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احتمال دیدار وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهورى روسیهدستگیرى زوج کالهبردار میلیونىهجوم مردم به بار پرتقال یک وانت!خزر،  ماهیان خود را مى بلعد3 هدفى که «گزارش ملى پالسکو» محققشان نکرد! بین المللحوادثاقتصاداجتماعجهان نما

اختالف بر سر افزایش کرایه اتوبوس
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فرماندارى افزایش 10 درصدى را خواستار شد، شوراى شهر افزایش 15 درصدى 

     

قطر، زنگ هاى خطر را 
براى ایران 

به صدا در آورد

وزش باد به سردر بازار 
قیصریه آسیب نزده است
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استقبال اصفهانى ها از اکران فیلم هاى نوروزى

کاشت هندوانه 
وسط چاله هاى کویر

دانلود فیلم 2 ساعته 
در 15 ثانیه!

واردات موتورسیکلت 
درجه 3 ادامه مى یابد؟

سپاهان با کرانچار دوباره 
مدعى مى شود

15

با این نوشیدنى پر طرفدار
 و مفید، الغر شوید  

 «روزهاى بهتر»، از امروز
9 روى آنتن شبکه یک 

7

گفتگوى فوتبالى نصف جهان با سروش صحت

سروش صحت از جمله هنرمندانى 
است که به شدت مورد عالقه 
هواداران باشگاه سپاهان است 

و خیلى او را دوست
 دارند

سالمت خون ایرانى ها 
باالتر از آمریکایى هاست

انتخابات پیش رو
 سرنوشت ساز اســت

3 2

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، 
گفت: ســازمان انتقال خون با کسب 
دستاوردهاى بزرگ در زمینه سالمت 
خون همسطح کشورهاى اروپایى و 

باالتر از کشور آمریکاست.

معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به 
اینکه در سال جارى انتخابات ریاست 
جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا را پیش رو داریم که بسیار مهم 

هستند، گفت: ...

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20/1/87082 مورخ 95/12/29 جانشین محترم شوراى اسالمى شهر 
مجلسى، پروژه احداث مرحله اول ساختمان شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى را با اعتبارى معادل 6/800/000/000 
ریال (شش میلیارد و هشــتصد میلیون ریال) از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از 
شرکتهاى داراى صالحیت الزم دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ اسناد مناقصه 

به امور فنى و عمرانى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند. 
شرایط شرکت در مناقصه: 

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند. 
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 340/000/000 ریال معادل 5٪ کل مبلغ مناقصه را تحت عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر 

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

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

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى مجلسى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 
52472852- 031 (امور فنى و عمرانى شهردارى) تماس حاصل نمائید. 

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام (ره)- شهردارى مجلسى

آگهى مناقصه عمومى مرحله  اول

روابط عمومى شهردارى مجلسى

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

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

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

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

مجلسى ضبط خواهد شد. 
4- هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد. 

5- شهردارى در رد  و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت شهردارى مجلســى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

52472852- 031 (امور مالى و ادارى شهردارى) تماس حاصل نمائید. 
نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه - شهر مجلسى- میدان امام (ره)- شهردارى مجلسى

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم

روابط عمومى شهردارى مجلسى

آگهى تجدید مناقصه
شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 308 مورخ 1395/11/24 
شوراى محترم اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به احداث 
فاز اول ایستگاه آتش نشانى شهر خور از طریق آگهى مناقصه 
عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر حداکثر تا تاریخ 96/01/28 به شهردارى خور مراجعه و یا 

شماره 03146323200 تماس حاصل نمایند. 
مهدى حلوانى- شهردار خور

نوبت دوم

شــرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهان) در نظر دارد نگهدارى سالن توزیع شــبکه (MDF) مراکز شهرستان شهرضا با برآورد 
1/418/000/000 ریال (یک میلیارد و چهارصد و هجده میلیون ریال) و با ســپرده شرکت در مناقصه 57/000/000 ریال را از طریق مناقصه یک 

مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهینامه صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت بعمل مى آید. 
از تاریخ 96/1/19 لغایت 96/1/29 جهت دریافت استعالم ارزیابى و اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 300/000 ریال به حساب 
جارى شماره 1640740762 بانک ملت (شناسه واریزى 13000801127192) به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2 اطاق 

216 مدیریت تدارکات و یا جهت خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت TADAROKAT.TCE.IR  مراجعه نمایند. 
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید به آدرس سایت اینترنتى شرکت WWW.TCE.ir   و یا WWW.TCI.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 

36660141 تماس حاصل نمایید. 
متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکتهاى تکمیل  شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات اصفهان واقع در 

خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 
توضیح اینکه: 

1- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد. 
2- سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد. 

3- ارجاع کار به شرکتهاى ایرانى و یا مشارکت شرکتهاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى طرف ایرانى 
میسر خواهد بود.

4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشائى میشود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز الزم راکسب کرده باشند. 
تاریخ انتشار نوبت اول:96/1/19

تاریخ انتشار نو بت دوم:96/1/23

آگهى مناقصه 96/2

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

نوبت اول

961141

نوبت اول

نوبت اول
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معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در سال جارى 
انتخابات ریاست جمهورى و شــوراهاى اسالمى شهر و 
روستا را پیش رو داریم که بســیار مهم هستند، گفت: این 
یک انتخابات پراهمیت براى ماست و حضور مردم در این 

انتخابات بسیار تعیین کننده است.
 به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیرى توضیح داد: دنیا دچار 
تغییرات ویژه اى شده، از جمله اینکه اتفاقاتى در آمریکا رخ 
داده و گروهى بر سر کار آمده است و حرف و حدیث هایى در 
سطح جهان مى زند که نشان دهنده توطئه هایى در منطقه 
است؛ همچنین مسائل عراق، سوریه و کشورهاى حاشیه 
خلیج فارس حساسیت را در منطقه به  وجود آورده است و به 

ما هشدار مى دهد که باید از نظام و کشور با تدبیر و عقالنیت 
حراست کنیم و آن را توسعه دهیم.

معاون اول رئیس جمهــور گفت: انتخابــات آینده از نظر 
حساســیت هاى بین المللى انتخاباتى بسیار سرنوشت ساز 
است؛ زیرا نگاه ها به سمت ایران خیلى حساس است و در این 
زمینه باید تمامى جریان هاى سیاسى و نخبگان همه تالش 
خود را براى حضور پرشور مردم فراهم کنند و همچنین باید 
زمینه براى حضور تمام جناح ها و گروه ها در این انتخابات 

فراهم شود.
جهانگیرى افزود: این یک تکلیف مضاعف است که مردم را 

نسبت به نظام و آینده کشور بدبین نکنیم. 

فرمانده مرزبانى ناجا با بیان اینکه سال 96، سال حساسى 
است، تأکید کرد: دشــمن به دنبال زیر ســئوال بردن 

انتخابات و فتنه گرى است.
به گزارش میزان، سردار قاســم رضایى اظهار داشت: 
فرمایشــات حضرت آقا در ابتداى ســال، بســیار قابل 
توجه و متناسب با شرایط روز کشور است؛ هر زمان که 
معظم له شــعار یا پیامى را ابالغ مى فرمایند بر همه ما 
تکلیف و وظیفه است تا درجهت اجراى منویات ایشان 

سعى و تالش کنیم.
وى با بیان اینکه شعار معظم له دقیقًا به وضعیت اقتصاد 
کشور و امنیت پیرامون جامعه ما اشاره دارد، گفت: تمام 

کشورهاى اسالمى درگیر فتنه و توطئه دشمنان اسالم 
هستند و ایران عزیز ما نیز در صدر این توطئه هاست.

فرمانده مرزبانى ناجا از سال 96 به عنوان سالى حساس 
نام برد و گفت: با توجه به انتخاباتى که در پیش رو داریم، 
دشــمن به جد به دنبال زیر سئوال بردن این انتخابات و 

فتنه گرى و برهم زدن آرامش و امنیت کشور است.
ســردار رضایى از تحریم هــاى اقتصادى بــه عنوان 
حربه دشــمنان علیه جمهورى اســالمى ایــران نام 
بــرد و گفت: دشــمنان بــا ایــن تحریم هــا درصدد 
هســتند تا کشــور مــا را وادار به یک جنــگ واقعى 

کنند.

انتخابات پیش رو
 سرنوشت ساز است

مى خواهند آرامش و امنیت 
کشور را به هم بزنند

دوشنبه
نشست خبرى رئیس جمهور

کنفرانــس خبــرى حجــت االســالم    آنا|
والمســلمین حسن روحانى دوشــنبه 21 فروردین 
برگزار مى شود. در این نشســت خبرى که در نهاد 
ریاســت جمهورى برگزار مى شــود، بیش از200 
 خبرنــگار، عــکاس و تصویربــردار از مهمتریــن 
رسانه هاى داخلى و خارجى حضور خواهند داشت .  
نشست خبرى ریاست محترم جمهورى به طور زنده 
از شبکه هاى بین المللى و داخلى، از جمله شبکه یک 
سیما، شبکه خبر، العالم و پرس تى وى و همچنین 

 رادیو سراسرى ایران پخش  مى شود .

