظت و توســعه براى انکار وابستگى به 

رژیم شاه نوشت.
بعد از مدتى کش وقوس هاى فراوان «گروه العقیلی» مدیریت کارخانه 

پلى اکریل اصفهان را برعهده گرفت.
العقیلی کسی که به عنوان گیرنده وام کالن در دوره اول احمدى نژاد 

نامش افشا شد از همکاران احمدي نژاد در دوره شهرداري او بود.
العقیلی که مقیم دبی و صاحب گروه شرکت هاي «العقیلی» است، در 
جریان شکل گیري بخش بین المللی فروشگاه هاي «شهروند» با نام 
شرکت «پارس شهروند» در سال 83 و در دوره مدیریت احمدي نژاد، 
در قرار دادي با معاونت خدمات شهري وقت شهرداري تهران، 60 در 
صد سهام مربوط به این شرکت را خریداري کرده بود. گفته می شود 
حجم همکاري شهرداري تهران و گروه شرکت هاي «العقیلی» فراتر 
از آن چیزي است که اعالم شده است. در روند این مناسبات رفته رفته 

العقیلی صاحب کارخانجات تولیدى،صنعتى و... در ایران شد.
کارخانه پلى اکریل اصفهان در این سال ها دوران پرالتهابى را پشت سر 
گذاشت تا روز جمعه که کارگران این کارخانه مدیر پلى اکریل را با هو 

کردن از محل کار خود بیرون کردند.
کارگران پلى اکریل که از تیرماه معوقات مزدى پرداخت نشده دارند و 

هیئت اجرایى دولت نیز نتوانسته مشکالت این واحد نساجى را حل کند، 
پیش از این بارها تجمعات اعتراضى برگزار کرده اند اما هیچ پاسخى 
تا کنون نگرفته بودند. مدیریت کارخانه بــه کارگران گفته بود براى 
پرداخت بیمه بیکارى مراجعه کننــد در حالى که هیچ وعده اى جهت 

پرداخت معوقات اعالم نکرده بود.
از 17 خرداد 93 مدیریت این کارخانه دائمًا در حال تغییر بود،  به طورى 
که مهندس صفرعلى براتى از17 خرداد 1393تا مهرماه همان سال و 
مهندس رسول رضایی ازمهرماه 93 تا مهرماه 94 عهده دار مدیریت 
این کارخانه بودند. سرانجام  هم دکتر عباسعلی پورسیدي ازمهرماه 95 
تا همین دو روز پیش و قبل از آنکه او را از کارخانه بیرون کنند پســت 

مدیریت این کارخانه را برعهده داشت!
پلى اکریل در حال حاضر توسط یک هیئت سه نفره اداره مى شود،که 

تا به حال دولت در چند نوبت به این کارخانه کمک هاى مالى کرده اما 
ثمره آن هیچگاه  به کارگر نرسیده است.

گفته شــده به  تازگى یک مالک کارخانه نســاجى، قسمت زیادى از 
محصوالت این کارخانه   را با چک خریــدارى کرده که بتواند موجب 
برطرف شدن بحران این کارخانه شود. اما تا این ساعت خبرى از خرید 

محصوالت کارخانه پلى اکریل نیست.
پیش از این رئیس خانه صنعت ایران مشــکالت پیــش آمده در این 
کارخانه را برآمده از سوء مدیریت در دو حوزه منابع انسانى و مالى عنوان 
کرده بود،گفته اى که کارگران در اعتراضات و اعتصابات خود دائم به 

آن اشاره مى کنند.
گفته مى شود ارزش دارایى هاى کارخانه پلى اکریل از بدهى هاى آن 
خیلى کمتر است و این به معناى ورشکستگى این کارخانه است. وهمین 

موضوع سبب شده تا هیچ بانکى به پلى اکریل تسهیالت پرداخت نکند.
پیش از این نیز(سال 1392)اعتراض ها ســبب شد تا از ورود مدیران 

توسط کارگران به کارخانه جلوگیرى شود. 
به بخشى از گفته ها و خواسته هاى کارگران پلى اکریل در اعتراض ها 

و اعتصاب دراین سال ها دقت کنید:
حذف گزینــه ســختى کار از فیش حقوقــى کارگران، جداســازى 
شرکت هاى زیر مجموعه پلى اکریل و تعدیل نیرو، مسئوالن کارخانه 
چندین بار کارخانه را تعطیل کردنــد و   نپرداختن حقوق در بازه هاى 

زمانى از 9 ماه تا دو ماه (عدم پرداخت بیمه بیکارى.)
آنچه مشخص است مشــکالت پلى اکریل به یک باره اتفاق نیافتاده 
وبا کار آمدن هر کدام از دولت ها این کارخانه به تعطیلى و کارگر آن به 

بیکارى نزدیک تر شده اند. 

خبر

بهره بردارى از ایستگاه هاى 
دوچرخه در کاشان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى کاشان از آغاز 
شـروع به کار ایسـتگاه هاى دوچرخه هسته مرکزى 
کاشان با اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد ریال با مشارکت 

بخش خصوصى خبر داد.
محمد مسـعود چایچى با اشـاره به اینکه طرح ایجاد 
شـبکه دوچرخه سـوارى در محدوده مرکزى شـهر 
کاشان به اجرا درآمده است، تصریح کرد:  ده ایستگاه 
دوچرخه سوارى با اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد ریال و 
با مشارکت بخش خصوصى در محدوده مرکزى شهر 

کاشان به اجرا در مى آید.

امروز از پیشکسوتان ویلن و 
آواز تجلیل مى شود  

هنرسـراى خورشـید سـازمان فرهنگـى- تفریحى 
شـهردارى اصفهان،امـروز 22 اسـفندماه از اسـاتید 

پیشکسوت ساز ویلن و آواز تجلیل به عمل مى آورد.
مصطفى محبى زاده از پیشکسوتان آواز و محمدمراد 
دارابـى از پیشکسـوتان روشـن دل سـاز ویلـن روز 
یک شنبه 22 اسفندماه در هنرسراى خورشید تجلیل 

مى شوند.
عالقه مندان به عرصه موسـیقى براى حضور در این 
برنامه مـى توانند از سـاعت 19 به محل هنرسـراى 
خورشید واقع در پل شهید چمران، کوى آفتاب، جنب 

شهردارى منطقه 7 مراجعه کنند.

محکومیت 10میلیونى 
متصدى یک هتل اصفهانى  

مدیر کل تعزیـرات حکومتى اسـتان اصفهان گفت: 
متصدى هتلى به علت گرانفروشـى به پرداخت مبلغ 
99 میلیون و 933 هـزار و 452 ریال جریمه نقدى در 
حق صندوق دولت و استرداد وجوه اضافى اخذ شده از 

مسافران محکوم شد.
غالمرضا صالحى اظهار داشـت: پرونده گرانفروشى 
خدمات یک هتـل در اصفهـان با گزارش بازرسـان 
سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان اصفهان به 

اداره کل تعزیرات حکومتى اصفهان ارسال شد.
وى افـزود: ایـن پرونده با ایـن توضیح کـه متصدى 
هتل مذکـور از مسـافران خارجى و داخلـى مبادرت 
به اخذ مبالغى بیشـتر از تعرفه قانونى بابـت اقامت و 
خدمات دیگر کرده اسـت، به اداره تعزیرات حکومتى 
اصفهان ارسال و جهت رسیدگى به هیئت سوم بدوى 

ارجاع شد.
مدیر کل تعزیـرات حکومتى اسـتان اصفهـان بیان 
داشت: این هیئت نیز با عنایت به دفاعیات غیرموجه 
متهم و احراز تخلف، متصدى هتل را به پرداخت مبلغ 
99 میلیون و 933 هـزار و 452 ریال جریمه نقدى در 
حق صندوق دولت و استرداد وجوه اضافى اخذ شده از 

مسافران محکوم کرد.

تشدید نظارت بر 
پیتزافروشان اصفهان  

رئیـس اتحادیـه پیتزافروشـان و ساندویچ فروشـان 
اصفهان گفت: در آستانه نوروز امسـال تعداد ناظران 
و بازرسان اتحادیه پیتزافروشـان و ساندویچ فروشان 

اصفهان افزایش یافته است.
مصطفى موسـوى با بیان اینکه در حـدود 600 واحد 
صنفى پروانه دار و در حدود 300 واحد صنفى در دست 
اقدام براى دریافـت پروانه در این صنـف وجود دارد، 
افزود: صنف پیتزافروشـان و ساندویچ فروشان، یک 
صنف جوان گراست و بیشـتر متقاضیان ورود به این 

صنف از جوانان هستند.
رئیـس اتحادیـه پیتزافروشـان و ساندویچ فروشـان 
اصفهان با تأکید بر اینکه مالیات بـر ارزش افزوده در 
واحدهاى صنفى اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشـان 
اسـتان اصفهان وجود نـدارد، تصریح کـرد: در نوروز 
امسال هیچگونه افزایش قیمت نداریم و قیمت اغذیه 

بر اساس نرخ متعارف تعیین مى شود.
وى درباره وضعیت بهداشتى اغذیه فروشى هاى سطح 
شـهر گفت: با نظارت دائمى اداره بهداشـت محیط، 
بهداشت و نظافت اماکن تهیه غذا در پیتزا فروشى ها 

و ساندویچ  فروشى ها به طور مداوم کنترل مى شود.

مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان از آماده سازى 287 باب جایگاه هاى سوخت و 
سه هزار 120 نازل استان براى سوخت رسانى به مسافرین 
نوروزى خبر داد و گفت: ســاخت جایگاه هاى تک سکو 
با حمایت انجمن صنفى جایگاهداران اســتان اصفهان 

انجام شد.
حسین صادقیان از فروش ماهیانه هشت تا 9 میلیون لیتر 
سوخت در جایگاه هاى تک سکو خبر داد و تصریح کرد: 
104 نازل فعال در جایگاه هاى تک سکو در حال حاضر 

آماده سوخت رسانى به هموطنان است.
وى کلیه امور مربوط بــه این جایگاه هــاى را برعهده 

شرکت هاى صاحب نشان دانست و افزود: تمام خدمات از 
برداشت تا تخلیه در محل هاى مورد نظر بر عهده شرکت 
هاى صاحب نشان است و شرکت ملى پخش نظارت عالیه 

بر این امور را به عهده دارد.
صادقیان افزود: با موافقت کمیسیون ماده پنج، 20 جایگاه 

تک سکو دیگر در استان به بهره بردارى خواهد رسید.
وى از ذخیره ســازى کافى و آمادگى نفتکش هاى این 
منطقه براى ســوخت رســانى در ایام نــوروز خبر داد و 
گفت: شــرکت ملى پخش منطقه اصفهان، تمام تالش 
خود را بــراى تأمین ســوخت به موقع انجــام خواهند

 داد.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: با افزایش دماى 
استان و نظارت بهداشت آنفلوآنزاى حاد پرندگان کنترل شده 
است. سازمان دامپزشکى به شدت مراکز دام و طیور را تحت 

نظارت دارد و هیچگونه نگرانى در این زمینه وجود ندارد.
رضا خدیوى با تأکیــد بر اینکه جــاى هیچگونه نگرانى 
از بابت مــرغ و تخم مرغ هــاى موجود در بازار نیســت، 
اظهارداشت: هر طیورى که شیوع این بیمارى را داشته در 
مرغدارى هاى کوچک و بزرگ معدوم مى شود و  همچنین 
مراکز بهداشت، واکســن هاى آنفلوآنزا و حتى داروهاى 
کنترل این بیمارى را در اختیار کانــون هاى طیور و افراد 

دارنده مرغدارى قرار داده است.

وى تأکید کــرد: مرغ اصفهان کامًال ســالم اســت و در 
مرغدارى ها صنعتى گوشت آنها مشــکلى ندارد و تحت 

نظارت دامپزشکى استان توزیع مى شود.
وى با اشاره به پایین آمدن آمار آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در اصفهان گفت: با افزایش دماى استان و نظارت بهداشت 
این بیمارى کنترل شده و سازمان دامپزشکى به شدت مراکز 
دام و طیور را تحت نظارت دارد که هیچگونه نگرانى در این 

زمینه وجود ندارد.
خدیوى افزود: با اجراى برنامه هاى به موقع، پیشگیرى و 
قرنطینه اى در استان اصفهان خرید و فروش مرغ به روال 

عادى ادامه دارد.

 آماده سازى جایگاه هاى  
سوخت براى مسافران

مرغ و تخم مرغ هاى بازار 
سالم هستند

,,
گفته شده به  تازگى یک 
مالک کارخانه نساجى، 
قسمت زیادى از محصوالت 
این کارخانه   را با چک 
خریدارى کرده که بتواند 
موجب برطرف شدن بحران 
این کارخانه شود. اما تا 
این ساعت خبرى از خرید 
محصوالت کارخانه پلى 
اکریل نیست

رئیس اتحادیه امالك اصفهان گفت: از 25 اسفندماه تا 15 فروردین ماه 12 هزار واحد 
مسکونى استیجارى در اصفهان آماده میزبانى از مسافران نوروزى است.

رسول جهانگیرى در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اتحادیه امالك براى اسکان مسافران 
نوروزى در سطح شهر اصفهان اظهار داشت: ستاد تسهیالت سفر اصفهان از سه ماه 
قبل فعالیت هاى خود را براى ثبت نام و پذیرش مسافران نوروزى و خدمات رسانى 
به مســافران آغاز کرده اســت که بیش از صد واحد صنفى در اصفهان به صورت 

شبانه روزى اقدام به ثبت نام این واحدها از سوى مالکان کرده اند.
وى با بیان اینکه اسکان نوروزى مسافران در اصفهان از 25 اسفند به صورت رسمى 
آغاز مى شود، گفت: این اسکان تا 15 فروردین ماه ادامه دارد و اتحادیه امالك آمادگى 
دارد که در ایام نوروز روزانه 50 تا 75 هزار مســافر نوروزى را در منازل مســکونى 

اسکان دهد.
رئیس اتحادیه امالك اصفهان تصریح کرد: ظرفیت اســکان در منازل مسکونى 
اصفهان باالســت و مشــاوران امالك با توجه به امکانات و تجهیــزات و نحوه 
سرویس دهى با یکدیگر رقابت مى کنند و ما در زمینه منازل مسکونى قیمتگذارى 
نمى کنیم و صاحبان منازل و مشاوران بر اســاس رقابت، منازل موردنظر خود را در 

اختیار مسافران نوروزى قرار مى دهند.
وى پیرامون بر خود با متخلفان کلید به دســت در اصفهان گفت: تمام سعى ما بر 
این است که افراد کلید به دست به صفر برســد اما نمى توان گفت سال گذشته این 
افراد به هیچ عنوان فعالیت نداشــته اند، بااین حال در تالش هستیم که با هماهنگى 
دادگسترى و نیروى انتظامى، با افراد متخلف کلید به دست در ایام نوروز برخورد شود.

جهانگیرى با بیان اینکه موضوع معضل کلید به دستان از سوى مسافران و مالکان 
مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: هم مسافران توجه بیشترى به این موضوع 
دارند زیرا امنیت و آسایش، ایمنى و بهداشتى و سالمت آنها تأمین مى شود و هم علت 
توجه خود مالکان به این موضوع، پیشگیرى از حوادث و سوءاستفاده هاى احتمالى 
است که ما به مالکان توصیه مى کنیم که خانه هاى خود را در اختیار افراد ناشناس قرار 

ندهند زیرا در اگر اتفاقى بیافتد اثرات جبران ناپذیرى را پدید مى آورد.
وى بیان کرد: با توجه به فعالیت بنده در ریاست اتاق اصناف اعالم مى کنیم اصناف 

پذیرایى، ارائه خدمات فنى سفر به مسافران و اصفهان براى اســکان، 
در همه حوزه هــا آمادگى کامل گردشگران نوروزى 

دارد.

رئیس اتحادیه رستورانداران و تاالرهاى اصفهان گفت: رستورانى که بعد از 
ساعت 12 شب باز باشد از سوى اماکن بسته مى شود اما در صورت صدور 

مجوز از سوى اماکن، ما آمادگى فعالیت یکسره را داریم.
حســین ملت در گفتگو با مهر در خصوص چرایى عدم فعالیت اصناف 
در شب ها به ویژه در شهر توریســتى مانند اصفهان، اظهار داشت: اداره 
اماکن تنها اجازه فعالیت مغازه ها تا ساعت 12 شب را داده است که در غیر 

اینصورت مغازه بسته و مغازه دار دستگیر مى شود.
وى در پاسخ به این سئوال که بیشترین گالیه مسافران از ساعات کارى 
رستوران هاست و چرا در ایام نوروز یک مسافر نباید دسترسى به غذا داشته 
باشد، ادامه داد: اصفهان در زمینه تهیه و توزیع غذا ضعیف عمل نکرده بلکه 
مشکل این است که این حوزه 30 تا 40 رئیس و مدیرکل دارد که هریک 

نظر خاص خود را ارائه مى کند.
رئیس اتحادیه چلوکبابى، رســتورانداران و تاالرهاى پذیرایى اصفهان 
تصریح کرد: 70 رستوران، 300 چلوکبابى، 60 جوجه کبابى و 150 طباخى 

در سطح شهر اصفهان فعالیت مى کند.
وى ادامه داد: مایه افتخار اســت که طى ســال هاى گذشته با تردد 13 
میلیون مسافر گذرى از اصفهان که حداقل یک شام یا ناهار را در این شهر 
داشته اند اما تنها یک شکایت ثبت شده بود که آن هم از بدخلقى یکى از 

رستورانداران بود.
ملت با بیان اینکه در صورت اجازه اماکن ما آمادگى کار کردن به صورت 
یکسره را داریم، گفت: احتمال اینکه رستوران ها در ایام نزدیک به نوروز و 
در ایام عید یکسره باز باشد و پذیراى مسافران و مشتریان باشد، وجود دارد.

اســتاندار اصفهان از اجراى بســته توســعه اشــتغال از ســال آینده 
در اصفهان خبر داد و گفت: براســاس آخرین آمار تاکنــون هزار و 64 
واحد که اســتحقاق اخذ تسهیالت داشتندهشــت هزار و 400 میلیارد 
ریال قرارداد تسهیالت با آنها بسته شــده و بیش از هزار و 20واحد نیز 
تســهیالت خود را به حجم هفت هــزار و 500 میلیــارد ریال دریافت 

کرده اند.
رسول زرگرپور اظهار داشت: استان اصفهان داراى شرایط اقتصادى قابل 
توجهى است و تعداد زیادى از صنایع بزرگ و کوچک در استان فعالیت 
مى کنند به طورى که اصفهان صنعتى ترین استان کشور نامیده شده است.
وى با بیان اینکه در شرایط رکود این صنایع با مشکالت زیادى مواجه 
هستند، افزود: مسائل بانکى، بیمه اى مالیاتى و ... از جمله این مشکالت 

است و به همین دلیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در اصفهان با 
جدیت فعالیت و جلسات مستمرى برگزار مى کند که خوشبختانه نتایج 

خوبى نیز داشته است.
استاندار اصفهان افزود: عقد قرارداد نزدیک به 200 واحد دیگر هم تا پایان 
سال صورت خواهد گرفت که در صورت تحقق این امر تعداد واحدهایى 
که عقد قــرارداد کرده اند به هزار و 250واحد خواهد رســید و ســقف 
تسهیالت هم به بیش از ده هزار میلیارد ریال که معادل سقف استان در 

اخذ این تسهیالت است، مى رسد.
وى به واحدهاى باالى صد نفر پرسنل اشاره کرد و گفت: در حدود 133 
واحد با تسهیالت مورد نیاز 32 هزار میلیارد ریال به ستاد مرکزى معرفى 

شده بودند.

شــهردار نجف آباد گفت: در بازه زمانى سه سال اخیر 
همزمان با کاشت بیش از 72 هزار اصله درخت از انواع 
گونه هاى مقاوم به خشکســالى و بیمارى ها در سطح 
مناطق پنج گانه، شاهد ارتقاى سیستم آبیارى 550 هزار 

متر مربع از فضاى ســبز به 
تکنولوژى آبیــارى بارانى و 
اجراى بیش از 91 هزار متر 

آبیارى قطره اى بوده ایم
مســعود منتظرى مجموع 
هزینه اجراى این اقدامات را 
در حدود 225 میلیون تومان 
برآورد کرد و گفت: بیشترین 
تعداد درخت کاشته شده در 
این مدت مربوط به دومین 
منطقه شهردارى با 19 هزار 
و 500 اصله بوده و پس از آن 
نیز مناطق یک و 5 با16 و 13 

هزار اصله قرار دارند.
وى ادامــه داد: بــا وجــود 

اختصاص 120لیتر در ثانیه از پساب تصفیه خانه فاضالب 
به آبیارى فضاى سبز شــهر نجف آباد که در نوع خود 
تحولى بزرگ محسوب مى شود، اجراى سیستم هاى 

نوین آبیارى طى چند ســال اخیر بــه صورت جدى در 
دســتور کار شــهردارى قرار گرفته که این امر میزان 
مصرف آب و هزینه هاى کارگرى و اجرایى آبیارى را به 

میزان قابل توجهى کاهش داده است.
منتظرى گفت: در شیوه هاى 
آبیارى ســنتى، جارى شدن 
بیــش از حد و بــدون برنامه 
آب آسیب هاى جدى و قابل 
توجهى را نیز به زیرساخت هاى 

شهرى وارد مى کند.
شهردار نجف آباد بیشترین 
حجم از تجهیز فضاى سبز 
به آبیارى بارانــى را مربوط 
به اولین منطقه با مســاحت 
190هزار متر مربع دانست 
و خاطر نشــان کرد: از این 
نظر مناطــق 2 و 4 با 160 
و 100 هــزار متــر مربع در 
جایــگاه هاى بعــدى قرار 
گرفته و در حوزه آبیارى قطره اى هم مناطق 3، یک و

 2 با مجموع 27، 25 و 24 هزار متر در جایگاه هاى اول 
تا سوم قرار گرفته اند.

72هزار اصله درخت در نجف آباد کاشته شد 
12 هزار واحد مسکونى استیجارى اصفهان آماده استقبال از مسافران نوروزى

هند زیرا در اگر اتفاقى بیافتد اثرات جبران ناپذیرى را پدید مى آورد.
ىبیان کرد: با توجه به فعالیت بنده در ریاست اتاق اصناف اعالم مى کنیم اصناف

پذیرایى، ارائه خدمات فنى سفر به مسافران وفهان براى اســکان، 
در همه حوزه هــا آمادگى کاملدشگران نوروزى 

د.

اتفاقى که روز جمعه در کارخانه رو به ورشکستگى اصفهان افتاد

کارگران پلى اکریل، مدیر کارخانه را بیرون کردند! 

 اجراى بسته توسعه اشتغال از سال آینده در اصفهانرستوران هاى اصفهان مى توانند تا صبح هم باز بمانند
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اجراى 17 طرح عمرانى 
امور برق در  اردستان

مدیر امور برق شهرسـتان اردسـتان گفت: در سـال 
جـارى 17 طـرح عمرانـى و خدماتى شـرکت توزیع 
نیـروى بـرق با صـرف اعتبـارى بالـغ بـر ده میلیارد 
و 875 میلیـون ریـال در ایـن شهرسـتان اجرا شـده 

است.
علیرضـا کریـم زاده افـزود: بهسـازى سـاختمان 
قدیـم امور بـرق اردسـتان بـا صـرف اعتبـارى بالغ 
بـر 700 میلیـون ریال انجـام شـده و همچنین 300 
عدد چـراغ روشـنایى با صـرف اعتبارى بالـغ بر یک 
میلیارد ریال در سـطح معابر شهرسـتان نصب شـده 

است.
وى بـه صـرف اعتبـارى بالغ بـر پنـج میلیـارد ریال 
جهـت کار روى خـط گرم توسـط اکیـپ متخصص 
در راسـتاى پایـدارى شـبکه هـاى برق شهرسـتان 
و همچنیـن جلوگیـرى از خاموشـى هـا اشـاره 

کرد.
مدیر امـور بـرق شهرسـتان اردسـتان گفـت: طرح 
بهسـازى شـبکه هاى فشـار ضعیف محله قائمیه با 
هدف بهسـازى شـبکه فرسـوده و صـرف اعتبارى 
بالـغ بر یـک میلیارد ریـال، احـداث فیدر متوسـط از 
ناحیه صنعتـى زواره تا میدان اسـتاد محیـط با هدف 
افزایـش قـدرت مانـور و جلوگیـرى از خاموشـى بـا 
صرف اعتبارى بالغ بـر 500 میلیون ریال اجرا شـده 

است.

انتقال پساب براى آبیارى 
بیابان هاى شرق اصفهان

طرح انتقال پسـاب تصفیـه خانه شـمال اصفهان به 
منظور آبیـارى نهـال هاى شـرق اصفهان  بـه بهره 

بردارى رسید.
در قالب این طرح مشـتمل بر احـداث کانال به طول 
48 کیلومتر و ایجاد شبکه آبیارى، قرار است 200 لیتر 
بر ثانیه پساب از تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان 
به دشـت سـجزى به منظور آبیارى نهال هاى تاغ و 
قره داغ در طـرح بیابان زدایى شـرق اصفهان انتقال 

یابد.
طرح بیابـان زدایى 10 هزار هکتارى شـرق اصفهان 
شامل فعالیت هایى نظیر نهالکارى، آبیارى و حفاظت، 
آبان سال گذشته در منطقه سجزى اصفهان آغاز شد.

ایـن طـرح بـا مشـارکت اداره کل منابـع طبیعـى و 
آبخیزدارى، بسیج سازندگى سپاه صاحب الزمان(ع) و 
اداره کل محیط زیست استان اصفهان و سازمان هاى 

مردم نهاد اجرا مى شود.
این طرح قرار است تا پایان سـال 96 منطقه وسیعى 
از شرق اصفهان را پوشش دهد و از فرسایش خاك و 

پدیده گرد و غبار جلوگیرى کند.
قرار اسـت10 هزار هکتار از دشت سجزى نهالکارى 
شود و در حال حاضر براى پنج هزار هکتار آن برنامه 
ریزى شده است که با انتقال پساب به دشت سجزى، 
نهالکارى در پنج هزار هکتار دیگر نیز در سال هاى 96 

و 97 محقق خواهد شد.

پرداخت 2میلیارد خسارت به 
مرغداران اصفهانى 

20 میلیارد ریـال براى جبـران خسـارت آنفلوآنزاى 
پرندگان به واحدهاى تولید طیورصنعتى و روسـتایى 

در استان اصفهان اختصاص یافته است.
مدیر کل دامپزشـکى اسـتان اصفهان گفـت: میزان 
غرامت برآورد شده قابل پرداخت درحدود 20 میلیارد 
ریال است که از این میزان، در حدود 16 میلیارد ریال 
به حوزه طیور صنعتـى و چهار میلیارد ریـال به طیور 

بومى و روستایى اختصاص پیدا خواهد کرد. 
شهرام موحدى اظهار داشـت: ازمجموع 25 میلیون 
قطعه طیور صنعتى در اسـتان اصفهان در حدود سـه 
میلیـون قطعه و از مجمـوع 2/5میلیـون قطعه طیور 
بومى و روسـتایى اسـتان، در حـدود 17 هـزار قطعه 
بر اثر ابتال بـه ویروس آنفلوآنزاى فـوق حاد پرندگان 

تلف شدند. 
وى با اشـاره به اینکه پرداخت غرامت ها در برخى از 
روستاهاى استان آغاز شده است گفت: در تالشیم تا 

نسبت پرداختى ها را افزایش دهیم. 

خبر

مدیر منطقه 4 شــهردارى اصفهان اعالم کرد: فاز اول 
پردیس شرق واقع در ضلع شرقى شــهر رؤیاها آماده 

بهره بردارى است.
محمــد هویــدا اظهارداشــت: پروژه پردیس شــرق 
با وســعت 45 هکتار مــى تواند در آینده مشــابه کوه 
صفه که در غرب ســرویس دهى مى کند، در شــرق 
اصفهان نیازهاى مردم به فضــاى تفریحى را برطرف

 کند.
وى تأکیــد کــرد: از نظــر موقعیــت جغرافیایــى 
پردیس شــرق بــراى اســتفاده همه ســنین قابلیت 

دارد.

مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان شاخص ترین پروژه  
این منطقه را اَبَر پروژه میدان شهداى هسته اى خواند 
و تصریح کرد: این پروژه صرفًا یک میدان نیســت که 
انتهاى خیابان هاى ســلمان فارسى، ارغوانیه و روشن 
دشت به آن برسد بلکه یک بســته پروژه اى است که 
150 میلیارد تومــان اعتبار را به خــود اختصاص داده

است.
وى از پیشــرفت بیش از 90 درصدى آزادسازى ها در 
پروژه میدان شهداى هســته اى خبر داد و گفت: سعى 
داریم تا قبل از پایان امســال کلنگ آغاز عملیات هاى 

عمرانى این پروژه به زمین بخورد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: طرح 
آرامش بهارى همراه با اجــراى برنامه هاى فرهنگى و 
مذهبى در ایام نوروز ســال 1396 در جوار حرم مطهر 
340 امامزاده جلیل القدر استان اصفهان برگزار مى شود.

حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى افزود: سازمان 
اوقاف و امور خیریه هر ســال با فرا رســیدن ایام نوروز 
ویژه برنامه اى را با عنوان طــرح آرامش بهارى در جوار 
بقاع متبرکه اجرا مى کند کــه هدف از اجراى این برنامه 
ایجاد فضاى معنوى در امامزادگان با هدف تحول روحى 
و درونى براى زائران و مسافرانى است که در این ایام در 
مکان هاى مقدس حاضر مى شوند تا زائران و مسافران با 

توسل به این گنجینه هاى معنوى بتوانند سال بسیار خوب 
و پربارى را آغاز کنند.

وى ادامــه داد: در همین راســتا 340 امامزاده اســتان 
اصفهان از 25 اســفند ماه تا15 فروردین ماه 1396 به 
صورت ویژه با اجراى این طرح بــزرگ معنوى میزبان 

زائران و مسافران در ایام نوروز هستند.
وى خاطرنشان کرد: همچنین در طول اجراى این طرح 
249 امامزاده با قرائت ادعیه و مناجات، میزبان زائران و 
مسافران هستند، 113 امامزاده جهت اسکان مسافران 
آماده سازى شده اند که به مســافران خدمات الزم را در 

این زمینه ارائه مى کنند.

طرح «آرامش بهارى» 
در 340 امامزاده اصفهان 

فاز اول پردیس شرق اصفهان 
آماده بهره بردارى است

سـفر گروه 20 نفره کره اى که با هدف احیاى جاده ابریشم روز جمعه 
وارد اصفهان شدند سـرآغاز رخداد مهمى اسـت که با عنوان جشنواره 
فرهنگى جاده ابریشـم ایران و کره جنوبى در شهر اصفهان برگزار مى 

شود.
به گـزارش ایمنـا، اگرچـه پیش از ایـن هم میـان دو شـهر اصفهان و 
«کیونگ جو» مبادالت گسـترده فرهنگى بسیارى در جریان بوده، اما 
آنچه قرار است در قالب عقد قرارداد خواهرخواندگى میان این دو شهر 
مهم دنیا انجام شـود، ارزش و اهمیتى فراتر از عملکرد گذشـته آنها در 

برابر یکدیگر دارد.
آنچه طـى این چنـد روز در حضـور مهمانـان کـره اى در اصفهان رخ 
مى دهد، بسترسـاز آشـنایى هرچه بیشـتر آنان با چهره هاى متفاوتى 
از کالنشـهر تاریخى، فرهنگـى و هنرى اصفهان اسـت. شـهرى که 
از دیربـاز مهد علم و هنـر و حکمت بـوده و عجیب نیسـت اگر آرزوى 
برقرارى ارتباط نزدیک با این شهر، در ذهن و خیال دولتمردان بسیارى 

از کشورهاى جهان وجود داشته باشد.
 مهمانان کره اى اصفهان از جمعه شـب وارد این شـهر شـده و صبح 
دیروز(شنبه) به بازدید از میدان بزرگ و تاریخى امام خمینى(ره) و بازار 

قیصریه پرداختند.
عصر دیـروز امـا مهمتریـن قسـمت ایـن جشـنواره بـزرگ و جهانى 
باحضـور مهدى جمالـى نژاد شـهردار اصفهـان در تاالر زرین دسـت 
مهمانسراى عباسـى اصفهان رخ داد. امضاى قرارداد خواهرخواندگى 
اصفهان و شـهر «کیونگ جو» کـره جنوبـى در این نشسـت، افتخار 
دیگـرى را بـر فهرسـت افتخـارات بیشـمار شـهر هنرپـرور اصفهان 

افزود.
اگرچه پیش از این هم بین اصفهان و شهر «کیونگ جو» کره تبادالت 
و ارتباطـات زیادى وجود داشـته اما بـدون تردید با امضـاى توافقنامه 
همکارى بین شهرداران این دو شـهر این ارتباطات تقویت مى شود و 
ثمره این مبادالت بر اندوخته هاى غنى هردو شهر از حیث فرهنگى و 

تاریخى خواهد افزود.
در ادامـه، برنامه رسـمى ایـران و کره جنوبـى در باغ موزه چهلسـتون 

باحضور مسئولین دو شهر افتتاح شد.
امروز به عنوان روز دوم حضور مهمانان کره اى هـم در ابتدا به بازدید 
از سالن اجالس، کلیسـاى وانک و منارجنبان اختصاص دارد و سپس 
بازدید از پل هـاى تاریخى اصفهان کـه همچون نگینى درخشـان بر 

انگشترى این شهر مى درخشند.
افتتاح نمایشگاه در موزه هنرهاى معاصر از دیگر برنامه هاى این هیئت 
کره اى است که امروز بعد از ظهر برگزار مى شود. نمایشگاه «فراتر از 

طعم» ساعت17 در موزه هنرهاى معاصر سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان افتتاح مى شود.