کنایه جالب به دختر ترامپ!
  پارسینه| دیکشــنرى معــروف «مریام-
وبستر»، در حســاب کاربرى اش در توئیتر به دختر 

ترامپ کنایه جالبى زده است.
«ایوانکا ترامــپ» دختر رئیس جمهــور آمریکا در 
مصاحبه اى اخیراً در پاســخ به ســئوال یک شبکه 
خبرى مبنى بر اینکه آیا او خودش را «همدســت» 
(Complicit) اقدامات نادرســت ترامپ مى داند 
گفته بــود نمى داند منظــور از این لغت چیســت. 
دیکشــنرى معروف «مریام-وبســتر»، در حساب 
کاربرى اش در توئیتر با اشاره به اینکه ایوانکا ترامپ 
گفته نمى داند معنى Complicit چیست تعریف 
خود از این لغت را به اشتراك گذاشته است: «کمک 

به ارتکاب یک جرم یا انجام دادن کارى به اشتباه.»

تلگرامى ها آزاد مى شوند
  خبرگزارى صدا و سیما | دادســتان 
کل کشور از آزادى تعدادى از مدیران دستگیر شده 

کانال هاى تلگرامى در روزهاى آینده خبر داد.
حجت االسالم و المســلمین محمدجعفر منتظرى 
دربــاره علــت دســتگیرى 12 نفــر از مدیــران 
شبکه هاى تلگرامى در روزهاى پایانى سال گذشته 
افزود:کانال هایى که بسته شد و افرادى که در همین 
ارتباط دستگیر شدند به تشــخیص قاضى پرونده 
مرتکب اعمال برخالف امنیت ملى شــده بودند که 

اقدامات مجرمانه اى داشتند. 
وى گفت: براى ما تفاوتى نمى کند که این شبکه ها 
به چه جریانى وابسته باشند و دستگاه قضائى طبق 
قانون عمل مى کند و هم دستگیرى این افراد و هم 
ادامه بازداشــت آنان طبق قانون بوده است و طبق 

قانون هم ادامه خواهد داشت. 

احضار امام جمعه به دادگاه 
  میزان | دادستان عمومى و انقالب زاهدان 
گفت : «مولوى فضل عبدالرحمــان کوهى» امام 
جمعه اهل سنت روستاى پیشامگ شهرستان سرباز، 
هفته گذشته بعد از چندین بار تذکر نسبت به مراقبت 
درباره حفظ وحدت، به دادگاه ویژه روحانیت احضار 
شد.حجت االسالم والمســلمین موحدى راد گفت: 
مولوى فضل الرحمن کوهى در ماه هاى اخیر همواره 
سخنان تندى علیه امنیت  داخلى و خارجى حاکمیت 
نظام ایراد داشت. وى افزود: بسیارى از سخنان وى 
موضوع ســایت هاى معاند بود. گزارشــات حاکى 
است وى افراد را حتی به عضویت در گروهک هاي 

تروریستی دعوت مى کرد.

تبلیغ بانک ایرانى در 
کنسرت خواننده لس آنجلسى

کیهــان نوشــت: در تبلیغات     خبر آنالین |
منتشر شــده براى کنســرت «ش . ش»، خواننده 
لس آنجلســى در فضاى مجازى، نام صرافى بانک 
وابســته به صندوق ذخیره فرهنگیــان به عنوان 
یکى از حامیان مالى این کنســرت درج شده است. 
این روزنامــه ادامه داد امید اســت ارگان اقتصادى 
مذکور در این باره توضیح دهد و در صورت اشــتباه 
درج شــدن نام یکى از واحدهاى وابســته به آن به 
عنوان اسپانســر کنســرت مذکــور، آن را تکذیب 

کند.

توئیتر

معاون حقوقى رئیس جمهور گفت بــه نظر من کارى 
که روزهاى اخیر تحت عنوان مناظره در صدا و ســیما 
شــاهدیم امر جدیدى اســت چون مــى بینیم فردى
 مى آید بحثى را درباره دولت مطرح مى کند بدون آنکه
 نماینده اى از دولت در آنجا باشد. در واقع هر دو طرف 

بحث را خودشان تعیین و دعوت مى کنند.

مجید انصارى در گفتگو با خبرآنالین تأکید کرد: اگر اینها 
مناظرات انتخاباتى است، اول باید نامزدها معلوم شوند 
بعد کاندیداها یا نمایندگان رســمى آنها با هم بنشینند 
مناظره کنند االن به نظر مى رسد نمایندگان صدا و سیما 
به طور موافق و مخالف دارند با هم بحث مى کنند و پایه 

مشترك حرف شان هم تخریب دولت است.
وى افزود: اگر قرار است صدا و سیما عملکرد کاندیداهاى 
احتمالى را نقد کند باید شامل همه باشد یعنى اگر کسى 
در قوه قضائیه، شــهردارى، مجلس، دولت یا هر نهاد و 
ارگان دیگرى بود باید عملکردش در همان مقطع زمانى 
ارزیابى شود. اینکه به بهانه مناظره انتخاباتى عملکرد 
دولت یازدهم که مســتقر اســت نه نقد بلکه تخریب 

یکجانبه شود این به نفع نظام و به نفع انتخابات نیست.

  آریا | تشــدید رقابت قطــر و ایران بــراي بهره 
برداري از بزرگ ترین میدان گازي جهان مورد تحلیل 

رسانه هاي جهان قرار گرفته است. 
به گزارش آریا، پایگاه اینترنتی «بلومبرگ» در گزارشی 
نوشت قطر پس از 12 ســال، حفاري را در بزرگ ترین 
میدان گازي جهان آغاز می کند. در این گزارش به قلم 
«محمد سرگئی» آمده است: شرکت «قطر پترولیوم» 
قصد دارد توسعه میدان گازي را در میدان شمالی خود 
آغاز کند. بدین ترتیب، تعلیق 12 ساله توسعه طرح هاي 
جدید در این میدان پایان یافته اســت و شرکت «قطر 
پترولیوم» اجازه دارد به ارزیابی این موضوع بپردازد که 
چگونه نرخ کنونی استخراج آن، بر این ذخایر عظیم که 

با ایران مشترك است، تأثیر می گذارد. 
«سعد شــریدا الکعبی» مدیر اجرایی این شرکت روز 
دوشنبه هفته گذشــته در دوحه در گفتگو با خبرنگاران 
گفت این منطقه -که در بخش جنوبی میدان شــمالی 
واقع شده اســت- ظرفیت تولید دو میلیارد متر مکعب 
گاز -معادل 400 هزار بشکه نفت- را در هر روز دارد و 
باید تولید را ظرف پنج تا هفت سال آغاز کند. او همچنین 
گفت: تحلیل گرانی وجود ندارند که بگویند چه زمانی 
تقاضا براي گاز کاهش خواهد یافت. در ارتباط با نفت، 
افرادي هســتند که می گویند تقاضا براي آن در سال 
2030 به اوج خود می رســد. برخی دیگر این تاریخ را 
سال 2042 می دانند اما براي گاز، تقاضا به طور مداوم 

افزایش می یابد. 
میدان شــمالی و میدان پارس جنوبــی متصل به آن 
در ایران بــزرگ ترین ذخیره گازي جهان محســوب 
می شود. «قطر پترولیوم» راي بهره برداري از این میدان
 ســریع تر عمل کرد و به لطف افزایش تولید میعانات، 
به بزرگ ترین صادر کننــده گاز طبیعی مایع در جهان 
تبدیل شد. با پایان یافتن این تعلیق و اختصاص ظرفیت 
هاي جدید صادراتی، شــرکت «قطر پترولیوم» خود را 
به صادرکننده برتر در میــان صادرکنندگان ال ان جی 

تبدیل می کند.
«العرب آنالین» (انگلستان) نیز در گزارشی نوشت: ایران 
به سال هاي طوالنی براي جذب سرمایه و فناوري براي 
رسیدن به مرحله تولید گسترده از این میدان مشترك 

نیازمند اســت، در حالی که قطر جدیدترین تأسیسات 
جهانی را براي اســتخراج و تبدیل کردن گاز به مایع و 

انتقال آن به بازارهاي جهانی در اختیار دارد.
دولت قطر فعالیت توسعه میدان گنبد شمالی (میدان گاز 
پارس جنوبی) مشترك با ایران را پس از توقفی 12 ساله 
از سرگرفت و بدین ترتیب وارد رقابت براي بهره برداري 
از بزرگ ترین میدان گازي در جهان شد، پس از اینکه 
ایران توســعه این میدان را که پارس جنوبی می نامد، 

اصلی ترین اولویت خود قرار داد.
این میدان عظیم واقع در خلیــج فارس که دوحه آن را 
میدان «گنبد شــمالی» و ایــران آن را میدان «پارس 
جنوبی» می نامد تقریبًا تمــام تولید قطر از گاز و حدود 
60 درصد از درآمدهاي این کشور از صادرات را تشکیل 