به گـزارش روابـط عمومى سـازمان فرهنگـى- تفریحى شـهردارى 
اصفهان، این مراسـم به عنوان نمایشـگاه ویژه اى از برنامه هاى بنیاد 
کره و بخشى از همایش فرهنگى جاده ابریشـم ایران- کره 2017 به 

اجرا در مى آید.
نمایشگاه «فراتر از طعم» به معرفى فرهنگ غذایى معاصر کره شامل 

ابـزارآالت مربـوط بـه موادغذایى(صنایع دسـتى، طراحـى صنعتى)، 
رسانه هاى جمعى و برخوردشـان با موادغذایى به عنوان یک فرهنگ 
و هنرخالـص، اینفوگرافـى و تجزیـه و تحلیـل موادغذایـى کـره اى، 
مجسـمه سـازى غذا، اقالم واقعى مـواد غذایـى، تمرکزى بـر طعم و 
مزه ها بـدون قضـاوت سـنتى و مـدرن بـودن آنهـا و... پرداختـه و با 
نشان دادن عمق زندگى روزمره کره اى طعم و مزه کشور«کره» را در 

خاطرات جاویدان مى کند. 
در بخش دیگرى از این نمایشـگاه ویدئوهایى بـا موضوع مصنوعات، 
اشـیا و ابـزار معرفـى شـده در ایـن نمایشـگاه، پوشـش موادغذایـى، 
معرفى غذاهـاى کـره اى و عادات امـروز جوانـان کره بـه نمایش در 

مى آید.
اصطالح طعم نه فقط براى غذا بلکه براى سایر مواردى که دست ساز 
باشـند نیز به کار مى رود که در این نمایشگاه بیش از صد اثر مربوط به 
موادغذایى کره اى نمایش داده مى شـود که به معرفـى نگرش مردم 
کره نسبت به چهار بخش طعم، مزه، صمیمیت و احساس تقسیم شده 

است. 
آیین گشـایش نمایشـگاه «فراتر از طعم» با حضور شـهرداران شـهر 
«گیانگ جو» و اصفهان و نیز سـخنگوى شـوراى شهر «گیانگ جو» 
همراه با مراسـمى ویژه در مـوزه هنرهـاى معاصر سـازمان فرهنگى 

-تفریحى شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
گفتنى است؛ این نمایشـگاه تا 23 فروردین ماه سـال 1396 در محل 
موزه هنرهاى معاصر اصفهان واقع در خیابان استاندارى میزبان عموم 

شهروندان است.
اما بعـد از افتتاح ایـن نمایشـگاه اجـراى نمایـش اصلى در بـاغ موزه 
چهلسـتون انجام مى شـود و دومین روز از این سـفر سـه روزه خاتمه 

مى یابد.
روز سـوم (فـردا) نیز بـا بازدیـد از مسـجد جامـع، مجموعـه تفریحى 
پارك جنگلـى ناژوان و باغ خزنـدگان، باغ پروانه هـا، آکواریوم و موزه 
صدف ها آغاز شده و با بازگشت مهمانان کره اى به کشورشان خاتمه 

مى یابد.

برنامه هاى هفته فرهنگى اصفهان و کره جنوبى از دیروز آغاز شد

ماجراى سفر 20 کره اى به اصفهان 

زینب زمانى
رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران شاهین شهر و 
میمه از برگزارى یادواره شـهداى عملیات خیبر در 
شاهین شـهر خبر داد و گفت: به مناسـبت سالروز 
عملیات خیبر و گرامیداشت شـهداى گرانقدر این 

عملیات، یادواره شهداى عملیات خیبر برگزار شد.
علیرضا فتاح به طرح سپاس از خانواده هاى معظم 
شـهدا اشـاره کرد و افزود: با هدف تجلیل و تکریم 
خانواده هاى معظم شـهدا از 22 بهمـن لغایت 22 
اسفند با همکارى سپاه ناحیه شاهین شهر و میمه، 
فرماندارى و دیگر دستگاه و نهادهاى شهرستان از 

150 خانواده شهید و ایثارگر بازدید انجام شد.
وى با اشاره  به فرا رسیدن 22 اسفند سالروز تأسیس 
بنیاد شهید و روز بزرگداشت شهدا افزود: بنیاد شهید 
و امور ایثارگران در 22 اسـفند سـال 58 به فرمان 
بنیانگذار انقالب اسـالمى با هدف ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت در جامعه و تکریم خانواده هاى شاهد 
و ایثارگر تأسـیس شد سـپس شـورایعالى انقالب 
فرهنگى در سـال 83 به دلیل اهمیـت و ضرورت 
بزرگداشت شهدا این روز را به عنوان روز بزرگداشت 
شهدا نامگذارى و در تقویم رسمى کشور ثبت کرد.

وى به غـرس 695 اصله نهـال به تعداد شـهداى 

شهرسـتان در روز درختکارى اشـاره کرد و افزود: 
همزمان بـا روز 22 اسـفند(امروز) کلیـه مدیران و 
مسئوالن شهرستان رأس ساعت 8 صبح با حضور 
در گلزار شـهداى شـاهین شـهر و قرائـت زیارت 
عاشـورا و اهداى شـاخه هـاى گل با آرمـان هاى 
شـهدا تجدید پیمان مى کنند، سـپس در ادامه به 
همین مناسـبت در کلیه مدارس شهرسـتان زنگ 
شـهدا نواخته شـده و دانش آموزان با سـیره شهدا 

آشنا مى شوند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اضافه 
کرد: یادواره کشـورى امراى شهید ارتش با حضور 
فرمانده کل نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى 
در روز 22 اسفند(امروز) برگزار و به صورت نمادین 
از نامگذارى خیابان و معابر شـهر به نام شهدا پرده 
بردارى مى شـود و از خانواده هاى شهدا تجلیل به 

عمل خواهد آمد.
وى اشـتغال فرزنـدان شـهدا و ایثارگـران را یکى 
دغدغه هـاى اصلى بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
دانسـت و افـزود: همایـش راهیـان اشـتغال ویژه 
فرزندان پسر شـهدا و جانبازان باالى 25 درصد با 
هدف مشاوره و هدایت شـغلى آنان روز 26 اسفند 

در تاالر شیخ بهایى برگزار مى شود.

صدیقه صبورى 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه با 
حضور در شـهرداري مبارکه از شهردار این شهر 

تجلیل کرد.
روح ا... کاظمی ضمـن دیدار با شـهردار مبارکه 
گفت: جا دارد به نوبه خـود از حمایت و همچنین 
حساسیت مدیریت شهري مبارکه نسبت به مقوله 

ورزش و جوانان تشکر و قدردانی کنم.
وى در ادامه افزود: شهرداري ها یکی از نهادهاي 
تأثیرگذار در توسـعه ورزش همگانی درشـهرها 
هسـتند و باید از این ظرفیت در راسـتاي ارتقاى 

شاخص هاي ورزش همگانی بهره گرفت.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه با 
بیان اینکه شهرداري ها نقش محوري درتوسعه 
ورزش همگانـی دارنـد، اذعـان داشـت: ارتباط 
نزدیک ورزش و جوانان و شهرداري ها می تواند 
در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی نقش بسیار 

زیادي داشته باشد.
وي ادامـه داد: شـهر مبارکـه داراي اسـتعداها و 
پتانسـیل بـاالي ورزشـی اسـت کـه در صورت 
توجه بیشتر می تواند بیش از پیش در این عرصه 

خودنمایی کند.

کاظمی تصریح کرد: از مجموعه مدیریت شهري 
مبارکـه انتظـار داریم توجـه ویژه اي به توسـعه 
ورزش این شهر داشته باشـند و اقدامات الزم را 

در این زمینه انجام دهند.
وي تأکید کرد: حمایت شـهرداري از ورزش این 
شهرسـتان و تعامل و همکاري با اداره ورزش و 
جوانان باعث رشـد و توسـعه ورزش شهرستان

 می شود.
شـهردار مبارکه هم در این دیدار گفت: توسـعه 
ورزش همگانـی در محلـه هـاي شـهري از 
رویکردهـاي محوري این نهاد مردمی در شـهر

 است.
محمـد شـرفا اظهـار داشـت: تجهیز پـارك ها 
و بوسـتان هـاي شـهري به وسـایل ورزشـی و
 ایسـتگاه هاي ورزش صبحگاهـی و احداث باغ 

بانوان در این راستا انجام شده است.
در پایان این جلسـه رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان مبارکه ، با اهداى لوح تقدیر ازشهردار 
مبارکه بـه پـاس زحمـات و حمایـت هایش در 
برگـزارى مسـابقات وشـوو قهرمانـى کشـور و 
انتخابى تیم ملى جمهورى اسالمى ایران تجلیل 

کرد.

مشـاور عالى شـهردار اصفهان گفت: خیابان چهارباغ عباسـى بعد از 
تکمیل ایستگاه متروى انقالب پیاده راه مى شود.

به گزارش مهر، محمدجواد شعرباف صبح شنبه در حاشیه بازدید خود 
از ایسـتگاه قطارشـهرى میدان انقالب اصفهان اظهار داشت: جلسه 
هیئت مدیره سازمان قطارشهرى اصفهان روز پنج شنبه 19 اسفند در 
ایستگاه انقالب اصفهان برگزار شد و روز جمعه جلسه با حضور شهردار 

اصفهان تشکیل شد.
وى با بیان اینکه هدف اصلى ما آن است که به اجراى عملیات ایستگاه 
انقالب خـود سرعت بخشـى کنیم، تصریح کـرد: ایسـتگاه انقالب از 
ویژگى هاى منحصر به فردى برخوردار است و با توجه به اینکه در محور 
چهارباغ عباسى قرار گرفته، با سـاخت و تکمیل آن، محور چهارباغ به 

پیاده راه تبدیل خواهد شد.
مشاور عالى شهردار اصفهان با اشاره به ویژگى هاى منحصر به فرد این 
منطقه از شهر اصفهان ادامه داد: این ایستگاه از معمارى خاصى برخوردار 
بوده و با توجه به اینکه در نقطه مهمى از شهر اصفهان قرار گرفته، بدون 

شک مورد بازدید جهانگردان و مسافران اصفهان قرار خواهد گرفت.
وى ادامه داد: در این ایسـتگاه با حجم عملیات میراثى مواجه بودیم و 
مدت ها پیش از اجراى پروژه، فعالیت هاى بسیارى در این زمینه صورت 
گرفت. در نهایت با تأیید سـازمان میـراث فرهنگى، صنایع دسـتى و 
گردشـگرى قرار اسـت که مکشـوفات مـا در این بخش، بـه نمایش 

گذاشته شود. 

محمدرضا غفارى
شهردار شهرضا گفت: شهدا ذخیره انقالب و فرهنگ ایثار و شهادت، مهمترین ارزش انقالبى 

است.
رحیم جافرى در دیدار با خانواده هاى دو شهید و یک جانباز مدافع حرم این شهرستان، بیان کرد: 
پیروزى انقالب اسالمى ایران در واقع سرآغاز تحول بزرگى بود که گرایش به دین و ارزش هاى 

مذهبى مهمترین ویژگى آن محسوب مى شود.
وى اظهار داشت: امام راحل(ره) با تالش و مجاهدت و اخالص در راه خداوند انقالب بزرگ ملت 

ایران را رهبرى و در نهایت به پیروزى رساندند و تا به امروز همه مردم شاهد برکات آن هستند.
شهردار شهرضا بیان کرد: امنیت و آرامشى که امروز بر جامعه حاکم است مرهون ایثار و از جان 
گذشتگى شهدا و جانبازان اسـت، افرادى که در گذشته و در زمانى که کشـور به وجود آنها نیاز 
داشت خالصانه در جبهه هاى نبرد حاضر شده و از ارزش هاى دینى و ملى دفاع کردند، حق بزرگى 

بر عهده همه ما دارند.
جافرى خدمت به خانواده هاى شهدا و ایثارگران را یکى از مهمترین وظایف مسئوالن برشمرد 
و افزود: تالش همه ما در جهت خدمت به بازماندگان خانواده شـهدا و به جانبـازان و آزادگان و 

ایثارگران وظیفه اخالقى، عرفى و دینى و البته کمترین کار ممکن است.
وى ادامه داد: خانواده هاى ایثارگران باعث افتخار جامعه، میراث داران انقالب اسالمى و سرمایه هاى 

معنوى کشور به شمار مى روند و خدمت به آنها افتخارى بسیار بزرگ محسوب مى شود.
شهردار شهرضا گفت: مادران و پدران شهدایى که بدون ادعا بهترین سرمایه زندگى خود یعنى 
فرزندانشـان را به جبهه ها اعزام کرده و پس از گذشـت چندین سـال به این عمل خود افتخار 

مى کنند، در زمره با ارزش ترین ذخایر انقالب و بهترین حامیان دین هستند.
جافرى در بخش دیگرى از سخنان خود، اظهار داشت: شهرستان شهرضا با تقدیم 750 شهید و 
هزار و 500 جانباز و تعداد زیادى آزاده و رزمنده در دوران مبارزات انقالبى و جنگ تحمیلى سهم 

قابل مالحظه اى در دفاع از ارزش هاى دینى و انقالبى داشته است.
وى ادامه داد: شهیدان بزرگى همچون شهید همت، شهید طباطبایى، شهید قانع و شهید کاظمى 

در زمره بزرگ ترین سرداران دوران مقدس و افتخارات مردم شهرستان شهرضا هستند.
شهردار شهرضا همچنین اظهار داشت: روحیه شهادت طلبى و ایثارگرى ملت بزرگ ایران باعث 
شـده تا امروز هم عده زیادى از جوانان مؤمن و انقالبى و والیتمدار با حضور در جبهه هاى نبرد 

حق علیه باطل به عنوان مدافعان حرم از حرم زینبى و مزار ائمه(ع) دفاع کنند.

معاون بازاریابى و فروش شـرکت سـهامى ذوب آهن در واکنش به اظهارات مدیرعامل شرکت آریان 
فوالد که مدعى ضرر 300 میلیارد تومانى ذوب آهن بابت هر کیلو تولید شد، گفت: دپو شش ماهه مواد 

اولیه و ضرر 300 میلیارد تومانى در تولید به هیچ عنوان صحت ندارد.
احسـان دشـتیانه در مـورد اظهـار نظـر یکـى از 
تولیدکننـدگان فـوالد مبنى بـر ضـرر 300 میلیارد 
تومانى ذوب آهـن در هر کیلو تولید، اظهار داشـت: 
اعالم سود و زیان یک شرکت برخالف قواعد بورس 

است البته باید بگویم این ارقام اصًال صحت ندارد.
وى با بیان اینکه بیشترین زیان تولیدکنندگان فوالد 
کشـور بابت هزینه هاى مالى و بانکى است، افزود: 
برخالف مباحث اعالم شده مشکل آنها تأمین مواد 

اولیه نیست.
دشتیانه با اشـاره به اینکه دپو شـش ماهه مواد اولیه هم در ذوب آهن صحت ندارد، گفت: میزان تولید 

ساالنه ذوب آهن در حدود دو میلیون و 300 هزار تن است که 30 درصد این رقم صادرات مى شود.
وى اضافه کرد: در حال حاضر میزان سود و زیان ذوب آهن در سایت «کدال» درج شده اما باید تأکید کنم 
رقم هاى دو هزار میلیاردى دپو مواد اولیه و ضرر 300 میلیارد تومانى در تولید به هیچ عنوان صحت ندارد.

سهم قابل مالحظه  شهرضا در دفاع از ارزش هاى دینى و انقالبى 
 ضرر 300 میلیاردى ذوب آهن صحت ندارد

چهارباغ بعد از تکمیل ایستگاه 
متروى انقالب، پیاده راه مى شود

تکریم 150 خانواده شهید در طرح سپاس تجلیل از شهردار مبارکه
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ویترین

دستمزد 96 
چقدر افزایش مى یابد؟

هر ساله جلسات شــورایعالى کار با حضور شرکاى 
اجتماعى براى تعیین حقوق و دستمزد تعیین مى شود. 
آخرین دستمزدى که دراین جلسه تعیین شد 19اسفند 
ماه سال گذشته بود که در جلسه شورایعالى کارحداقل 

دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش یافت.
امروز جلســه اى دیگر از شــورایعالى کار با حضور 
شــرکاى اجتماعى برگزار مى شود که دستور جلسه 
پیش روى این شورایعالى کار تعیین حداقل مزد سال 
96 خواهد بود و قرار است گروه دولتى و کارفرمایى 

پیشنهادات خود را ارائه کنند.
پیش بینى ها حاکى از این است که نهایتاً در دو جلسه 
بعدى شورایعالى کار دســتمزد بیش از 13 میلیون 
کارگر تعیین تکلیف شــود. یکى از دالیل طوالنى 
شدن جلسات شــورایعالى کار مشــکالت تولید و 
مخالفت کارفرمایان در افزایش واقعى حقوق و مقابل 
تالش کارگران براى جبران عقــب ماندگى مزدى

 است.

 
سهامداران عدالت بخوانند 

با از میان برداشته شدن محدودیت رقم سمت راست 
کد ملى، شرایط براى مشاهده همزمان صورتحساب 

49 میلیون سهامدار عدالت مهیا شد.
 از این پس دارندگان ســهام عدالت مى توانند بدون 
توجه به رقم سمت راســت کد ملى خود، به سامانه 

www.samanese.ir  مراجعه کنند.

بازار اجــاره در روزهاى قبل از نــوروز 1396 برخالف 
رســته هاى لباس و آجیل و تنقالت، شــرایط آرامى 
را ســپرى مى کنــد؛ زیــرا با توجــه کاهــش تعداد 
جابه جایى ها در زمســتان، معامالت بخش اجاره هم 
در تعداد و هم در قیمت کاهش نســبى را تجربه کرده

 است.
در طى سال معموًال بیشترین جابه جایى مستأجران در 
تابستان انجام مى شــود. بعد از آن فصول بهار و پاییز 
داراى بیشترین تعداد سررسید قراردادهاى اجاره است 
و زمســتان کمترین حجم از نظر تعداد جابه جایى را به 
خود اختصاص مى دهد. با اینکه هنــوز آمارى از تعداد 

و نرخ قراردادهاى اجاره در زمســتان منتشر نشده، با 
توجه به افزایش 8/6درصدى اجاره بها در پاییز امسال 
نســبت به پاییز ســال قبل مى توان گفت نرخ سالیانه 
افزایش اجــاره بها در زمســتان کمتــر از 8/6 درصد 

بوده است.
حســام عقبایى رئیس اتحادیه مشاوران امالك گفت: 
در فصل پاییز شاهد بودیم که اجاره بها متناسب با نرخ 
تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل باال رفت اما در دى 
و بهمن ماه تقریبًا ثبات نسبى در اجاره بها حاکم بود و 
حتى قیمت ها نسبت به پاییز و تابستان مقدارى تعدیل

 شد.

قائم مقام بانک مرکزى گفت: طى ســال هاى گذشته 
تاکنون، حذف ســه یا چهار صفر از پول ملى در دستور 
کار بوده است اما این امر نیاز به ثبات بیشتر اقتصاد و نیز 

کنترل تورم دارد. 
اکبر کمیجانى اظهار داشــت: در حال حاضر نرخ تک 
رقمى تورم محقق شده اســت و امیدواریم در طوالنى 
مدت به هدفمان که همان دستیابى به تورم زیر 5 درصد 

است نیز دست یابیم.
 وى با اشــاره به تحقق رشــد اقتصادى 7/4درصدى 
در نیمه نخســت ســال جارى افزود: در ســال جارى 
ایران توانست به رشد مناســب 7/4 درصدى در شش 

ماهه نخســت دســت یابد و امیدواریم این روند ادامه
 یابد.

قائم مقام بانک مرکزى در پاسخ به سئوالى توضیح داد 
که اصالح واحد پولى کشور سال هاست در دستور کار 
بانک مرکزى قرار دارد و گفت: طى سال هاى گذشته 
تاکنون، حذف ســه یا چهار صفر از پول ملى در دستور 
کار بوده است اما این امر نیاز به ثبات بیشتر اقتصاد و نیز 

کنترل تورم دارد. 
پیش بینى هــا حاکــى از آن اســت کــه بــراى

 اجرایى کــردن این امر نیــاز به یکســال دیگر زمان 
داریم.

بازار خلوت اجاره بهاى مسکن 
در شب عید 

پیش بینى حذف صفر از پول 
کشور تا یک سال دیگر

ابالغ راي
شماره پرونده: 1005/94 شــماره دادنامه: 819- 95/12/1 خواهان: رودابه آرش به نشانى: شاهین شهر 
خانه کارگر روبروى اســتخر قو خ ملک الشــعرا پالك 47 واحد 1، خواندگان: حســین حاجى رضازاده به

 نشــانى: شاهین شــهر خ شــجاعت نیم فرعى اول ســمت راســت پالك 113 و بهاره ســتایش فر به 
نشــانى: مجهول المکان موضوع: الزام بــه حضور در دفترخانه جهت انتقال قطعى ســند یک دســتگاه 
خودرو پژو 206 به شــماره انتظامــى 55- 794 ن 82 به انضمام هزینه دادرســى. گردشــکار: خواهان 
دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیــت خوانده تقدیم داشــته که پــس از انجام مراحــل قانونى در 
وقت مقرر حوزه هشــتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل اســت و بــا توجه به محتویــات پرونده 
و تبادل نظر و ارائه نظریه مشــورتى به قاضى شــورا ختم رســیدگی اعالم و بشــرح ذیــل مبادرت به 
صــدور راي مینماید. راي شــورا: در خصوص دادخواســت خانم رودابــه آرش به طرفیــت خواندگان: 
حســین حاجى رضــازاده و بهــاره ســتایش فر بــه خواســته الزام بــه حضــور در دفترخانــه جهت
 انتقال قطعى سند یک دستگاه خودرو پژو 206 به شماره انتظامى 55- 794 ن 82 به انضمام هزینه دادرسى 
بدین شــرح که خواهان اظهار مى دارد یک دســتگاه خودرو از خوانده خریدارى نموده است که با توجه به 
مراجعات مکرر خوانده اقدام به انتقال قطعى سند خودرو ننموده است. نظر به اینکه خواندگان على رغم ابالغ 
قانونى و ضمایم آن در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند. شورا به 
استناد استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخه 94/12/13 خودرو پژو 206 به شماره انتظامى 55- 794 
ن 82 به نام خوانده ردیف دوم مى باشــد که با توجه به مدارك پیوســتى و قراردادهــاى مبایعه نامه ارائه 
شــده تواتر فروش خودرو تا به تصرف خواهان رسیده است حفظ گردیده اســت لذا مستند به ماده 198 و 
512 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 219 و 221 و 222 و 223 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده 
ردیف دوم به حضور در یکى از دفترخانه هاى اسناد به انتقال قطعى ســند یک دستگاه خودرو پژو 206 به 
شــماره انتظامى 55- 794 ن 82 صادر مى گردد. و در خصوص هزینه دادرســى به استناد مواد ذکر شده 
حکم به محکومیت خوانده ردیف اول حســین حاجى  رضازاده طرف معامله خواهان به مبلغ دویست و نود 
هزار و پانصد ریال در حق خواهان صادر مى گردد. حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 2063  اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان

 شاهین شهر/12/775
ابالغ اخطاریه

آقاى حمید محمدى بهرام آبادى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى ایرج تجلى به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 945/95 ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 96/2/11 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است، 
باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت 
رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى 
غیابى صادر خواهد شد.  م الف: 2073 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/12/777
ابالغ 

آگهى ابالغ نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به تجدیدنظرخوانــده مرید کهیانى جهــت تبادل لوایح 
آقاى علیرضا بیدرام با وکالت ســیدرضا طباطبائى دادخواســتى به خواســته تجدیدنظرخواهى از دادنامه 
صادره بــه شــماره 9509973759200853 در پرونــده کالســه 950145 ح 2 ایــن دادگاه بطرفیت 
شــما تقدیم که بــه شــماره 9510483759200255 ثبت گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان 
بودن تجدیدنظرخوانــده به درخواســت خواهان و به دســتور دادگاه بــه تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و بــه تجدیدنظرخوانده 
فوق الذکر ابالغ مى شــود ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهى جهت دریافت دادخواست تجدیدنظر 
و ضمائم آن به دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شــهر مراجعه تا چنانچه پاســخى نسبت

 به تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه در خصوص دادنامه فوق الذکر داشته باشند ظرف موعد مقرر به دادگاه 
ارائه نمایند واال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 2078 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه/12/778
حصر وراثت

محمدعلى فرحانى نژاد به شناســنامه شــماره 23648 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواســتى به شــماره 766/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشــعار داشته است که 
شــادروان جمال فرحانى نژاد به شناســنامه شــماره 1667 در تاریخ 95/11/22 درگذشــته و ورثه وى 
در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- جمیله حمید پور فرزند مجید شــماره شناســنامه 1234 نســبت با 
متوفى (همســر) 2- فاطمه فرحانى نژاد فرزند جمال شــماره شناســنامه 3126 نســبت با متوفى دختر 
(فرزند) 3- محمدعلى فرحانى نژاد فرزند جمال شــماره شناســنامه 23648 نســبت بــا متوفى (فرزند) 
4- علیرضا فرحانى نژاد فرزند جمال شــماره شناسنامه 1270269674 نســبت با متوفى (فرزند). اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 2077 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/12/779
حصر وراثت

مازیار تقى نجات به شناسنامه شماره 1162 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 763/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان جمشید تقى نجات 
به شناسنامه شماره 205 در تاریخ 95/9/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- پروانه 
میرحاج محمدآبادى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 966 نسبت با متوفى (همسر) 2- مسعود تقى نجات 
فرزند جمشید شماره شناسنامه 24431 نسبت با متوفى (فرزند) 3- محسن تقى نجات فرزند جمشید شماره 
شناسنامه 1032 نسبت با متوفى (فرزند) 4- محمد تقى نجات فرزند جمشید شماره شناسنامه 572 نسبت 
با متوفى (فرزند) 5- مازیار تقى نجات فرزند جمشید شماره شناسنامه 1162 نسبت با متوفى (فرزند). اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد گردید. م الف: 2076 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/12/780

ابالغ راي
شماره پرونده: 52/95 ش 11 ح شــماره دادنامه: 125- 95/12/8 خواهان: مرتضى فارسى دهنوى فرزند 
یحیى به نشانى: اصفهان- اتوبان بابائى- خ عطشــاران- کوى میالد- میالد یک- B46 ، خوانده: بهمن 
براهوئى میرزائى فرزند خدارحم به نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه چک. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر 
جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارایه نظریه 
مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید. راي قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست مرتضى فارسى دهنوى به طرفیت بهمن براهوئى میرزائى به خواسته مطالبه مبلغ 
130/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شــماره 1/826418 مورخه 95/09/10 عهده بانک سپه 
شعبه عطار شاهین شهر و مطالبه مطلق هزینه هاى دادرسى و تأخیر تأدیه، نظر به این که خوانده على رغم 
ابالغ قانونى اخطاریه و ضمائم  دادخواست در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین یا برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده است. شورا پس از بررسى پرونده و مســتندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم 
پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 198؛ 515؛ 519؛ 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارات دیرکرد؛ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
130/000/000 ریال (یکصد و سى هزار ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/650/000 ریال (یک 
میلیون و شــش صد و پنجاه هزار ریال) بابت هزینه دادرسى و مبلغ 90/000 ریال بابت هزینه الصاق تمبر 
ضمائم دادخواست خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (95/09/10) لغایت زمان پرداخت براساس 
شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد؛ 
در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. راى صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى (حقوقى) 
دادگسترى شهرستان شاهین شهر میباشد. م الف: 2070 طباطبائى قاضى شعبه یازدهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر/12/781
ابالغ 

آگهى ابالغ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به تجدیدنظرخوانده شرکت پرورش ماهى سردابى و ریواس 
میانکوه جهت تبادل لوایح؛ آقاى هوشــنگ عزیــزى گندمکار و پرهام عزیزى بــا وکالت پژمان حیدرى 
دادخواستى به خواسته تجدیدنظرخواهى از دادنامه صادره به شــماره 9509973759201418 در پرونده 
کالسه 941278  این دادگاه بطرفیت شــما تقدیم که به شــماره 49-951 ثبت گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده به درخواســت خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به تجدیدنظرخوانده 
فوق الذکر ابالغ مى شــود ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهى جهت دریافت دادخواست تجدیدنظر 
و ضمائم آن به دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شــهر مراجعه تا چنانچه پاسخى نسبت به 
تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه در خصوص دادنامه فوق الذکر داشــته باشند ظرف موعد مقرر به دادگاه 
ارائه نمایند واال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 2068 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه/12/783
ابالغ راي

شماره دادنامه: 850- 95/12/8 خواهان: آقاى على جهانگیرى فرزند ولى ا... به نشانى: شاهین شهر خ صیاد 
شیرازى فرعى 7 غربى پالك 57 ، خوانده: آقاى حســین علیزاده فرزند عبدا... (مجهول المکان) موضوع: 
الزام به فک پالك انضمام هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگی اعالم 
و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید. راي شــورا: در خصوص دادخواست آقاى على جهانگیرى به 
طرفیت آقاى حسین علیزاده به خواسته الزام خوانده به فک پالك 48- 542 ج 27 به انظمام هزینه دادرسى 
بدین شرح که خواهان خودرو مذکور را به خوانده فروخته است و با عنایت به مراجعات مکرر خوانده نسبت 
به فک پالك امتناع نموده و با پالك خودرو متعلق به خواهان در تردد است. نظر به اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى و ضمائم آن در شورا حاضر نگردیده و مســتندات ارائه شده و استعالم صورت گرفته از پلیس 
راهور مورخه 95/8/12 بر اشتغال خوانده بر عدم انجام تعهد بر فک پالك 48- 542 ج 27 متعلق به خواهان 
داللت دارد. شورا با عنایت به اظهارات خواهان و بررسى پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به 
استناد ماده 198 آیین دادرسى مدنى و ماده 219 و 220 و 221 قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به فک 
پالك به شماره انتظامى  48- 542 ج 27  صادر مى نماید. و به استناد مواد 519، 520 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 962/500 ریال نهصد و شصت و دو هزار و پانصد ریال 
بابت هزینه دادرســى و ابطال تمبر در حق خواهان صادر مى نماید. حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2074  اسالمیان قاضى شعبه هشت حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر/12/784
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103722211227 شماره پرونده: 9509983722200417 شماره بایگانی شعبه: 
950426 خواهان منیژه ســعیدى مبارکه با وکالت آقاى محمدرضا باقریان دادخواســتی به طرفیت منور 
اسماعیلى و محمد ابراهیمى و ناهید اسماعیلى و سودابه ابراهیمى و زینب ابراهیمى به خواسته مطالبه 350 
میلیون ریال تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان مبارکه نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) 
ارجاع و به کالسه 950426 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/3/7 و ساعت 10/30 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده سودابه ابراهیمى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده مذکور 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: 95/779 شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگسترى شهرستان مبارکه/12/785
حصر وراثت

صغرى محمدى قلعه سفیدى داراى شناسنامه شماره 1016 به شــرح دادخواست به کالسه 377/95  از 

این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محسن محمدى قلعه 
ســفیدى بشناســنامه 127 در تاریخ 1394/07/07  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالفضل محمدى قلعه ســفیدى ش ملى 1081171073 (فرزند 
متوفى) 2- معصومه بهرامى قلعه سفیدى ش ش 157 (همســر متوفى) 3- ناصر محمدى قلعه سفیدى 
ش ش 821 (پدر متوفى) 4-صغرى محمدى قلعه ســفیدى ش ش 1016 (مادر متوفى) متوفى به غیر از
 نامبــردگان ورثــه دیگــرى نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهى مــى نماید تــا هــر کســى اعتراضــى دارد یــا وصیتنامــه از متوفى نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهى ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــى صــادر خواهد 
شــد. م الــف: 3699 شــعبه 14 حقوقــى شــوراى حــل اختــالف شهرســتان نجف آبــاد

 (مجتمع شماره یک )/12/788
اجراییه

شماره: 1184/95 ش ح 5 به موجب راى شــماره 1546 تاریخ 95/09/21 حوزه 5/ح شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: ذبیح اله وحدانى به نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت بیست و دو میلیون ریال اصل خواســته و پرداخت یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال 
هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر از تاریخهاى 86/07/15 و 85/11/15 و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه کانون وکال و پرداخت مبلغ صد و ده هزار تومان بابت نیم عشــر اصل خواسته در حق صندوق 
دادگسترى. مشخصات محکوم له: مجتبى سفرى بوکالت مجتبى حقیقى به نشانى: صالح آباد- بلوار منتظرى 
جنوبى- کوچه شهید سلیمان عباســى پالك2. 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 صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3706 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد

 (امیرآباد)/12/789
اجراییه

شماره: 1186/95 ش ح 5- 95/11/18 به موجب راى شماره 1514 تاریخ 95/09/17 حوزه 5/ح شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه: پیمان بزرگ منش به نشــانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
چهار میلیون و دویســت هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر از مورخ 94/03/12 لغایت 
پرداخــت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانــون وکال در حق محکوم له: مجتبى ســفرى بوکالت مجتبى 
حقیقى به نشانى: نجف آباد- خ امام اجرایى و پرداخت نیم عشر اصل خواســته به مبلغ یک میلیون تومان 
در حق صندوق دادگســترى. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ند ارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3707 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 

(امیرآباد)/12/790
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 1993/95 ش ح 5- 1395/12/14 خواهان مجتبى ســفرى دادخواســتى به خواسته مطالبه و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرسى و 
حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى على ســحاب احمدفیض به شــوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/02/03 
ســاعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چــون خوانده مجهول المــکان داراى آدرس و نشــانى معینى 
نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبــار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطــار مى گردد ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشــرآگهى به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام و در جلســه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رســیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط 
یک نوبت  درج خواهد شــد. م الف: 3708 شــعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/12/791
حصر وراثت

محسن شــجاعى داراى شناسنامه شــماره 517 به شــرح دادخواست به کالســه 384/95 ش ح 10 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفى شــجاعى 
بشناســنامه 37 در تاریخ 1391/09/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- محسن شجاعى ش ش 517 2- مسلم شــجاعى ش ملى 1080037721 
(پســران متوفى) 3- مرضیه شــجاعى ش ش 2066 ، 4-زهرا شــجاعى ش ش 450 (دختران متوفى) 
5- معصومه شــجاعى ارانــى ش ش 12694 (مادر متوفى) متوفــى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3712 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/12/792
حصر وراثت

حسین گلستانى داراى شناســنامه شــماره 1080472975 به شرح دادخواست به کالســه 388/95 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان على گلســتانى 
بشناســنامه 2173 در تاریخ 1395/02/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1- حمید گلســتانى ش ملى 1080040498، 2- محســن گلستانى ش 
ش 3903 ، 3- محمودگلســتانى ش ش 2839 ، 4-رضا گلســتانى ش ش 1385، 5-وحید گلســتانى 
ش ش 16، 6- حسین گلســتانى ش ملى 1080472975، 7- حسن گلســتانى ش ملى 1080661190 
(فرزندان متوفى) 8- اکرم کیخائى ش ش 22 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 3714 شعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/12/793
حصر وراثت

منور کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 544 به شرح دادخواست به کالسه 393/95 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاظم کاظمى نجف آبادى بشناسنامه 
17867 در تاریخ 1394/09/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- سعید کاظمى نجف آبادى ش ش 1272، 2- رقیه کاظمى نجف آبادى ش ش 747 ، 3- منور 
کاظمى نجف آبادى ش ش 544 ، 4-سکینه کاظمى نجف آبادى ش ش 448، 5-حسینعلى کاظمى نجف 
آبادى ش ش 571، 6- طیبه کاظمى نجف آبادى ش ش 535 ،7- عصمت کاظمى نجف آبادى ش ش 459 
(فرزندان متوفى) 8- طاهره منتظرى نجف آبادى ش ش 819 (همسر 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: 3718 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/794
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103731505990 شماره پرونده: 9509983731500943 شماره بایگانى شعبه: 
950957  تاریخ: 1395/12/17 خواهان بانک انصار دادخواســتى به طرفیت خوانده ســیدرضا موسوى-
شکراله احمدى به خواسته محکومیت خوانده تقدیم دادگاه عموم شهرســتان نجف آباد نموده که جهت
 رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 950957 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن  96/02/02 ســاعت 9/30 تعیین گردیده بعلت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواســت خواهان و به  تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امورمدنى و دســتور دادگاه مراتب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان
 پس از نشــر آگهى اطالع و مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 3715 شعبه 5 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/12/795
حصر وراثت

رویا رنجبران فرزند عباس داراي شناســنامه شــماره 213 ملى به شرح دادخواســت مطروحه به کالسه 
1792/95  این شــورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس 
رنجبران فرزند بارون به شناســنامه شــماره 273 در تاریخ 1395/12/4 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیــل: 1- رویا رنجبران 
فرزند عباس شــماره شناســنامه یا کدملى 213 نســبت به متوفى (فرزند) 2- کبرا احمدى مبارکه فرزند 
حبیب ا... شماره شناســنامه یا کدملى 3602 نسبت به متوفى (همســر) 3- پیمان رنجبران فرزند عباس 
شــماره شناســنامه یا کدملى 184 نســبت به متوفى (فرزند) 4- پریســا رنجبران فرزند عباس شماره 
شناســنامه یا کدملى 94 نســبت به متوفى (فرزند) 5- رامین رنجبران فرزند عباس شــماره شناسنامه 
یا کدملى 15 نســبت به متوفى (فرزنــد) 6- فرزانه رنجبران فرزند عباس شــماره شناســنامه یا کدملى 
1160023239 نســبت به متوفى (فرزند) 7- فرحناز رنجبران فرزند عباس شــماره شناسنامه یا کدملى 
1617 نســبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ 
نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیــم دارد در غیر ایــن صورت گواهی صــادر خواهد 
شــد. م الف: 95/805 علیرضائــى رئیس شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/12/796
ابالغ

شماره نامه: 9510113749202001 شــماره پرونده: 9509983749200015 شــماره بایگانى شعبه: 
950016 آگهى ابــالغ وقت رســیدگى وفق مــاده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى متهم: یوســف 
فدایى فرزند عباس نظر به اینکه در پرونده کالســه 950016 دادیارى دادســراى دهاقان، متهم یوسف
 فدایى فرزند عباس مى بایســت جهت دفاع از اتهام انتســابى توهین از طریق ارسال پیامک در این شعبه 
حاضر گردند و آدرس نامبرده مجهول المــکان اعالم گردیده که ابالغ مى گردد ظــرف یک ماه آینده در 
دادیارى دادسراى عمومى و انقالب دهاقان با داشتن استحقاق وکیل در این پرونده حاضر گردند در صورت 
عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقى مى گردد و دادسرا تصمیم مقتضى (رسیدگى غیابى) اتخاذ خواهد نمود. 