می دهد.
قطر بزرگ ترین صادر کننده گاز مایع طبیعی در جهان 
توقف 12 سال موقتی درباره توسعه میدان گنبد شمالی 
مشترك با ایران را اعالم کرده بود تا دوحه براي بررسی 
و مطالعه اثرات برداشت ســریع از این میدان روي این 

مخزن فرصت داشته باشد.
الکعبی به روزنامه نــگاران در دوحه گفت: «بیشــتر 
طرح هاي خود را تکمیل کرده ایم و زمان کنونی براي 
پایان دادن به این تعلیق مناسب است» و تأکید کرد این 
تصمیم ارتباطی با طرح هاي ایران براي توسعه بخش 
مخصوص به این کشــور در این میدان مشترك گازي 

را ندارد.
اما به گفته تحلیلگران میــان این تصمیم قطر و رقابت 

ایران براي بهره برداري از این میدان مشــترك رابطه 
وجود دارد. قطر از ســال 1991 به صــورت انفرادي 
این میدان را به تولید گاز اختصــاص داد، در حالی که 
تالش هاي تهران به علت تحریم هــاي بین المللی 

اعمال شده علیه این کشور با مانع مواجه شد.
تحلیلگران احتمال می دهنــد روابط میان قطر و ایران 
وارد مرحله جدیدي شــود که رقابت تولید نفت و گاز از 
این میدان مشترك بر آن سیطره دارد و احتمال دارد این 
مسئله آرامشی را که بر روابط دو کشور غلبه داشت برهم 
زند و به انحصار دوحه در بیشــترین میزان تولید از این 

میدان براي دورانی طوالنی پایان دهد.
ایران که در داخــل از کمبود شــدید گاز رنج می برد، 
افزایش تولید خود از میدان پــارس جنوبی را با روندي 

ســریع در اولویت اصلی خود قــرار داد و توافق اولیه با 
«توتال» فرانسه را در نوامبر ماه گذشته براي توسعه طرح 
میدان پارس جنوبی 2 امضا کرد. به این ترتیب شرکت 
توتال نخستین شرکت انرژي شد که توافقی بزرگ را با 
تهران از زمان لغو تحریم هاي بین المللی اعمال شــده 

علیه این کشور در ابتداي سال گذشته امضا کرد.
الکعبی توضیح داد: «منطقه اي که آن را توسعه خواهیم 
داد در جنوبی ترین نقطه میدان گنبد شــمالی اســت و 
دورترین طرح از مرزهاي ایران می باشــد.» وي تأکید 
کرد: «آنچه امروز انجام می دهیــم و طبیعتًا در آینده، 
اقدامی کامًال جدید اســت... ایران را از تمام آنچه انجام 
می دهیم مطلع خواهیم کرد. براي ما این مسئله ارتباطی 

با تولید ایران ندارد.»
وزارت نفت ایــران در تاریخ 19 مارس گذشــته براي 
نخستین بار آغاز برداشت از چاه هاي جدید از این میدان 
عظیم را اعالم کرد که مساحت آن حدود 9700 کیلومتر 
مربع است و شش هزار کیلومتر آن در آب هاي سرزمینی 

قطر قرار دارد.
قطر برداشت از این میدان را در ســال 1991 آغاز کرد 
در حالی که تالش هاي ایران به علت نداشتن فناوري 
الزم در اثر تحریم هاي بین المللی با مانع مواجه شد. این 
امر براى قطر برداشــت انفرادي و کسب رتبه نخست

 صادر کننــدگان گاز مایع طبیعی در جهــان را ممکن 
ســاخت.ذخایر قابل اســتخراج این میدان مشترك به 
900 هزار میلیارد فوت مکعب معــادل حدود 8 درصد 
ذخایــر گاز طبیعــی تأیید شــده در جهان بــه عالوه 
ذخایر نفتی بیش از 14 میلیارد بشــکه می رســد. قطر 
درآمدهاي مالی فراوانی را از انحصــار صادرات گاز به 
دســت آورده و تولید خود را با شــدت باالیی افزایش 
داده اســت و در طول این دوره بر عــدم تحریک ایران 
به منظور ادامه تولیــد از این میدان مشــترك اهتمام

 داشــته اســت.این در حالى اســت که برخی شرکت 
هاي جهانی بزرگ همچنان با مشــکالتی در امضاي 
قراردادهــاي نفتی بزرگ بــا ایران به علت شــرایط 
ســختگیرانه و موانع اعمال شــده بر معامله دالري با 
وجود گذشــت 15  ماه از لغو تحریم هــاي بین المللی 

مواجه هستند.

  فرارو| تقریباً چند ماهى است که محمود احمدى نژاد 
از غار تنهایى خود بیرون آمده است و به قول خودش روزه 
سکوت را شکســته و هر روز بیشــتر از روز قبل خبرساز

 مى شود و در صدر اخبار قرار مى گیرد. هرچند این موضوع 
تازه اى نیســت و معموًال همیشــه تالش کرده است که 
به نوعى خبرساز شــود اما هدف از این تحرکات در آستانه 

انتخابات، قابل بحث است.
همان روزهایى که دومین دوره ریاست محمود احمدى نژاد 
بر قوه مجریه به پایان رسید، بسیارى از تحلیلگران پیش بینى 
کرده بودند که او نه تنها حاضر نخواهد شــد بى سر و صدا 
پاستور را ترك کند بلکه حاضر نخواهد شد عرصه سیاست 
و قدرت را از دست دهد و دیر یا زود دوباره خواهد آمد. همان 
هم شد و بعد از خبرسازى هاى متعدد که در آستانه انتخابات 
مجلس انجام داده بود ایــن بار(طى ماه هاى اخیر) با تغییر 
روش دوباره خبرساز شد. حاال چند ماهى مى گذرد و یک 
روز فیلمى منتشر مى کند و مدعى مى شود نه خزانه خالى 

بوده و نه بدهى داشته و همه چیز در آن دوران خوب بوده 
است و روز دیگر در سخنرانى دولت را هدف قرار مى دهد.

حاال در ســومین فیلم در مقابل دوربین نشسته است و از 
روى یک برگه مى خواند و به اظهارات حسن روحانى پاسخ 
مى دهد، هنوز در تالش است خود را به عنوان یک بازیگر 
تأثیرگذار در عرصه سیاســى اثبات کند. اما این بازى ها تا 
حدود زیادى براى وى هزینه به همراه داشته است و موجب 
شــده فاصله قابل توجهى میان او و برخــى از نزدیکانش 
ایجاد شود. به طورى که از یک سو محمدعلى رامین سه 
گانه احمدى نژاد، مشــایى و بقایى را «سه دلقک بهارى» 
مى خواند و از سوى دیگر غالمحســین الهام هم دیگر در 
کنار محمود احمدى نژاد نیست و اخیراً در یکى از کانال هاى 
تلگرامى طیف بریده از احمدى نژاد به نقل از یک منبع آگاه 
آمده اســت: «دکتر الهام بیش از یک ماه است که با آقاى

 احمدى نژاد هم ارتباطى نداشته و آخرین گفتگوى ایشان 
مربوط به انتقال نقاط نگرانى و هشــدار تعدادى از وزراى 
والیتمدار دولت هاى نهم و دهم نسبت به فعالیت انتخاباتى 
آقاى احمدى نژاد بوده که پیش از اعالم حمایت رســمى 

احمدى نژاد از بقایى صورت گرفته بود.» 
البته برخى از تحلیلگران سیاسى بر این باورند که آنچه این 
روزها از محمود احمدى نژاد شاهد هستیم، بازى خطرناکى 
اســت که عواقب به مراتب خطرناك ترى براى او دارد و 
همین مسئله موجب شده بعضى از نزدیکانش فاصله خود 
را با او حفظ کنند تا مبادا ترکش هاى این بازى به آنها هم 

اثبات کند.
با این حال با تماشــاى فیلم هاى «جمهور» از تلویزیون و 
نوع ادبیات رئیس دولت دهم به وضوح مشاهده مى شود که 
هدف او هرچه  باشد، جامعه هدفش منتقدان و مخالفانش 
نیستند و سعى دارد حامیان خود را حفظ کند و براى خود یک 

پایگاه اجتماعى محکم فراهم کند.