م الف: 95/290 شعبه دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان دهاقان/12/797
ابالغ راي

شــماره پرونده: 506/95 ش ح/6 شــماره دادنامه: 601/95- 95/11/25 مرجع رسیدگى: شعبه شوراى 
حل اختالف، خواهان: حســین معینى به نشــانی: اصفهان اتوبان چمران روبروى خ محمدى فروشــگاه 
نقش جهان کدپســتى 8149973751 ، خوانده: مجید نــادرى نجف آبادى به نشــانی: مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به 
صــدور راي می نماید. رأى قاضى شــورا: در خصــوص دعوى حســین معینى بطرفیــت مجید نادرى 
نجف آبادى بخواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه هاى دادرســى و خســارت تأخیر 
تأدیه، با بررســى اوراق و محتویات پرونده با توجه به مدارك ابرازى از ناحیه خواهان از جمله رونوشــت

 دو فقره رســید انتقال وجه بانکى مورخ 94/9/7 و 94/9/8 و نظر به شهادت شــهود خواهان که صراحتًا 
ادعاى خواهــان را مورد تأیید قــرار داده اند و با عنایت به عــدم حضور خوانده علیرغم ابــالغ قانونى که 
دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى مطروحه را موجه دانسته و مســتنداً به مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرســى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ پنجــاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 94/12/10 لغایت اجراى کامل دادنامــه در حق خواهان محکوم و اعــالم مى نماید. حکم 
صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در شورا سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. م الف: 3717 شعبه ششم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد

 (مجتمع شماره یک)/12/837 

این روزها بازار خودروهاى خارجى یــا همان وارداتى تا 
حدودى ثبات را تجربه مى کند که یکى از دالیل آن عدم 
محدودیت عرضه در بازار است. متأسفانه ایران به عنوان 
یکى از واردکنندگان خودرو به شمار مى آید و مأمن خوبى 
براى خودروهایى است که در امارات و چین تولید یا مونتاژ 

مى شود. 
بدین ترتیب، با  رونــد رو به افزایــش واردات خودرو و 
عرضه این خودروها به بازار، نوعى ثبات قیمت  را در بازار 
شاهد هستیم. این یکى از دالیل ثبات قیمت بسیارى از 
خودروهاى وارداتى است که از سوى کارشناسان خودرو 

مطرح مى شود.  
بنابراین آمارها نشــان مى دهد کــه واردات خودروهاى 
خارجی افزایش قابل توجهى داشته اما نکته قابل تأمل 
آن است که با وجود ممنوعیت واردات خودروهاى لوکس 
هنوز در بین خودروهاى وارداتــى خودروهاى چند صد 

میلیونى دیده مى شود.
در 11 ماهه امسال 50 هزارو  290 خودروى خارجى وارد 

کشور شده که نسبت به مدت مشابه 50 درصد افزایش 
داشته است. امسال حدود نیم میلیارد دالر بیشتر صرف 
واردات خودروهاى خارجى شده است و به عبارت دقیق 
تر یک  میلیــارد و 277 میلیون  دالر ارز از کشــور خارج 
شده اســت. در این میان به همراه این واردات، همچنان 

خودروهاى لوکس نیز وارد کشور  مى شوند.
 رئیس اتحادیه واردکنندگان مى گوید: چند دسته خودرو 
هستند که لوکس محسوب مى شوند از جمله آن خودروى 
بى ام دبلیو740، که به تازگى آزاد شده و وارد مى شود 800 
میلیون قیمت دارد که خودروى لوکس است.  همچنین 
پورشه ماکان 600 میلیون قیمت دارد. بنز E 250، طبیعتًا 
در تمام کشورهاى آمریکایى و اروپایى لوکس مى شود و 
هزینه قیمت تمام شده بیش از 600 میلیون تومان است. 
خودروهاى میلیاردى که براى چشم و هم چشمى قشر 
مرفه جامعه وارد کشور مى شــود اقتصاد کشور را تهدید 

کرده و تجمل گرایى را  نیز تشدید مى کند.
بدین ترتیب، اقتصاد مقاومتى که بارها به عنوان شعار از 

سوى مسئوالن مطرح شــده در این میان رنگ مى بازد. 
مقام معظم رهبرى نیز بارها در این باره هشدار داده است 
اما انگار مسئوالن کشور گوش شنوایى براى شنیدن این 

هشدارها ندارند.
از سوى دیگر چندى پیش اسحاق جهانگیرى معاون اول 
رئیس جمهور نیز در خصوص واردات بى وقفه گفته بود که 
قرار نیست کاالهاى لوکس بازار را قبضه کند و قرار نیست 
با لغو تحریم ها شرایط بى برنامگى در کشور ادامه داشته 
باشد تا کاالهاى بنجل خارجى به کشور سرازیر شود و ما 
تنها دلمان خوش باشد که کاال به صورت فراوان وجود دارد 
و رونق ایجاد شده است. او همچنین تأکید کرده بود که به 

هیچ وجه اجازه نمى دهیم  بازار ایران بى جهت در تاخت و 
تاز کشورهاى خارجى قرار گیرد.

اما ســئوالى که در این میان مطرح مى شود این است که 
چرا با وجود ممنوعیت کاالهاى لوکس همچنان واردات 
خودروهاى لوکس به کشور مشاهده مى شود. به صورتى 
که برخى از خودروســازان خارجى با پایین نشان دادن 
حجم موتور، خودروى خود را به بازار مشتاق ایران صادر 

مى کنند.
این اتفاق دلیلى جز افزایش میــزان خرید ایرانیان ندارد. 
به عنوان مثال با توجه به اینکه ســاالنه 20 تا 30 هزار 
خودروى سانتافه به کشور وارد مى شود این موضوع نشان 

مى دهد که کره و شرکت هیوندایى قصد ندارد سهم خود را 
در بازار ایران از دست بدهد و به همین خاطر حجم موتور را 

در اسناد خودرو2400 سى سى عنوان مى کند. 
گفتنى است که این خودرو با توجه به دستورالعمل وزارت 
صنعت جزو خودروهاى لوکس به شمار نمى رود و واردات 
آن آزاد است. بنابراین تدبیر وزارت صنعت براى شناسایى 

خودروهاى لوکس کارساز نبوده است.
این در حالى اســت که از نظر کارشناســان فنى خودرو 
حجم موتور این خودرو به 2700 تا 3000 ســى سى نیز 
مى رسد. به همین خاطر جزو خودروهاى لوکس محسوب

 مى شود.

بازار 
خودروهاى وارداتى 

در آستانه نوروز
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ذوب آهن 
قهرمان تنیس روى میز   

مرحلـه نیمه نهایـى و فینـال رقابت هـاى لیگ برتر 
تنیس روى میز بانوان باشگاه هاى کشور در آکادمى 

تنیس روى میز مجموعه انقالب تهران برگزار شد.
  در ایـن رقابت هـا و در مرحله نیمه نهایـى تیم هاى 
ذوب آهن اصفهان و مس کرمان بـا پیروزى مقابل 

رقباى خود به فینال راه یافتند. 
در این مرحلـه ذوب آهن موفق شـد 5 بر یک مقابل 
آکادمى رهام اهواز به برترى دسـت یابـد و در دیگر 
دیدار مس کرمان نیز 5 بر 2 از سـد مناطق نفت خیز 

جنوب گذشت.

«تووووووى دروازه» 
بین المللى مى شود! 

عالقه مندان به علیفر نرم افزارى براى این گزارشگر 
صدا و سیما طراحى و معرفى کردند.

نرم افزار گزارشگرى سـرهنگ علیفر براى سیستم 
عامل هاى اندروید منتشر شـد تا گزارشگر پرحاشیه 

تلویزیون حاال در این مسیر پیشگام باشد.
در این نرم افزار گزینه هاى زیـادى براى کاربران از 
جمله دابسمش سـازى، کارگاه کلیپ سازى، عکس 
هاى دیده نشـده و ... گنجانده شـده اسـت. یکى از 
بخش هاى جالب این نرم افزار، گزینه «توووووووى 
دروازه» است که تکه کالم معروف علیفر در هنگام 
گلزنى به حسـاب مى آید. همچنین در این نرم افزار 
امکان ارتباط با علیفـر نیز وجود دارد تا هـواداران او 

بتوانند با این گزارشگر ارتباط داشته باشند.

AFC طرح جدید
مشـکالت سیاسـى بین ایران و عربسـتان به زمین 
فوتبال هم کشیده شـد و امسال تیم هاى عربستانى 
حاضر نشـدند براى بازى مقابل نمایندگان ایران در 
لیگ قهرمانان به کشـورمان بیایند تا بازى تیم هاى 
ایرانى و عربسـتانى در کشـور ثالث برگزار شـود. در 
شـرایطى که پیش از این گفته مى شـد بـا پیگیرى 
هـاى فدراسـیون فوتبـال از سـال آینده تیـم هاى 
عربستانى مجبور به سفر به ایران هستند اما به گفته 
رئیس فدراسیون، این موضوع به شکل دیگرى حل 

خواهد شد. 
 مهدى تاج به ایسنا گفته: AFC طرحى را ارائه کرده 
اسـت که ایران و عربسـتان از هم جدا شـوند. طرح 
AFC بـه این صـورت اسـت کـه در دور مقدماتى و 
گروهى با هم دیدار نکنند اما در مراحل باالتر مانعى 

وجود ندارد. 

امتیاز قهرمانى سایپا
 پرسپولیس در پایان هفته بیست و چهارم لیگ برتر 
بـا 56 امتیاز صدرنشـین اسـت. درباره صدرنشـینى 
فوق العـاده و میانگیـن عالـى امتیـازات ایـن تیم در 
روزهـاى اخیـر زیـاد گفتـه شـده اسـت. ارزش کار 
شاگردان برانکو اما زمانى بیشـتر معلوم مى شود که 
بدانیـم تیم سـایپا در پایان ششـمین دوره لیگ برتر 
با همین امتیاز فعلى پرسپولیسـى ها قهرمان شـدند! 
در واقـع امتیازى که سـایپا بـا مربیگـرى على دایى 
در پایان هفته سـى ام لیگ ششم به دسـت آورد و با 
آن جشـن قهرمانى گرفت، همین امتیازى است که 
پرسپولیسـى ها در پایان هفته بیسـت و چهارم لیگ 

فعلى گرفته اند!

  انصراف رسمى از قهرمانى 
تیـم فوتبـال تراکتورسـازى با تسـاوى برابـر فوالد 
در هفتـه بیسـت و چهـارم لیـگ برتـر اختالفش با 
پرسپولیس در صدر جدول به 10 امتیاز رسید و عمًال 
از حـاال باید قهرمانـى شـاگردان برانکـو ایوانکویچ 
در لیـگ برتـر را قطعى دانسـت تا مشـخص شـود 
چقدر حکـم فیفا روى ایـن تیم تأثیر منفى گذاشـته

 است.
البته این تمام ماجرا نیسـت چـرا که با این تسـاوى 
استقالل به 2 امتیازى تراکتورسازى رسید و حاال این 
تیم با این روند احتماًال رتبـه دوم جدول رده بندى را 

هم از دست مى دهد.

تایم اوت

اتفاقــى که فصــل پیش بــراى ســرمربى ذوب آهن 
افتاد امســال شــامل حال نفر اول نیمکت ســپاهان 

شد.
عبدا... ویســى که بخاطر مشکل گوارشى هفته گذشته 
کارش به بیمارســتان کشــید برخالف آنچه وعده اش 
داده شــده بود در نهایت بــه همین دلیل بــه بازى با 
سیاه جامگان از هفته بیســت و چهارم لیگ برتر نرسید 
و غایب بزرگ سپاهان در این دیدار بیرون از خانه لقب 

گرفت.
غیبت سرمربى سپاهان روى نیمکت این تیم تا حدودى 
یادآور عدم حضور یحیى گل محمدى در یکى از دیدارهاى 

فصل پیش ذوب آهن بود. ســرمربى پیشین ذوب آهن 
در بازى با ملوان بنــدر انزلى از هفته شــانزدهم لیگ 
پانزدهم به علت ابتال به آنفلوآنــزا غایب بود تا هدایت 
سبزپوشان اصفهانى در آن مســابقه براى اولین بار به 
ســرمربى فعلى این تیم یعنى مجتبى حســینى سپرده 

شود.
البته عدم حضور ویسى با غیبت فصل پیش گل محمدى 
تفاوت هایى هم داشت از جمله اینکه سرمربى سپاهان 
که با بیمارى به مراتب جدى ترى از آنفلوآنزا دست و پنجه 
نرم مى کند براى رساندن خود به این مسابقه باید رنج سفر 

را هم به جان مى خرید.

خرید زمستانى سپاهان پس از به ثمر رساندن سه گل از 
روى نقطه پنالتى دوبــاره در جریان بازى براى این تیم 
گل زد و مجموع گل هاى خود در لیگ شــانزدهم را به 
عدد 6 رساند تا نیم فصل ناموفقش در سایپا را به دست 

فراموشى سپرده باشد.
مسعود حسن زاده در دور رفت لیگ شانزدهم تنها یک 
گل براى ســایپا زد تا نیم فصل ناموفقى را در این تیم 
سپرى کرده باشــد. به واســطه همین آمار ضعیف در 
گلزنى بود که تردیدهایى جدى وجود داشــت آیا این 
مهاجم 25 ساله خرید مناســبى براى سپاهان هست یا 

خیر.

حســن زاده که اولین بار در هفته هفدهــم با پیراهن 
ســپاهان بازى کرد در هشــت هفته اى که در اختیار 
تیم اصفهانى بوده در مجموع پنج گل به ثمر رســانده

است. با گلى که مهاجم سابق ذوب آهن در هفته بیست 
و چهارم لیگ برتر به ســیاه جامگان زد جمع گل هاى 
او در فصل جارى به عدد 6 رســید. هرچند این تعداد به 
اندازه نیمى از گل هاى دو آقاى گل فعلى لیگ شانزدهم 
نیست اما کافى است تا، هم نام حســن زاده را در جمع 
گلزنان برتر لیگ امسال قرار دهد و هم پسوند ناموفق 
را براى توصیف عملکرد او در فصل جارى بى تناســب 

کند.

پروژه احیاى این بازیکن 
موفق بود

ویسى در نقش گل محمدى 
ظاهر مى شود

 شهرت و ثروت تان مدیون فوتبال است شهرت و ثروت تان مدیون فوتبال است

کارى نکنید کارى نکنید 
که از فوتــبال که از فوتــبال 

دور شویددور شوید

 از 20 اسفند 1394 تا امروز، 22 اســفند 1395؛ دقیقًا یکسال و دو روز از 
بازى استقالل و پدیده در لیگ پانزدهم مى گذرد. روزى که روزبه چشمى 
به دلیل خطاى وحشتناك بازیکن حریف، رباط صلیبى اش پاره شد ولى 
داور بازى (احمد صالحى) حتى اعالم خطا هم نکرد. یکســال گذشته و 

هنوز کسى روزبه چشمى را دوباره در زمین چمن ندیده است.
قرار بود روزبه از ابتداى نیم فصل دوم، براى اســتقالل بازى کند ولى 
ماجراى اهمال دیگر عادى شــده مدیران آبــى و محرومیت از نقل و 
انتقاالت، کار دست او داد. چشمى ســپس راهى قم شد و با صبا تمرین 
کرد. اما درست وقتى که همه چیز آماده بود تا او قراردادش را امضا کرده 
و اجازه بازى پیدا کند، مشخص شد صبا در لیست بازیکنان بزرگسالش 

جاى خالى ندارد.
 روزبه از سوى پدیده هم طلب شد ولى پیشنهاد تیم مشهدى درست مثل 
سپاهان و پرسپولیس براى یک و نیم فصل بود و منصوریان و استقاللى 
ها چنین اجازه اى به او نداده اند. تیمى هم نیست که تنها براى شش بازى، 
چشمى را بخواهد مگراینکه مثل ماشین سازى و سیاه جامگان در معرض 
سقوط باشد. برخى نزدیکان او مى گویند که روزبه خیلى دوست داشت 
که امسال در سپاهان باشد تا هم به پرسپولیس نرود و در تیم اسم و رسم 
دار و پرطرفدارى بازى کند و هم اینکه براى بازگشت به استقالل در اوج 

باشد. ولى سپاهانى ها به هیچ وجه زیر بار قرارداد کوتاه مدت نرفتند.
قاسم حدادى فر هم درست مثل روزبه چشمى، رباط صلیبى پاره کرد. این 

اتفاق براى حدادى فر، تقریبًا چهار ماه بعد از چشــمى افتاد ولى هافبک 
ذوب آهن از دو هفته قبل براى این تیم بازى کرد هرچند در دربى اصفهان 
دوباره دچار مصدومیت شد وبراى مدتى نمى تواند در میادین حاضر شود. 
به نظر مى رسد چشــمى را باید یکى دیگر از بازیکنان بدشانس فوتبال 
ایران لقب داد.چشمى از ابتداى فصل آینده مى تواند براى استقالل بازى 
کند آن هم در پستى که منصوریان، ابراهیمى و نورافکن و باقرى را دارد 
که حداقل از نظر بدنى از چشمى جلوتر هستند. بدشانسى هاى چشمى 

باالخره تمام مى شود؟

با برد مس کرمان مقابل خیبر خرم آباد، کرمانى ها با هدایت مربى اصفهانى 
خود هنوز در جمع مدعیان لیگ جاى دارند. 

منصور ابراهیم زاده درباره پیروزى شان مقابل خیبر گفت: ما پیش بینى یک 
دیدار سخت را داشتیم، مى دانستیم مقابل تیمى که در سه بازى متوالى پیروز 
شــده و تیم گردن کلفتى مثل خیبر بازى داریم و ما تمام تالشمان را براى 

شکست آنها به کار ببریم. 
حضور هواداران کرمانى و حمایت همه جانبه شان تا پایان بازى روحیه ما را 
براى پیروزى در این رقابت افزون کرد. از همین رو با دست پر از زمین مسابقه 
بیرون آمدیم. وى در ادامه گفــت: بازیکنان مس در نهایت با تمام قوا گلزنى 
کردند و تا پایان اجازه ندادند دروازه شان باز شود. آنها پس از گلزنى با استرس 
بازى را ادامه دادند براى آنکه حریف به گل مساوى دست پیدا نکند، از همین 
رو کیفیت شان کمى پایین آمد. اما اینطور هم نبود که دروازه بان ما حتى یک 
بار هم زمین بخورد یا توپى از زیر دستش سر بخورد. او در خصوص عملکرد 
خیبر خاطرنشان کرد: شیوه خیبر بیشتر ارسال  توپ ها و پرتاب اوت هاى بلند 
است که بچه هاى ما توانستند آنها را به خوبى کنترل و مهار کنند. شاید مالکیت 
توپ بیشتر از آن خیبرى ها بود اما فشــار زیادى روى دروازه ما به آن صورت 
ایجاد نکردند. بچه هاى ما از یکى دو موقعیتى که برایشان رقم خورد به خوبى 

استفاده کردند و در نهایت به خوبى از عهده کار برآمدند. 
ابراهیم زاده درباره اینکه مس را جزو مدعیان صعود مى داند یا نه گفت: معتقدم  
هشــت تیم باالى جدول مدعى صعود به لیگ برتر هستند. البته به روزهاى 

پایانــى لیگ نزدیک مى شــویم و 
تمامى تیم ها براى نزدیک شــدن به 

صعود و دور شــدن از 
سقوط مى جنگند و 
کار براى تیم هاى 
پاییــن و بــاالى 

جدولــى ســخت 
اســت اما هر تیمى 
باهوش تر عمل کند 

و از موقعیت هایــش به 
خوبى استفاده کند مى تواند 

پیروز میدان باشد. 
ســرمربى مس دربــاره دیــدار پیش 
رو مقابــل تیــم پایین جدولــى فوالد 
گفت: بازى ســختى بــا فوالدیزدى ها 

داریم آنهــا پایین جدولى هســتند و تمام 
تالششــان را مى کنند که از ایــن منطقه 

دور شــوند ضمن آنکــه آنها توانســتند تیم 
صدرنشین ســپیدرود رشــت را در خانه متوقف 

کنند.

بدشانسى هاى تمام ناشدنى چشمى

دوست داشت سپاهانى شود

 ابراهیم زاده: همچنان مدعى هستیم   

 جایگاه تأسفبار اصفهانى ها در جدول دور برگشت  

 ســرخابى هاى تهران که پیش از هفته بیست و چهارم هم 
بهترین تیم هاى دور برگشــت بودند این هفته هم بردند. 
کارنامه پرسپولیس، صدرنشین نیم فصل دوم با کسب هشت 
برد در 9 بازى دور برگشت است. استقالل هم در نیم فصل 
دوم عالى کار کرده و در 9 بازى، هفت برد و یک تساوى کسب 
کرده است.صبا، استقالل خوزستان، ســایپا و پدیده دیگر  
تیم هاى موفق دور برگشت هستند. پدیده با سه برد متوالى 
خودش را تا پله ششم دور برگشت رسانده است. در آنسو هم 
باید به افت فاحش تیم هایى همچون سیاه جامگان، پیکان، 
فوالد، ذوب آهن، سپاهان و نفت تهران در دور برگشت اشاره 
کرد. ذوب آهن تیم سوم نیم فصل اول در جدول دور برگشت 
یازدهم است. پیکان تیم چهارم دور رفت در نیم فصل دوم 
پانزدهم است. نفت تهران تیم پنجم نیم فصل اول در دور 
برگشت نهم است. فوالد تیم ششم دور رفت در دور برگشت 

چهاردهم است.
جدول دور برگشت:

1.پرسپولیس 24 امتیاز
2.استقالل تهران 22 امتیاز
3.تراکتورسازى 16 امتیاز

4.استقالل خوزستان 14 امتیاز
5.صبا 13 امتیاز

6.پدیده 12 امتیاز، تفاضل گل: 1
7.گسترش فوالد 12 امتیاز، تفاضل گل:-

8.سایپا 12 امتیاز، تفاضل گل:-
9.نفت تهران 10 امتیاز، تفاضل گل: 1-
10.سپاهان 10 امتیاز، تفاضل گل: 3-
11.ذوب آهن 9 امتیاز، تفاضل گل:2-

12.ماشین سازى 9 امتیاز ، تفاضل گل: 3-
13.نفت آبادان 9 امتیاز، تفاضل گل: 6-

14.فوالد خوزستان 8 امتیاز
15.پیکان 7 امتیاز

16.سیاه جامگان 5 امتیاز
در شرایطى که تفاضل گل دو تیم برابر بوده تیمى 
که گل زده بیشتر داشــته در رده باالتر قرار گرفته 

است.

 دهم و یازدهم دهم و یازدهمسپاهان و ذوب آهنسپاهان و ذوب آهن
 براى شش بازى، 
امگان در معرض 
ى دوست داشت 
ر تیم اسم و رسم 
اوج ه استقالل در

 مدت نرفتند.
یبى پاره کرد. این 

به نظر مى رسد چشــمى را باید یکى دیگر از بازیکنان بدشانس فوتبال 
ایران لقب داد.چشمى از ابتداى فصل آینده مى تواند براى استقالل بازى 
کند آن هم در پستى که منصوریان، ابراهیمى و نورافکن و باقرى را دارد 
که حداقل از نظر بدنى از چشمى جلوتر هستند. بدشانسى هاى چشمى 

تمام مىشود؟ باالخره

اصفهانى 

شبینى یک
والى پیروز 
را براى ن

وحیه ما را 
ین مسابقه 
 قوا گلزنى 
 با استرس 
از همین  د،
 حتى یک 
ص عملکرد 
ت هاى بلند 
ید مالکیت 
آن صورت 
به خوبى  د

معتقدم   ت:
ه روزهاى 

پایانــى لیگ نزدیک مى شــویم و 
تمامى تیم ها براى نزدیک شــدن به 

صعود و دور شــدن از
سقوط مى جنگند و 
کار براىتیمهاى 
پاییــن و بــاالى

جدولــى ســخت 
اســت اما هر تیمى 
باهوش تر عمل کند 

و از موقعیت هایــش به 
خوبى استفاده کند مى تواند 

میدان باشد.  پیروز
ســرمربى مس دربــاره دیــدار پیش 
رو مقابــل تیــم پایین جدولــى فوالد

گفت: بازى ســختى بــا فوالدیزدى ها 
داریم آنهــا پایین جدولى هســتند و تمام 

ایــن منطقه  تالششــان را مى کنند که از
دور شــوند ضمن آنکــه آنها توانســتند تیم 
صدرنشین ســپیدرود رشــت را در خانه متوقف

کنند.

دعى هستیم  

بهترین تیم هاى دو
کارنامه پرسپولیس،
9برد در 9 بازى دور بر
دوم عالى کار کرده و
کرده است.صبا، است
تیم هاى موفقدور

خودش را تا پله ششم
باید به افت فاحشت
فوالد، ذوب آهن، سپ
کرد. ذوب آهن تیمس
یازدهم است. پیکان
پانزدهم است. نفت
ف برگشت نهم است.

چهاردهم است.
جدول دور برگشت:
4.پرسپولیس 24 امت 1
2.استقالل تهران 2 2
6.تراکتورسازى6 3
4.استقالل خوزست
3.صبا 13 امتیاز 5

2.پدیده 12 امتیاز 6
7.گسترش فوالد
2.سایپا12 امتیا 8
0.نفت تهران 0 9
0.سپاهان 10 10
11.ذوب آهن
12.ماشین س
13.نفت آباد
14.فوالد خ
15.پیکان
16.سیاه ج
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است.

رامین رضائیان پیــش از بازى پرســپولیس با الوحده 
امــارات در لیــگ قهرمانان آســیا از ســوى برانکو 
ایوانکوویچ کنار گذاشــته شــد. این بازیکن هنوز به 
تمرینات بازنگشته و برانکو مخالف بخشیدن او است. 
این در حالى است که تالش مسئوالن باشگاه هم براى 
پادرمیانى براى رضائیان بى نتیجه بوده است و برانکو 

سر حرفش باقى مانده است.
در این حال ســایت «ارم نیوز» ابوظبى در گزارشى به 
نقل از رسانه هاى ایرانى اعالم کرده برانکو ایوانکوویچ 
بخاطر جاسوســى رامیــن رضائیان بــراى کارلوس 
کى روش سرمربى تیم ملى، این بازیکن را کنار گذاشته 
است.  این سایت نوشت:  رامین رضائیان قبل از بازى 
پرســپولیس با الوحده امارات در لیگ قهرمانان آسیا 
بخاطر جاسوسى براى کارلوس کى روش از پرسپولیس 
اخراج شد. سرمربى پرسولیس هم عذرخواهى رضائیان 
را نپذیرفته و او را از حضور در تمرینات منع کرده است. 
برانکو حتى به باشگاه اعالم کرده که رضائیان را براى 
سال آینده نمى خواهد. ســرمربى پرسپولیس توضیح 
داده که تمام وســاطت ها را براى بخشش رضائیان رد 

کرده است. 

ادعاى سایت اماراتى

رضائیان جاسوس
 کى روش بود!

قبول کنیم ســتاره هاى فوتبال مــا دیمى رشــد کرده اند. 
کســى براى آنهــا برنامــه بلندمدت نداشــته بلکــه تنها 
براســاس توانایى ها و پشــتکار و کمى هم چاشنى شانس 
بــه جایگاه امــروز خــود رســیده اند. دقیقًا مقابل مشــابه 
خارجى کــه از صفر تــا 100 بازیکــن را زیر نظــر دارند تا 
مبــادا در میانه راه دچار لغــزش و اشــتباهات جبران ناپذیر 

شوند.
 بازیکنانى مثل مســى یا رونالدو را در نظر بگیرید که جهانى 
را مبهوت بزرگى خود کرده اند اما همیشــه یک فوتبالیست 
بوده و مانده اند. زندگى اشــرافى و طرفداران میلیاردى هم 
از آنها چیزى فراتر از یــک بازیکن نســاخته چراکه از پایه 
آنها را براى رسیدن به جایگاه امروز شــان ساخته و پرداخته 

کرده اند. آنها نیــک مى دانند اگر به جاه و قربى رســیده اند 
از ســر همین فوتبال و توانمندى هایشــان است پس هرگز 
در مســیرى نمى افتنــد که آنهــا را از میادیــن فوتبال دور 

کند.
قهرمان ما براى رســیدن به موقعیت امــروز چه مرارت ها و 
حقارت ها که نمى کشــد. بعضى ها هزینه هاى کالن مادى 
مى کنند و برخى هم به لحاظ شــخصیتى ذلیل مى شــوند تا 
شاید روزى به آن باال ها برســند و تالفى همه گذشته را سر 
دیگــران درآورند. چنین قهرمانى وقتــى اوج مى گیرد دیگر 
قهرمان نیست بلکه تبدیل مى شود به ضدقهرمان. حاال همه 
او را مى شناســند، برایش سر و دست مى شــکنند و محبوب 
خالیق شده است. اینجاســت که به فکر انتقام از سرگذشت 

پیشین خود مى افتد. او بزرگ شده است بى آنکه ظرفیت هاى 
خود را همتراز با ابعاد ورزشى  اش ارتقا دهد. مشاوران او دیگر 
ورزشى ها و دلســوزانش نیستند. دغل دوســتان احاطه  اش 
کرده اند. آنها بــا تمجید و تعریف و تقدیــس از این بازیکن، 
گمراهش مى کنند. فضــاى مجازى و خیــل به به و چه چه 
میلیونى آدم هاى نامفهوم مجازى هم مزید بر علت شــده تا 
خیلى چیزها را انکار کنند. چنین ستاره اى نباید هم واهمه اى از 
عواقب رفتارهاى هنجارشکنانه اش داشته باشد. او مستحضر 
به پشــتیبانى میلیون ها فالوور اینستاگرام و ده ها هزار هوادار 
حاضر در بازى هاى تیمش است. همان ها که در طول فصل 
همواره سعى داشته اند مربى تیم را در معذوریت گذاشته تا تن 
به بازى یار محبوبشان بدهد بى خبر از آنکه برخى مربیان شاید 

چنین کردارهایى را به طور مقطعى تحمل کنند ولى در اولین 
فرصت مقتضى پرونده  فرد خاطى را بسته و به بایگانى خواهند 
ســپرد. فرصتى مثل امروز که بخش عمده راه قهرمانى طى 
شده و حواشى پیرامون این تصمیم شاید کم خطر تر از برهه اى 
از فصل باشــد. این تصمیم به بازیکن هــم کمک مى کند 
تا خود را بازســازى کرده و در اعمــال و رفتارش تجدیدنظر 

کند.
بازنده دعواى بازیکن با مربى و باشگاه یقینًا باید بازیکن باشد. 
این درس خوبى است براى آنها که غوره نشده مویز شده اند و 
قدر جایگاه خود را نمى دانند. این شرح حال یک یا چند بازیکن 
خاص در فوتبال ما نیســت که متأسفانه بخش زیادى از این 

قشر پردرآمد را شامل مى شود. 
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اى نکوهش کننده  دنیا که خود به غــرور دنیا مغرورى و 
با باطل هاى آن فریب خوردى! خود فریفته دنیایى و آن را 
نکوهش مى کنى؟ آیا تو در دنیا جرمى مرتکب شده اى؟ یا دنیا 
به تو جرم کرده است؟ کى دنیا تو را سرگردان کرد؟ و در 

موال على (ع)چه زمانى تو را فریب داد؟    

اولین کارگاه آموزشــى ویژه موتورسواران پیک موتورى 
و رونمایى از طرح آشکارسازى جعبه هاى پیک موتورى 
با قابلیت بهتر دیده شدن در شــب به همت مؤسسه «ترا 
زیست»  درسالن اجتماعات سبز دانشگاه اصفهان با حضور 

مسئوالن برگزار شد.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان در این 
کارگاه آموزشى که جمعى از موتورسواران شاغل در پیک 
موتورى حضور داشتند گفت: درســال جارى 50 درصد 
از تصادفات منجر به فوت در اســتان اصفهان، مربوط به 
راکبین موتورسوار بوده و 85 درصد تصادفات منجر به فوت 
موتورسواران نیز از طریق ضربه به سر اتفاق افتاده است که 

با استفاده از کاله ایمنى مى توانست از آن جلوگیرى کند.
سرهنگ رضا رضایى در مقایسه اى بین حوادث اتفاق افتاده 
خودرو و موتورسیکلت، اظهارداشت: در حوادثى که اصوًال 
براى خودرو پیش مى آید بیشتر خودرو آسیب مى بیند اما در 
حوادث موتورسیکلت، حتى اگر موتورسیکلت سوار قانون را 
رعایت کرده باشد خود راکب دچار حادثه خواهد شد. بنابراین 
با رعایت مقررات ایمنى، مى تــوان حوادث براى راکبین 

موتورسیکلت را کاهش داد.
وى خطاب به حاضران در این کارگاه با تأکید بر اینکه شما 
شغل پیک موتورى دارید و بخاطر شــغلتان براى تأمین 
معیشت از موتور استفاده مى کنید و بنابراین باید مقررات 
راهنمایى و رانندگى را مدنظر داشــته باشید و بسیار دقت 
کنید، گفت: موتورســیکلت البته محاسن ومعایبى دارد و 
من اصوًال از موتور به عنوان راکب مرگ یاد مى کنم  چرا 
که معتقدم موتورسوار باید به اراده خود و از راه ساده توجه 
به مقررات راهنمایى و رانندگى آن را به تسخیر خود درآورد 

و دراین راستا ایمنى در همه حوزه ها باید اصل کار باشد.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان افزود: 
رانندگان مظهر نماد فرهنگى استان اصفهان که پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمى است، مى باشند و رفتار شما 

در رانندگى، تأثیرگذار است.
وى از راکبین موتورسیکلت ها خواست با توجه به افزایش 
میزان دیه، موتورسیکلت هاى خود را هرچه سریع تر بیمه 
کرده و گواهینامه مخصوص موتورسیکلت دریافت کنند و 
براى حفظ سالمت خود از کاله ایمنى، دستکش و... استفاده 
کنند و سفیران خوبى براى رعایت مقررات در شهر باشند و 
معتقدم رفتارهاى ما در کوتاه مــدت و بلندمدت در حوزه 

اجتماعى مؤثر است.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان البته 
هشدارى هم به موتورســواران پیک موتورى داد و گفت: 
با توجه به اینکه شغل شما پیک موتورى است و با اینکار 
خانواده را تأمین مى کنید دستور مى دهم در صورت تخلف 
شدیدترین  برخورد با شما صورت گیرد. بنابراین ضرورى 
است مقررات را به طور کامل رعایت کرده و به شرطى که 
هواى هم را داشته باشیم به شما افتخار خواهیم کرد و سال 
آینده نیز همایش بزرگى را براى راکبین قانون مند که امروز 
در این همایش شــرکت کرده اند برگزار کرده و آنان را به 

جامعه معرفى خواهیم کرد.
***

مدیر عامل مؤسســه جاده امن امید «ترا زیســت» نیز با 
قدردانى از حضور موتورسیکلت ســواران پیک موتورى 
در این کارگاه آموزشى گفت: اولین کارگاه آموزشى ویژه 
موتورسواران پیک موتورى به منظور کسب مهارت هاى 
رانندگى ایمن با موتورسیکلت با شعار «هواى موتورسواران 

را داریم» برگزار شد.
پیمان صالحى ترافیک و محیط زیســت را از معضالت 
برشمرد و افزود: اگر موتورسواران پیک موتورى اصول و 
مقررات راهنمایى و رانندگى را رعایت نکنند بسیار خطرناك 
است و فوتى، مصدومیت و جراحات ناشى از تصادفات عالوه 
بر اینکه فرد را از چرخه فعالیت خارج مى کند عواقب جبران 

ناپذیرى براى خانواده ها به جاى مى گذارد.
وى با بیــان اینکه امروز در حوزه حمــل و نقل و ترافیک 

شهرى تحول خوبى ایجاد شده است، افزود: امید است این 
کارگاه آموزشى بتواند رهاوردهاى بسیار خوبى براى راکبین 

موتورسیکلت به ارمغان داشته باشد.
***

کارشناس عالى تصادفات و کارشناس رسمى دادگسترى 
اصفهان در امور تصادفــات و ارزیابى خودروها هم در این 
کارگاه آموزشى گفت،گروه هاى پیک موتورسواران اصفهان 
مقررات را رعایت کرده و کمتر از آنان تخلف دیده مى شود و 
این ایمن سازى است.سرهنگ بازنشسته راهور اصغر نوحى 
افزود: اگر در کشور سرعت خودرو و موتورسیکلت کنترل 
شود و مهارت در موتورســواران تقویت گردد 90 درصد 

تصادفات کاهش مى یابد.
وى که موتورســوارى را مهــارت مى دانــد، مى گوید: 
بهترین سرعت، ســرعت مطمئنه در رانندگى با خودرو و 
موتورسیکلت است اگر رعایت شود تصادف نخواهیم کرد.

این کارشناس عالى تصادفات با گله مندى از عدم اجراى 
قانون عابر پیاده در کشور،  گفت: ایران تنها کشورى است 

که اگر راننده در هر شرایطى با عابر تصادف کند مقصر است 
ولى روزى باید قانون عابر پیاده در کشور پیاده و اجرا شود.

سرهنگ بازنشسته راهور اظهار داشت: از نظر فنى، تصادف 
از یک واقعه ناگهانى و غیر قابل پیش بینى در یک لحظه رخ 
مى دهد و ضرورى است که در رانندگى دقت شود. این در 
حالى است که بر اساس قانون، ورود موتورسیکلت به آزادراه 

و بزرگراه ممنوع بوده و این امر باید رعایت شود.
وى موتورسواران پیک موتورى را امانتدار و مورد وثوق خواند 
و گفت: از شما انتظار مى رود تا بیش از دیگر راکبین موتور، 

مقررات را رعایت کرده و مجرى قانون باشید.
***

یک پژوهشگر و محقق در آشکارسازى عابرین و راکبین 
در ترافیک نیز در اولین کارگاه آموزشــى پیشــنهاد کرد 
موتورسواران در طول شــبانه روز براى بهتر دیده شدن از 
شبرنگ استفاده کنند و کارى کنند که آشکارسازى رعایت 
شود. سعید محمدى تکابى گفت: ما باید در مباحث ایمن، 
با هم افزایى، نردبان رشد و آگاهى را به سرعت طى کرده 

و این کارگاه ها مى تواند و باید هرم رشد و آگاهى را روز به 
روز توسعه دهد.محمدى تکابى با اشاره به رفع استتار و طرح 

راهبردى ارتقاى ایمنى و سالمت حمل و نقل، افزود:
رنگ هایى که در داشبورد خودرو استفاده شده رنگ هاى 
خنثى بوده و لباس هایى که رنگ داشبورد هستند نباید براى 
موتورسواران مورد استفاده قرار گیرند و اگر مى توانستیم 
اصل آشکارســازى را تأمین کنیم خطرات تــا اندازه اى 

کاهش مى یافت.
وى پیشنهاد کرد: از بازتابنده نور در موتورسیکلت به صورت 
استاندارد استفاده شود و همواره موتورسیکلت باید از دور 
دیده شود و شعار ما نیز «ایمن باش، باهوش باش، دیده شو» 
مى باشد.این پژوهشگر مى گوید: استفاده از کاله ایمنى، 
دســتکش و رعایت توجه به تجهیزات ایمنى استاندارد، 

مى تواند تا حد زیادى از بروز حوادث ناگوار جلوگیرى کند.
***

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردارى اصفهان نیز در 
سخنان کوتاهى موتورســیکلت را فرصت و تهدیدى 
براى جامعه دانست و گفت: موتورسواران پیک موتورى 
دراصفهان باید براى راکبین موتورسیکلت در سطح شهر 

اصفهان الگو باشند.
علیرضا صلواتى افزود: امید اســت این کارگاه آموزشى 
استمرار داشته باشد و ســال آینده در کاهش تصادفات 

موتورسیکلت سواران مؤثر واقع گردد.
وى با قدردانى از مؤسسه «ترا زیست» در برگزارى این 
کارگاه آموزشى، اظهار امیدوارى کرد اصفهان با رعایت 

موارد ایمنى، در سطح کشور الگو باشد.
***

مدیر آموزشگاه راهبران سازمان فنى و حرفه اى استان 
اصفهان نیز با بیان ویژگى موتورســیکلت گفت: اخذ و 
همراه داشتن گواهینامه موتورسیکلت از الزاماتى است که 
باید توسط موتورسیکلت سواران رعایت شود و توجه به 
عالیم، تغییر مسیر از طریق راه ها و رعایت مقررات نیز از 

وظایفى است که باید رعایت شود.
مسعود بهرام ارجاوند اظهار داشت: یک موتورسوار باید 
پوشش کامل داشته باشد و از عینک  محافظ، کاله ایمنى 
و دستکش استفاده کرده و همواره بتواند نقص موتور خود 
را برطرف کند تا جان خود را حفظ نماید.  چرا که یک نقص 

ساده در موتور سیکلت مى تواند جان راکب آن را بگیرد.
وى افزود: در اصفهان سالیانه 150 راکب موتورسیکلت 
بدون کاله ایمنى در ســنین 17 تا 27 سال در تصادفات 

جان خود را از دست مى دهند.
***

عضو هیئت مدیره و مؤسس جاده امن امید «ترا زیست» 
هم گفت: ما فعالیــت خود را با هــدف ارتقاى فرهنگ 
ترافیک، کاهش تصادفات و حس خــوب زندگى آغاز 
کرده و امیدواریم با حمایت و همراهى، گام هاى خوبى 
را در آینده برداریم. بنابراین با هم بودن، تفکر مثبت و... 
مى تواند حال ما را خوب کند.شــهرام شفیعى افزود: در 
ساختن جامعه اى سالم همه مسئول حفظ آرامش هستند 
و باید تالش کنند و با مطالعه و بهره گیرى از تجربیات و 
تغییر نگرش و بینش، یــک فرهنگ صحیح رفتارى در 
ترافیک ایجاد خواهد شد و به دیگر بخش ها نیز تسرى 
مى یابد. بنابراین اگر هر فرد در بهبود وضعیت رفتارى خود 
اقدام کند این امر به فرهنگ تبدیل شده و در نتیجه جامعه 

بهترى خواهیم داشت.
در پایــان این کارگاه آموزشــى به شــرکت کنندگان 
گواهینامه گذراندن این دوره آموزشــى داده شد و آنان 
قســم نامه اى را در 9 بند قرائت و آن را امضا کردند. در 
بخش هایى از این قسم نامه آمده است: ما موتورسواران 
پیک موتورى همیشه با سرعت مجاز حرکت مى کنیم، از 
کاله ایمنى استفاده کرده و از چراغ قرمز عبور نمى کنیم، 
وارد خیابان ورود ممنوع نشده و حریم پیاده رو را رعایت 
خواهیم کرد و از حمل بار غیر متعارف جلوگیرى و بیش از 

ظرفیت موتور مسافر سوار نمى کنیم.

همزمان با رونمایى از طرح آشکارسازى جعبه هاى پیک موتورى با قابلیت بهتر دیده شدن؛ 

کارگاه آموزشى ویژه موتورسواران پیک موتورى برگزار شد
ساسان اکبرزاده

شهردارى گلشهر در نظر دارد نسبت به نقشه بردارى از طریق 
عکس هوایى بوسیله پهباد، به مساحت حدود 1000 هکتار اقدام 
نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت شــرایط و اسناد 
مناقصه حداکثر تا تاریخ 28  اســفندماه 1395 به شهردارى 

گلشهر مراجعه نمایند.
 ضمنًا فرصت اعالم قیمت پیشــنهادى آخر ســاعت ادارى 

پنجشنبه 10 فروردین ماه 1396 مى باشد. 
شماره تماس شهردارى: 031-57322222

آگهى مناقصه

على نیکبخت- شهردار گلشهر

نوبت اول
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«على البدل»
مجموعه «على البدل» به کارگردانى ســیروس مقدم که از شبکه یک پخش 
خواهد شد؛ هر شب و به مدت 15 شب پخش خواهد شد. این سریال قرار است 
در قالب قسمت ها 45 دقیقه اى از ساعت 22:00 روى آنتن شبکه یک سیما برود.

«مرز خوشبختى»
مجموعه «مرز خوشبختى» به کارگردانى حسین سهیلى زاده و تهیه کنندگى 
مهران رسام به عنوان مجموعه نوروزى از شبکه 2 روى آنتن خواهد رفت. ساعت 

پخش این سریال، ساعت 21:30 اعالم شده است.

«خانه ما»
مجموعه «خانه ما» ساخته سامان مقدم که به «دیوار به دیوار» تغییر نام داده است، 
قرار است در قالب 50 قسمت 40 دقیقه اى از شبکه سوم پخش شود. این سریال 
همزمان با شروع سال جدید آغاز و هر شــب از ساعت 20:45 روى آنتن شبکه 3 

خواهد رفت.
«دوران کهن»

شــبکه 4 هــم امســال بــه دیگــر شــبکه ها پیوســته و قصــد دارد 
ســریال خارجــى «دوران کهــن» را بــراى مخاطبانــش

پخش کند. مجموعه  «دوران کهن» محصول سال 2008 
میالدى است که پیش تر هم از همین شبکه پخش 

شده بود. 
قرار است این مجموعه هر شب از ساعت 20 روى آنتن شبکه 4 سیما برود.

 «شوخى کردم»
مدیران شبکه 5 سیما مجموعه «شوخى کردم» به کارگردانى مهران مدیرى 

را براى این ایام انتخاب کرده اند.
 مجموعه اى انتقادى که هر قسمت آن به موضوعى مستقل مى پردازد و در 

قالب آیتم هاى کوتاه ساخته شده است.
 شیوه اى که مهران مدیرى به آن عالقه زیادى دارد و مجموعه هاى 

زیادى را با این ساختار کارگردانى کرده است.

افخمى در برنامه «هفت»، رفتن حجــت ا... ایوبى از 
سازمان سینمایى را ناخوشــایند دانست و به شوخى 
پرسید حاال سرنوشت شــرطى را که با او در رابطه با 
فروش سینما در سال آینده بسته است، چه خواهد شد؟
به گــزارش  خبرآنالین، آخرین برنامــه «هفت» در 
سال 95، شامگاه جمعه 20 اســفند روى آنتن رفت. 
ابتداى این برنامه، بهروز افخمى درباره رفتن حجت ا... 
ایوبى از سازمان ســینمایى و انتصاب محمدمهدى 
حیدریان گفت: «یکى از مهمترین اتفاقات هفته گذشته 
کناره گیرى آقاى دکتر ایوبى از مدیریت سازمان 
سینمایى بود که به نظر من اتفاق خوشایندى 
نبود. من با ایشان یک شرط درباره میزان 
فروش سال آینده ســینماى ایران 
بســته بودم که با رفتــن ایوبى 
نمى دانم شرطم را حاال باید با 

چه کسى ببندم.»
مجرى «هفــت» در ادامه 
افــزود: «من از ایشــان 
جز متانــت و مهربانى و 
احترام به همه فیلمسازان 
و دســت اندرکاران سینماى 
ایــران ندیدیم و فکر مــى کنم اگر 
انتقادى هم به ایشــان بود از همین 
زاویه بود که سعى مى کردند همه 
را راضى نگه دارند و با همه خوب 

بودند.»
افخمــى همچنیــن درباره 
انتصاب حیدریــان به عنوان 
رئیس جدید سازمان سینمایى 
توضیح داد: «آقاى حیدریان 
نیز تا جایى که من مى دانم 
در شــرایط کنونى بهترین 
گزینه براى مدیریت سازمان 
سینمایى اســت و مطمئنم 
ایشــان کامًال بر کار خود 
مسلط هســتند و حتمًا دوره 
خوبــى در انتظار ســازمان 

سینمایى ایران خواهد بود.»
او در پایان نیــز گفت: «صد 
شکر که این آمد و صد حیف 
که آن رفت. امیــدوارم آقاى 
ایوبى در هر سمت و جایگاهى 

که هستند موفق باشند.»

تهیه کننده مجموعه «کاله قرمزى» با اشاره به عدم حمایت مالى ازســوى تلویزیون، از توقف تولید این مجموعه براى نوروز سال 
جدید خبر داد.

به گزارش ایسنا، درحالى که طبق اعالم قبلى، قرار بود مجموعه «کاله قرمزى» بعد از تحویل سال جدید از 30 اسفند ماه هرشب روى آنتن 
شبکه دو برود، اما تهیه کننده این مجموعه در فاصله حدود 10 روز تا آغاز سال جدید، اعالم کرد به دلیل مشکالت مالى، تولید این مجموعه 

جدید متوقف شده است.
در متن این بیانیه آمده است: «احتراماً اینجانب حمید مدرسى، تهیه کننده مجموعه کاله قرمزى به مراه نویسندگان و کارگردان محترم پروژه 
آقایان ایرج طهماســب و حمید جبلى و به همراه گروهى بالغ بر 95 نفر از هنرمندان بنام سینما و تلویزیون که در خصوص تولید مجموعه 
جدید کاله قرمزى (نوروز 96) از 4 ماه پیش تولید این مجموعه و همزمانى آن با شــرایط وخیم مالى سیما که بر کسى پوشیده نیست آغاز 
کردم و با بیش از گذشت 50 درصد فیلمبردارى این مجموعه و به دلیل عدم دریافت هرگونه کمک مالى از سوى سیما، تولید این مجموعه 

متوقف گردید.
گویا مجموعه کاله قرمزى اولین قربانى بحران سیما در بخش مالى در این مقطع زمانى مى باشد.

اینجانب با استناد به عدم تسویه حساب 3 سال گذشته سیما با مجموعه در دو دوره تولیدى و عدم حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، آغاز 
تولید سرى جدید را نمى دانم دلیل کافى است که وفادارى سازندگان این مجموعه را به اثبات برساند یا خیر؟ و همچنین دلیل محکمى براى 
همدلى این مجموعه با مدیران سیما که در سال هاى گذشته و در اوج مشکالت مالِى وقت سیما، دست از همکارى و همراهى برنداشته بودند.
شخصیت محبوب و ملى کاله قرمزى و دیگر شخصیت هاى این مجموعه که سیما خانه آنها تلقى مى گردد و امروز بدون هیچگونه حمایت 

و پشتیبانى و دلگرمى تنها رها شده اند و از هرگونه مساعدت و بى مهرى مدیران سیما هم نمکى است بر این مرهم ؟!
بالتکلیفى این پروژه در قرارداد و توافقات قبلى با سیما، تأمین بودجه و غیره، همه و همه دست به دست هم داد که این مجموعه با توجه به 
اطالع رسانى مداوم به مدیران محترم سیما از وجود مشکالت، با کمال تأسف توقف تولید مجموعه جدید کاله قرمزى 96 اعالم مى گردد 
که کاله قرمزى و دوستانش از حضور بر آنتن نوروز 96 محروم بمانند و با صرف بودجه هنگفت این پروژه با ضرر و زیان وارده و عدم تکمیل 

پروژه تنها بماند.
جاى تأسف فراوان دارد که هنر این گروه 95 نفره در راستاى ساخت برنامه اى مفرح و آموزنده به دور از هرگونه حاشیه اى در شرایط امروز 
جامعه و با بیش ار 20 میلیون بیننده ایرانى در سراسر دنیا نادیده گرفته شود و از سوى دیگر شرایط سخت تولید این مجموعه به دلیل بزرگ 
شدن ابعاد تولید چه از لحاظ دکور و چه از لحاظ بکارگیرى هنرمندان جدید شخصیت هاى جدید عروسکى، متأسفانه منجر به ثبت یکى از 
تلخ ترین پشت صحنه هاى تولید این پروژه در سال هاى اخیر شد و شــاهد از دست رفتن هرگونه انگیزه و ذوق هنرمندان این مجموعه در 

خلق هنر و ادامه تولید این مجموعه باشیم.
لذا ضمن تشکر صادقانه از گروه سازنده و کار و همت و هنرنمایى 4 ماهه و بى وقفه و شبانه روزى این گروه هنرمند، خاضعانه از میلیون ها 

بیننده و تماشاگر منتظر این برنامه پوزش مى طلبیم.
ان شاءا...در شرایط مطلوب آینده بتوانیم ضمن حل و فصل مســائل این پروژه با مدیران محترم سیما بار دیگر و از طرق مختلف میهمان 

خانواده ها و بالخصوص کودکان و نوجوانان مشتاق این برنامه باشیم.
و در انتها با توجه به تعداد بى شمار صفحه هاى فضاى مجازى که بصورت غیرقانونى مدت هاست به نام مجموعه کاله قرمزى اعم از نام 
شخصیت هاى عروسکى و آقایان ایرج طهماسب و حمید جبلى اطالع رسانى غلط و سوءاستفاده مى کنند، که مراتب از طریق پلیس فتا در 
دست پیگیرى مى باشد، لذا بدینوسیله آدرس هاى قانونى این مجموعه به شرح ذیل جهت هواداران و مشتاقان این مجموعه در خصوص 

آخرین خبرها و اطالع رسانى تقدیم مى گردد:
Site: www.kolahghermezi.ir
Telegram : @kolahghermezzie
Instagram: kolah.ghermezzi
Email :kolah.ghermezzi@gmail.com

 در روزهاى پایانى سال 95 نیز بخش تولید کماکان ادامه دارد 
و چراغ این مسیر به خوبى روشن است و این نشان دهنده روند 

رو به رشد تولید در سینما است.
در این راستا «مغزهاى کوچک زنگ زده» هومن سیدى قرار 
است با فرهاد اصالنى و نوید محمدزاده جلوى دوربین برود. 
قبال خبرى از حضور حامد بهداد در این فیلم بود که طبق اخبار 

منتشر شده اصالنى جایگزین این بازیگر شد.
کامبوزیا پرتوى پس از 12 سال فیلمى با عنوان «کامیون» را 
جلوى دوربین مى برد و بازیگرانى چون سعید آقاخانى،نیکى 
کریمى،تروسکا جوال،نســرین مرادى و رامین راستاد در 
آن حضور دارند.اصغر فرهادى که خبر ســاخت جدیدترین 
فیلمش با بازى پنه لوپه کروز و خاویرباردم را چند ماه پیش 
رسانه اى کرد را اکنون قوت بخشید و قرار است شهریور ماه 
آغاز فیلمبردارى آن باشد،از سویى فرهادى عالقه خود را به 

ساخت فیلمى کمدى در گام بعدى در ایران بیان کرد.
مجیدرضا مصطفوى تهیه کننده و کارگردان «آستیگمات» 

با تکمیل بازیگران این پروژه، فیلمبردارى آن را آغاز کرد.
پوریا آذربایجانى در تازه ترین فعالیت سینمایى خود خبر از 
ساخت «ســرخى هاى غمناك دى ماه» را رسانه اى کرد و 

امیدوار است سال آینده به تولید برسد.
فیلم انیمیشن «رویاى آشپزخانه» ساخته آروین مدقالچى 
وتهیه کنندگى بهتاش و کیارش صناعى ها مراحل پایانى 
فنى خود را پشت سر مى گذارد.عباس نظام دوست در اولین 
تجربه بلند سینمایى خود «گرگ بازى» را جلوى دوربین برده 

و روزهاى پایانى فیلمبردارى خود را مى گذراند. 

گروه موسیقى «دارکوب» تازه ترین اثرش را با 
صداى احسان خواجه امیرى خواننده موسیقى 

پاپ منتشر مى کند.
به گزارش  خبرآنالین، گروه دارکوب تازه ترین 
اثرش را با صداى احســان خواجه امیرى تهیه 
و تولید کرده اســت. این اثر پس از اخذ تمام 

مجوزهاى الزم به زودى منتشر خواهد کرد.
این تک آهنگ «مِن دیوونه» نام دارد که ملودى 
آنرا احسان نى زن ســاخته و با تنظیمى از گروه 

دارکوب تولید شده است.
همکارى گروه دارکوب و احسان خواجه امیرى، 
پس از انتشــار آثارى از این گــروه با صداى 
حامد بهداد، مهران مدیــرى و على زندوکیلى، 
جدیدترین ســورپرایز این گــروه قدیمى و 
پرطرفدار است که در روزهاى آینده در فضاى 
مجازى نشر پیدا خواهد کرد.دارکوب در ادامه 
روند فعالیت هایش، آثارى متفاوت را ضبط کرده 
که به همراه موزیک ویدئویى خوش ســاخت 
در ماه هاى نخست ســال آینده منتشر خواهند 
کرد تا «دارکوب» ها آرام آرام براى کنســرت 
بزرگ شان که اوایل سال آینده به همت موسسه 

«کامیاب بهاران» و 
تهیه کنندگــى على 

حق شناس برگزار خواهد شــد، آماده شوند.
اعضاى اصلى گروه دارکوب را همایون نصیرى 
(سرپرســت)، امید حاجیلى، آرش پژندمقدم، 
مســعود همایونى، دارا دارایى و آرین ملیکیان 
تشکیل مى دهند و این گروه در دوره هاى مختلف 
از حضور نوازنده هــا و خواننده هاى بهره برده 

است.
ســه آلبوم «دارکوب» (مرداد 1389)، «لیوا» 
(شهریور 92) و «نوکوب» (شهریور 94)، آثار 
رسمى گروه دارکوب هستند که به صورت رسمى 

در بازار موسیقى کشور منتشر شده اند.

فیلم ســینمایى «محمد رســول ا...» از روز دوشــنبه
(23 اسفند) در کربالى معلى به نمایش درمى آید.

محمدرضــا صابــرى مدیرعامــل دفتر 
پخش نورتابان  درباره اکران فیلم «محمد 
رسول ا...» در شهرهاى عراق گفت: شهرهاى 
مختلفى از کشــور عــراق  فیلم ســینمایى «محمد 
رســول ا...» را به نمایش درآوردند و با توجه به فعالیت 
گسترده مفتى هاى عربستان براى دیده نشدن فیلم، اما 
این فیلم با مخاطب ارتباط خوبى برقرار کرده و توانسته 
نظر مخاطبان را در شــهرهاى مختلف عــراق به خود 

جلب کند.
وى ادامه داد: اقبال مخاطبان به حدى بود که نمایندگان 
شرکت پخش کننده در عراق به ایران آمدند و دستگاه 
نمایش خریدارى کردند تا بتوانندفیلم را در شــهرهاى 
نجف و کربال نیز به نمایش گذارند.صابرى درباره زمان 
اکران فیلم در شهرهاى متبرکه نجف و کربال گفت: از 
روز دوشنبه 23 اسفندماه فیلم در کربالى معلى به نمایش  
درمى آید. هفته آینده همزمان با روزهاى پایانى سال نیز 

فیلم در نجف اشرف به نمایش درخواهد آمد.

یک خبر بد براى کودکان و بزرگساالنیک خبر بد براى کودکان و بزرگساالن

تولید «کاله قرمزى» تولید «کاله قرمزى» 
براى نوروز براى نوروز 9696 متوقف شد! متوقف شد!

ساعت پخش سریال هاى نوروزى از جعبه جادو واکنش افخمى به رفتن ایوبى: 

حاال با چه کسى شرط ببندم؟
افخمى در برنامه «هفت»، رفتن حج
ناخوشــایند دانس سازمان سینمایى را
پرسید حاال سرنوشت شــرطى را که
فروش سینما در سال آینده بسته است
به گــزارش  خبرآنالین، آخرین برنام
5سال 95، شامگاه جمعه 20 اســفند
ابتداى این برنامه، بهروز افخمى دربار

ایوبى از سازمان ســینمایى و انتصاب
حیدریان گفت: «یکى از مهمترین اتفاق
کنارهگیرى آقاى دکتر ایوبى از م
سینمایى بود که به نظر من ات
نبود. من با ایشان یک شر
فروش سال آینده س
بســته بودم که
نمى دانم شرط
چه کسى ببند
مجرى «ه
افــزود: «

جز متانــت
ه احترام به
و دســت اند
ایــران ندیدیم و فک
انتقادى هم به ایشــ
زاویه بود که سعى
را راضى نگه دارن

بودند.»
همچ افخمــى
انتصاب حیدر
رئیس جدید س
توضیح داد:
نیز تا جایى
در شــرایط
گزینه براى
سینمایى اس
ایشــان کا
مسلط هســ
خوبــى در ا

سینمایى ایران
او در پایان نیـ
شکر که این
که آن رفت. ام
ایوبى در هر س
که هستند مو

واکنش افخمى به ر

برنامه مشخص پخش سریال هاى نوروزى از شبکه هاى یک، دو، سه، چهار و پنج سیما اعالم شد.حاال ببا چه کسى شرط ب
به گزارش گروه فرهنگى آنا، غیر از شبکه یک، دو و سه که تولیدهاى تازه اى را براى ایام نوروز درنظر گرفته اند، شبکه چهار و پنج مجموعه اى از آرشیو 
را براى مخاطبان شان نمایش مى دهند. البته شبکه 5 تصمیم گرفته، «شوخى کردم» از مهران مدیرى که پیش تر در شبکه نمایش خانگى منتشر شده 

بود را در ایام نوروز نمایش دهد.

همکارى احسان 
خواجه امیرى با گروه 

«دارکوب»

اکران فیلم «محمد رسول ا...»
 در کربالى معلى

چه خبر از تولیدات سینماى ایران؛

از همکارى اصغر فرهادى
 با زوج هالیوودى تا 

«کامیون» کامبوزیا پرتوى

دوران کهــن» را بــراى مخاطبانــش
8دوران کهن» محصولسال2008

ر هم از همین شبکه پخش 

قالب آیتم هاى کوتاه ساخته شده است.
 شیوه اى که مهران مدیرى به آنع
زیادى را با این ساختار کارگ

 اثرش را با 
ه موسیقى

ب تازه ترین
میرى تهیه 
ز اخذ تمام

د کرد.
د که ملودى 
«کامیاب بهاران» و مى از گروه 

فیلم ســینمایى «مح
(23 اسفند) در
محمدرض
پخش نور
رسول ا...» در
مختلفى از کشــور

گروه 

اکران فیلم
 در کر
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

تراشه  اینتل در کِف پاى شما
شیائومى با ردیاب هاى قدرتمند خود و در راس آن ها 
با مچ بند هوشــمند و البته محبوب خــود به دنیاى 
ورزش وارد شــد. اکنون این شــرکت دامنه کارى 
خود را گســترش داد و از اولین کفش هوشمند خود 

رونمایى کرد.
 Ultra Smart شــیائومى کفــش جدیــد خــود را
Sportwear نام گذارى کرده اســت. این کفش به 

واسطه همکارى مشترك شیائومى و شرکت اینتل 
طراحى شده اســت. ماژول طراحى شــده از سوى 
اینتل موســوم به Curie که در اصل مغز این کفش 
است، اندازه اى در حد یک دکمه دارد. این ماژول بر 
مبناى زیرکنترلر 32 بیتى Quark  که در گجت هاى 
پوشیدنى مورد اســتفاده قرار مى گیرد طراحى شده 
است. این کفش به قیمت 299 یوان معادل با 43 دالر 

در اختیار خریداران قرار خواهد گرفت.
شیائومى گفته است عمر باترى مورد استفاده در این 
کفش 60 روز است و قادر است تمامى فعالیت هاى 
انجام شده از سوى مالک همچون راه رفتن، دویدن یا 
حتى باال رفتن از ارتفاعات را ردیابى کرده و تشخیص 
دهد. در پایان هر روز گزارشــى از مسافت پشت سر 
گذاشته شده، سرعت میانگین و همچنین مقدار کالرى 
که از سوى دارنده کشف سوزانده شده از سوى کفش 

هوشمند آماده شده و در اختیار مالک قرار مى گیرد.
این کفش هاى هوشــمند قرار است از اواسط آوریل 
برابر با فروردین ماه در چهار رنــگ مختلف به بازار 

عرضه شوند.  

دستیار گوگل، پیغام ها را 
برایتان مى خواند

از این به بعد دستیار هوشمند    آى تى ایران |
گوگل قادر اســت پیامک ها وهمچنیــن پیغام هاى 
 Facebook Messenger  برنامه هایى همچــون
و Hangout  نیز را برایتان بخواند. فقط کافیســت 
جمله هایــى مانند «آیــا پیغامى دارم؟ یــا « آخرین 
پیغام را نشــانم بده» را بلند به زبان بیاورید تا دستیار 
گوگل آخرین پیغام هاى دریافتــى را برایتان بخواند. 
دستیار گوگل همچنین قادر است که در برنامه هاى 
 Facebook Messenger ، SMS و Whatsapp

و دیگر سرویس هاى چت، پیغام نیر ارسال کند. 
هفته گذشته سیستم عامل اندروید، دستیارهوشمند 
گوگل را براى کاربران اندرویدى نســخه مارشمالو 
و نوگت عرضه کــرد و این قابلیــت در حال حاضر 
براى گوشى هاى پیکســل، پیکسل اکس ال و دیگر 

گوشى هاى اندرویدى قابل دسترس است. 
براى اضافه کــردن دســتیار هوشــمند، کاربران 
گوشى هاى هوشمند اندرویدى با نسخه مارشمالو و 
نوگت باید برنامه گوگل خود را به نسخه 6,13 به روز 
رسانى کنند و گوشى هوشمندشان باید قابلیت ارائه 
کیفیت تصویر با رزولوشن 720 یا باالتر و همچنین 

1,5 گیگابایت حافظه خالى داشته باشد. 

PS4 معرفى آپدیت جدید
شرکت سونى نسخه 4,50 از    آى تى ایران |
آپدیت کنسول بازى PS4 را منتشر کرد که قابلیت ها 
و ویژگى هاى متنوعى را به کاربران این  کنسول بازى 

محبوب ارائه مى دهد.
در این به روز رسانى امکان استفاده از هارد اکسترنال 
از طریق اتصال یو اس بى براى ذخیره سازى بازى ها 
و استفاده از فضاى اضافه افزوده شده است. کاربران 
در این نسخه همچنین از قابلیت Boost Mode بهره 
مى برند. در این قابلیت، بازى ها با تعداد دفعات کمترى 
لود یا بارگزارى مى شــوند و کیفیت و سرعت بازى 
نیز ارتقا یافته است. از دیگر ویژگى هاى این نسخه 
 3D Blue-ray  مى توان به پشتیبانى از پخش تصاویر
و ارتقا کیفیت تصاویر  2D اشاره کرد.کاربر همچنین 
از این به بعــد مى تواند در داخل بازى ها اســکرین 
شات تهیه کند و به عنوان عکس پس زمینه در هوم 

اسکرین انتخاب کند.