هرچند مهلت تعیین شــده از طرف رئیس جمهور براى 
تهیه «گزارش ملى پالســکو» و ارائه آن به مردم چند 
روزى ا ســت که پایان یافته اما روز پنج شــنبه گذشته، 
چکیده این گزارش منتشر شد تا مشخص شود که برخى 
اهداف تعیین شده براى تهیه این گزارش به این زودى ها 

محقق شدنى نیستند!
به گزارش تابنــاك، نهم بهمــن مــاه 95، زمانى که

 رئیس جمهــور در حکمى ویژه «هیئــت ویژه گزارش 
ملى بررســى حادثه ســاختمان پالســکو» به ریاست

 رئیس دانشگاه تربیت مدرس را تشکیل داد و اعضاى آن 
را مشخص نمود، بسیارى به این موضوع مى اندیشیدند 
که آیا این گزارش در مهلت دو ماهه تعیین شده در حکم 

رئیس جمهور تهیه و ارائه خواهد شد یا خیر؟
ســئوالى که هرچه به عید نوروز نزدیک تر مى شــدیم، 
جدى تر مى شد و حتى تعطیالت نوروزى هم نتوانست 
موجب کمرنگ شدن اهمیت آن شود تا اینکه سرانجام 
موعد تعیین شــده رســید و خبرى از «گــزارش ملى 
پالسکو» نشــد. گزارشى که بر اســاس دستور رئیس 
جمهور، مى بایست به پنج هدف دست مى یافت: «...ظرف 
مدت دو ماه، گزارش ملى این حادثه را با بررسى «علل 

و عوامل وقوع آتش  ســوزى و فرو ریختن ساختمان»، 
«نحوه مدیریت محیطــى حادثه»، «کیفیت هماهنگى

 دستگاه هاى مســئول در مدیریت بحران»، «راه هاى 
پیشــگیرى از تکرار آن» و «اصالحات ســاختارى و 
مدیریتى الزم» ارائه و گزارش دقیقى جهت اطالع مردم 

شریف ایران منتشر نماید.»
البته هنوز نیز این گزارش منتشر نشده اما روز پنج شنبه 
هفته پیش خبر رســید که این هیئت ویژه در نشستى با 
حضور رئیس جمهور و برخــى دولتمردان، گزارش ملى 
پالسکو را به روحانى ارائه کرده  و با دریافت نظرات وى، 
امور مرتبط از جمله دریافت پاسخ و دیدگاه هاى نهادها و 
دستگاه هایى که عملکردشان مورد نقد قرار گرفته را در 
دستور کار قرار داده اند. امورى که در نهایت قرار است به 

ارائه این گزارش ملى به مردم منجر شود.
از انتشار خبر برگزارى این نشست زمان زیادى نگذشته 
بود که چکیده این گزارش ملى، رســانه اى شــد؛ ابتدا 
در صفحه فیســبوك یکى از دولتمردان و ســپس به 
صورت رسمى در پایگاه اطالع رسانى ریاست جمهورى. 
چکیده اى که بر اســاس آن مى توان دریافت عملکرد 
تمامى دستگاه  ها و نهادهاى مرتبط با حادثه مورد بررسى 

قرار گرفته و در خصوص آنها اظهار نظر شده است.
 

اظهار نظرهایى که احتماًال به مذاق بسیارى از این نهادها 
خوش نیاید و در ســاعات پیش رو، با پاسخ هاى ایشان 
مواجه شده یا حتى رد شــوند اما به جهاتى کافى به نظر 
نمى رسند. به ویژه زمانى که بدانیم هدف از شکل گیرى 
هیئت ویژه گزارش ملى پالسکو، تهیه گزارشى ملى با پنج 
هدف بزرگ است که مشخص کردن مقصران و میزان 
قصور ایشان، تنها یک بخش کوچک آن به شمار مى آید.
این موضوع زمانى مشــخص مى شــود کــه بدانیم بر 
اســاس دســتور رئیس جمهور، گزارش ملــى حادثه 
پالســکو مى بایســت در خصــوص نحــوه کیفیت 
هماهنگى دستگاه هاى مســئول در مدیریت بحران، 
راه هاى پیشگیرى از تکرار پالســکو و از همه مهم تر، 
اصالحات ســاختارى مورد نیــاز در کشــور نیز اظهار 
نظر کــرده و در نهایت تحولى را زمینه ســازى کند که 
نتیجه آن، ممانعــت از تکرار امثال پالســکو در آینده 
خواهد بــود. هدفى غایى کــه دقت در چکیــده ارائه 
شــده این گزارش ملى حکایت از فراموش شــدن آن 

دارد.

گزارش پایگاه بلومبرگ از رقابت در بزرگ ترین میدان گازي جهان

قطر، زنگ هاى خطر را براى ایران به صدا در آورد

3 هدفى که «گزارش ملى پالسکو» 
محققشان نکرد!

انتقاد معاون روحانى از رسانه ملى؛بازى احمدى نژاد

مناظره است یا تخریب دولت؟
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مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران، گفت: سازمان 
انتقال خون با کســب دســتاوردهاى بزرگ در زمینه 
سالمت خون همسطح کشــورهاى اروپایى و باالتر از 
کشور آمریکاست.على اکبر پورفتح ا... در دیدار نوروزى 
با وزیر بهداشــت ضمن ارائه گزارشــى از فعالیت هاى 
سازمان انتقال خون ایران، اظهارداشت: سازمان انتقال 
خون در زمینه سالمت خون دستاوردهاى بزرگى کسب 
کرده و توانسته در زمینه کنترل هپاتیت B و C و HIV در 
پالسماى ارسالى همتاى کشــورهاى اروپایى و بهتر از 
کشور آمریکا باشد.وى با اشاره به اهمیت تولید پالسما، 
تصریح کرد: مراکز جامع اهداى پالسما ایجاد شده بستر 

مناسبى را براى تولید پالسما به روش فرزیس ایجاد کرد 
و توانست تأثیر مثبتى بر افزایش کیفیت خون وکاهش 
مصرف آن داشته باشد.پورفتح ا... گفت: در بیمارستان هایى 
که مدیریت مصرف خون اعمال شده است، شاهد کاهش 
درخواست تزریق خون هستیم و این امر کمک بزرگى به 

کاهش مصرف خون و عوارض آن است.
مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایــران در ادامه با بیان 
فعالیت هاى ســازمان انتقال خون افزود: در سال گذشته 
انتقال خــون وارد فعالیت هاى جدیدى شــده اســت و 
پذیره نویسى سلول هاى بنیادى یکى از آنهاست که بیش از 
30 هزار پذیره نویسى سلول هاى بنیادى انجام شده است. 

عضو کمیســیون انرژى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
پدیده گرد و غبار به حدى رســیده کــه تحمل ناپذیر 
شــده و براى حل این معضل در ســال هاى گذشــته 
فکر اساسى نشده است و اگر فکرى هم کرده اند، اقدام و 
عمل مناسبى در این باره انجام نداده اند و به یک حالتى 
رسیده که نیازمند خرج هزینه هاى گزافى شده است و 
در توان دولت هم نیست که در عرض یکى دو سال این 

معضل را ریشه کن کند. 
على گل مرادى خاطرنشان کرد: شرایطى که در استان 
خوزســتان حاکم است باعث شــده تا هزینه استفاده از 
انرژى در این اســتان خیلى باال باشــد، هم اکنون در 

فصل بهار کولرهاى گازى روشــن هستند، این اتفاقى
 اســت که در ایــن اســتان رخ داده خارج از دســت 
مردم است و مردم باید به ناچار شبانه روز کولرهایشان 

روشن باشد. 
وى یادآورشــد: مــردم خوزســتان عمــًال بخاطــر 
نامناسب بودن  آب و هوا در منازلشــان زندانى شده اند

 و باید یــک هزینــه اى را هــم پرداخت کننــد، این 
منطقــى نیســت و دولــت باید چــاره اندیشــى کند

 و مجلس هــم باید همراهــى کند تا ایــن معافیت ها 
به شــکل پایدار ادامه یابد و نه اینکــه  فقط در یک ماه 

لحاظ شود.

مردم خوزستان 
زندانى شده اند!

سالمت خون ایرانى ها 
باالتر از آمریکایى هاست

خدا روزى رسان است
معاون پژوهشـى انجمن مطالعات خانواده ایران گفت: 
دالیل افزایش سـن ازدواج را باید در مسـائل فرهنگى 

جستجو کرد.
عبدالرضا کردى افـزود: درحوزه مدیریـت فرهنگى در 
بخـش خانواده نیاز اسـت تا با اتـکا به باورهـاى دینى، 
روش هاى مذهبى و اعتقادات ایرانى- اسـالمى عمل 

کنیم تا مشکالت فرهنگى در این زمینه برطرف شود.
وى در پایـان با اشـاره به اینکـه شـبکه هاى اجتماعى 
شبه رسانه هستند، گفت: این شبکه ها الگوهاى سالمى 
را ایجاد نکرده اند و باید به آنان منسجم تر نگریسته شوند 

تا قابلیت تبدیل به یک رسانه را پیدا کنند.

ضمن همدردى، پیامک بزنید
در هنگام بروز زلزله در استان خراسـان رضوى، همراه 
اول به مردم مشهد پیامک داده و از آنها درخواست کرد به 
جاى تماس گرفتن از پیامک استفاده کنند. در این پیامک 
آمده:«مشـترك محترم: ضمن همـدردى از حادثه رخ 
داده، به منظور سرویس دهى بهتر همراه اول به نیروهاى 
امدادى و حادثه دیدگان، خواهشمند است براى اطالع از 

وضعیت بستگان خود از پیامک استفاده نمایید.»