اسکانو، با نام تجارى آواى اسکان نوین شرق، نخستین وبسایت و اپلیکیشن جستجوى هوشمند ملک با استانداردهاى 
بین المللى در ایران است. اسکانو به عنوان یکى از شرکت هاى گروه اینترنتى ایران با بیش از 650 نفر نیروى مجرب و 
متخصص در حوزه  تجارت الکترونیک در کسب و کارهاى متعددى چون فروش اینترنتى کاال (بامیلو)، سفارش اینترنتى 
غذا (زودفود)،رزرواسیون هتل (پین تا پین) و سفارش تاکسى (اســنپ) در ایران فعالیت مى کند. اسکانو در نظر دارد با 
اطالع رسانى درباره امالك قابل معامله در شهرهاى مختلف ایران، فرآیند خرید، فروش و اجاره را براى همه متقاضیان 
بازار مسکن به شیوه اى نوین فراهم کند. تیم اسکانو با استفاده از تجربه فعالیت در 40 کشور دنیا و با کمک به روزترین 
ابزارهاى تبلیغاتى در دنیاى مجازى امکان بازدید و دسترسى به اطالعات مربوط به امالك قابل معامله را براى مخاطبان 

دنیاى مجازى فراهم مى کند. 
خدمات اسکانو: وب سایت اسکانو با هدف ارائه خدمات اثربخش تر و کمک به کاربران و مشاوران امالك در زمینه 
بازاریابى در فضاى مجازى نسبت به تعریف و ارائه خدمات بازاریابى آنالین در قالب بسته هاى خدمات اسکانو نموده است. 
http://eskano.com :وب آدرس

 Glu جدیدترین ســرى بازى هاى تکاور خط مقدم تحت عنوان رقبا از استودیوى بازیسازى مطرح RIVAL FIRE 
براى دستگاه هاى اندرویدى است که به صورت رایگان در پلى استور عرضه شــده است. داستان بازى را اینگونه از 
زبان سازنده بیان مى کنیم: ”در سال هاى پیشین یک سازمان بین المللى دست به ساخت و ایجاد سربازان با ژنتیک 
اصالح شده زده اســت که همین امر باعث ایجاد هرج و مرج و ناامنى در جاى جاى این کره خاکى شده است. پس از 
ایجاد این سربازان، آن ها را با هدف در دست گرفتن جهان رها کرده و باعث وحشت مردم شده است! هم اکنون شما 
به عنوان کاراکتر اصلى ماموریت جدید خود را براى از بین بردن این سربازان جهش یافته آغاز نمایید و جهان را نجات 
دهید!“ بله، در این بازى شما در نقش شخصیت اصلى با در دست گرفتن سالح هاى مختلف باید ماموریت ها را یکى 
پس از دیگرى پشت سر بگذارید! بازى داراى حالت هاى مختلف از جمله چند نفره آنالین است که بدون شک ساعت 
ها شما را ســرگرم خواهد نمود. اگر بخواهیم در مورد بازى نیز اطالعاتى در اختیار شما قرار دهیم بهتر است اینگونه 
بگوییم که در این بازى کنترل شخصبت بر عهده شماست اما فقط میتوانید تغییر سنگر دهید و حرکت در دست شما 

نیست!  

معرفى محصول

 nighthawk m1 شــرکت نت گیر روتر موبایلــى به نــام
معرفى کــرد که مى تواند ســرعت انتقــال اطالعات یک 
گیگابیتى را روى شــبکه هاى موبایل نسل چهارم LTE به 

نمایش بگذارد.
 LTE Cat ایــن روتــر از فناورى هــا و اســتانداردهاى 
 MIMO و CA 16 چهاربانــده ، LTE-Advanced

4×4 پشــتیبانى مى کنــد و مى توانــد روى باندهــاى 
فرکانســى LTE/4G از 700 تــا 2600 مگاهرتــز کار 

کند.
سرعت دانلود با این روتر یک گیگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 
برابر 150 مگابیت بر ثانیه است. این روتر از یک باترى 5040 
میلى آمپر ســاعتى سود مى برد که تا 24 ســاعت شارژ نگه 
مى دارد و نیاز نیست به برق زده شود. نسبتاً سبک است و فقط 
240 گرم وزن دارد. این روتر از مودم X16 LTE  کوالکام سود 
برده و براى اولین بار در اســترالیا به طور عملى استفاده شده

 است.
 ،RJ45 این روتر یک درگاه شــبکه اترنت یــک گیگابیتى
دو درگاه USB از نــوع A و C، دو کانکتــور TS-9 و یک 
صفحه نمایــش 2.4 اینچى بــراى نمایــش وضعیت روتر 
و میزان مصــرف پهناى  باند، ســرعت و کارایى دســتگاه 
دارد. کانکتورهــاى TS-9 بــراى اتصــال آنتن هــاى 
خارجى اســتفاده مى شــوند. البته این روتــر از واى فاى و 
اســتانداردac  802.11 نیز پشــتیبانى مى کند و به دوباند 
فرکانســى 2.4 و 5 گیگاهرتز مجهز اســت که درمجموع 
حداکثــر بیســت دســتگاه مى تواننــد روى شــبکه هاى 
واى فــاى آن کار کننــد. همچنیــن، قابلیت اســتفاده از 
کارت هاى حافظــه MicroSD براى ذخیــره اطالعات را 

دارد. 
فعًال این روتــر موبایل با قیمت 276 دالر فقط در اســترالیا 

Asعرضه مى شود.
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 جستجوى هوشمند 
ملک

بازى جدید و 
هیجان انگیز
 «آتش رقیب»

 
گلکسى اس 8 از قابلیت 

اسکن چهره پشتیبانى مى کند!
 The Korea طبق تازه ترین گزارشى که از ســوى
Economic Daily ارائه شده، سامسونگ قصد دارد 
که گوشى هوشمند گلکسى اس 8 را به قابلیت اسکن 
چهره کاربر و شناسایى آن مجهز کند. در این گزارش 
اشاره شده که سرعت عملکرد فناورى که سامسونگ 
براى قابلیت تشــخیص چهره دو پرچمدار جدیدش 
به کاربرده برابر با 10 میلى ثانیه است! این موضوع به 
آن معناست که گلکسى اس 8 سامسونگ مى تواند 
ظرف مدت زمان 10 میلى ثانیه چهره کاربر را آنالیز 

و شناسایى کند.
در این میان گفته مى شــود که گلکسى اس 8 و اس 
8 پالس در برخى جوانب شــبیه بــه قابلیت ویندوز 
هلــو (Windows Hello) مایکروســافت عمــل 
مى کنند. در حالى که سیستم احراز هویت بیومتریک 
مایکروسافت در مراحل ابتدایى مورد انتقاد قرار گرفته 
بود، این شــرکت ثابت کرد که رویکردش در برخى 
موارد مى تواند بســیار کاربردى و جالب عمل کند. با 
توجه به اینکه این روزها تجهیز اسمارتفون هاى میان 
رده و حتى پایین رده به اســکنر انگشت کاربر کامال 
رایج و طبیعى شده است، جاى تعجبى ندارد که شاهد 
به کارگیرى رویکردى جدیدتر از سوى شرکت هاى 

تولید کننده اسمارتفون باشیم.  

عصر جدیدى در طراحى 
روبات  هاى هوشمند

گروهى از پژوهشــگران علــوم کامپیوتــر MIT و 
آزمایشــگاه هوش مصنوعى CSAIL به دنبال ابداع 
راهکارى هستند تا روبات هایى به مراتب هوشمند تر 
از گذشــته را طراحى کنند. روبات هایى که با دقت و 
سرعت عمل بیشترى صحبت هاى انسان ها را درك 
کرده و به آن ها واکنش نشــان دهنــد. روبات هایى 
که قادر خواهند بود ســیگنال هاى مغزى انسان ها را 

بخوانند.
راهکار پیشنهاد شده از ســوى تیم فوق به این شکل 
است که شما باید یک کاله مخصوص EEG را روى 
سر خود قرار دهید. این کاله مجهز به تعدادى الکترود 
و حس گر است که وقتى روى سر شما قرار مى گیرد 
پالس ها و فعالیت هاى مغزى را دریافت کرده، آن ها را 
ذخیره سازى کرده و در ادامه به سینگال هاى ارتباطى 
تبدیل مى کند. در مرحله بعد ســیگنال هاى فوق از 
طریق الگوریتم هاى یادگیرى ماشینى تفسیر شده و در 
قالب دستوراتى براى روبات هوشمند ارسال مى شوند. 
به مرور زمان که داده هاى بیشترى در اختیار الگوریتم 
یادگیرى ماشینى قرار مى گیرد روبات فوق به شکل 
منعطف ترى با انسان ها به تعامل خواهد پرداخت که 

این رویکرد به معناى تغییر رفتار روبات خواهد بود. 
این تیم تحقیقاتى به دنبال آن است تا انجام یکسرى 
وظایف پیچیده و کشف خطاهاى بزرگ را به روبات ها 

آموزش دهد.  

کلیک

فناورانه

رامین مشکاه  
به منظور پیشرفت در هر کسب وکارى الزم است روى 
استراتژى هاى هک رشــد (یک تکنیک بازاریابى است 
براى گسترش فناورى استارت آپ ها با استفاده از تفکر 
تحلیلى و سنجه هاى اجتماعى براى فروش محصوالت) 
مانند بهبود نرخ تبدیل (نسبت مشتریان هدف به نسبت 
کل بینندگان ســایت)، ارائه پیشنهادهایى که مشتریان 
احتمالى نتوانند آن را رد کنند و خودکار کردن کمپین هاى 
بازاریابى دیجیتالى تمرکز کرد. اما چگونه مى توان از عهده 
انجام چنین کارهایى برآمد؟ اســتراتژى هاى مناسب با 
تکیه بر ابــزار و فناورى هاى بى عیــب و نقص مطمئنا 
از کسب وکار شما پشــتیبانى مى کنند. در این مقاله به 
روش هاى جالبى اشاره شده است که در صورت رعایت 
مى توان با مشتریان ارتباط موثرتر و قوى ترى برقرار کرد. 
همچنین مى توان با قرار دادن نام تجارى در جایگاهى 

خاص به جذب مشتریان بیشتر کمک کرد.

1) تعامل با مشتریان
اگر چه بیش از 90 درصد از مطالب در شبکه هاى مختلف 
اجتماعى متن است، اما محتواى بصرى به افزایش تعداد 
مشتریان شرکت ها کمک مى کند. مغز انسان تصاویر را 
نسبت به متون با سرعت بیشترى ثبت و پردازش مى کند. 
براى انتقال مفهــوم از تصاویرى چــون اینفوگرافى، 
الگوهاى رفتارى و حتى شکلک ها اســتفاده مى شود. 
مصرف کنندگان ترجیح مى دهند براى برقرارى ارتباط 
با دوستان، خانواده و حتى مشتریان از روش هاى تعاملى 
استفاده کنند. براى درگیر کردن مشتریان بالقوه، در زمان 
 Click مناســب با آنها ارتباط برقرار کنید. ابزارى مانند

Meeting به شما کمک مى کند عالوه  بر اجراى وبینارها 

و دیگر رویدادهاى زنده، به آموزش و سرگرمى بپردازید و 
از بازخورد مخاطبان اطالع پیدا کنید. در کنار کسب درآمد 
از طریق وبینارها مى توان از این فرصت پیش آمده براى 
ایجاد ارتباط و جذب مخاطب نیز استفاده کرد. اصل مهم 
پس از برقرارى ارتباط با مشتریان، حفظ تماس و پیگیرى 
است که باید از طریق اســتراتژى هاى بازاریابى ایمیل 
در اســرع وقت صورت گیرد. در غیر این صورت، وجهه 

مدیریت مدبرانه خود را از دست خواهید داد.

2) محتواى تولید شده مشتریان
اعتبار نام تجارى بسیار حائز اهمیت است، زیرا خریداران 
آنالین اعتبار و نظرات درباره نام تجارى را در شبکه هاى 
مختلف بسیار جدى بررسى مى کنند. از این رو کارشناسان 
صنایع به این موضــوع توجه خاصى دارنــد. برخى از 
شــرکت هاى برجســته در دنیا اخیرا اقدام به برگزارى 
دوره هایى براى پیشرفت در زمینه کسب وکار الکترونیکى 
به صورت رایگان بــراى کارکنان خود کرده اند. مدیران 
این شرکت ها با استفاده از استراتژى هایى به کارآفرینان 
کمک مى کنند به ارزیابى سازمان هاى خود بپردازند. در 
واقع مهمترین اصل اجتماعى، عالقه مند نگاه داشــتن 
مخاطبان است. بسیارى از کسب وکارها سرمایه هنگفتى 
را صرف کمپین هاى تبلیغاتى مى کنند. اما نتیجه چندانى 
عایدشان نمى شود، زیرا تاثیر شــگرفى را که بازاریابى 
دهان به دهان بر پیشرفت شــرکت ها مى گذارد نادیده 
مى گیرند. به یاد داشته باشــید نام تجارى شرکت صرفا 
لوگو، تجربه کاربر یا عناصر طراحى نیســت، بلکه نام 
تجارى نشــان دهنده ارزش هاى یک ســازمان است. 

از آنجا که داشــتن تصویر نام تجــارى تاثیرگذار الزمه 
پیشرفت در کار است، اهمیت دادن به اعتبار آنالین باید 
جزو اولویت هاى شرکت قرار گیرد. این یک اصل کلى 
است که باید به بازخوردهاى مشتریان گوش داد و براى 
ارائه تجربه مشترى عالى، به تقویت تولیدات پرداخت. 
براى ارتقاى سطح کســب وکار مى توان از دیدگاه هاى 
محتواى تولید شــده توســط کاربران مانند(بالگ ها، 
پست ها، چت ها، ویدئو و فایل  هاى صوتى) در صفحات 
اســتفاده کرد. ابزارى مانند Yotpo این امکان را فراهم 
مى ســازد تا پس از جمع آورى نظرات واقعى مشتریان 
آنها را در صفحات هدف یا landing page به نمایش 
بگذارید. فقط نظر واقعى طرفداران را در معرض دید قرار 
دهید که در غیر این صورت برنامه رشــد هم کمکى به 

موفقیت شما نمى کند.
 

3) رفتار مشتریان
درگیر شدن با مشــتریان کار بسیار ســودمندى است 
اما کافى نیست. بسیارى از مشــتریان بدون ذکر دلیل 
بى عالقگى خود، وب ســایت شــما را ترك مى کنند. 
گروهى از بازاریابان براساس تحلیل ها و بررسى داده هاى 
کمى، به برطرف کردن مشکالت موجود مى پردازند، اما 
اطالعات کمى هرگز احساسات مشتریان را نسبت به نام 
تجارى نشان نخواهد داد. مى توان با استفاده از نرم افزار 
کواالرو (یک نرم افزار مشهور تحت وب که به کاربرانش 
اجازه مى دهد بتوانند بازخوردهاى مشتریان را جمع آورى 
کنند) یا ابزارهاى دیگر نظرســنجى انجام داد و به علت 
بازدید کم برخى صفحات پى برد. براى به دست آوردن 
اطالعات دست اول از مشتریان، ابتدا سواالت دقیقى را 

مطرح کنید. سپس با استفاده از داده هاى کمى و کیفى 
الگوها را تجزیــه و تحلیل کرده و تغییــرات بهترى در 

صفحات موجود ایجاد کنید.

4) متقاعد کردن مصرف کنندگان به خرید 
محصوالت جدید

پس از اطالع یافتــن از الگوهاى رفتارى مشــتریان و 
بهینه ســازى صفحات خود، زمان آن فرا رســیده روى 
بهینه سازى «ســفر مشــترى» تمرکز کنید. با این کار 
اطمینان حاصــل مى کنید بازدیدکنندگان وب ســایت 
شما، به سراغ صفحه هدف صحیحى رفته اند که اغلب 
به معناى هدایت منابع مختلف دادوســتد ارتباطات به 
صفحات هدف متفاوت اســت که هر صفحه پیرامون 
نیازهاى بخش ویژه اى از مشتریان طراحى شده است. در 
حال حاضر، عمومیت دادن محتوا، تاثیر به شدت منفى 
بر کسب وکار خواهد گذاشت. به منظور اطمینان یافتن از 
ارائه اطالعات صحیح از روش درســت، خدماتى مانند 
VWO را براى انجام تست A/ B انجام دهید. اطالعات 

به دست آمده از این روش به شما کمک مى کند عالوه بر 
بهبود تجربه مشترى، تعداد مشتریان را نیز افزایش دهید. 
با استفاده از ابزار مناسب مى توان در زمان و دیگر منابع با 
ارزش صرفه جویى کرد و استراتژى هاى مناسبى را به کار 
برد. به یاد داشته باشید که رشد به هیچ وجه مانند تبلیغات 
پولى (قرار دادن بنرهاى تبلیغاتى در وب سایت هایى که 
بازدیدکنندگان فراوانى دارند و یکــى از انواع بازاریابى 
اینترنتى به شمار مى آید) نیست که با نتایج فورى همراه 
باشد. مطمئن باشید که پیشر فت یک فرآیند بلندمدت، 

مداوم و همیشه در حال تکامل است.

روتر موبایل LTE با سرعت یک گیگابیت

لزوم ارتقاى تکنیک هاى «هک رشد»لزوم ارتقاى تکنیک هاى «هک رشد»
 در سال  در سال 20172017
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یک اســقف ایتالیایى با گذشــت چهار سال از اســتعفاى «جوزف    ایرنا |
راتزینگر» معروف به «بندیکت شانزدهم» رهبر مستعفى و سابق کاتولیک هاى 
جهان، از توطئه و فشــارهاى دولت «باراك اوباما» رئیس جمهورى سابق آمریکا 

براى این استعفا سخن گفت.
روزنامه «ایل جورناله» نوشت: «لوئیجى نگرى» اسقف سابق شهر فرارا در شمال 
ایتالیا در گفتگو با یک روزنامه«آنالین ریمینى»، به یک توطئه بین المللى اشاره 
کرد که به استعفاى پاپ سابق در فوریه 2013 (بهمن 1391) منجر شد که در آن 

باراك اوباما رئیس جمهورى سابق آمریکا نیز مشارکت کرده بود. 
«ایل جورناله» در ادامه گزارشى در این باره افزود: فشارها علیه پاپ سابق به حدى 
رســید که مقاومت در برابر آن غیر ممکن بود و این نظریه وجود دارد که استعفاى 

راتزینگر آنطور که خود وى عنوان کرده، نبود. 
تا پیش از این، موضوع توطئه علیه بندیکت شانزدهم، تنها یک نظریه خبرنگارى 
و نظر ناظران امور واتیکان و محافل کاتولیک که مخالف تغییرات جدید که «پاپ 
فرانسیس» الحاق کرده است، بود اما اکنون این مقام کلیساى کاتولیک، که چند 
هفته پیش به دلیل سنى از ریاست کلیساى شهر فرارا برکنار شد، از یک توطئه بین 

المللى و «دالیل وخیم پشت استعفاى راتزینگر» سخن گفته است. 
«اســقف نگرى» گفت: «یقین دارم که روزى از مسئولیت هایى وخیم در داخل و 
خارج از واتیکان پرده برداشته خواهد شــد. بندیکت شانزدهم فشارهاى بزرگى را 

متحمل شده بود.» 
وى افزود: «این یک اتفاق نیســت که در آمریکا برخى از گروه هاى کاتولیک، بر 
اساس آنچه توسط ویکى لیکس منتشر شد، از ترامپ خواسته اند تا یک کمیسیون 
بازجویى براى تحقیقات در باره اعمال فشــار دولت اوباما روى راتزینگر تشکیل 
دهد. فعًال این یک راز جدى است اما یقین دارم که سرانجام مسئوالن این ماجرا 

آشکار خواهند شد.» 

روزنامه ایتالیایى در پایان نوشت: راتزینگر در کتاب خاطرات خود با عنوان «آخرین 
حرف ها»، اینگونه نظریــات را رد و از آن به عنوان نظریه خبرنگارى و گروه هاى 
کاتولیکى سنتى یاد کرد و افزود: «هیچکسى ســعى بر تهدید من (براى استعفا) 
نکرد» اما اکنون این اسقف ایتالیایى، که خود را یکى از دوستان نزدیک راتزینگر 

محسوب مى کند، تردیدها در این زمینه را کلید زده است. 
 پاپ ســابق در کتاب خاطرات خود که حاصل مصاحبه اى با یک خبرنگار آلمانى 
اســت، به یک گروه قدرتمند البى همجنس بازان در واتیکان، تالش هاى خود 
براى اصالح بانک واتیکان و مسئله آزار جنسى کودکان در کلیساى کاتولیک اشاره 
مى کند و مشکالت سر راه پاپى را که به گفته او قصد پاکسازى آلودگى ها در کلیسا 

را دارد، بیان مى کند. 
رسانه هاى ایتالیایى در فوریه 2013 که پاپ بندیکت شانزدهم تصمیم به استعفا 
گرفت، شایعاتى درباره توطئه، گزارش هاى محرمانه و البى ها در واتیکان براى 
کناره گیرى وى را مطرح کردنــد. با این حال «فدریکو لومباردى» ســخنگوى 
واتیکان نیز گفت که دلیل اســتعفاى وى آنطور که پنداشــته مى شــود به علت 
بیمارى نیســت بلکه این تصمیم تنها مربوط به ناتوانى جســمى و کهولت سن 

مى شود. 
پاپ ســابق بارها گفت که دیگر توان جســمى را براى ادامه مقام پاپى ندارد و به 
مصلحت کلیساى کاتولیک استعفا مى کند. او تأکید داشت که «این تصمیم را به 

طور آزادانه و پس از تأمل بسیار» گرفته است.
بندیکت شــانزدهم 265مین پاپ کلیســاى کاتولیک نوزدهم آوریل 2005 پس 
از فوت «ژان پل دوم» به عنوان رهبر مذهبى جدید کاتولیک ها برگزیده شــد و 
پس از گذشت هفت ســال و ده ماه و 9 روز از این مقام کناره گرفت. این نخستین 
بار در 600 ســال گذشــته بود که یک پاپ از مقام رهبرى کاتولیک ها اســتعفا

 مى کرد.

«مایک پنس» معــاون رئیس جمهور    آریا|
آمریکا، از اقدام خود مبنی بر اســتفاده از حســاب 
شخصی ایمیل براي انجام امور دولتی، طی زمانی که 

فرماندار ایالت ایندیانا بود، دفاع کرد.
پنس گفت هیچ شباهتی بین این اقدام او و استفاده 
«هیالري کلینتون» رقیب دموکرات «دونالد ترامپ» 
در انتخابات ریاســت جمهوري، از حساب شخصی 
ایمیل خود در زمان تصدي پست وزارت خارجه وجود 
ندارد. معاون رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد چنین 

مقایسه اي اشتباه است.
پنس و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در زمان 
تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوري سال 2016، از 
کلینتون به دلیل استفاده از ِسرور شخصی ایمیل در 

زمانی که وزیر خارجه آمریکا بوده، به شــدت انتقاد 
کرده بودند.

روزنامه «ایندیاناپلیس اســتار» در گزارشی نوشت: 
پنس از طریق حســاب شــخصی خود در ســایت 
«اِي او اِل» با مشاوران ارشــد در زمینه موضوعاتی 
نظیر مسائل امنیتی در محل سکونت فرماندار ایندیانا 
تا واکنش مسئوالن این ایالت به حمالت تروریستی 
در سراسر جهان صحبت کرده بود. این گزارش افزود 
حساب شــخصی ایمیل پنس تابستان سال گذشته 

هک شده بود.
کارشناسان امنیت ســایبري می گویند ایمیل هاي 
هک شــده نگرانی ها را دربــاره اینکه آیــا چنین 
اطالعات مهمی از حمالت سایبري در امان هستند 

یا خیر، افزایش داده است. این کارشناسان معتقدند 
ایمیل هاي شخصی، مثل حســاب شخصی مایک 

پنس، به اندازه حساب هاي دولتی امن نیستند.
بر اساس قوانین ایندیانا، استفاده از حساب شخصی 
براي مقام هاي دولتی ممنوع نیست اما به طور کلی 
استفاده از آن براي امور دولتی اقدامی است که ممکن 

است امنیت کشور را به خطر بیاندازد.
«مارك لوتر» سخنگوي پنس، گفت پنس زمانی که 
فرماندار ایندیانا بوده، با اطالعات محرمانه اي سر و 

کار نداشته است.
وي افزود:  پنس از ِسروري شناخته شده براي ایمیل 
خود اســتفاده کرده در حالی که کلینتون یک ِسرور 

کامًال شخصی در اختیار داشته است.

 

دفاع معاون رئیس جمهور

 آمریکا از خودش

,,

پاسخ منفى کره 
جنوبى به چین 
که توسط «مون 
سانگ گیون» 
سخنگوى 
وزارت دفاع 
این کشور 
مطرح شد، 
پس از آن 
صورت گرفت 
که «وانگ 
یى» وزیر امور 
خارجه چین از 
سئول خواست 
به رزمایش 
مشترك خود 
با آمریکا در 
منطقه پایان 
دهد

کره جنوبى اعالم کرد که حاضر به پذیرش پیشــنهاد چین مبنى 
بر توقف رزمایش مشترك ســاالنه خود با آمریکا در منطقه شبه 

جزیره کره نیست.
به گزارش خبرآنالین، این رزمایش که از 11 اسفند ماه سال جارى 
با حضور هزاران تن از نیروهاى نظامى دو کشور در شبه جزیره کره 
با حضور نیروهاى زمینى، دریایــى و هوایى آمریکا و کره جنوبى 
آغاز شــده تا پایان ماه آوریل (اواسط اردیبهشــت) ادامه خواهد 

یافت.
پاســخ منفى کره جنوبــى به چین که توســط «مون ســانگ 
گیون» ســخنگوى وزارت دفاع این کشور مطرح شد، پس از آن 
صورت گرفت که «وانگ یى» وزیر امور خارجه چین از ســئول 
خواســت به رزمایش مشــترك خود با آمریــکا در منطقه پایان 

دهد.
وانگ گفت: پیشــنهاد چین در اولین مرحله براى پایان دادن به 
بحران شــبه جزیره کره، توقف رزمایش آمریکا و کره جنوبى و 
همچنین متوقف شــدن برنامه پرتاب هاى موشــکى بالستیک 

کره شمالى است.
این پیشنهاد پس از آن مطرح شــد که وزیر خارجه چین چند روز 
قبل با یک معاون وزیر خارجه کره شمالى در پکن دیدار و گفتگو 

کرده بود.
در همین حال وزیر خارجه چین گفت که تحرکات دو طرف مانند 
حرکت دو قطار با سرعت به سمت یکدیگر است که چین با طرح 
این پیشنهاد در واقع درصدد متوقف کردن این قطارها و کشیدن 

ترمز آنهاست.
«مون سانگ گیون» سخنگوى وزارت دفاع کره جنوبى بر اساس 
گزارش خبرگزارى «یونهاپ»، در واکنش به سخنان وزیر خارجه 

چین در یک نشست خبرى گفت که رزمایش مشترك ساالنه با 
آمریکا طبق برنامه ادامه خواهد یافت.

او تأکید کرد که انجام این رزمایش و دیگر رزمایش ها در راستاى 
حفظ و افزایش توان رزمى نیروهاى دو کشــور به ویژه صورت 

مى گیرد و انجام آن کامًال ضرورى است.
مون سانگ با بیان اینکه انجام چنین تمرینات نظامى علیه هیچ 
کشورى نیست، گفت که کشــورش نمى تواند پیشنهاد چین را 

بپذیرد.
رزمایشى که هم اکنون میان نیروى نظامى کره جنوبى و آمریکا 
در حال برگزارى است، در دو مرحله و به ترتیب با نام هاى «فوئل 
ایگل» (جوجه عقاب) و «کى ریزالو» (عزم راسخ) انجام مى شود.
ایــن رزمایش به زودى شــاهد حضور نــاو هواپیمابــر «کارل 
وینســون» آمریکا خواهــد بود که طــى روزهاى آینــده وارد 
منطقه مى شــود و ســپس جنگنده بمــب افکن هــاى رادار 
گریــز «اف 35» ایــن کشــور وارد عرصه رزمایــش خواهند 

شد.
کارشناسان، پاســخ منفى کره جنوبى به پیشــنهاد چین مبنى بر 
توقف رزمایش مشــترك در شــبه جزیره کره را با موضعگیرى 
شــدید پکن در خصوص اســتقرار ســامانه «تــاد» آمریکا که 
تجهیزات آن از چند روز پیش وارد خاك کره جنوبى شــده است، 

مرتبط دانسته اند.
چین، بر اساس اعالم کره جنوبى زمانى که برنامه استقرار «تاد» 
در نزدیکى شهر سئول و در منطقه «ســئونگ  جو» قطعى شد، 
تحریم هایى را متوجه این کشــور کرده و ســختگیرى هایى را 
در عرصه تجارى، اقتصادى و حتى فرهنگــى علیه کره جنوبى 

اعمال کرده است.

دولت بریتانیا در واکنش به درخواست برگزارى انتخابات 
زودهنگام براى تقویت دولت در اجراى برگزیت، اعالم 
کرد هیچ تمایلى براى انتخابات سراسرى زودهنگام در 

این کشور ندارد.
به گزارش فــارس، دولت انگلیس درخواســت یکى از 
وزراى سابق خارجه این کشور براى برگزارى انتخابات 

زودهنگام را رد کرد.
به نوشــته روزنامه تلگراف، «دانینگ استریت» گفت: 
«ترزا مى» نخســت وزیر بریتانیا هیــچ تمایلى براى 
برگزارى انتخابات سراســرى زودهنگام در این کشور 

ندارد.
«لــرد ویلیام هیــگ» در یادداشــتى بــراى روزنامه 
«تلگراف» هشــدار داده بود، براى اجراى موفقیت آمیز 
برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) خانم مى نیازمند 
کرسى هاى بیشــتر حزب محافظه کار در پارلمان این 

کشور است.
هیگ همچنین نوشته بود، «جرمى کوربین» رهبر حزب 
اپوزیسیون بریتانیا اکنون از محبوبیت اندکى برخوردار 
است و شرایط حزب کارگر را در بدترین حالت بعد از دهه 

30 میالدى کشانده است.

هیگ در این یادداشــت خاطرنشــان کــرد برگزارى 
انتخابــات زودهنــگام در بهار آتى بســیار به ســود 
محافظــه کاران خواهد بــود و این حزب کــه در حال 
حاضر حزب حاکم بریتانیاست موفقیت بسیارى در این 

انتخابات کسب خواهد کرد.
مردم بریتانیا که ســال گذشــته میالدى با شرکت در 
همه پرسى رأى اکثریتى به خروج از اتحادیه اروپا داده 
بودند، همچنان عضوى از این اتحادیه هستند و فرآیند 
خروج آن،  که مذاکراتى دو ســاله خواهد بود، هنوز به 

جریان نیافتاده است.

س جمهورررررررررررررررر
ش خودشو

ى یی ن جری

رد درخواست انتخابات زودهنگام در انگلیس عدم موافقت کره جنوبى با پیشنهاد چین   

پیام ویدئویى پسر برادر ناتنى رهبر کره شمالى منتشر شد. این اولین بارى است که یکى از اعضاى    ایسنا |
خانواده «کیم جونگ نام» درباره کشته شدن او در فرودگاه کوآالالمپور سخن مى گوید.

سازمان اطالعات کره جنوبى تأیید کرد فردى که در این ویدئو سخن مى گوید،  «کیم هان سول»، پسر کیم 
جونگ نام است. پدر کیم هان سول ماه گذشته میالدى 
توســط دو زن در فرودگاه مالزى بــا عامل اعصاب 
وى ایکس ترور شد؛ پیونگ یانگ به عنوان عامل این 

ترور شناخته مى شود.  
پسر کیم جونگ نام در سخنانى که بخش هایى از آن 
حذف شده، گفت:  «من کیم هان سول از کره شمالى 
هستم، بخشى از خانواده کیم. پدر من اخیراً کشته شده 
است. من اکنون با مادر و خواهرم هستم. من قدردان... 
هستم.» او براى نشان دادن صحت سخنانش، گذرنامه 

دیپلماتیک خودش را نشان داد.
پسر برادر ناتنى رهبر کره شمالى در خاتمه این ویدئوى 

40 ثانیه اى گفت: امیدوارم اوضاع به زودى بهتر شود.  
هان سول 21 ساله گمان مى رود از «دانشــگاه علوم پو» در پاریس فارغ التحصیل شده باشد. او پیش از قتل 

پدرش، به همراه خانواده  در ماکائو در تبعید به سر مى برد اما اکنون مکان حضور آنها مشخص نیست.
پلیس مالزى هنوز رسماً تایید نکرده که فرد کشته شده در فرودگاه مالزى کیم جونگ نام باشد. آنها هنوز جسد 

او را هم تحویل ندادند و منتظرند تا فردى از خانواده او براى ارائه نمونه DNA  مراجعه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان: دولت دانمارك از اعضاى کمیته سیاست خارجى این کشور خواست تا در طول سفر 
به روسیه، گوشى هاى هوشمند، تبلت و رایانه (لپ تاپ) خود را در خانه بگذارند. این دستور به منظور افزایش 

تدابیر امنیتى و جلوگیرى از هک و سرقت اطالعات محرمانه این افراد حین سفر به مسکو، صادر شده است.
«مارتین لیــدگارد» وزیر خارجه ســابق دانمارك در 
حمایت از این فرمان دولتى با انتشار پستى در حساب 
کاربرى فیسبوك خود نوشت: «خداحافظ گوشى هاى 
هوشمند. به ما توصیه شــده در سفر به روسیه اسباب 
بازى هاى خود (گوشــى و تبلت) را به داللیل امنیتى 

در خانه بگذاریم.»
لیدگارد در طول تصدى وزارت خارجه دانمارك همواره 
کشورهاى اروپایى را به مقابله با جنگ سایبرى روسیه 

دعوت مى کرد.
در همین حــال، «نیک هاکــرآپ»  از اعضاى حزب 
سوسیال دموکرات دانمارك با انتشار پیامى در فیسبوك 
از اعضاى کمیته سیاست خارجى این کشور خواست تا در طول سفر به روسیه به مدت یک هفته از اینترنت، 

ایمیل و شبکه هاى اجتماعى دورى کنند.
این اقدام دولت دانمارك در حالى مطرح شده است که روسیه متهم به حمله سایبرى و هک ایمیل کمیته ملى 

حزب دموکرات آمریکا در طول انتخابات ریاست جمهورى 2016 است.

پیام ویدئویى پسر برادر رهبر کره شمالى

دعوت دانمارك براى جنگ سایبرى با روسیه 

تحوالت در صحنه انتخابات ریاست    مهر |
جمهورى فرانسه به گونه اى رقم خورده که نامزد 
مســتقل این دور از رقابت ها از بیشترین شانس 
براى برترى نسبت به سایر نامزدهاى مطرح در 

گود انتخاباتى برخوردار است.
نظرسنجى انجام شده از سوى مؤسسه «هریس 
اینتراکتیو» نشان مى دهد تحوالت در دور نخست 
انتخابات ریاست جمهورى 2017 فرانسه که 23 
آوریل (سوم اردیبهشت) برگزار مى شود، به نفع 
برترى «امانوئل ماکرون» وزیر دارایى ســابق و 
نامزد مستقل این دور از رقابت ها نسبت به «مارین 
لوپن» نامزد حزب افراطــى «جبهه ملى»، رقم 

خورده است.
پیش تــر گفته مى شــد که فاتح دور نخســت 
لوپن اســت حال آنکه در دور دوم که 7 ِمى (17 
اردیبهشــت) برگزار مى شــود، وى رقابت را به 
ماکرون واگذار خواهد کرد. دلیل برترى ماکرون 
در دور دوم نیز گرایش حامیان نامزدهاى احزاب 
راست میانه و سوسیالیســت- که از عبور از سد 

رقابت اولیه باز مانده اند- به وى عنوان مى شود.
با این حال، نظرسنجى «هریس اینتراکتیو» نشان 
مى دهد که ماکــرون در رقابت آوریل با اختالف 
یک درصد و با امتیاز 26 درصد در مقابل 25 درصد 

از لوپن، پیش خواهد افتاد.
در حالى که امتیاز لوپن نسبت به نظرسنجى انجام 
گرفته از سوى همین مؤسسه در دو هفته گذشته 
تغییرى نکرده است، امتیاز ماکرون با افزایشى 6 

رتبه اى همراه بوده است.
برترى رو بــه افزایش ماکرون در دور نخســت 
انتخابات مدیون رسوایى مالى «فرانسوا فیون» 
نامزد حزب راســت میانه «جمهوریخواهان» و 
همچنین اتهمات فساد مالى اســت که به لوپن 

نسبت داده مى شود.
فیون متهم بــه پرداخت حقوق بــه «پنه لوپه» 
همسرش از بابت شغلى پارلمانى است که ظاهراً 
وجود خارجى ندارد و لوپن نیز متهم اســت که به 
محافظ شخصى و همچنین مدیر ستاد انتخاباتى 
خود از محل بودجه پارلمان اروپا حقوق پرداخت 
کرده است. در عین حال مصونیت قضائى لوپن به 
دلیل انتشار تصاویرى خشــونت  بار از داعش در 

توئیتر، از سوى پارلمان اروپا لغو شد.
گفتنى است که طبق نظرسنجى ها انتظار مى رود 
که ماکرون رقابت دور دوم (7 ِمى) را با برترى 65 

درصد در برابر 35 درصد، از لوپن ببرد.