اعزام تیم هاى تخصصى به 
کانون زلزله مشهد

رئیس مرکز لرزه نگارى دانشگاه فردوسى مشهد از اعزام 
تیم هاى تخصصى و لرزه نگارى براى بررسى زلزله روز 

چهارشنبه هفته گذشته به کانون زمین لرزه خبر داد.
کیوان حسینى اظهار داشت:طى 30 سال گذشته زلزله اى 
به این بزرگى در خراسان رضوى و مشهد به وقوع نپیوسته 
و اسـناد تاریخى نشان مى دهد در سـال 1683 میالدى 
زلزله بزرگى با کشتار زیاد در مشهد به وقوع پیوسته است. 
وى گفت: مشهد همواره در خط زلزله قرار داشته زیرا در 
اطراف آن چهار گسل بزرگ از جمله سنگ بست،کشف 

رود،توس و نیشابور وجود دارد. 
حسـینى بیان کرد: زلزله مشـهد نیـز در امتداد گسـل 
کشف رود رخ داد که البته تحقیقات بیشتر در این رابطه 
در حال انجام اسـت.  رئیس مرکز تحقیقات زمین لرزه 
شناسى دانشگاه فردوسى مشهد در خصوص ادامه پس 
لرزه هاى این زمین لرزه خاطرنشـان کرد: معموًال پس 
لرزه هاى زمین لرزه با این قدرت تا یک ماه ادامه دارد اما 

بسیار خفیف بوده و احساس نمى شود.

نرخ دیه 
رسماً افزایش پیدا کرد

نـرخ دیـه از 10 فروردین تا 8 اردیبهشـت مـاه به 280 
میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

 نرخ دیه در سـال 96 از سـوى قـوه قضائیه بـر مبناى 
قیمت 100 شـتر بالغ، 210 میلیون تومان تعیین شـده 
اسـت. از 10 فروردین تا 8 اردیبهشت ماه 96، ماه حرام 
(رجب) اسـت و میزان دیه به مقدار یک سـوم افزایش 
پیدا کرده اسـت. دیـه سـال 96 در ماه هاى غیـر حرام 
معـادل 210 میلیـون تومـان و در ماه هاى حـرام 280 
میلیون تومان تعیین شده است. گفتنى است؛ چهار ماه 
قمـرى ذى القعـده، ذى الحجـه، محرم و رجـب جزو 

ماه هاى حرام هستند.

درخواست خانواده 
افشین یداللهى 

آرش یداللهـى برادر افشـین یداللهى با انتشـار متنى از 
همراهى و همدردى مردم با ضایعه درگذشـت افشین 
یداللهى و همسرش تشکر کرد. در متن این یادداشت از 
جمله آمده است: «طى این روزهاى سخت و اندوهبار، 
شما با همدردى، همراهى و ابراز محبت هاى خود نسبت 
به عزیزان سـفر کرده مان، افشین عزیز و شبنم نازنین، 
از غم و اندوه ما کاستید و تسالیى شـدید بر این فقدان 
بزرگ. اکنـون کـه 20 روز از این حادثه سـترگ و تلخ 
مى گذرد، درخواستم از شما دوسـتان و همراهان عزیز 
این است که از این پس از انتشار هرگونه عکس، فیلم و 
کلیپ از زندگى خصوصى افشین و شبنم جداً خوددارى 
فرماییـد، تـا حریـم شـخصى و خانوادگى آنـان حفظ 

شود.» 

چرك نویس

طى ســال هاى گذشــته میزان آلودگى در دریاى خزر 
روندى افزایشى داشته اســت. کارشناسان علت اصلى 
آن را ورود فاضالب هاى صنعتــى و خانگى از مناطق 
ساحلى مى دانند و معتقدند ساالنه پنج میلیون تن مواد 
آالینده از استان هاى شمالى وارد این دریا مى شود. خزر، 
حاال گردابى مخــرب از عناصر شــیمیایى خطرناك و 
سرطان زاســت که روز به روز به حجم آلودگى آن هم 
افزوده مى شود. تبعات آلودگى آب خزر، گریبان ماهیانش 
را نیز گرفته است به همین خاطر است که این دریاچه این 
روزها حجم قابل توجهى از ذخایر ارزشمند ماهیان خود 

را از دست داده است.
به گزارش جام جم آنالین، ماهیانى که براساس اطالعات 
موجود با پساب هاى صنعتى، شهرى و آب آلوده به سموم 
کشاورزى رودخانه هاى خزر رشد کرده اند و عنوان ماهیان 
مسموم به خود گرفته اند. عمق این ماجرا را مى توان به 
رکورددارى مبتالیان به سرطان در این منطقه از کشور 
دانست که مصرف این ماده مغذى که تمام کارشناسان 
تغذیه وجود آن را در سبد غذایى هفتگى ضرورى مى دانند 
این روزها در میان مردم بومى منطقه رو به کاهش است 
و اغلب آنان نمى دانند این قوت با ارزش را که خداوند در 
دامان آنها قرار داده اســت مصرف کنند و یا از تبعات آن 
بترسند. به هرحال زنگ خطرناشــى از مرگ تدریجى 
بزرگ ترین دریاچه جهان و آبزیــان آن به صدا درآمده 
اســت و بیم آن مى رود تداوم روند آلودگى، این دریا را 

به همراه نعمت هایش به زباله دانى در آینده تبدیل  کند.
براى اثبات این موضوع مى توان بــه اظهارات معاون 
سازمان محیط  زیست اشاره کرد که پیش تر در گفتگویى 
با یک نشریه با بیان اینکه 100 درصد فاضالب خانه هاى 
ساحلى بدون تصفیه وارد دریاى خزر مى شود، گفت: این 
امر موجب آلودگى میکروبى آبزیان شــده و در زنجیره 
غذایى تأثیر گذاشته است. در  سال گذشته هیئت وزیران 
وزارت نیرو را موظف به ایجــاد تصفیه خانه در مناطق 
ساحلى کرد اما متأسفانه در این باره هیچ اقدام عملى را از 

سوى این وزارتخانه شاهد نبودیم.
پروین فرشچى از دســت رفتن اکوسیستم ها را از جمله 
تبعات ورود فاضالب هاى خانگى به دریاى خزر عنوان 

کرد.
یک کارشناس محیط زیســت نیز در گفتگو با جام جم 

آنالین با اشاره به اینکه وجود مواد سمى در بدن ماهى و 
آبزیان دریاى خزر به عنوان عامل شیوع سرطان به اثبات 
نرسیده است، گفت: طبق تحقیقاتى که در سال 1390 
انجام دادیم وجود موادسمى در بدن ماهیان ثابت شده اما 
اینکه این مواد عامل افزایش بروز سرطان است هنوز به 

اثبات نرسیده و مبناى علمى ندارد.
فرهاد عرب ها افزود: مسلمًا تجمع مواد آالینده سمى در 
بافت ماهى ها تا حدودى روى بدن انســان ها که از آن 
تغذیه مى کنند تأثیرگذار است اما به عنوان عامل قطعى 

سرطان اعالم نشده است.
وى درباره میزان آالیندگى دریــا، گفت: میزان آلودگى 
دریا را از تجمع آلودگى در بدن ماهیان مى توان دریافت 
درواقع هر ماهى از یک آستانه تحمل برخوردار است که 

به آن ال دى 50 و ال ســى 50 یعنى حد آستانه تحمل 
آالینده هاى ســمى مى گویند. وقتى میزان آلودگى از 
حد مجاز دربدن ماهى فراتــر رود آن وقت ماهى از بین 
مى رود و زنده نمى ماند. متأســفانه در کشور ما معیارى 
براى بررسى میزان آلودگى در بافت ماهیان وجود ندارد تا 
بدانیم با خوردن این آبزیان چه مقدار آلودگى از دریا وارد 
بدن ما مى شود و یا اینکه میزان آالیندگى در بدن ماهیان 

از چه مرزى فراتر رفته که خطرساز است.
عربها تأکید کرد: وجود آلودگى در بدن ماهیان به اثبات 
رسیده ولى هنوز معیارى براى باالبودن آلودگى در بافت 
ماهى نداریم. این درحالى اســت که هرکشــورى یک 
ال سى 50 یا آســتانه تحمل را براى ماهیان خود درنظر
 مى گیرد. به عنوان مثال کانادا قوانین سفت وسختى در 

این زمینه دارد و برخى نظیر هند و تایلند اصًال برایشان 
مهم نیســت چه مقدار آلودگى در بــدن ماهیان وجود 

داشته باشد.
وى در عین حال اشاره کرد که ما به آلودگى ماهیان در 
دریا حساس هستیم ولى از این مسئله غافلیم که بسیارى 
از ماهیــان وارداتى نظیر تیالپیا که از چیــن وارد ایران 
مى شود بسیار آلوده اســت حتى نوعى دیگر از ماهى به 
تازگى از چین وارد بازار شده اســت که به دلیل مناسب 
بودن قیمت آن مردم راغب به خرید آن هســتند و این 

ماهى نیز بسیار آلوده است.
این کارشــناس محیط زیســت با بیان اینکــه میزان 
حساسیت ماهیان در برابر آلودگى متفاوت است، گفت: 
ماهیان آزاد مثل سالمون و قزل نسبت به آلودگى بسیار 

حساس هستند و زنده نمى مانند ولى برخى ماهیان چون 
تیالپیا در برابر آلودگى مقاومند. آستانه تحمل ماهى سفید 
نیز در برابر آلودگى پایین است و به همین خاطر است که 

میزان آن کاهش یافته است.
وى در پاسخ به این پرسش که در زمان هایى مرگ دسته 
جمعى برخى ماهیان نظیر کفال را شــاهد بودیم آیا این 
اتفاق ناشى از افزایش میزان آلودگى در آن زمان خاص 
بوده است؟ اظهار داشت: به هنگام چنین اتفاقاتى حتمًا 
شوك آلودگى رخ داده است. در واقع بین شوك آلودگى 
و وجود مستمر آلودگى تفاوتى وجود دارد. شوك آلودگى 
مقطعى است و باید دید توسط چه عواملى به وجود آمده 
است. مسلمًا آلودگى مســتمر موجب بروز چنین اتفاق 
نمى شــود زیرا درآن صورت باید همیشــه وحتى االن 

هم رخ دهد.