مارى لوپن
توطئه علیه پاپ سابق شکست مى خورد؟

یک اسقف ایتالیایى فاش کرد

2یک شنبه 22 اسفند ماه بین المللبین الملل

پیام ویدئویى ایسنا |
خانواده «کیم جونگ نام»

|

سازمان اطالعات کره جنو

40 ثانیه اى گفت: امیدوارم
1هان سول 21 ساله گمانم
پدرش، به همراه خانواده  در
رسماً تای پلیس مالزى هنوز

پیام ویدئ طئه علیه پاپ سابقطئه علیه پاپ سابق
یک اسقف ایتالیایى فاش کرد
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چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان | «یان فرانســیس» 
مرد 48 ساله بریتانیایى تاکنون 26 بار از چنگال مرگ گریخته 
اســت. یان تاکنون دو بار دچار برق گرفتگى شدید شده، سه 
مرتبه از تصادف هاى مرگبار جاده اى جان سالم به در برده، 17 
بار پس از سکته قلبى احیا شده است و یک بار در 21 سال پیش 
نزدیک بود در یک بمب گذارى ارتش جمهوریخواه ایرلند به 

قتل برسد. در ضمن، یان از سال 1992 نابیناست.
یان با خوشرویى مى گوید: «شاید خنده دار به نظر برسد اما فکر 
مى کنم من خوش شانس ترین مرد کشور و شاید هم جهان 
باشم. به هرحال، نقل ماجراهاى من براى مردم جالب است و 

سرگرمشان مى کند.» 

به گفته مقامات پلیس کالیفرنیا یک پســر    الف|
18 ساله به نام «اولیور موریسیو فونس ماچادا» در جنوب این 
ایالت ضمن تماس با پلیس ادعا کرد که سر مادرش را بریده 
است. چند دقیقه پس از این تماس، مأموران پلیس با مراجعه 
به محل جنایت مشاهده کردند که او سر بریده مادرش را در 
دست دارد و به اطراف قدم مى زد. مأموران گفته اند که قاتل 

یک کارد سالخى نیز در دست دیگرش داشته است. 
مأمورها پس از دستبند زدن به ماچادا، وارد منزل وى شدند 
و مشــاهده کردند که دو کودك نیز در هنگام وقوع جرم در 
محل حضور داشته اند. البته در این حادثه به این دو کودك 
هیچ صدمه اى وارد نشده  و نسبت فامیلى آنها با ماچادا و مادر 

مقتولش هنوز مشخص نشده است.

  افکار نیوز|انتشــار یک ویدئو در فضاى مجازى نشان 
مى دهد یک پدر به طرز وحشیانه اى فرزندش را مورد آزار و اذیت 

قرار داده است. 
پدر بى رحمى به دلیل فراموشکارى پسرش براى بستن پنجره او 
را به باد کتک مى گیرد و بدن او را با گاز گرفتن هاى پى در پى سیاه 

و کبود مى کند. 
این پسر شش ساله بعد از آزارهاى پدرش پا به فرار مى گذارد و بعد 
از آنکه شب را در خیابان زیر یک ماشین پارك شده صبح مى کند 
به خانه عمه اش مى رود؛ عمه این کودك با پخش کردن ویدئویى 
از بدن کبود برادرزاده اش در فضاى مجازى این حادثه را رسانه اى 
مى کند.  پدر «هوهو» بعد از انتشار این فیلم در فضاى مجازى، به 

 وسیله پلیس بازداشت شد.

26 بارگریختن
 از چنگال مرگ 

پسر 18 ساله
 سر مادرش را برید 

نمایش کودك آزارى عجیب 
در فضاى مجازى 030201

انفجار مــواد محترقه در اردبیل جــان هفت نفر را 
گرفت. در این حادثه هشت نفر مجروح شدند.

به گزارش میزان؛ بنا بر اعالم پلیس اردبیل، مقارن 
ساعت 21 و 11 دقیقه جمعه شب در پى اعالم مرکز 
فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر وقوع یک فقره 
انفجار شدید منزل مسکونى به واسطه تهیه و تولید 
مواد محترقه دســت ســاز، غیر مجاز و غیر قانونى 
در آدرس محله آرازعلى-خیابان اروج آباد- کوچه 
تن پرور، مأمورین انتظامــى و اکیپ هاى امدادى 
بالفاصله به محــل حادثه اعزام و پــس از حضور 
در صحنه به بررســى اولیه محل و امدادرسانى به 

مجروحان و مصدومان حادثه پرداختند.
اســامى هفت نفــر فوتى به شــرح زیــر گزارش 
شــده اند: پیمان خرمدل فرزند قادر 11ساله، رضا 
عالى 13 ســاله، بهار جودى 40 ســاله، حمید رضا 
نوحى 13 ساله، یوسف جودى 15 ساله، قادر خرمدل 

39 ساله و میررضا موسوى 15 ساله.
دختر خردسالى هم که در ابتدا اعالم فوت شده بود، 
به جهت تالش پزشکان و بازیابى عالیم حیاتى به 

زندگى بازگشت.
پنج نفر از شــهروندان به صورت ســرپایى مداوا و 

ترخیص شدند.

سه نفر به هویت سهیال نوبهار 38 ساله، آزیتا جودى 
28ساله و هانیه عالى پنج ساله در بیمارستان بسترى 

هستند و تحت مداوا قرار دارند.
با تالش عوامل آتش نشــانى، هالل احمر و دیگر 
نیروهاى امــدادى آوار بردارى محــل انفجار مواد 

محترقه پایان یافت.
در این حادثه عالوه بر تخریب 100 درصدى محل 
حادثه، دیوارهاى همسایه ها، شیشه هاى خانه هاى 
اطراف هم به علت شدت حادثه تخریب شد. برق و 

گاز محل حادثه قطع شد. 
در تحقیقات اولیه پلیس مشــخص شــد این خانه 
محل دپو مواد محترقه خطرنــاك از جمله اکلیل و 

سرنج بوده است.

مهمانان هم قربانى شدند
در همین حال دادســتان عمومــى و انقالب مرکز 
استان اردبیل گفت: انفجار منزل مسکونى در محله 
شهریار اردبیل به دلیل ساخت مواد محترقه دست 
ساز بوده و این حادثه تلخ سبب جان باختن هفت نفر 

از همشهریان شده است.
ناصر عتباتى با حضور در محل انفجار منزل مسکونى 
محله شــهریار در گفتگو با تســنیم اظهار داشت: 

متأســفانه بى احتیاطى و تهیه و تولید مواد محترقه 
دست ساز سبب انفجار در منزل مسکونى در محله 
شهریار(آزارعلى) اردبیل شــده که این حادثه تلخ 
سبب جان باختن هفت نفر از همشهریان شده است.

وى بیــان کــرد: وضعیت جســمانى یــک نفر از 
مصدومان حادثه وخیم گزارش شده است.

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اردبیل افزود:  
با حضور نیروهاى امداد و نظامى و انتظامى در محل 
حادثه برخى از مواد اولیه تهیه و تولید مواد محترقه 
دست ساز در این منزل مسکونى و زیر آوارها کشف 

شده است.
 دادستان مرکز اســتان اردبیل در تشریح این ماجرا 
تصریح کرد: پسر خانواده در حال آماده سازى مواد 
محترقه دســت ســاز بوده که بر اثر حرارت وارده، 

انفجار شدید رخ مى دهد.
وى با بیان اینکه بیشــتر افراد به دلیل ریزش آوار 
فوت کرده اند، گفت: پس از اینکه زیرزمین منهدم 
و متالشى مى شــود، طبقات باالیى دچار تخریب 
مى شــوند که بر اثر این حادثه ســاختمان ریزش 

مى کند.
عتباتى با رد شایعات مطرح شده پیرامون این حادثه 
گفت: بررسى هاى اولیه صحنه و اجساد و همچنین 

بازجویى از مصدومین مؤید انفجار بر اثر ساخت مواد 
محترقه بوده است.

پلیس اردبیل هم در اطالعیــه اى جزئیات انفجار 
اکلیل و سرنج در یک خانه مسکونى و مرگ هفت 
نفر را تشریح کرد و گفت جان باختگان این حادثه از 
اهالى منزل و مهمانان حاضر در این خانه بوده اند. 
در این اطالعیه آمده اســت منــزل متعلق به آقاى 
معرفت عالى (معروف به چنگیز) فرزند اســماعیل 
بوده که در این حادثه به کلى تخریب شده و عالوه 
بر آن یکدســتگاه خودروى پراید متعلق به یکى از 
حاضرین در منزل بر اثر ریــزش دیوار تخریب و در 
محدوده طرفین منزل مذکور ، شیشــه هاى هشت 
باب منزل به کلى تخریب و به دیوار همسایه مجاور 

نیز خساراتى وارد آمده است. 
مدیرعامل آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اردبیل نیز در محل حادثه اظهار داشت: این حادثه 
تلخ ساعت 21و5 دقیقه جمعه شب در محله شهریار 
اردبیل رخ داد که مأموران آتش نشــانى از نزدیک 
ترین ایستگاه و در مدت پنج دقیقه خود را به محل 
حادثه رسانده و اقدامات الزم براى خاموش کردن 
آتش و آزادســازى مصدومان و کشــته ها را انجام 

دادند.

,,انفجار مواد محترقه جان 7 نفر را گرفت

 پسر خانواده 
در حال آماده 
سازى مواد 
محترقه دست 
ساز بوده که 
بر اثر حرارت 
وارده، انفجار 
شدید رخ 
مى دهد

تلف شدن 156 رأس گاو 
و گوسفند به علت برق گرفتگى 

و مصرف مکمل 

رئیس پلیس آگاهى تهران بزرگ از شناسایى و 
دستگیرى بزرگ ترین باند حرفه اى جعل چک 

کشور در پایتخت خبر داد.
به گــزارش خبرگزارى صدا و ســیما، ســردار 
عباســعلى محمدیان در جمع خبرنگاران گفت: 
تا این لحظه با دریافت طرح شکایت بیش از 200 
مالباخته، کالهبردارى بــزرگ جاعالن به رقم 

بیش از 20 میلیارد تومان رسیده است.
وى با اشــاره به اینکه هنوز خیلى از مالباختگان 
متوجه برداشت از حسابشــان نشده اند افزود: بر 
اساس شواهد، رقم این کالهبردارى هاى پى در 

پى بسیار زیاد است.
سردار محمدیان با بیان اینکه ده نفر از اعضاى 
این باند 14 نفره داراى ســوابق کیفرى هستند 
گفت: جاعالن با ورود به بانک ها و مراکز تجارى 
از برگ چک هاى داراى مبالغ سنگین، عکس و 

تصویر تهیه مى کردند.
وى با اشاره به دامنه گســترده فعالیت این باند 
افزود: آنها با دستیابى به شــماره سریال چک، 
امضا و مهر موجود در آن، بالفاصله با اســتفاده 
از روش هاى متقلبانه اقدام به جعل مشخصات، 
صدور چک و برداشت وجه نقد ازحساب طعمه 

ها مى کردند.
سردار محمدیان از مردم خواست چنانچه بدون 
اینکه چکى نوشته باشند، مبلغى از حسابشان کسر 
شده است، حتماً براى پیگیرى و طرح شکایت به 
مراکز پلیس آگاهى در تهران و شهرستان هاى 

مربوط مراجعه کنند.
رئیس پلیس آگاهى تهران بــزرگ گفت: براى 
جلوگیرى از هــر گونه جعل چک بــه بانک ها 
پیشــنهاد مى کنیم دقیقاً  مثل افزایش شاخص 
هاى امنیتى در چک پول و اســکناس، ضریب 

امنیت برگه هاى چک را نیز افزایش دهند.

دستگیرى بزرگ ترین 
شبکه حرفه اى جعل چک 

در تهران

اتفاق تلخ در اردبیل

فرمانده انتظامى اســتان آذربایجــان غربى از دســتگیرى عامالن    انتخاب|
گروگان گیرى 500 میلیون ریالى و آزادى هر پنج گروگان در شهرستان «شوط» خبر 

داد.
ســردار ناصر اصالنى اظهار داشــت: در پى کســب خبرى مبنى بر وقوع گروگان 
گیرى در یکى از روســتاهاى اطراف شهرستان «شــوط» واقع در استان آذربایجان 
غربى، رســیدگى به موضوع با حساســیت ویژه اى در دســتور کار مأمــوران قرار 

گرفت.
وى با بیان اینکه مأموران با انجام اقدامات اطالعاتى و نامحسوس، موفق شدند محل 
اختفاى گروگان گیران را شناسایى کنند، افزود: گروگان گیران در قبال آزادسازى آنها 

درخواست مبلغ 500 میلیون ریال وجه نقد را کرده بودند.
این مقام انتظامى با اشاره به اینکه از همان لحظات اولیه گروگان گیرى، کلیه امکانات 
پلیس براى رصد تحرکات گروگان گیران بسیج شده بود، گفت: با انجام تحقیقات و 
عملیات ویژه پلیســى محل اختفاى گروگان گیران شناسایى شد و پس از هماهنگى 
با مقام قضائى در یــک عملیات ضربتى چهــار نفر از عامالن این حادثه دســتگیر 

شدند.
اصالنى با هشدار به کسانى که سعى دارند امنیت جامعه را خدشه دار و آسایش عمومى 
شهروندان را سلب کنند، گفت: هر پنج گروگان صحیح و سالم از دست گروگان گیران 

آزاد و تحویل خانواده شان شدند.

فرمانده انتظامى اســتان آذربایجان غربى در پایان با اشاره به اینکه، پلیس به موجب 
قانون و با اقتدار با قانون شــکنان برخورد خواهد کرد، گفت: آزادسازى گروگان ها، 
موجب خوشحالى مردم منطقه شده و موجى از شادى و نشاط را در بین مردم و به  ویژه 

اهالى روستا ایجاد کرد.

فرمانده انتظامى الهیجــان گفت: روز    ایسنا|
چهارشنبه هفته گذشته دو سارق با اسلحه، شلیک تیر و 
ایجاد رعب و وحشت قصد داشتند از شعبه مرکزى بانک 
صادرات الهیجان ســرقت کنند که با حضور به موقع 

مأموران انتظامى ناکام ماندند.
سرهنگ محمود قاسمى اظهار داشت: ساعت 11 و 45 
دقیقه روز چهارشنبه دو سارق به وسیله موتورسیکلت و 
با یک سالح کمرى اقدام به ســرقت از بانک صادرات 
شــعبه مرکزى الهیجان در خیابان امــام خمینى(ره)، 
  میدان شهدا کردند. این دو سارق با اسلحه، شلیک تیر و 
ایجاد رعب و وحشت قصد داشتند از شعبه مرکزى بانک 
صادرات الهیجان ســرقت کنند که با به صدا درآمدن 

آژیر خطر بانــک و حضور به موقع مأمــوران انتظامى 
ناکام ماندند.

وى با بیان اینکه یکى از ســارقان هنــگام فرار به دام 
مأموران انتظامى الهیجان افتاد، افــزود:  یکى از آنها 
در هنگام فرار با کمک مردم و دومى پس از مدت زمان 
کوتاهى توســط مأموران انتظامى دستگیر شد.  در این 
حادثه یکى از مشتریان بانک با شلیک سارقان از ناحیه 
ساق پاى راست مجروح و به بیمارستان شفا الهیجان 

منتقل شد که حال وى خوب گزارش شده است.
سرهنگ قاسمى گفت: بررسى ها و بازجویى هاى اولیه 
نشان مى دهد  دو سارق مسلح بانک 35 و 41 ساله اهل 

تهران هستند.

دستگیرى
فرمانده انتظامى استان بوشــهر گفت: فردى که بر اثر  گروگان گیران 50 میلیونى

اختالف مالى مرد جوانى را در «برازجان» به قتل رسانده 
و جسدش را دفن کرده بود، 48ســاعت پس از حادثه 

شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش میــزان، ســردار حیدر عبــاس زاده اظهار 
داشت:شب 16اســفند فردى به هویت معلوم، یکى از 
دوستان خود به هویت «م، ق» را که با هم اختالف مالى 
داشتند به خانه باغ خود در جاده «شاهزاده ابراهیم» دعوت 
مى کند. وى افزود: طرفین پس از حضور در خانه باغ بر 
سر مسائل مالى دچار اختالف شده و مشاجره مى کنند که 
میزبان با اسلحه کلت کمرى به سر مقتول شلیک کرده و 

سپس جسد را در خانه باغ دفن مى کند.
فرمانده انتظامى استان بوشــهر بیان کرد: کارآگاهان 
پلیس آگاهى شهرستان دشتستان پس از اعالم مفقودى 
خانواده مقتول با استفاده از اقدامات پلیسى از مرگ مقتول 
مطلع شــده و صاحب باغ را به عنوان مظنون دستگیر 
کردند. سردار عباس زاده افزود: با انجام تحقیقات تکمیلى 
در پلیس آگاهى و مواجهه متهم با مدارك و مستندات 
پلیس، ضمن اعتراف به قتــل مقتول به علت اختالف 
مالى، اسلحه کلت کمرى به  کار رفته در قتل نیز از وى 

کشف شد.

قتل، پایان اختالف
 2 مـــرد در «برازجان»

سرقت مسلحانه با موتور

156 رأس گوســفند و گاو در دو حادثه جداگانه به علت برق گرفتگى و 
مصرف مکمل دارویى در شهرستان سراب تلف شدند.

به گزارش میزان، در حادثه اول از 183 رأس گوسفند یک واحد دامدارى 
در روستاى حصار این شهرستان،150 رأس بر اثر خوردن مکمل دارویى 

دچار مسمومیت غذایى و تلف شدند.
یوســفى آذر صاحب این واحد دامدارى گفت: «روز چهارشنبه (هفته 
گذشته) به غذاى گوسفندان پودر مکمل رشد، ویتامین و مواد معدنى که 
از داروخانه دامپزشکى خریده بودم اضافه کردم اما صبح روز پنج شنبه 
که به محل نگهدارى احشام رفتم با اجساد گوسفندان تلف شده و نیمه 
جان مواجه شدم.» رئیس اداره دامپزشکى سراب نیز گفت: کارشناسان 
این اداره براى بررسى و تعیین علت تلفات به محل حادثه اعزام شدند و 
پس از ایزوله کردن دام هاى تلف شده به درمان گوسفندان نیمه جان 

اقدام کردند.
رضا دادخواه افزود: در بررسى هاى اولیه و عالیم بالینى نشانه هایى از 
مسمومیت غذایى یا دارویى به دست آمد و نتیجه کلى پس از نمونه بردارى 

از خوراك دام، محتویات شکم و مکمل دارویى مشخص خواهد شد.
همچنین در اتفاق دیگرى برق گرفتگى شش رأس گاو و گوساله را در 

سراب تلف کرد.
مدیر امور برق این شهرستان علت حادثه را اتصال برق بخاطر استاندارد 
نبودن سیم هاى برق و سیمکشى نامناسب در داخل ساختمان دامدارى 
اعالم کرد. آراسته افزود: این دومین حادثه در  یک ماه اخیر است که در 
اثر ســهل انگارى صاحبان گاودارى ها، شاهد تلفات انسانى و دامى در 

منطقه هستیم.

فرمانده انتظامى استان البرز گفت: اعضاى باند 12 نفره سرقت پس از 
دستگیرى، به هزار و280 فقره سرقت مختلف اعتراف کردند.

به گزارش میزان، ســردار کامرانى صالح اظهار داشت: در پى دریافت 
گزارش هاى متعدد سرقت از داروخانه ها در کرج اقدامات گسترده میدانى 
از صحنه هاى سرقت و بازبینى تصاویر دوربین هاى مدار بسته در دستور 
کار قرار گرفت تا اینکه در نهایت اعضاى باند سرقت مورد شناسایى قرار 
گرفتند. وى افزود: مأموران با انجام اقدامات اطالعاتى و عملیاتى جداگانه، 

12 نفر از اعضاى باند سارقان و مالخران را دستگیرکردند.
سردار کامرانى صالح بیان داشت: متهمان در بازجویى پلیسى به 50 فقره 
سرقت از مغازه هاى مختلف به خصوص داروخانه ها اعتراف کردند که 
با راهنمایى متهمان، صحنه هاى سرقت بازســازى و مالباختگان نیز 

شناسایى شدند.
فرمانده انتظامى استان البرز تصریح کرد: سارقان عالوه بر سرقت مغازه 
به 30 فقره سرقت خودرو پژو پارس، پژو 405، زانتیا و ماکسیما معترف 
شدند؛ متهمان اقرار کردند با استفاده از خودروهاى سرقتى، روزانه به طور 
میانگین بین هشت تا ده فقره سرقت از داخل خودرو انجام مى دادند که  با 

این شیوه هزار و200 فقره سرقت انجام داده اند.

اعتراف اعضاى باند سرقت کرج 
به ارتکاب 1280 دزدى
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برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف 

آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع 

عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 

توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره 
ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه 

ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 10126مورخه 1395/8/23 آقاى نصرت اله اصالنى به شناســنامه شماره 6کدملى 
1129682961صادره فریدونشهر فرزند یداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 306/26مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
2- رأى شــماره 7840مورخه 1395/6/31 خانم الهه جعفرى اســفیدواجانى به شناســنامه شماره 
8953کدملى 0075481162صادره تهران فرزند عبداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 119/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 281اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
3-رأى شــماره 7842مورخه 1395/6/31آقاى محمدجواد آذرى به شناســنامه شماره 381کدملى 
1091293910صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

119/35مترمربع قسمتى ازپالك 281اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
4-رأى 10989مورخه 1395/9/14 آقاى امیریوســفان نجف آبادى به شناسنامه شماره 297کدملى 
1091567281صادره نجف آباد فرزند محمدمهدى درســه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب 
مغازه به مساحت 28/69مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 888/45واقع درقطعه 10بخش 11ثبت 

اصفهان  
5-رأى 10988مورخــه 1395/9/14 خانــم رضــوان وحدت به شناســنامه شــماره 351کدملى 
1091572410صادره نجف آباد فرزند عطااله درسه دانگ مشــاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب مغازه 

به مساحت 28/69مترمربع قسمتى ازپالك شماره 888/45واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان  
6-رأى شــماره 10133مورخه 1395/8/23 خانم فریده اصالنى به شناســنامه شماره 183کدملى 
1129065731صادره فریدونشهر فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه ومغازه متصله به مساحت 

198/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزداشهر بخش 12ثبت اصفهان 
7-رأى شماره 1579مورخه 1395/9/24 آقاى بهمن شاه پورى ارانى به شناسنامه شماره 2434کدملى 
1818021031صادره آبادان فرزندرجبعلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/99مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
8-رأى شــماره 10248مورخه 1395/8/25 خانم مهرى آقایى به شناســنامه شــماره 236کدملى 
1828921671صادره خرمشهر فرزند قربانعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

230/82مترمربع قسمتى ازپالك شماره 316واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
9-رأى شماره 10243مورخه 1395/8/25 آقاى اسمعیل شــیرعلى  به شناسنامه شماره 521کدملى 
1828894729صادره خرمشهر فرزند غالمرضا درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

230/82مترمربع قسمتى ازپالك شماره 316واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
10-رأى شماره 10427مورخه 1395/8/29 خانم شــب چراغ القاسى بابااحمدى به شناسنامه شماره 
230کدملى 1129398153صادره فریدونشــهر فرزند غفوردرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

141/39مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزانشهربخش 12ثبت اصفهان 
11-رأى شماره 11994مورخه 1395/10/5 خانم هاجررســتگارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
4959کدملى 1092134174صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 81/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1819/1به مساحت 62/91مترمربع وقسمتى 

ازپالك شماره 1819/4به مساحت 18/44مترمربع واقع درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
12-رأى شــماره 11995مورخه 1395/10/5 آقاى ســعید ابراهیم نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
1871کدملى 109133572صادره نجف آباد فرزند مصطفى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 81/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1819/1به مساحت 62/91مترمربع وقسمتى ازپالك 

شماره 1819/4به مساحت 18/44مترمربع واقع درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان 
13-رأى شماره 10262مورخه 1395/8/25 خانم طاهره افضلى اســفیدواجانى به شناسنامه شماره 
824کدملى 0039395715صادره تهران فرزند ســیدعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 263/12 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 210واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
14-رأى شــماره 10260مورخه 1395/8/25 آقاى وحید اســتواربه شناسنامه شــماره 552کدملى 
0075872218صادره تهران فرزند مرتضى  درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

263/12 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 210واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان 
15-رأى شــماره 12828 مورخه 1395/10/23 آقاى رضا صالحى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
30445کدملى 1090302525صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

102/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 656واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
16-رأى شــماره 12323مورخه 1395/10/12 آقاى ســعید توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
923کدملى 1091159513صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/93 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 857واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
17-رأى شــماره 12319مورخه 1395/10/12آقاى مجید فاضل نجف آبادى به شناســنامه شماره 
448کدملى 1091118442صادره نجف آباد فرزند حســین درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
215/67مترمربع قسمت واقع شده برروى پالك شــماره1047به مساحت 128/12مترمربع وقسمت 
واقع شده برروى پالك  1062/1به مساحت 87/55 مترمربع واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان

18-رأى شــماره 10302مورخه 1395/8/25 خانم خدیجه کریمى به شناسنامه شماره 166کدملى 
1091625204صادره نجف آباد فرزند محمد ابراهیم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 166/40 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 859واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
19-رأى شــماره 7311مورخه 1395/6/18 آقاى محمد رســول احمدى پرچلى به شناسنامه شماره 
693کدملــى 4171022118صــادره الیگودرزفرزند بهرام درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

260/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
20-رأى شــماره 7317مورخه 1395/6/18 آقاى محمد رســول احمدى پرچلى به شناسنامه شماره 
693کدملــى 4171022118صــادره الیگودرزفرزند بهرام درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 

42/73مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
21-رأى شــماره 12691مورخه 1395/10/19 خانم صدیقه چترایى به شناســنامه شماره 2کدملى 
5499334031صادره تیران وکرون فرزند ابوالقاسم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 170/22 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 399واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
22-رأى شــماره 10259مورخه 1395/8/25 خانم فرشــته قیصریه نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1کدملى 1091779597صادره نجف آباد فرزند یداهللا درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 184/48مترمربع قسمتى ازپالکهاى شماره 227به مساحت 102/66مترمربع وپالك 227/1به 

مساحت 81/82مترمربع واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
23-رأى شــماره 10257مورخه 1395/8/25 آقاى روح اهللا صالحى به شناسنامه شماره 632کدملى 
1090456034صادره نجف آباد فرزند یداهللا درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
184/48مترمربع قســمتى ازپالکهاى شــماره 227به مســاحت102/66مترمربع وپالك 227/1به 

مساحت81/82مترمربع واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
24-رأى شــماره 11576مورخه 1395/9/24آقاى ســجاد شیرزادى به شناســنامه وکدملى  شماره 
1080195017صادره نجف آباد فرزند خدارحم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 298/75مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
25-رأى شماره 10283مورخه 1395/8/25خانم ماه پســند قربانى چم کهریزى به شناسنامه شماره 
3کدملى 6209828167صادره لنجان فرزند اسداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 175مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
26-رأى شــماره 3674مورخــه 1395/3/30 آقــاى علــى الهى به شناســنامه شــماره 6کدملى 
1129778215صادره فریدونشهر فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/22مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
27-رأى شماره 12553مورخه 1395/10/16 آقاى محسن علیخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
194کدملى 1091443300صادره نجف آباد فرزند مهرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 165/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 329/1واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
28-رأى شماره 12551مورخه 1395/10/16 خانم الهام هنرمندپور به شناسنامه شماره 2202کدملى 
1092106561صادره نجف آباد فرزند حسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

165/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 329/1واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
29-رأى شماره 10531مورخه 1395/9/2 آقاى مانده على جوزقیان به شناسنامه شماره 22174کدملى 
1090219652صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 19/76 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
30-رأى شــماره 10536مورخه 1395/9/2 خانم اعظم منتظرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
164کدملــى 1091525722صادره نجف آبــاد فرزند رضا درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

238/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 546واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
31-رأى شــماره 10289مورخه 1395/8/25 خانم زهرا یزدانى فضل آبادى به شناســنامه شــماره 
88کدملى 5499125279صادره نجف آباد فرزند حسین درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 94/47مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 

32-رأى شــماره 10287مورخه 1395/8/25 آقاى على یزدانى فضل آبادى  به شناســنامه شــماره 
5490062657کدملــى 5490062657صــادره نجف آباد فرزنــد حمید  دریک ونیم دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/47مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر 

بخش 12ثبت اصفهان 
33-رأى شــماره 10288مورخه 1395/8/25 خانم مریم  یزدانى فضل آبادى به شناســنامه شماره 
5490133384کدملى 5490133384صادره تیران فرزند حمید دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 94/47مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 

12ثبت اصفهان 
34-رأى شماره 12321 مورخه 1395/10/12 آقاى محمد جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
653کدملى 1091131139صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 

59/86مترمربع قسمتى ازپالك شماره 704/1واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
35-رأى شماره 12314مورخه 1395/10/12 خانم شــهین چراغى به شناسنامه شماره 529کدملى 
1129203141صادره فریدونشهرفرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/45 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 790/1036 واقع درقطعه 8بخش 11ثبت اصفهان 
36-رأى شماره 12910مورخه 1395/10/26خانم اکرم شکراللهى به شناسنامه شماره 1079کدملى 
1091602964صادره نجف آباد فرزند على درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

150/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 743/5واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
37-رأى شماره 12547مورخه 1395/10/16آقاى على رضا آوینى به شناسنامه شماره 1190کدملى 
1091273960صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

150/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 743/5واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 

38-رأى شــماره 10998مورخه 1395/9/14 خانم رقیه ایمانیان نجف  آبادى به شناســنامه شماره 
1401کدملى 1091405174صادره نجف آباد فرزند ابوالقاســم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
175/43مترمربع قسمتى ازپالکهاى شماره 1134به مساحت 84/43مترمربع وپالك 1135به مساحت 

91مترمربع واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
39-رأى شماره 11581مورخه 1395/9/24خانم زهرا شاهپورى ارانى به شناسنامه شماره 48کدملى 
5499514615صادره تیران فرزند عیدى محمددریک دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه 
قسمتى ازپالك شماره 1028/1 به مساحت108/87مترمربع وســه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى 
ازیکباب خانه قسمتى ازپالك1033به مساحت 33/85مترمربع واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 

جمعابه مساحت142/72مترمربع 
40-رأى شماره 11580مورخه 1395/9/24 آقاى محمدرضا شجاعى به شناسنامه شماره 11کدملى 
5499497788صادره نجف آباد فرزند على درپنج دانگ مشــاع ازششــدانگ قسمتى ازیکباب خانه 
قسمتى ازپالك شــماره1028/1به مساحت108/87مترمربع وســه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى 
ازیکباب خانه قسمتى ازپالك1033به مساحت 33/85مترمربع واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 

جمعابه مساحت142/72مترمربع 
41-رأى شــماره 10894مورخه 1395/9/11 آقاى ابراهیم صائبى به شناسنامه شماره 2245کدملى 
1091209049صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/40 مترمربع 
قسمتى ازپالکهاى شماره 5/1145 به مساحت 89/44 مترمربع وقسمتى ازپالك 5/1146 به مساحت 

20/96مترمربع واقع درقطعه 4نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
42-رأى شــماره 12313مورخه 1395/10/12 آقاى عباس عطوفى به شناسنامه شماره 202کدملى 
1091095248صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ دوباب مغازه وفوقانى آن به مساحت 70/47 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 529واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
43-رأى شــماره  11766مورخه 1395/9/30 آقاى محمد حســن قائم منتظرى به شناسنامه شماره 
693کدملى 1091021351صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

159/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
44-رأى شــماره 11623مورخه 1395/9/25آقاى مراد صادقى به شناســنامه شماره 1212کدملى 
6639606275صادره اندیکا فرزند ظهراب درششدانگ یک باب خانه به مساحت 145مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
45-رأى شــماره 12688مورخه 1395/10/19 خانم صدیقه نمازیان به شناسنامه شماره 403کدملى 
1090873255صادره نجف آباد فرزند على درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

195/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 144واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان 
46-رأى شــماره 12687 مورخه 1395/10/19 آقاى ابراهیم مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 
544کدملى 1090819854صادره نجف آباد فرزند محمود درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 195/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 144واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 

47-رأى شــماره 11772مورخه 1395/9/30 آقاى امام داد رضائى میرقائد به شناســنامه شــماره 
194کدملى 5558611944صادره فارسان فرزند قپانى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 207مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
48-رأى شماره 10516مورخه 1395/9/2 خانم میناکریمى به شناسنامه شماره 1080158006کدملى 
1080158006صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

107/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 966واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
49-رأى شــماره 10523مورخه 1395/9/2آقاى پیمان شیخان شــمس آبادى به شناسنامه شماره 
2304کدملى 1092107584صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 107/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 966واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
50-رأى اصالحى شــماره 10537مورخــه 1395/9/2 پیرورأى شــماره 19496مبنى براصالح نام 
پدرمتقاضى ازعلى شیربه شــیرعلى که دررأى قبلى اشــتباهانام متقاضى على شیردرج شده است که 
بدین شــرح اصالح میگرددآقاى امیرشهبازى فرزند شــیرعلى ورأى صادره قبلى بارعایت اصالحات 

فوق قابل اجرا مى باشد 
51-رأى اصالحى شماره 12938مورخه 1395/10/27 پیروراى 10853مورخه 1395/9/9خانم اعظم 
ایوبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1595کدملى 1091166234صادره نجف آباد فرزند عباسعلى 
درسه وپانزده –دویست وهفتاد وهفتم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/23مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 917باقیمانده واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
52-رأى شــماره 10857مورخه 1395/9/9آقاى امیر خوشــاوى به شناســنامه شــماره 58کدملى 
1091114544 صادره نجف آبادفرزند ســعادت اله دردوودویست وشصت ودو-دویست هفتاد وهفتم 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/23مترمربع قسمتى ازپالك 917باقیمانده واقع 

درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
53-رأى شــماره  10125مورخه 1395/8/23  آقاى محمد القاصى به شناســنامه شماره 92کدملى 
6639865769صادره اندیکا فرزند عزیزاهللا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 299/37مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
54-رأى شماره 12884مورخه 1395/10/25آقاى حمید عبدالغالمى نجف  آبادى به شناسنامه شماره 
2168کدملى 1091336563صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

117/01مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1064اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
55-رأى شماره 10529مورخه 1395/9/2خانم عاطفه کریمى قرطمانى به شناسنامه شماره 551کدملى 
1092090045صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

106/74مترمربع قسمتى ازپالك شماره 467واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
56-رأى شماره 10530مورخه 1395/9/2 آقاى یوسف میرزایى ناغانى به شناسنامه شماره 1910کدملى 
1091281173صادره نجف آباد فرزند برزو درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

106/74مترمربع قسمتى ازپالك شماره 467واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
57-رأى شــماره 11779مورخه 1395/9/30آقاى محمد جواد طالبى فروشانى به شناسنامه شماره 
886کدملى 1141131161صادره خمینى شهر فرزند اصغر درششــدانگ یکباب خانه ومغازه متصله 
به مساحت 387/66مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
58-رأى اصالحى شماره 14623مورخه 1395/12/1مربوط به تقاضاى آقاى نصراله خدادادى نجف 
آبادى  مبنى برصدورسند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 
12ثبت اصفهان که دررأى صادره قبلى مساحت اشتباها195/50وشماره پالك اشتباها 14/24قیدشده 
که مســاحت به 14/24مترمربع وپالك 6اصلى اصالح مى گرددورأى  قبلى بارعایت اصالحات فوق 

قابل اجراست 
59-رأى شــماره 12549مورخه 1395/10/16 آقاى داود حمزه نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
6453کدملى 1092149139صادره اصفهان فرزند غالمعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
119/27مترمربع قسمت واقع شده درپالك شماره 31باقیمانده به مساحت 118/37متروقسمت واقع 

شده درپالك شماره 31/2به مساحت 0/90مترواقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
60-رأى شــماره 11778مورخه 1395/9/30آقاى اصغرطالبى فروشــانى به شناســنامه شــماره 
10312کدملى 1140479148صادره خمینى شهر فرزند اسداهللا درششدانگ یکباب خانه ومغازه متصله 
به مساحت 598/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
61-رأى شــماره 3802مورخه 1395/4/1 خانم اشــرف اصالنى به شناســنامه شــماره 3کدملى 
1129717852صادره فریدونشهر فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 216/55مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
62-رأى شماره 10293مورخه 1395/8/25 آقاى شــهرزاد رادمندبه شناسنامه شماره 1739کدملى 
4621165712صادره شهرکرد فرزند محمد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 242/89 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
63-رأى شــماره 12985مورخه 1395/10/28 آقاى رضا یوســفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
54کدملى 1090713797صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب مغازه وزمین متصله به 
مساحت 680/34مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان 

64-رأى شماره12566مورخه 1395/10/18 آقاى محمد على پاك طینت نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 447کدملى 1091018898صادره نجف آباد فرزند غالمرضادرســه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت101/11مترمربع قســمتى ازپالك شماره 2فرعى از470اصلى واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان 
65-رأى شماره 12567مورخه 1395/10/18خانم صدیقه محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
630کدملى 1091030881صادره نجف آباد فرزند اســداله درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 101/11مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2فرعى از470اصلى واقع درقطعه 10بخش 

11ثبت اصفهان 
66-رأى شــماره 12473مورخه 1395/10/15 خانم صغراصادقى به شناســنامه شــماره 7کدملى 
1091063230صــادره نجف آبــاد فرزند محمد على درششــدانگ یــک باب مغازه به مســاحت 

109/84مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
67-رأى شماره 12482مورخه 1395/10/15 آقاى ابراهیم ایام بکام نجف آبادى به شناسنامه شماره 
758کدملى 1091051607صادره نجف آبادفرزند غالمحسین درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 

85/45مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
68-رأى شماره 12983مورخه 1395/10/28 خانم مریم شــریفیانا نجف آبادى به شناسنامه شماره 
13570کدملى 1092220089 صادره نجف آباد فرزند حســن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

154/80مترمربع قسمتى ازپالك شماره 887اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
69-رأى شماره 12643مورخه 1395/10/19 آقاى على مهدورموگوئى به شناسنامه شماره 505کدملى 
4171378532صادره الیگودرزفرزند روزعلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت به مســاحت 

142مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
70-رأى شماره 12864مورخه 1395/10/25 آقاى حســین قادرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
438کدملى 1091573281صادره نجف آباد فرزند عشــقعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 59/71مترمربع قسمتى ازپالك شماره 10فرعى از454اصلى واقع درقطعه 6بخش 

11ثبت اصفهان 
71-رأى شماره 12867مورخه 1395/10/25 خانم نســرین مردانى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
735کدملى 1091589461صادره نجف آباد فرزند اســداله درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 59/71مترمربع قسمتى ازپالك شماره 10فرعى از454اصلى واقع درقطعه 6بخش 

11ثبت اصفهان 
72-رأى شــماره 12694مورخــه 1395/10/20 خانــم رعنابهــزادى بــه شناســنامه شــماره 
1080275169کدملى 1080275169صادره نجف آباد فرزند گودرز درششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
73-رأى شــماره 12969مورخه 1395/10/28 آقاى اســمعیل حاجى علیخانى به شناسنامه شماره 
660کدملى 1090958536صادره نجف آباد فرزند اسداله دریک وویک دوم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 210/62مترمربع قسمتى ازپالك شماره 133واقع درقطعه 6بخش 11ثبت 

اصفهان 
74-رأى شماره 12970مورخه 1395/10/28 خانم عفت ایران نژاد نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
94کدملى 1091480346صادره نجف آباد فرزند اســداهللا نســبت به چهارویک دوم دانگ  مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 210/62مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 133واقع درقطعه 

6بخش 11ثبت اصفهان 
75-رأى شماره 12467مورخه 1395/10/15 آقاى اکبرمومنى ورپشتى به شناسنامه شماره 31کدملى 
5499545881صادره تیران فرزند اصغردرششــدانگ یک باب خانه به مساحت 112مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 743اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
76-رأى شــماره 12729مورخه 1395/10/20 آقاى رضا جمشیدیان قلعه شاهى به شناسنامه شماره 
349کدملى 1091354170صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/70 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/3027واقع دربخش 9حوزه ثبت ملک اصفهان 
77-رأى شماره 12241مورخه 1395/10/11آقاى حسین شــفیعى اسفیدواجانى به شناسنامه شماره 
13587کدملــى 1815577355صادره آبادان فرزند احمد درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 

200مترمربع قسمتى ازپالك شماره 859اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
78-رأى شماره 12762مورخه 1395/10/22 آقاى حسن والیتى نجف آبادى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 3482کدملى 1091385505صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 143/44مترمربع قسمتى ازپالك شماره 146 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
79-رأى شماره 12299مورخه 1395/10/11 آقاى مرتضى کثیرى چشمه احمدرضائى به شناسنامه 
شماره 41کدملى 5499758761صادره ازتیران فرزند معصومعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

151/25مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
80-رأى شــماره 12535مورخه 1395/10/16 خانم مهین ذرتى به شناســنامه شماره 598کدملى 
1091020401صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 249/21مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1044اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
81-رأى شماره 12760مورخه 1395/10/20 خانم نفیسه شــریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
7632کدملى 1092160914صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 154مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6/782واقع دربخش12ثبت اصفهان
82-رأى شــماره 12758مورخه 1395/10/20 آقاى محمدقاسمى به شناسنامه شماره 2809کدملى 
1092255982صادره نجف آباد فرزند غالم عباس درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 154مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6/782واقع دربخش12ثبت اصفهان
83-رأى شــماره 12698مورخه 1395/10/20خانم آزاده احمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
60کدملى 1091578796صادره نجف آباد فرزند محمد على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 241/99مترمربع قسمتى ازپالك شماره 97و98 اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت 

اصفهان که مقدار161/21مترمربع مربوط به پالك 98ومقدار80/78مترمربع ازپالك 97مى باشد 
84-رأى شماره 12697مورخه 1395/10/20 آقاى رحمان ایزدى به شناسنامه شماره 27005کدملى 
1090268051صادره نجف آباد فرزند فضل اهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
241/99مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 97و98 اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان که 

مقدار161/21مترمربع مربوط به پالك 98ومقدار80/78مترمربع ازپالك 97مى باشد 
85-رأى شــماره 12239مورخه 1395/10/11 خانم بانو اله دادى ســمندگانى به شناسنامه شماره 
15کدملى5759663291فرزنــد عبداله دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

120/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 156اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
86-رأى شــماره 12238مورخــه 1395/10/11 آقــاى داود قربانــى بــه شناســنامه شــماره 
277کدملى5499409307فرزنداســداله درچهاردانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

120/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 156اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
87-رأى شماره 12178مورخه 1395/10/9 آقاى عبداله نورمحمدى به شناسنامه شماره 14کدملى 
5759785419فرزند اسداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 135مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

547اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان 
88-رأى شــماره 11785مورخه 1395/9/30 خانم صغرا ســورانى به شناســنامه شماره 61کدملى 
4622987090صادره شهرکرد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 

42/57مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
89-رأى شماره 11782مورخه 1395/9/30 آقاى حامد بهارلوئى  به شناسنامه شماره 11493کدملى 
1757051767صادره اهوازفرزند خلیل  درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 

42/57مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
90-رأى شــماره 12571مورخــه 1395/10/18 آقــاى محســن قنبریهابه شناســنامه شــماره 
79کدملى1091084637صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

236مترمربع قسمتى ازپالك شماره 580اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
91-رأى شــماره 12981مورخه 1395/10/28 خانم عزت نادعلى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
397کدملى 1090940092صادره نجف آباد فرزند على محمدنســبت به دو ودو پنجم دانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 194/40مترمربع قســمتى ازپالك شماره 768/2واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان 
92-رأى شــماره 12982مورخه 1395/10/28 خانم اعظم رضائیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
26540کدملى 1090263341صادره نجف آباد فرزند فتح اهللا نســبت به سه وسه پنجم دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 194/40مترمربع قســمتى ازپالك شماره 768/2واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان 
93-رأى شماره 12972مورخه 1395/10/28 خانم صغراباغ وحوشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
231کدملى 1090815727 صادره نجف آباد فرزند مرادعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 247مترمربع قسمتى ازپالك شماره 103/2 واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
94-رأى شــماره 12971مورخه 1395/10/28 آقاى قنبرعلى توبه یانى چقادرى به شناسنامه شماره 
19663کدملى 1090194552 صادره نجف آباد فرزند على دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب 

خانه به مساحت 247مترمربع قسمتى ازپالك شماره 103/2 واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
95-رأى شــماره 10416مورخه 1395/8/29 آقاى حســن بیگلرى مشــهدى به شناسنامه شماره 
10کدملى 5759688243صادره فریدن فرزند میرزااقادرششــدانگ یکباب خانــه ومغازه متصله به 

مساحت 194/41مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
96-رأى شماره 11768مورخه 1395/9/30 خانم مهین تاج آرپناهى به شناسنامه شماره 615کدملى 
5759521829 صادره چادگان فرزندنشولى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 173/90مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
97-رأى شــماره 10143مورخه 1395/8/23خانم الهه کیانپوربه شناســنامه شــماره 305کدملى 
5558654570صادره کوهرنگ فرزند قربان درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 200/80مترمربع 

قسمتى ازپالك 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
98-رأى شــماره 12839مورخــه 1395/10/23 آقاى محمــد جعفرمحمدى ارانى به شناســنامه 
شــماره 12کدملى 5499467862صادره تیران فرزند مسیب درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

148/03مترمربع قسمتى ازپالك شماره 293/1واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
99-رأى شماره 11619مورخه 1395/9/25 آقاى محمد صادق صالحى به شناسنامه شماره 117کدملى 
1090837305صادره نجف آباد فرزند محمد على درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 174/92مترمربع قسمتى ازپالك شماره 474اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
100-رأى شــماره 11618مورخه 1395/9/25 آقاى فرزاد صالحى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
27587کدملى 1090273886صادره نجف آباد فرزند محمد صادق درســه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 174/92مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 474اصلى واقع درقطعه 6بخش 

11ثبت اصفهان
101-رأى شماره 12301مورخه 1395/10/12آقاى علیرضا عالمى به شناسنامه شماره 2236کدملى 
1091312443صادره نجف آبادفرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

129/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 16/5 واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
102-رأى شماره 12302مورخه 1395/10/12خانم معصومه عباســى جوزدانى به شناسنامه شماره 
2کدملى 1091780056صادره نجف آبادفرزندقدمعلى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 129/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 16/5 واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
103-رأى شــماره 12876مورخه 1395/10/25 آقاى محمودفاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1224کدملى 1091302332صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب خانه قسمتى ازپالك 
شماره 740/10و740/11 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان به مساحت 301/58مترمربع که 

مقدار114/07 مترمربع ازپالك 740/10ومقدار187/51مترمربع ازپالك 740/11 مى باشد 
104-رأى شماره 12717مورخه 1395/10/20 آقاى عبدالخلیل هارونى به شناسنامه شماره 31کدملى 
4622799472صادره شهرکرد فرزند عبدالرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 182/25 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
105-رأى شماره 12242مورخه 1395/10/11خانم زهرا چاوشــى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1091617929صادره نجف آباد فرزند محمود نســبت به دووده ســیزدهم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 216/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 451اصلى واقع درقطعه 10بخش 

11ثبت اصفهان 
106-رأى شــماره 12243مورخــه 1395/10/11خانم پریســانصراللهى به شناســنامه شــماره 
1080737197صادره نجف آباد فرزند محسن نسبت به سه وسه ســیزدهم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 216/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 451اصلى واقع درقطعه 10بخش 

11ثبت اصفهان 
107-رأى شماره 12222مورخه 1395/10/9 آقاى محسن حمیدى به شناسنامه شماره 2695کدملى 
4268806741صادره دوگنبدان فرزند یداهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/15مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از942اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
108-رأى شماره 11620مورخه 1395/9/25 آقاى رمضانعلى کارشناس به شناسنامه شماره 861کدملى 
1090866682صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب مغازه نیمه سازوزمین متصله به مساحت 

217/58 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 878واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
109-رأى شــماره 12545 مورخه 1395/10/16آقاى سعید قیصرى به شناسنامه شماره 165کدملى 
1091151938صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/43مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1243واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
110-رأى شــماره 11769مورخه 1395/9/30آقاى مرتضى ســپیانى چقیورتى به شناسنامه شماره 
6کدملى 1129700062صادره فریدونشــهر فرزندحاجى محمد درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 

28/63مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
111-رأى شــماره 11774مورخه 1395/9/30 آقاى مرتضى ســپیانى چغیورتى به شناسنامه شماره 
6کدملى 1129700062صادره فریدونشــهر فرزند حاجى محمد درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 248/37 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 

12ثبت اصفهان 
112-رأى شــماره 11776مورخه 1395/9/30 خانم بتول یوسلیانى به شناســنامه شماره 4کدملى 
1129721388صادره فریدونشهر فرزند سیف اله  دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

248/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
113-رأى اصالحــى شــماره 14621مورخــه 1395/12/1 پیــرورأى شــماره 12240مورخــه 
1395/10/11آقاى یداله جعفرى کاکلکى به شناســنامه شــماره 19کدملى 4622890003صادره 
شهرکرد فرزندعبدالواحددرششدانگ یک باب خانه به مساحت 120/55مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

192/2واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان   

114-رأى شــماره 12466مورخه 1395/10/15 آقاى غالمرضا محمدى نجف  آبادى به شناسنامه 
شــماره 537کدملى 1091119333صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 220/24 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1192و1187اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت 

اصفهان 
115-رأى شــماره 12695مورخه 1395/10/20آقاى ســهراب هوشــیار به شناســنامه شــماره 
334کدملى 1091546525صادره نجف آباد فرزند عبدالمجید درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

127/67مترمربع قسمتى ازپالك شماره 402/1 اصلى واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
116-رأى شماره 12536مورخه 1395/10/16 خانم مرضیه شهیدى به شناسنامه شماره 22کدملى 
1091765261صادره نجف آباد فرزند جعفردرششــدانگ یک باب خانه به مساحت 220/86مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از39اصلى واقع درقطعه 9بخش 11ثبت اصفهان 
117-رأى شماره 12598مورخه 1395/10/18آقاى کمال چغادکى پوربه شناسنامه شماره 1835کدملى 
1817161555صادره آبادان فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 123مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1فرعى از1002اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
118-رأى شــماره 9231مورخه 1395/8/1 خانم زهرا قربان پورنجف آبادى به شناســنامه شــماره 
3443کدملى 1091385114صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 130مترمربع قسمتى ازپالك شماره 261اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
119-رأى شماره 9222مورخه 1395/8/1 آقاى یوسف نورمحمدى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
1089کدملى 1091300984صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 130مترمربع قسمتى ازپالك شماره 261اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
120-رأى شــماره 12432مورخه 1395/10/14خانم زهرا نمازیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
741کدملى 1091061629صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 165مترمربع قسمتى ازپالك شماره 713اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
121-رأى شماره 12431مورخه 1395/10/14آقاى رحمت اله بیات به شناسنامه شماره 115کدملى 
5759621432صادره چادگان  فرزندعبداله درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 

165مترمربع قسمتى ازپالك شماره 713اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
122-رأى شماره 11615مورخه 1395/9/25 آقاى امیرحسین کاظمى به شناسنامه شماره 2514کدملى 
1091340031صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 155/58مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1820واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
123-رأى شماره 19356مورخه 1395/8/25آقاى عیسى قلى طاهرى عبده وند به شناسنامه شماره 
10374کدملى 1815777486صادره آبادان فرزند روشــن درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

198/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
124-رأى شــماره 12303مورخه 1395/10/12 آقاى محســن محمدى قلعه سفیدى به شناسنامه 
شماره 1214کدملى 1092240039صادره نجف آباد فرزند محمد تقى درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 165/79مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از1123اصلى واقع درقطعه 

7بخش 11ثبت اصفهان 
125-رأى شماره 12304مورخه 1395/10/12 خانم زهرا احمدى شاهدانى  به شناسنامه شماره 0کدملى 
1080003444صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
165/79مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1فرعى از1123اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 

126-رأى شماره 3533مورخه 1395/3/25 آقاى ولى عیدى وندى به شناسنامه شماره 365کدملى 
5559439053صادره فارسان فرزند مراد على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/12مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
127-رأى شــماره 10426مورخه 1395/8/29 آقاى منصوربرونى به شناسنامه شماره 568 کدملى 
5759534912 صادره چنارود فرزند یادگار درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 333/81مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
128-رأى شماره 12316مورخه 1395/10/12آقاى محمد حسین امینى به شناسنامه شماره 29کدملى 
1091114250صادره نجف آباد فرزند اسداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 187مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 120واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
129-رأى شماره 12312مورخه 1395/10/12خانم عصمت شایان به شناسنامه شماره 1062کدملى 
1090423462صادره نجف آباد فرزند بهرام درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 84/45مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 586/21واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
130-رأى شــماره 12692مورخه 1395/10/20آقاى محمد جواد سرمدى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 2376کدملى 1092251642صادره نجف آباد فرزند اکبردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 139/15 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 459اصلى واقع درقطعه 7بخش 11ثبت 

اصفهان 
131-رأى شــماره 12693مورخه 1395/10/20خانم مهرالســادات امامى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 7544کدملى 1092160035صادره نجف آباد فرزند سیدرسول درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 139/15 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 459اصلى واقع درقطعه 7بخش 

11ثبت اصفهان 
132-رأى شــماره 10281مورخه 1395/8/25 آقاى حسن فروغى به شناســنامه شماره 94کدملى 
1090688199صادره نجف آباد فرزند کربالئى ابوالقاســم درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 

38/43مترمربع قسمتى ازپالك شماره 329واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
133-رأى شــماره 10513مورخه 1395/9/2 آقاى روح اهللا صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
520 کدملى 1091355886صادره نجف آباد فرزند مانده على درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى 
ازیکباب خانه به مساحت 150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 368واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
134-رأى شماره 10514مورخه 1395/9/2 خانم فهیمه السادات موسویان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 1175 کدملى 1092096299صادره نجف آباد فرزندســیدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
قسمتى ازیکباب خانه به مســاحت 150مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 368واقع درقطعه 3بخش 

11ثبت اصفهان 
135-رأى اصالحى شماره 13740مورخه 1395/11/12پیرورأى شماره 4892مورخه 1395/4/29 
مربوط به تقاضاى  خانم محبوبه عبدالعظیمى نجف آبادى مبنى برصدورسند مالکیت ششدانگ یکباب 
مغازه وطبقه فوقانى وزیرزمین قسمتى ازپالك 1021واقع درقطعه 10نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
که دررأى قبلى شماره پالك ثبتى 1210اشــتباها به جاى 1021قیدشده که بدین نحو احسن اصالح 

میگرددورأى صادره قبلى بارعایت اصالح فوق قابل اجرامى باشد 
136-رأى شماره 6165مورخه 1395/5/26 آقاى رســول موحدى به شناسنامه شماره 2036کدملى 
1092104909صادره ازنجف آباد فرزند على نســبت به 3دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 228/42مترمربع قسمتى ازپالك 551واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
137-رأى شــماره 6162مورخه 1395/5/26 خانم اطهر غضنفرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
9879کدملى 1092183361صادره ازنجف آباد فرزند حســینعلى نسبت به 3دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 228/42مترمربع قسمتى ازپالك 551واقع درقطعه 3بخش11ثبت اصفهان 
138-رأى شماره 12429مورخه 1395/10/14آقاى على ایزدپناه به شناسنامه شماره 14216کدملى 
1751182088صادره اهوازفرزند رضا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

237/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 703اصلى واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
139-رأى شماره 12430مورخه 1395/10/14خانم مریم شــریف به شناسنامه شماره 1686کدملى 
1091203458صادره نجف آباد فرزند  محمدعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت 237/70مترمربع قسمتى ازپالك شماره 703اصلى واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
140-رأى شــماره 12434مورخــه 1395/10/14 خانم راضیه مرتضوى نجف آبادى به شناســنامه 
شماره 1459کدملى 1091304688صادره نجف آباد فرزند کریم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت334/75مترمربع قسمتى ازپالکهاى 555/5و554واقع درقطعه 6بخش 11ثبت 
اصفهان اصفهان کــه مقدار171/75مترمربع مربوط به پــالك 555/5ومقدار163مترمربع مربوط به 

پالك 554مى باشد
141-رأى شماره 12433مورخه 1395/10/14 آقاى سیدروح اهللا اسماعیلیان نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 29085کدملى 1090288921صادره نجف آباد فرزندســید محمدرضا درســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت334/75مترمربع قسمتى ازپالکهاى 555/5و554واقع درقطعه 
6بخش 11ثبت اصفهان که مقدار171/75مترمربع مربوط به پالك 555/5ومقدار163مترمربع مربوط 

به پالك 554مى باشد
142-رأى شماره 12310مورخه 1395/10/12آقاى ابراهیم نکیسابه شناسنامه شماره 1385کدملى 
1816755941 صادره آبادان فرزند قنبردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 297/20مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1فرعى از293اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
143-رأى شــماره 12181مورخه 1395/10/9خانم فرحنازبزرگپورســوادجانى به شناسنامه شماره 
20کدملى 4623037241صادره شــهرکرد فرزند اســداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

79/13مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
144-رأى شماره 12174مورخه 1395/10/8 آقاى محمد جعفرصفارى به شناسنامه شماره 732کدملى 
1091080501صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مربوط 
به قسمتى ازپالکهاى 1192و1187اصلى به مساحت 284/09مترمربع که 17/03مترمربع ان ازپالك 
شــماره 1192اصلى ومقدار267/06مترمربع آن ازپالك 1187اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت 

اصفهان 
145-رأى شماره 12175مورخه 1395/10/9 خانم زهرافتحى جوزدانى به شناسنامه شماره 481کدملى 
1091109702صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مربوط به 
قسمتى ازپالکهاى 1192و1187اصلى به مســاحت 284/09مترمربع که 17/03مترمربع ان ازپالك 
شــماره 1192اصلى ومقدار267/06مترمربع آن ازپالك 1187اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت 

اصفهان 
146-رأى شماره 11787مورخه 1395/9/30آقاى لطف اهللا ظهرابى نیا به شناسنامه شماره 294کدملى 
5559561002صادره فارسان فرزند یداهللا درششداگ یکباب خانه به مساحت 125/99مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
147-رأى شــماره 6171مورخه 1395/5/26 آقاى تقى القاســى بابااحمدى به شناســنامه شماره 
4749کدملى 1128877821صادره فریدونشهر فرزند محمد تقى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

250مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
148-رأى شماره 11764مورخه 1395/9/30 آقاى مهدیقلى طاهرى به شناسنامه شماره 481کدملى 
5558645717صادره فارسان فرزند حاجت درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199/20مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
149-رأى شماره 12237مورخه 1395/10/9 آقاى حسین جمشیدیان قلعه شاهى به شناسنامه شماره 
129کدملى 1091765030صادره نجف آباد فرزند حیدر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/97 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3526فرعى از391اصلى واقع دربخش 9حوزه ثبت ملک اصفهان 
150-رأى شماره 10282مورخه 1395/8/25 خانم بتول ســلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
341کدملى 1091067198صادره نجف آباد فرزند حســن درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

257/30مترمربع قسمتى ازپالك شماره 704/8واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
م الف : 3554 تاریخ انتشار نوبت اول :1395/12/7 تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/12/22

حسین زمانى   ریئس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد 12/182
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مزایده
اجراى احکام مدنى شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در 
خصوص پرونده اجرائى کالسه 900408 ج ح/4 له بانک صادرات ایران و علیه شرکت محکم 
بلوك و محمود و زهره و احمد همگى شــهرت صائبى مبنى بر مطالبه مبلغ 2/628/357/448 
بابت محکوم به و مبلغ 126/094/772 ریال حق  اجــراى دولتى جمعًا 2/754/452/220 ریال 
به منظور فروش 51/5118 حبه از 72 حبه ششددانگ پالك ثبتى 15200/41 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به نشانى اصفهان، خیابان عالمه امینى، کوچه شهید پرویز آبکار، انتهاى بن بست 
شکوفه. با وصف کارشناسى ذیل الذکر در مورخ 96/1/20 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این 
اجراء واقع در (اصفهان، خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزى دادگسترى کل 
استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، ساختمان اجراى احکام حقوقى، طبقه چهارم) برگزار نماید. 
در خصوص ملک مورد نظــر اعمال ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى صورت گرفته اســت. 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود 
تا با تودیع 10٪ قیمت کارشناسى به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 نزد 
بانک ملى دادگســترى اصفهان و ارائه فیش واریزى به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند 
مزایده از مبلغ کارشناسى شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. ملک 
مورد نظر داراى پالك ثبتى شماره 15200/41 بخش پنج ثبت اصفهان است که مورد ثبت شماره 
12995 در صفحه 528 دفتر 86 مى باشد و ششــدانگ به آقاى احمد صائبى تعلق دارد مساحت 
عرصه ملک 163/70 مترمربع است و ساختمان آن نیمه تمام اســت و شامل طبقه زیرزمین و 
همکف است و نیمه تمام ساختمان تعطیل شده مقدار زیربنا در حدود 185 مترمربع است. با توجه 
به موقعیت على ملک، ابعاد و مساحت و مقدار ساختمان نیمه تمام و مراحل اجرا شده ساختمانى و 
مصالح بکار رفته و در نظر گرفتن علیه شرایط موجود ارزش ششدانگ ملک مورد بحث جمعاً مبلغ 
سه میلیارد و هشــتصد و پنجاه میلیون ریال (3/850/000/000 ریال) برآورد و اعالم مى گردد. 

م الف: 38407  اجراى احکام شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/12/393
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خوانده شجاع عسگرى ارمندى دادخواستى به خواسته فک 
پالك به طرفیت شما (خواهان) نجیمه سلیمیان در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به 
کالسه 595/95 ش 8 ح ثبت و براى روز 96/1/26 ساعت 6/30 عصر تعیین وقت گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوند و اال 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2039 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/696
حصر وراثت

اسماعیل جعفرى فرزند اسفندیار داراي شماره شناســنامه 56 ملى بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 1800/95 این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسفندیار جعفرى فرزند رمضان به شناسنامه شماره 1 در تاریخ 1395/11/30 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول 
ذیل: 1- اسماعیل جعفرى فرزند اسفندیار شماره شناسنامه یا کدملى 56 نسبت به متوفى (فرزند) 
2- خداداد جعفرى فرزند اسفندیار شماره شناسنامه یا کدملى 11 نسبت به متوفى (فرزند) 3- منور 
برومند فرزند حاجى محمد شماره شناسنامه یا کدملى 75 نسبت به متوفى (همسر) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/809 علیرضائى رئیس شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/741
حصر وراثت

فاطمه رجبى وینچه فرزند مجید داراي شماره شناسنامه 5410141210 ملى بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 1799/95 این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مجید رجبى وینچه فرزند قاسم به شناسنامه شماره 34 در تاریخ 1395/11/30 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- فاطمه رجبى وینچه فرزند مجید شماره شناســنامه یا کدملى 5410141210 
نســبت به متوفى (فرزند) 2- مریم رجبى وینچه فرزند محمدرضا شــماره شناسنامه یا کدملى 
8 نســبت به متوفى (همســر) 3- زهرا رجبى وینچه فرزند مجید شماره شناســنامه یا کدملى 
5410199634 نســبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد 
او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/810 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/742
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973723102126 شماره پرونده: 9509983723100634 شماره بایگانى 
شعبه: 951099 خواهان: خانم مهرنگار ضیائى قهنویه فرزند یداله به نشانى: مبارکه – قهنویه- 
محله صادقیه- پشت ورزشگاه- کوچه کارکنان شهردارى- جنب پارك. خوانده: آقاى سید قدرت 
اله حجازى اصل فرزند سید قاسم به نشانى مجهول المکان. خواسته: حضانت. دادگاه بات وجه به 
اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: بتاریخ 1395/7/3 خانم مهرنگار ضیایى فرزند یدا... دادخواســتى به طرفیت آقاى 
سید قدرت ا... حجازى اصل فرزند سید قاسم به خواسته تقاضاى حضانت فرزند به نام سید روح 
االمین حجازى اصل 12 ساله تقدیم دادگاه نموده است و اظهار داشته در سال 1382 با خوانده 
دعوى ازدواج که حاصل ازدواج یک فرزند پسر به نام روح االمین مى باشد و از سال 1385 تاکنون 
جداى از همدیگر زندگى که تقاضاى حضانت فرزند مشــترك را دارم دادگاه باتوجه به جمیع و 
اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان و اینکه خوانده مجهول المکان بوده و علیرغم ابالغ 
از طریق نشر آگهى حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ارســال ننموده است و حضانت و نگهدارى 
طفلى که ابوین وى جدا از یکدیگر زندگى مى کنند مادر تا ســن 7 سالگى و پس از آن با پدر مى 
باشــد و باتوجه به اینکه پدر مجهول المکان مى باشد لذا حضانت فرزند پسر همچنان با مادر در 
راستاى ماده 1169 قانون مدنى صادر و اعالم مى گردد . راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. م الف: 95/811 موسوى پور دادرس شعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه/12/743
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9510113723703413 شــماره پرونده: 9509983724900110 شماره بایگانى 
شعبه: 951143 بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 951143 شعبه 101 شعبه 101 دادگاه عمومى 
جزایى شهرستان مبارکه آقایان منصور رنجکش و مسعود رنجکش و اسماعیل ربیعى و سید احمد 
موسوى و امیر دانش و محمود رنجکش که حســب شکایت غالمحسین یوسفى متهم است به 
سرقت و آدم ربایى و غیره حسب گزارشات واصله فعًال مجهول المکان است و متوارى مى باشند 
ابالغ مى گردد که جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه روز 96/1/31 ساعت 10 صبح در شعبه 
101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه حاضر گردند مى توانند قبل ازجلسه دادگاه جهت 
دریافت فتوکپى کیفرخواست مراجعه نمائید ضمنًا میتوانید وکیل معرفى نمایید. در صورت عدم 
حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، دادگاه به صورت غیابى 
به موضوع رسیدگى و راى مقتضى صادر خواهد نمود. این آگهى در اجراى ماده 180 قانون آئین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مصوب 78 یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار درج مى شود. م الف: 95/812   اقبال سعید رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو 

شهر مبارکه (101 جزایى سابق)/12/744
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان اشرف صالحى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده بهنام 
مرادى به شوراى حل اختالف شــعبه 9 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 347/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/02/11 ساعت 11/30 صبح تعیین 
گردیده علیهذا 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 با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3641 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/751
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره: 67/95 ش ح 8-1395/12/11 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان محسن صالحى 
دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طرفیت خوانده رضادهدشتى به شوراى حل اختالف شعبه 
8حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 96/02/06 ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده علیهذا 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 دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 
3682 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/752

ابالغ وقت رسیدگى
خواهان یداله مختارى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل  به طرفیت آقاى 
حسن افتخار معنوى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده ک ه پس از 
ارجاع به شماره 2005/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/04 ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده علیهذا 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 با نشر آگهى ظرف مدت 

یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 
یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3701 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/753
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان هادى یزدانى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت آقاى عباس کولى وند به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 2006/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/02/04 
ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3700 شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/754
حصر وراثت

ریحانه دادخواه عسگرانى داراى شناسنامه شماره 124 به شرح دادخواست به کالسه 292/95  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود دادخواه 
عسکرانى بشناســنامه 70 در تاریخ 1395/07/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه دادخواه عسگرانى ش ملى 1080550801، 
2- زهرا دادخواه عسکرانى ش ملى 6210071708، 3- رقیه دادخواه عسکرانى ش ش 542 ، 
4-ریحانه دادخواه عسگرانى ش ش 124، 5- مهرداد دادخواه عسکرانى ش ملى 5490002506 
(فرزندان متوفى) 6- سکینه آقابابائى بنى ش ش 32 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت 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: 3619 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /12/756
حصر وراثت

ریحانه مردانى داراى شناسنامه شــماره به شرح دادخواست به کالســه 372/95 ش ح 10 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد مردانى 
نجف آبادى بشناسنامه 929 در تاریخ 1395/07/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پیمان مردانى نجف آبادى ش ش 819 ، 2- مهدى 
مردانى نجف آبادى ش ش 28779، 3- على مردانى نجف آبادى ش ش 162، 4- محمد مردانى 
نجف آبادى ش ش 3010، 5- حســین مردانى نجف آبادى ش ش 3575، 6- شهرزاد مردانى 
نجف آبادى ش ش 27191، 7- ریحانــه مردانى نجف آبــادى ش ش 796 (فرزندان متوفى) 
8- مهرى معین نجف آبادى ش ش 21801 (همسر متوفى) متوفى به جز نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و 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: 3695 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/757
حصر وراثت

مرتضى معتبرزاده داراى شناســنامه شماره 91 به شرح دادخواســت به کالسه 386/95 ش ح 
10 از این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیبه 
خبازى پور بشناسنامه 13994 در تاریخ 1395/11/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- مرتضى معتبرزاده ش ش 91  2- مصطفى 
معتبرزاده ش ش 172 (پسران متوفى) 3- حلیمه معتبرزاده ش ش 353، 4- سکینه معتبرزاده 
ش ش 6052  ،5- خدیجه معتبرزاده ش ش 66، 6- زهرا بیگم معتبرزاده ش ش 249 ، 7- عالیه 
معتبرزاده ش ش 6 (دختــران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثــه 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: 3705 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/758
حصر وراثت

فرهاد شریعتى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 76 به شرح دادخواست به کالسه 380/95 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه نادرى 
بشناسنامه 87 در تاریخ 1391/05/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- فرهاد شریعتى نجف آبادى ش ش 76 ،  2- احمد شریعتى ش 
ش 1972، 3- محمود شریعتى ش ش 189، 4- مسعود شــریعتى نجف آبادى ش ش 1127 
، 5- عفت شریعتى نجف آبادى ش ش 1387، 6- عزت شــریعتى نجف آبادى ش ش 190 ، 
7- فرزانه شریعتى نجف آبادى ش ش 616 (فرزندان متوفى) 8- عباسعلى شریعتى نجف آبادى 
ش ش 15600 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 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: 3704 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/12/759
حصر وراثت

فرهاد شریعتى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 76 به شرح دادخواست به کالسه 379/95  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى شریعتى 
نجف آبادى بشناسنامه 15600 در تاریخ 1395/10/06 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمود شریعتى ش ش 189، 2- احمد شریعتى 
ش ش 1972، 3- مسعود شریعتى نجف آبادى ش ش 1127، 4-فرهاد شریعتى نجف آبادى ش 
ش 76، 5- عزت شریعتى نجف آبادى ش ش 190، 6- عفت شریعتى نجف آبادى ش ش 1387، 
7- فرزانه شــریعتى نجف آبادى ش ش 616 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3703 شعبه 14 حقو قى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/760
حصر وراثت

سهیال معینى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 230 به شرح دادخواست به کالسه 387/95 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه 
پهلوان زاده بشناسنامه 39230 در تاریخ 1395/10/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سهیال معینى نجف آبادى ش ش 230 (فرزند 
متوفى) متوفى به غیر از نامبرده ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یــا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 
3702 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شم اره یک)/12/761

حصر وراثت
زینب قنبریان دهکردى داراي شناسنامه شــماره 33 به شرح دادخواست به کالسه 232/95  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حامد محمدى 
خشــوئى بشناســنامه 365 در تاریخ 95/12/3  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم ملیکا محمدى خشویى فرزند حامد متولد 1391 
به شــماره ملى 1276672152 (فرزند متوفى) 2- خانم ســارینا محمدى خشوئى فرزند حامد 
متولد 1394 به شماره ملى 116077042 (فرزند متوفى) 3- بى بى ناز محمدى خشویى فرزند 
محمدآقا متولد 1343 به شناسنامه شماره 6 (مادر متوفى) 4- خانم زینب قنبریان دهکردى فرزند 
على متولد 1362 به شناسنامه شماره 2231 (همســر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 1180 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره 

یک)/12/762
حصر وراثت

فاطمه کریمى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 88 بـه شـرح دادخواست به کالسه 295/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على یار کریمى بشناسنامه 
2044 در تاریخ 95/06/29  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محســن کریمى فرزند على یار ش.ش 455 ت.ت 1359 صادره از لنجان 
(پســر متوفى) 2- خلیل کریمى فرزند على یار ش.ش 2336 ت.ت 1361 صادره از شــهرکرد 
(پســر متوفى) 3- حجت کریمى فرزند على یار ش.ش 369 ت.ت 1367 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 4- زهرا کریمى فرزند على یار ش.ش 672 ت.ت 1352 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
5- ویدا کریمى فرزند على یار ش.ش 9 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- ســیما 
کریمى فرزند على یــار ش.ش 3221 ت.ت 1356 صادره از لنجان (دختــر متوفى) 7- فاطمه 
کریمى فرزند على یار ش.ش 88 ت.ت 1363 صادره از شهرکرد (دختر متوفى) 8- لیال کریمى 
فرزند على یار ش.ش 96 ت.ت 1364 صادره از شهرکرد (دختر متوفى) 9- ریحانه کریمى فرزند 
علیار ش.ش 1160133281 ت.ت 1369 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 1179 توانگر رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/12/763
حصر وراثت

حسین جاللى داراي شناسنامه شماره 56 به شرح دادخواســت به کالسه 163/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سلطنت خانم ناطقى 

بشناســنامه 569/1459 در تاریخ 1386/9/29 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد جاللى فرزند سهراب به ش. شناسنامه 14 
متولد 1336 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 2- حسین جاللى فرزند سهراب به ش. شناسنامه 
56 متولد 1332 صادره از شهرضا (پســر متوفى) 3- محمدحسن جاللى فرزند سهراب به ش. 
شناسنامه 39 متولد 1325 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 4- زهرا جاللى فرزند سهراب به ش. 
شناسنامه 15 متولد 1345 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 5- ناهید جاللى فرزند سهراب به ش. 
شناســنامه 54 متولد 1342 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 6- مهرى جاللى فرزند سهراب به 
ش. شناسنامه 69 متولد 1340 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 7- سکینه جاللى فرزند سهراب 
به ش. شناسنامه 29 متولد 1334 صادره از دهاقان (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/289 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان

 (مجتمع شماره یک)/12/765
حصر وراثت

محمدامین امامى زاده داراي شناســنامه شماره 247 به شــرح دادخواست به کالسه 95/166  
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مختار 
قرمزى بشناســنامه 36 در تاریــخ 1390/1/29 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمدامین امامى زاده فرزند مختار ش.ش 247 
متولد 1332 صادره از ممســنى (پســر متوفى) 2- فالمرز قرمزى فرزنــد مختار ش.ش 126 
متولد 1348 صادره از شــیراز (پســر متوفى) 3- خیبر قرمزى فرزند مختار ش.ش 125 متولد 
1339 صادره از ســمیرم (پســر متوفى) 4- حیدر قرمــزى فرزند مختــار ش.ش 248 متولد 
1334 صادره از ســمیرم (پســر متوفى) 5- مهین تاج قرمزى فرزند مختار ش.ش 127 متولد 
1343 صادره از ســمیرم (دختر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 95/288 شعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان دهاقان

 (مجتمع شماره یک)/12/766
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973641001772 شماره پرونده: 9209983641902020 شماره بایگانى 
شعبه: 950523 شاکى: آقاى عارف زارعى چمگردانى فرز ند محمدعلى به نشانى: چمگردان خ 
امام پ 428 متهمین: 1- آقاى میالد عابدیان فرزند على 2- آقاى احســان سلیمیان همگى به 
نشانى زرین شهر. اتهام: ایراد جرح عمدى با چاقو. گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص 
اتهام آقایان 1- میالد عابدیان فرزند على 2- احسان سلیمیان دائر بر ایراد ضرب وجرح عمدى با 
سالح سرد چاقو و قمه موضوع شکایت آقاى عارف زارعى چمگردانى دادگاه با عنایت به شکایت 
شاکى، گزارش مرجع انتظامى، تحقیقات معموله، اظهارات شاهد و سایر محتویات پرونده توجهًا 
به کیفرخواست صادره و اینکه متهمان با وصف ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در جلسه دادگاه 
حاضر نشــده ایراد و دفاعى از خود به عمل نیاورده اند، بزه انتســابى به آنها را محرز دانسته لذا 
به اســتناد مواد 559، 709، 710، 714 و 715 قانون مجازات اسالمى و تبصره ماده 614 قانون 
تعزیرات اسالمى متهمان مذکور را به پرداخت 1- یک درصد دیه کامل بابت بریدگى دامیه بازوى 
راســت 2- نیم درصد دیه کامل بابت ارش بریدگى حارصه سمت چپ سینه 3- نیم درصد دیه 
کامل بابت ارش بریدگى حارصه سمت راست سینه 4- یک درصد دیه کامل بابت ارش بریدگى 
حارصه سمت راست گردن 5- یک درصد دیه کامل بابت ارش بریدگى حارصه کمر و کتف راست 
6- یک درصد دیه کامل بابت بریدگى حارصه سمت راست سر 7- یک و نیم درصد دیه کامل 
بابت بریدگى حارصه ســاعد چپ زانو و روى پاى راست 8- یک درصد دیه کامل بابت بریدگى 
حارصه پلک فوقانى چشم چپ 9- نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم ساعد 10- سه دینار بابت 
کبودى زیر چشم راست 11- دو و بیست و پنج صدم دینار بابت سرخ شدگى سه ناحیه کمر در حق 
شاکى خصوصى به صورت مشترکًا و متساویًا و هر یک تحمل یکسال حبس تعزیرى محکوم و 
اعالم مى نماید. این راى غیابى ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 
1187 عابدى لنجى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (102 جزایى سابق)/12/767

حصروراثت
بلقیس ترابیان ریزى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 226 بـه شـرح دادخواست به کالسه 281/95  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین وفائى 
ریزى بشناســنامه 320 در تاریخ 95/10/18  اقامتگاه دائمی خود را بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدى وفائى ریزى فرزند حسین ش.ش 8614 ت.ت 
1367 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- بتول وفائى ریزى فرزند حسین ش.ش 93 ت.ت 1346 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- ربابه وفائى ریزى فرزند حســین ش.ش 458 ت.ت 1347 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- زهرا وفائى ریزى فرزند حســین ش.ش 865 ت.ت 1354 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- مهرى وفائى ریزى فرزند حســین ش.ش 882 ت.ت 1355 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- زینت وفائى فرزند حسین ش.ش 1655 ت.ت 1360 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 7- حمیده وفائى ریزى فرزند حسین ش.ش 2404 ت.ت 1365 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 8- غالمرضا وفائى ریزى فرزند حسین ش.ش 11 ت.ت 1344 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 9- فاطمه وفائى ریزى فرزند حسین ش.ش 543 ت.ت 1348 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 10- بلقیس ترابیان ریزى فرزند حسین ش.ش 226 ت.ت 1326 صادره از 
لنجان (همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1188 توانگر رئیس شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/12/768
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- وحید قاســمى 2- على بختیارى فرزند قدیرعلى- 
خواهان آقاى محمد خســروى دادخواســتى با موضوع الزام به انتقال ســند به طرفیت شما به 
شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم نموده که به کالســه 122/95 ش 10 ح ثبت و براى 
روز شنبه مورخ 96/1/26 ســاعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، به درخواســت خواهان و به دستور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 2062 شــعبه دهم حقوقی شــوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه

 (مجتمع شماره یک)/12/774
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 951264 ش5  خواهــان کیومرث عالئى دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 21/000/000 ریال بانضمام مطلق خســارت به طرفیت محســن صالحى تقدیم 
نموده  اســت. وقت رسیدگی براي روز سه  شــنبه مورخ 96/2/12 ســاعت 9/30  صبح تعیین 
گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهــان برابر ماده 
73  قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به 
این شــعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان خ شیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال شوراى حل 
اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـــود. الزم به ذکر مى 
باشد باتوجه به اســتماع شــهود از طرف خواهین چنانچه مشــاهد معارضى داشتند در جلسه 
رسیدگى حاضر نمایند.  م الف: 38508 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/12/506
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 1147/95 ش ح 52 خواهان 1- منصور صدرامهر با وکالت خانم 
مریم شکفته دالن 2- مریم شکفته گالن با وکالت محسن محمدى دادخواست مبنی بر مطالبه 
به طرفیت 1- حسن احمدى 2- نرگس حاجى آقابابا 3- وحید نورالهى تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي مورخه 96/2/6 ســاعت 9 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى 
هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پیروزى روبه روى مســجد امام على (ع) مجتمع شماره سه 
شوراى حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی 
اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 38465 شعبه 52 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره سه)/12/481
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1470/95 شماره دادنامه: 9509976794302491- 95/11/20 مرجع رسیدگى: 
شعبه سیزده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى 
به نشــانى: اصفهان- پل آذر- ابتداى خیابان توحید پالك 4 با وکالت سمیه ثمین فر به نشانى: 
اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- روبروى بانک ملت- کوچه شهید ضیائى- ساختمان وکیل 
طبقه  دوم، خواندگان: 1- کریم مقرب سیاح 2- ریاض مقرب سیاح 3- محمدسعید مقرب سیاح 
4- حسین نوروزى همگى به نشانى: مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 116/474/700 
ریال قستى از وجه یک فقره چک به انضمام کلیه خســارات قانونى و حق الوکاله وکیل و تأخیر 
تأدیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوى بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت ســمیه ثمین فر به طرفیت 1- کریم مقرب ســیاح 
2- ریاض مقرب سیاح 3- محمدسعید مقرب سیاح 4- حسین نوروزى به خواسته مطالبه مبلغ 
116/474/700 ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره 939511 به عهده بانک صادرات- 
میدان جمهورى به انضمام مطلق خســارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در 
مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خو ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خواندگان 
ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 249، 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515 ،519 ، 522 

قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 116/474/700 ریال 
بابت اصل خواسته و 3/071/860 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (91/10/4) لغایت اجراي حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکــم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد. م الف: 38348 شعبه 13 حقوقی شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره یک)/12/552

احضار
شماره درخواست: 9510463760200009 شماره پرونده: 9409980358900472 
شماره بایگانى شعبه: 951477 به شــرح محتویات پرونده کالسه 951477 ك 
102 دادگسترى شاهین شهر آقاى ابراهیم گودرزى فرزند حسن فعًال مجهول 
المکان متهم است به سرقت تلفن همراه که تحت پیگرد قانونى میباشد و براى 
روز چهارشنبه مورخ 1396/01/30 ساعت 08:30 وقت رسیدگى تعیین گردیده 
فلذا به استناد ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصًا یا همراه یک 
نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر این 
صورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 2091 فتحى فرد دادرس شعبه 

102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/12/769

ابالغ
شماره نامه: 9510113761802348 شماره پرونده: 9509983761801530 
شماره بایگانى شعبه: 951644 در پرونده کالسه 951644 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى اسماعیل بابایى ف یوسف به نشانى 
متوارى متهم به کالهبردارى و فروش مال غیر تحت تعقیب قرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون 
آئین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در 
ضمن هزینه نشر آگهى ازطریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت 
مى باشد. م الف: 2094 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

شاهین شهر/12/772

ابالغ
شــماره نامه: 9510113761802356 شــماره پرونده: 9509983761801407 
شماره بایگانى شعبه: 951511 در پرونده کالســه 951511ب1 شعبه بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب شــاهین شــهر آقاى على حقیقى ف جمشید به 
نشانى متوارى متهم به ســرقت خودرو تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول 
المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرس ــى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که 
نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار این آگهى در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد 
در ضمن هزینه نشــر آگهى از طریق امور مالى دادگســترى شاهین شهر قابل 
پرداخت مى باشد. م الف: 2092 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان شاهین شهر/12/770

ابالغ
شماره نامه: 9510113761802347 شماره پرونده: 9509983761800190 شماره 
بایگانی شعبه: 950206 در پرونده کالسه 950206 ب 1 شعبه بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر خانم زهرا اریازاده ف غالمعلى به نشانى متوارى 
متهم به سرقت تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم 
دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفري مراتب در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصًا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر 
این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهى از طریق 
امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت مى باشد. م الف: 2095 شعبه اول 

بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/12/773

ابالغ
شماره نامه: 951011376180237 شــماره پرونده: 9509983761801035 
شماره بایگانى شــعبه: 951107 در پرونده کالســه 951107 شعبه بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب شــاهین شــهر آقاى نریمان احمدى و آقایى به 
نام فرشــید به نشــانى متوارى متهم به مقصد نرســاندى عمدى سه محموله 
تحویلى بــه ارزش تقریبى 2000000000 ریال با ســوء اســتفاده از مدارك 
خودرو و مدارك رانندگــى افراد دیگر تحت تعقیب قــرار دارد به علت مجهول 
المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرســى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که 
نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار این آگهى در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد 
در ضمن هزینه نشــر آگهى از طریق امور مالى دادگســترى شاهین شهر قابل 
پرداخت مى باشد. م الف: 2093  شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب

 شهرستان شاهین شهر/12/771

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509973760202525 شماره پرونده: 9509983761800170 
شماره بایگانى شعبه: 951486 شاکى: خانم ســدا سرکیسیان فرزند کابرل به 
نشانى شاهین شهر- خ فردوســى- 13 غربى- پ 42 متهمین: 1- آقاى على 
گلستانى 2- آقاى حامد امیریان همگى به نشــانى اصفهان – برخوار و میمه- 
مرکزى- شاهین شهر. اتهام: سرقت مستوجب تعزیر. راى دادگاه: درخصوص 
اتهام آقایان 1- حامد امیریان 2- على گلستانى دایر بر مشارکت در سرقت منزل 
خانم سدا سرکیســیان موضوع شکایت ایشــان که اموال مسروقه شامل یک 
قبضه سالح برنو به شماره 429212، چهار میلیون تومان وجه نقد، کاپشن دورو 
طوسى رنگ، ماساژور آلمانى طوسى رنگ، توجهًا به محتویات پرونده و گزارش 
ضابطین دادگسترى و عدم حضور متهمین در جلسه رسیدگى و عدم تدارك دفاع 
مؤثر از ناحیه ایشان انتساب بزه محرز و مسلم مى باشد و مستنداً به مواد 656 و 
667 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 ضمن صدور حکم بر رد عین 
اموال مســروقه و در صورت فق دان عین رد مثل یا قیمت آن هر یک از متهمین 
را به تحمل دو سال حبس تعزیرى و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیرى 
محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2075 فتحى فرد دادرس 

شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/12/782
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88 عادتى که به چشم ها آسیب مى زنند! عادتى که به چشم ها آسیب مى زنند!
سیگار کشیدن، عدم استفاده از عینک آفتابى مناسب، بى تحرکى، عدم کنترل برخى بیمارى ها و غیره جزو مواردى 

هستند که سالمت چشم ها را به خطر انداخته و آنها را ضعیف و آسیب پذیر مى کنند.
به گزارش جام جم آنالین، از آنجایى که سالمت چشم ها از اهمیت باالیى برخوردار است باید بیشتر مراقب باشید. 

در این مطلب به عادت هاى نادرستى که به چشم ها آسیب مى زنند اشاره مى کنیم.

عدم مراقبت و درمان دیابت
اگر بــه دیابت مبتال هســتید، بایــد به موقع 
داروهایتان را مصرف کنید تــا دچار عوارض 
این بیمارى بخصوص در بینایى نشوید. عدم 
مراقبت و درمان دیابت به چشــم ها صدمه 
زیادى مى زند، چون زمانى که عالئم آن روى 
چشم ها بروز کند، کار از کار گذشته و دیر شده 
است. رتینوپاتى دیابتى اولین عامل نابینایى قبل 

از سن 65 سالگى است.

 دیابت
ــد به موقع 
چار عوارض 
 نشوید. عدم 
ـم ها صدمه 
الئم آن روى 
ته و دیر شده 
 نابینایى قبل 

عدم استفاده از عینک آفتابى مناسب
اســتفاده نکردن از عینک آفتابى باعث مى شود که اشعه ماوراى بنفش نور 
خورشید، به شــبکیه چشم آسیب جدى بزنند. اشــعه هاى ماوراى بنفش 
UVB و UVA ناشى از نور خورشید عالوه بر پوست، براى چشم ها نیز مضر 
هستند. از آنجایى که چشم ها شفاف هستند، اشعه هاى ماوراى بنفش به 

شبکیه رسیده و آن را مى سوزانند.
قرار گرفتن طوالنى مدت در معرض نور آفتاب باعث بروز زودهنگام آب مروارید 
مى شود که عامل ضعیف شدن چشم ها و احساس درد و ناراحتى در نور خورشید 

است. این مسئله باعث تسریع بروز دژنراســیون ماکوالى چشم مربوط به 
پیرى نیز مى شود.

ض نور آفتاب باعث بروز زودهنگام آب مرواری
م ها و احساس درد و ناراحتى در نور خورشی
ز دژنراســیون ماکوالى چشم مربوط به

ید 
شید 

ه 

مصرف غذاهاى آماده
مصرف غذاهاى آماده و فست فودها براى چشم ها مضر هستند چون باعث تخریب 
شبکیه مى شوند. غذاهاى آماده و غذاهاى فراورى شده سرشار از رنگ مصنوعى 
خوراکى و مواد افزودنى هستند. تمام این ترکیبات مضر بوده و زیر شبکیه رسوب 

مى کنند. این مسئله نیز باعث فرسودگى شبکیه چشم مى شود.
مصرف مواد غذایى تازه و رنگى براى چشم ها خوب است. میوه ها و سبزیجات تازه 
جزو این مواد غذایى هستند، چون سرشار از رنگدانه هاى کاروتنوئیدى (لوتئین 
و زئاکسانتین) هستند که خاصیت آنتى اکسیدانى دارند و سالمت چشمها را ارتقا 

مى دهند. این آنتى اکسیدان ها از ماکوالى چشم در برابر 
رادیکال هاى آزاد محافظت مى کنند.

بعد از 45 سالگى مى توانید با مشورت پزشک 
دو تا سه دوره مکمل مصرف کنید تا از بروز 
بیمارى هاى چشمى پیشگیرى شود. این 
 ،C مکمل ها عبارتند از امگا3، روى، ویتامین

ویتامین E، سلنیوم، لوتئین و غیره.

یب 
عى 
وب 

 تازه 
ئین 
رتقا 

چشم در برابر 

ک

استفاده طوالنى مدت از لنزهاى نرم 
تماسى

اگر از لنزهاى روزانه استفاده مى کنید، 
باید اصول آن را رعایت کنید. استفاده 

از این لنزها بیش از یک روز یا عدم 
شستشــوى روزانه آنها قبل 

از اســتفاده باعــث بروز 
مشــکالتى در قرنیه 
مى شود و به سالمت 
چشم ها آسیب جدى 
مى زند. بعــد از هر بار 
استفاده، لنزها را با سرم 

شستشو تمیز کرده و داخل 
مایع لنز تمیز قــرار دهید. نباید با 

لنز داخل چشم بخوابید. اگر از لنزهاى یکبار 
مصرف استفاده مى کنید، بعد از خارج کردن آنها از چشم 

باید آنها را دور بیندازید.

رم 

کنید، 
ستفاده 

ز یا عدم 
قبل 

وز 
 

ل 
ید با 

اى یکبار
ازچشم دنآنها

قرار گرفتن طوالنى مدت در مقابل تلویزیون، 
رایانه و صفحه تلفن

امروزه اکثر مردم به طور طوالنى مدت به صفحــه کامپیوتر، موبایل هاى 
هوشمند، تلویزیون، تبلت و غیره چشم دوخته اند. این مسئله یکى از عوامل 

ایجاد کننده نزدیک بینى است. صفحه روشن باعث انتشار نور آبى 
مى شود. قرار داشتن طوالنى مدت در برابر تشعشعات نور آبى 

مصنوعى باعث تخریب شبکیه و عدسى چشم مى شود. 
در نتیجه نزدیک بینى و دژنراسیون ماکوالى مربوط 

به پیرى زودتر بروز مى کند.
اگر زیاد با رایانه کار مى کنید و به طور کلى زیاد به 
صفحه نور آبى چشم مى دوزید، حتما هر دو ساعت 
یکبار 15 دقیقه استراحت چشــمى داشته باشید. 

مى توانید از عینک هاى مخصوص فیلترکننده نور 
آبى استفاده کنید. حواستان باشد که کودکان نباید بیش از 

دو ساعت در روز مقابل تلویزیون، رایانه، تبلت و غیره باشند.

ر آبى 

د.

عدم تحرك بدنى 
مناسب

ورزش براى تمام بافت هاى بدن انســان 
مفید است و چشم ها نیز از این قاعده مستثنى 

نیستند.
انجــام ورزش منظــم مانند پیــاده روى باعث 

مى شود اکسیژن رسانى به چشم ها بهتر انجام شود. این 
مسئله نیز به تمیز شدن چشم ها منجر مى شود.

عدم مراجعه به چشم پزشک
خیلى از افراد هر سال یکبار به دندانپزشــک مراجعه مى کنند. اما نیازى به 
مراجعه به چشــم پزشک نمى بینند. واقعیت این اســت که مراجعه منظم 
به چشم پزشــک نیز ضرورى اســت، چون این کار از بروز بیمارى هاى 

خاموش چشمى پیشگیرى مى کند. معموال 
بعد از 40 سالگى 
احتمــال بروز 
مشکالتى مانند 
آب مرواریــد 
و دژنراســیون 
ماکوالى چشم 

باال مى رود.

اسـ
خو
VB

هس
شبک
قرا
مى

است
پیر

حرك بدنى 
مناسب

م بافت هاى بدن انســان 
شم ها نیز از این قاعده مستثنى 

نظــم مانند پیــاده روى باعث 
رسانى به چشم ها بهتر انجام شود. این 

شدن چشم ها منجر مىشود.

مصرف دخانیات
ترکیبات ســمى موجود در دود ســیگار 
روى ماکوالى چشم یعنى منطقه مرکزى 
شبکیه رســوب مى کنند. به همین دلیل 
ســیگارى ها، چهار برابر بیشتر در معرض 

دژنراســیون ماکــوالى چشــم قرار 
مى گیرند. عالوه بر این بیمارى هاى 

چشمى دیگر نیز در این افراد، 10 
ســال زودتر از حد معمول بروز 

مى کنند.

بهچشمپزشک مراجعه عدم

مصرف دخانیا
ترکیبات ســمى موجود در دو
روى ماکوالى چشم یعنى منط
شبکیه رســوب مى کنند. به

برابر بیشتر ســیگارى ها، چهار
ماکــوالى چش دژنراســیون
مى گیرند. عالوه بر این بیمارى
چشمى دیگر نیز در این افراد،
ســال زودتر از حد معمول برو

مى کنند.

ت
ســیگار  د
طقه مرکزى 
 همین دلیل 
در معرض تر
رررررار شــم ق
ىهاى ى

10
وز

ى پیشگیرى مى کند. معموال
ى 
ز 
 
 
 
م 

 به
ظم
ى

امروزه ریزش مو یک مشــکل عمومى است و بعضى 
اوقات به یک کابوس تبدیل مى شــود.بهترین روش 
درمان طبیعــى ریزش مو اســتفاده از گیاهان متفاوت 

است.
بعضى از گیاهان مانند صبــر زرد و گزنه تصفیه کننده 
خون و تحریک کننده رشــد مو است. در این مطلب به 
چند گیاه مفید براى ریزش مو اشــاره خواهیم کرد که 

خواندن آن مفید است.
صبرزرد: مصرف این گیاه باعث رشد مو و مانع ریزش 
آن مى شود. صبر زرد جریان گردش خون در پوست سر 

را بهبود مى بخشد و رشد مو را تحریک مى کند.
 غان: روغن تهیه شــده از درخت ایــن گیاه به کاهش 
ریزش مو کمک مى کند و باعث رشــد مو مى شــود. 
اغلب این گیاه به افرادى که از کم شدن مو رنج مى برند 

توصیه مى شود.
 بابا آدم: این گیاه بعضى از مواد شــیمیایى را که باعث 
ریزش مو مى شود از بدن ســم زدایى مى کند. عصاره 
روغن ریشه این گیاه که یکى از موثرترین گیاهان براى 
جلوگیرى از ریزش مو به حســاب مى آید، سرشــار از 

«phytosterols» و اسیدهاى چرب طبیعى است 
که براى حفظ موى سر و رشد طبیعى آن الزم مى باشد.

علف گربه: این گیاه ضد خارش اســت و رشــد مو را 
تقویت مى کند. 

بابونه: بابونه، براى موهاى چرب که حاوى شــوره سر 
است مفید مى باشد. عالوه بر آن این گیاه با ایجاد تعادل 
در میزان آب مانع خشک شدن پوست مى شود. بابونه 
تارهاى مو را تقویت و احیا مى کند و آسیب هاى مو را 
که بر اثر بیمارى هاى داخلى به وجود مى آید به حداقل 

مى رساند.
 «silica» دم اســبى: این گیاه حاوى ماده اى به نام
اســت که با جوان ســازى پیاز مو باعث رشد آن مى 
شود. عالوه بر آن این ماده به رشــد ناخن نیز سرعت 
مى بخشــد. مى توان روغــن آن را به طور مســتقیم 
روى پوســت ســر بمالیــد و یا ایــن که بــه صورت 
خوراکى، کپســول آن را مصرف کنید. گیاهان دیگرى 
که مانــع ریزش مو مــى شــود عبارتند از: شــیرین 
بیان، همیشــه بهار، گزنــه، جعفرى، رزمــارى، مریم 

گلى.

گیاهانى که 
جلوى ریزش مو 

را مى گیرند

 که یاهانى
زشمووى ریزش مووووووووو 

ا مى گیرند

محققان دریافته اند زندگى در پنت هاوس مى تواند موجب 
ایست قلبى خطرناك ترى شود.به گزارش  مهر، محققان در 
یک مطالعه دریافتند افرادى که دچار ایست قلبى مى شوند 

(به این معنى که ضربان قلب شان متوقف شده است)، اگر در 
طبقه هاى میانى یا فوقانى ساختمان هاى بلند باشند، نسبت 
به کسانى که در طبقه هاى پایین تر هستند، احتمال کمترى 

وجود دارد که زنده بمانند.در طول دوره مطالعه پنج ساله انجام 
شده در کانادا، 4.2 درصد از بیمارانى که دچار ایست قلبى شده 
و در طبقه هاى اول تا سوم بودند، جان سالم به در بردند، در 
حالى که تنها 2.6 درصد از کسانى که در طبقه 3 یا باالتر ساکن 
بودند، زنده ماندند. از کسانى که باالتر از طبقه 16 بودند، کمتر 
از 1 درصد زنده ماندند و در طبقه هاى باالتر از 25، هیچ کس 
زنده نمانده بود.دکتر رابرت ســیلورمن، اســتادیار پزشکى 
اورژانسى در دانشکده پزشکى هافسترا نورسول در نیویورك، 
که در مطالعه شرکت نداشت، با توجه به تحقیقات خود گفت 
که بیشترین تاخیر در رسیدن به بیماران ایست قلبى معموال 
در ساختمان هاى چند طبقه رخ داده است. موانع رسیدگى به 
موقع به بیمار شامل ارتفاع و پیچیدگى طرح ساختمان، قفل 
بودن درب البى و عدم هر نوع همراهى است که مى تواند 
حرکت به محل بیمار را تسهیل کند.به گفته محققان، هر چه 
زودتر خدمات پزشکى و مراقبتى به یک بیمار ایست قلبى ارائه 

شود، شانس بیشترى براى زنده ماندن خواهد داشت.

قبل از آنکه قوه تعقل دچار اختالل شــود و فراموشى سراغ 
انســان بیاید، بینى به خوبى از این مســئله مطلع مى شود. 
 براى محققانى که قصــد دارند احتمال بــروز آلزایمر را در 
افراد تشخیص دهند، بینى اهمیت زیادى دارد و در یکى از 
تازه ترین بررسى ها مشخص شده اســت که بینى، آلزایمر 
را زود تشخیص مى دهد. این بررسى نشان داد قبل از آنکه 
قوه تعقل دچار اختالل شــود و فراموشى سراغ انسان بیاید، 
بینى به خوبى از این مسئله مطلع مى شــود. بر این اساس 

اگر پزشکان بتوانند آزمایش هاى درست را روى بینى انجام 
دهند، احتمال بروز آلزایمر را در افراد به راحتى شناســایى 
مى کنند.مطالعات قبلى نشان داده بود کاهش حس بویایى 
در افراد با ابتال به بیمارى آلزایمر در ارتباط است. دکتر «دیوید 
رولف» که مدیریــت مطالعات جدید را برعهده داشــت به 
این نتیجه رســید که بینى مى تواند عالیم آلزایمر را نمایان 
کند. او و همکارانش در دانشگاه پنسیلوانیا این کشف مهم 
را انجام دادند. در این زمینه 728 پرونده پزشــکى که در آن 

مبتالیان به آلزایمر آزمایش هاى «ارزیابى شناختى مونترال» 
را انجام داده بودند، بررسى شــد. تمامى این بیماران توسط 
محققان مورد تحلیل هاى دقیق قرار گرفتند و گروه تحقیقاتى 
رولف در 75 درصد موارد با بررسى وضعیت و سالمت بینى 
بیماران توانستند به درستى احتمال بروز آلزایمر را در این افراد 
تشخیص دهند. زمانى که نتایج حاصل از آزمون هاى تنفسى 
و خرخر کردن هم مورد استفاده قرار گرفت، دقت محققان 

براى تشخیص بیمارى آلزایمر تا 87 درصد افزایش یافت.

حمله قلبى در ارتفاعات خطرناك تر است

تشخیص زودهنگام آلزایمر از طریق «بینى»

متخصص طب ســنتى با مضر دانستن مصرف لیمو 
عمانى هایى که به عنوان طعم دهنده  طبیعى به غذاها 
افزوده مى شــود، گفت: لیمو عمانــى در زمان طبخ 
مواد مضر و زائد غذا را همانند اسفنج جذب مى کند و 

مصرف آن به هیچ وجه توصیه نمى شود.
 حمزه سام دلیرى با اشاره به فواید لیمو عمانى تصریح 
کرد: لیمو عمانى در واقع به عنوان طعم دهنده  طبیعى 
و مصلح به غذاها بــه مخصوص خورشــها افزوده 
مى شــود تا به هضم غذا و جذب بهتر مواد مغذى در 
بدن کمک کنــد، اما این ماده همانند اســفنج عمل  
کرده و مواد زائد و مضر غذاى در حال طبخ را به خود 

جذب مى کند.
وى افزود: لیمو عمانى بیشــترین مــوادى که جذب 
مى کند چرب ها و اسیدهاى چرب هستند، به همین 
علت توصیه مى کنیم از مصــرف لیمو عمانى داخل 
خورش ها و برخى غذاها به  خصوص غذاهاى چرب 
همانند قرمه سبزى، قیمه و آبگوشت توسط گروه هایى 
که مبتال به چاقى و چربى خون هســتند پرهیز شود؛ 
چراکه مصرف این لیمو عمانى ها باعث افزایش چربى 

خون و بیمارى هایى از این دست خواهد شد.
این متخصص طب سنتى درباره نحوه  استفاده از این 
طعم دهنده یادآور شد: توصیه  مى شــود این ماده در 
مراحل پایانى طبخ به غذا افزوده شــود، چراکه با این 
کار اثرگذارى بهترى خواهد داشت و نکته دیگر آنکه 
به هیچ وجه به صورت پودر استفاده نشود، چراکه در 

این صورت تاثیرهاى گفته شده را نخواهد داشت.

لیمو عمانى
 موجود در غذا را نخورید



1616دریچهدریچه 2899یک شنبه 22 اسفند ماه 

@nesfejahanclub با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          منبع: میزان

مهمان هفت سین ایرانیان

@
ne
sfe

jah
an
clu

b