زندان سلیمان نام کوهى مخروطى  شکل و میان تهى است 
که در 3 کیلومترى غرب تخت سلیمان قرار دارد. این کوه 
هزاران سال پیش بر اثر رسوب کانى هاى آب دریاچه «آن» 
به وجود آمده است. ارتفاع این کوه از زمین مجاور خود 97 تا 
107 متر است و بر فراز آن گودال عمیقى در حدود 80 متر 
دیده مى شود که قطر دهانه آن به طور تقریب 65 متر است.

این کوه در زمان مانایى ها  830 تا 660 پ. م. نیایشــگاه 
بوده  اســت. در اطراف کوه زندان سلیمان چشمه هاى آب 
گرم گوگردى متعددى دیده مى شــود که داراى خاصیت 
درمانى است.زندان سلیمان که تپه اى است به ارتفاع 100 
متر از سطح زمین و مخروطى شکل، زمان ساسانیان محل 
قربانى و نیایش موبدان زرتشتى بوده و البته بقایاى بناهاى 
دور مخروط زندان سلیمان، نشانگر اهمیت این محل مقدس 
اســت.موبدان پس از نیایش در محل و استفاده از برسم، 
حیوان در نظر گرفته شده را براى قربانى کردن به جایگاه 
مخصوص مى بردند تا نذر آتشکده کنند. احتماًال دو هزار 
سال پیش مخروطى که امـروز خالى از آب است و در دهانه 
تپه قرار دارد، پر از آب بوده و بقایــاى آب  انبارهاى اطراف 
مخروط، نشانگر غیرقابل اســتفاده بودن آب این دهانه و 
دریاچه درون آن است اما به مرور زمان و بر اثر حجم رسوبات 
و فرو ریختن به دهانه، شکاف هاى این دریاچه که در عمق 
100 مترى قرار داشتند، بسته شده و مخروط خشک شده 
است.با وجود گذشت زمان هاى طوالنى هنوز هم آنهایى که 

براى چندمین  بار از این محل دیدن مى کنند دچار یک نوع 
رعب آمیخته به اعجاب مى شوند. بدیهى است در زمان هاى 
قدیم وجود چنین عوامل طبیعــى و خارق العاده و کم نظیر 
براى بشر طبیعت پرست اثر اعجازآمیزى داشته. بشرى که در 
دشت هاى وسیع، براى احداث خانه هاى مسکونى به جاهاى 
مرتفع روى مى آورده، در این محل نیز از روى اعتقاد مذهبى 
خود با عشق و عالقه فراوان و به منظور آنکه در برابر عظمت 
اعجازآمیز این کوه که در حدود متجاوز از 150 متر ارتفاع دارد 

و آب از دهانه اش جارى است، سر تعظیم فرود آورده است.
در جلسه کمیته بررسى و ثبت آثار طبیعى که با حضور فرهاد 
نظرى مدیرکل دفتر ثبت آثار طبیعى و اعضاى این کمیته که 
در سازمان مرکزى برگزار شد، با بررسى ویژگى هاى شاخص 
اثر طبیعى کوه زندان سلیمان، ثبت این اثر در فهرست میراث 
طبیعى کشور مورد تأیید اعضا قرار گرفت.اهالى محل این 
کوه زیبا را به نام زندان سلیمان یا زندان دیو مى شناسند و 
معتقدند که حضرت سلیمان(ع) دیوهایى را که از فرمانش 
سرپیچى مى کردند در این کوه زندانى مى کرده  است. این 
نام نیز به واقعیت و با توجه به نسبت دادن محل به حضرت 
سلیمان(ع) بر این کوه گذارده شده  است.در این رابطه زهرا 
احمدى پور  رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى با ارسال نامه اى، مراتب ثبت میراث طبیعى 
«زندان نبى کندى تکاب» را در فهرست آثار ملى به استاندار 

آذربایجان غربى ابالغ کرد.

دریاى شمال ایران به گردابى مخرب از عناصر شیمیایى خطرناك و سرطان زا تبدیل شده است

خزر،  ماهیان خود را مى بلعد

,,
وجود آلودگى در بدن 
ماهیان به اثبات رسیده 
ولى هنوز معیارى براى 
باالبودن آلودگى در 
بافت ماهى نداریم. 
این درحالى است که 
هرکشورى یک 
ال سى 50 یا آستانه 
تحمل را براى ماهیان 
خود درنظر
 مى گیرد

آمارها از وجود 12هزار زندانى جرائم غیرعمد در زندان هاى سراسر کشور حکایت دارد؛ زندانیانى که اغلبشان به 
دلیل فشارهاى اقتصادى، یک اتفاق، حادثه، پیشامد، بى تدبیرى و حتى بلندپروازى پشت میله هاى زندان، سال 
جدید را سپرى مى کنند. از این 12 هزار نفر، جمعیتى بالغ بر 226 نفر را زنان زندانى تشکیل مى دهند، زنانى که 
اغلب آنها به دلیل مشکالت مالى، دنیاى زنانه خود را پشت میله هاى زندان تفسیر مى کنند و آرزوى مادرى و 

همسرى را بر دیوارهاى زندان، نقش مى زنند.
طبق آمارهاى سال گذشته، شرایط سنى زنان زندانى به طور میانگین بین20 تا 35 سال بوده است با این حال در 
بین زنان زندانى، زندانیان کهنسال باالى 65 سال هم وجود دارند که در اولویت فعالیت هاى ستاد دیه براى اخذ 
آزادى قرار گرفته اند.با توجه به جمعیت 226نفرى زندانیان زن جرائم غیرعمد، استان فارس با 43 محبوس در 
صدر بیشترین هاست. بعد از آن استان گیالن با 31 مددجو در رتبه دوم و مازندران هم با 19 محکوم در رتبه سوم 
قرار دارد و پس از آن هم استان هاى تهران و اصفهان با 17 و 13 مددجو در رده هاى بعدى بیشترین زندانى زن 
جرائم غیرعمد قرار دارند.بیشترین علت حبس زندانیان زن جرایم غیرعمد مربوط به صدور چک است، این دسته 
از بدهکاران مالى که بابت صدور چک و در بسیارى موارد به دلیل ضمانت از دوستان، بستگان و متأسفانه همسران 
با ضمانت از طریق برگه هاى بانکى روانه زندان شده اند و طبق آمار، 90درصد زندانیان زن جرائم غیرعمد هیچ 
سابقه کیفرى نداشته و اغلب این مددجویان زن براى اولین بار است که روانه زندان شده اند. در بین پرونده هاى 
ستاد دیه، پرونده هایى وجود داشت که زنان زندانى به دلیل مبالغ ناچیز گاهى تا دو ماه در حبس بودند. البته زندانى 
شدن به دلیل مسائل اقتصادى، صدور چک و ضمانت تنها معطوف به قشر خاصى نمى شود و در بین زنان زندانى 

در سال هاى اخیر از چهره هاى معروف تلویزیونى تا دندانپزشک با سابقه هم وجود داشت.
متأسفانه در سال هاى اخیر، حبس به دلیل ضمانت رشد داشته و بسیارى از زنان زندانى به دلیل ضمانت بخاطر 
اعتماد نابجا به بستگان و همسایه ها و همکاران خود روانه زندان شدند. موارد زیادى به ویژه در سال هاى اخیر 

داشتیم که بابت ضمانت از نزدیکان نسبى خودشان محکوم به زندان شدند.

بخشى از 12 هزار زندانى جرائم غیرعمد را 
زنان تشکیل مى دهند

زندان دیوهاى حضرت سلیمان(ع) ثبت ملى شد 

سرنوشت 226 زن

«ماکس کورژ» آهنگساز شناخته شده روسى نتیجه 
ســفر خود به ایران را متفــاوت بودن شــنیده ها با 
واقعیت ها اعالم کرده و نوشته است که میهمان نوازى 

ایرانیان اعجاب آور است.
به گزارش ایرنا، آهنگساز روس در صفحه اینستاگرام 
خود نوشته است: پس از اجراى یک برنامه موسیقى در 
قازان پایتخت جمهورى تاتارستان فدراسیون روسیه 
تصمیم گرفتم با کمتریــن هزینه ممکن (صد دالر) و 

بدون گرفتن هتل به ایران سفر کنم.
وى در این یادداشت که روز چهارشنبه هفته گذشته در 
اسپوتنیک بازتاب یافته، افزوده است که همراه دوستش 
با کمترین وسایل ممکن درون یک کوله پشتى راهى 

این سفر شدیم و تصمیم گرفتیم براى سرپناه، حمل و 
نقل و غذا هزینه نکنیم.

کورژ نوشته است: جز مجموعه اى از کلیشه ها درباره 
کشور مقصد سفر اطالعاتى نداشتم و فکر مى کردم 
در ازاى هر خطایــى تنبیه در انظــار همگانى منتظر 

خطاکاران است.
وى تأکید کرده، اما هنگامى که وارد ایران شــد، همه 
دانسته هاى قبلى تغییر کرد و مهمان نوازى ایرانیان 

یک کشف اعجاب آور براى او بود. 
به نوشــته وى، مردم بارها براى آنها تاکسى سفارش 
داده، کرایه را پرداختند و حتى دو مســافر روس را به 

مقصد رساندند.

دعوت و خوردن غذا سر سفره ایرانیان و سپرى کردن 
شب در بهترین جاى خانه میزبان ها از دیگر خاطرات 
خوش سفر کورژ آهنگساز شناخته شده روس به ایران 

است.
وى در سفرنامه خالصه خود نوشته که افزون بر همه 
این مهربانى ها، ایران کشورى کامًال امن است. در تمام 
مدت سفر حتى با یک رویداد ناخوشایند روبه رو نشدیم 
و «هیچکس عمداً ما را اذیت نکرد» و بیشتر  ایرانیان 

«مهربان و با محبت هستند».
کورژ و همســفرش افزون بر تهران از شهرهاى قم، 
یزد، کرمان و بندرعباس دیدن کردند و از شیراز هم به 

پایتخت برگشتند.

آهنگساز روسى: ایرانیان اعجاب آورند
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تکمیل روکش آسفالت 
خیابان جى

مدیر واحدهاى تولیدى ســازمان عمران شهردارى 
اصفهان گفت: روکش آســفالت سرباره اى خیابان 

جى با اعتبار سه میلیارد تومان تکمیل شد.
احمدرضا ایرجــى اظهار داشــت: عملیات روکش 
آسفالت سرباره اى خیابان جى حدفاصل سه راهى 
خیابان همدانیان تــا زیرگذر میدان ارغوانیه تکمیل 

شد.
وى افزود: به دلیل عبور خط BRT در خیابان جى 

از آسفالت سرباره اى براى این پروژه استفاده شد.
 مدیرواحدهاى تولیدى ســازمان عمران شهردارى 
اصفهان گفت: آســفالت ســرباره اى از پســماند 
صنعتى تشکیل شده و براى کاهش استفاده از منابع 

تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گرفته است.

تجهیز شدن آتش نشانى به 
نردبان 40 مترى

بهزاد بزرگزاد مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه تا 
یک ماه آینده یک ایستگاه دیگر در منطقه عطشاران 
به ناوگان آتش نشانى اضافه مى شود، اظهار داشت: 
امسال قرارداد خرید نرده بان 40 مترى امضا شد و  
این نردبان به دلیل اینکه داراى بازوى اهرمى است 

از نردبان 56 مترى بلندتر است.

174 میلیون دالر کاال از 
کاشان صادر شد

مسئول واحد ارزیابى گمرك استان اصفهان مستقر 
در کاشــان گفت: 42 میلیون و 916 هــزار و 436 
کیلوگــرم کاال به ارزش 174میلیــون و 45 هزار و 
442 دالر در سال گذشته از این شهرستان به خارج 

از کشور صادر شده است.
على مراد نوروزى اظهار داشت: این مقدار صادرات 
کاال نسبت به سال 94 هم به لحاظ وزن و هم از نظر 

ارزش، تغییر چندانى نداشته است.
وى گفت: گالب و عرقیات گیاهى، فرش ماشینى، 
لوله هاى چدنى و پلیکا، دســتمال کاغذى، سنگ 
تراورتن، مفتول مســى، مواد پى وى سى، میلگرد، 
لنت ترمز، کولرآبى و مواد شوینده از جمله کاالهاى 

صادراتى کاشان بوده است.

اهداى عضو به 
3 بیمار نیازمند

اعضاى بدن یک مرد 42 ســاله مــرگ مغزى در 
اصفهان به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

مســئول واحد فراهــم آورى اعضــاى پیوند مرکز 
آموزشــى درمانى الزهرا(س) گفت: این مرد به نام 
نصرا... خســروى از 13 فروردین سال جارى بر اثر 
خونریزى مغزى در بیمارســتان آیت ا... کاشــانى 

اصفهان بسترى شده بود.
مریــم خلیفه ســلطانى افزود: پــس از تأیید مرگ 
مغزى وى در چهاردهــم فروردین و اخذ رضایت از 
خانواده اش، نامبرده به بیمارستان الزهرا(س) منتقل 

شد و تحت عمل جراحى برداشت اعضا قرار گرفت.
وى با بیان اینکه کبد اهدا شــده، در بیمارســتان 
الزهرا(س) به یک بیمار پیوند زده شد، افزود: دو کلیه 
اهدا شده نیز در بیمارستان نور و على اصغر(ع) به دو 
بیمار کلیوى پیوند زده شد.این چهارمین مورد اهداى 

عضو در سال جارى در استان اصفهان بود.

آبگیرى 3 بند خاکى در سمیرم
در پى پارش هاى اخیر،ســه بند خاکى در ســمیرم 
آبگیرى شد. معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: در پى بارش هاى 
اخیر این شهرستان ســه بند خاکى دولت قرین، باغ 

دریاچه و چشمه سرد، آبگیرى شد.
ابو طالب امینى با بیان اینکه این بند ها سه میلیون متر 
مکعب آبگیرى شدند، افزود: آبگیرى این سدها،عالوه 
بر کنترل ومهار سیالب ازتخریب وخسارت به منازل 

مسکونى و مزارع جلو گیرى مى کند.

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: جرایم 
کمیســیون هاى ماده 100 و ماده 99 ، در عمل موجب 

تشویق مردم به تخلفات ساختمانى است.
حجت ا... غالمى با بیان اینکه مــا منکر پدیده تخلفات 
ساختمانى در ســطح استان نیســتیم، گفت: تخلفات 
ساخت و ساز، پدیده اى اســت که بخشى از آن به دلیل 
ضعف قانون و ابالغ نکردن طرح هاى جامع و تفصیلى 
و بخش دیگر به دلیل نبود نظارت مســتمر و همچنین 
نداشتن ابزار کافى دســتگاه هاى نظارتى رخ مى دهد. 
وى، واریز درآمد حاصل از کمیســیون هاى ماده 100 
(کمیســیون مربوط به تخلفات شــهرها) و کمیسیون 

ماده 99 (کمیسیون مربوط به حریم شهرها) به حساب 
شهردارى ها را از مهمترین دالیل تمایل هدایت یافته و 
هدایت شده به تخلفات عنوان کرد و گفت: به دلیل آنکه 
ماده 100 و ماده 99، ُکد درآمدى براى شهردارى ها شده 
است، در عمل به نوعى برخى از افراد به سمت تخلفات 
سوق داده مى شوند. وى یادآور شد: کسانى که نمى توانند 
از مجارى قانونى براى ساخت و سازهاى شهرى، مجوز 
الزم را دریافت کنند، به تخلــف روى مى  آورند و وقتى 
مى بینند تخلف در کمیســیون  هاى ماده 99 و 100 به 
جریمه تبدیل مى شود و از این طریق مى توانند مشکالت 
خود را حل کنند، به این روش نادرست متوسل مى شوند.

مدیر اداره مشــاوره اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: اجراى همزمــان دو آزمون براى دانش 
آموز خسته کننده است و دقت آنها را براى پاسخگویى 
کاهش مى دهد و بر همین اســاس تصمیم گرفته شد 
که نحوه برگزارى آزمون هدایــت تحصیلى به صورت 
آنالین صــورت بگیرد.زهــرا قجاوند اظهارداشــت: 
هم اکنون نزدیک به 200 میلیون تومان حق الزحمه به 
حوزه مشاوره اختصاص داده شده است که این مبلغ به 
کارشناسان و مشاوران مدارس تعلق مى گیرد. وى افزود: 
در حال حاضر چند ناحیه آموزش و پرورش در حال ارائه 
آموزش مهارت هاى زندگى ویژه اتباع خارجى هســتند 

که کار بسیار ارزشــمندى است و بر این اساس بازرسان 
و کارشناســان باید اقدام به بازدید از این جلسات کنند 
و سپس مستندســازى صورت بگیرد. وى عنوان کرد: 
بعد از ارسال شــیوه نامه هدایت تحصیلى در تاریخ 18 
اسفندماه به استان ها، اقدام به اجراى آزمایشى در رابطه با 
آزمون ها کردیــم. قجاوند گفت: هم اکنون در شــهر 
اصفهان امکان اجراى متمرکز وجود ندارد چرا که سیستم 
اینترنتى ممکن است از نظر سرعت پاسخگو نباشد.وى 
با اشاره به اینکه فعالیت در کمیته هدایت تحصیلى را باید 
آغاز کرد، افزود: قبل از اجــراى آزمون، دانش آموز باید 
همراه یکى از اولیاى خود در جلسه توجیهى شرکت کند.

منکر پدیده تخلفات ساختمانى 
نیستیم

برگزارى آزمون هدایت 
تحصیلى به صورت آنالین

مدیر آب و فاضالب روستایى فریدونشهر کاهش بارش برف در سال زراعى جارى فریدونشهر را موجب نگرانى 
دانست.

محمدرضا یبلویى با بیان اینکه رکورد بارش هاى اســتان متعلق به شهرستان فریدونشهر است، اظهار داشت: 
امسال بارش هاى این شهرستان تاکنون 15 درصد بیشــتر از مدت مشابه در سال آبى گذشته است. وى افزود: 
بیشتر این بارش ها به صورت باران بوده که غالباً به صورت روان آب از طریق رودخانه ها از منطقه خارج مى شود و 
تنها کمتر از نیمى از این آب در زمین نفوذ کرده و سفره هاى آب زیرزمینى را سیراب مى کند و با این شرایط در اواخر 

تابستان و در فصل پاییز در تأمین آب شرب روستاهاى شهرستان با مشکل مواجه خواهیم شد.
مدیر آب و فاضالب روستایى فریدونشــهر ادامه داد: در فصل بهار با جارى شدن آب چشمه ها، قنوات و چاه ها 
رفته رفته سطح آب ذخایر زیرزمینى کاهش پیدا مى کند اما اگر در طول سال در شهرستان برف کافى باریده و 
در کوهستان ها ذخیره شده باشد، همزمان با کم شدن آب سفره هاى آب زیرزمینى این برف ها ذوب شده و آب 
حاصل از آن مجدداً این سفره ها را تغذیه مى کند، بنابراین خیلى دیرتر سطح ذخایر زمینى پایین رفته و چشمه ها 

دیرتر خشک مى شوند.
این کارشناس ارشد ژئوتکنیک گفت: در ســال هاى اخیر با حفر تونل چشمه لنگان، این تونل با سفره هاى آب 
زیرزمینى اتصال پیدا کرده و در زمان کوتاهى موجب تخلیه ذخایر این منابع زیرزمینى مى شود که خشک شدن 
53 مزرعه فریدونشهر به همین علت بود. وى تصریح کرد: در فصل پاییز مشاهده مى کنیم در حالى که از ورودى 
تونل چشمه لنگان آبى وارد نمى شود از سمت دیگر تونل، آب قابل توجهى در حال خارج شدن است که این دلیل 

دیگرى بر اتصال این تونل با سفره هاى آب زیرزمینى است. 
یبلویى راه حل این مشکل و مقابله با خشکســالى پیش رو را اجراى طرح هاى آبخیزدارى در باالدست چاه ها، 
قنوات و چشمه ها به منظور سیراب کردن مخازن آب زیرزمینى و استمرار یافتن خروج آب از چشمه ها، قنوات و 
چاه ها دانست و تأکید کرد: با توجه به تغییرات اقلیمى این وضعیت در سال هاى آینده نیز تکرار خواهد شد و باید به 
فکر انجام راهکارهایى براى مقابله با خشکسالى شد وگرنه حتى با کم شدن آب چشمه لنگان در تأمین آب مرکز 

شهرستان نیز با مشکل روبه رو خواهیم شد.

مدیر بازرسى اصناف استان اصفهان گفت: امسال شاهد 
افزایش 222 درصدى تخلف در سطح آرایشگاه هاى زنانه 

اصفهان در طرح ویژه نوروزى بودیم.
جواد محمدى فشارکى اظهار داشت: عالوه بر افزایش 
رشــد تخلف در آرایشــگاهاى زنانه شــاهد افزایش 
20 درصــدى تخلف در پارچه فروشــى ها و رشــد 33 
درصدى تخلف در گلفروشى ها بودیم. وى بیان داشت: 
در این میان شــاهد کاهــش تخلــف 43 درصدى در 
لباس فروشــى ها و 84 درصدى در گزفروشــى هاى 
اصفهان بودیم. مدیر بازرســى اصناف استان اصفهان 
اعالم کــرد: همچنین کاهش 65 درصــدى تخلف در 
تریکو و خرازى ها، 16 درصدى در سطح میوه فروشى ها 
و 84 درصدى خوار و بار و آجیــل بودیم. وى به کاهش 

تخلف 36 درصدى در لبنیات فروشى ها و 43 درصدى در 
بین لوازم آرایشى و بهداشتى اشاره کرد و ادامه داد:  میزان 
تخلف در گوشــت قرمز 57 درصد کاهش یافته است و 
45 درصد تخلف در صنف بستنى و آبمیوه فروشى ها و 
67 درصد ساندویچ فروشى ها را شاهد بودیم. محمدى 
فشارکى اظهار داشت: همچنین کاهش 6 درصدى در 
صنایع دستى، چلوکبابى و رســتوران ها 58 درصد و 57 
درصدى کاهش تخلف در کیف فروشى ها و 20 درصد در 

بین عطارى ها و سقط فروشى ها را شاهد بودیم.
وى با بیان اینکه طرح نظارت و بازرســى ویژه نوروز تا 
25 فروردین، ادامه دارد، تصریح کرد: از زمان آغاز طرح 
تا 15 فروردین ماه، 39 هزار و 314 مورد بازرسى انجام 

شده است.

در دل کویر ســوزان آران و بیــدگل و در مناطق چاله 
ســنبک و چهارطاقى شــاهد کندن چاله هایى توسط 
کشاورزان ســختکوش کویرى هستیم که در کف آنها 

هندوانه دیمى کاشته مى شود.
به گزارش ایرنــا، در ال به الى تپه هاى شــنى در دل 
کویر مى توان چاله هایى را دید کــه به علت نزدیکى 
به سطح آب هاى زیر زمینى، هندوانه به صورت دیمى 
در آنها کاشــته مى شــود و اعجاز نامیدن این مناطق 
را به این علت مى توان برشــمرد که نام کویر همواره
 منطقه اى بى آب و علف را مجســم مى کند و کاشتن 
هندوانه آن هم به طور دیمى نمونه اى از اعجاز طبیعت 

است. 
در منطقــه کویــرى آران و بیدگل در شــمالى ترین 
نقطه استان اصفهان و درحاشــیه کویر مرکزى ایران 
کشــاورزانى را مى بینیــم که با کندن چالــه هایى به 
مســاحت 100 تا هزار متر مربع به کشت هندوانه دیم 
مى پردازند، سنتى که مردمان این دیار نسل به نسل از 
400 سال پیش تاکنون آن را همچنان حفظ کرده و از 

آن روزى حالل کسب مى کنند.
هر سال دراولین روزهاى فروردین ماه، زمین هاى چاله 
مسطح و آماده کشــت تخم هندوانه شده و کشاورزان 
شروع به کشــت مى کنند و همچنین براى جلوگیرى 
از ورود حیوانات موذى و به دنبــال آن تخریب زمین 
و محصول، دور تا دور آن را حصارکشى مى کنند، بعد 
از آن زمین کشاورزى به حال خود رها شده و در اوایل 
تیرماه اولین هندوانه ها به دست مى آید.هندوانه هایى 
خوشمزه و آبدار با خواص دارویى کم نظیرکه به علت 
پایین بودن قند آن مشتریان خاص خود را دارد. از دیگر 
خصوصیات این هندوانه هــا را مى توان برخوردارى از 
پوســتى با فیبر فراوان، ضخیم و چرب اشاره کرد که 
فیبر آن عامل مهم در تسریع عملکرد دستگاه گوارش 
و ممانعت از یبوست و پوست ضخیم آن باعث افزایش 

مدت زمان ماندگارى این محصول مى شود.
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان درباره چاله هاى هندوانه اظهار داشت: 
سده هاى متمادى است که مردم کویر آران و بیدگل با 
اجراى فنى جالب توجه، محصول هندوانه را در مناطق 
ســنبک و چهارطاقى در کویر آران و بیدگل به صورت 

دیم کشت مى کنند.
فریدون اللهیارى افــزود: کویــر آران و بیدگل یکى 

از خشــک ترین مناطق کویر مرکزى ایران به شــمار
 مى رود اما با این حال مردم ســختکوش کویر به ویژه 
در مناطق سنبک و چهارطاقى منطقه اى را در چند صد 
سال گذشته کشف کرده اند که داراى مقادیر متناوبى 

آب زیر زمینى است.
وى بیان کرد: در این مناطق کشــاورزان پس از حفر 
گودالى بزرگ به نزدیکى آب مى رســند و به صورت 
دیم تخم هندوانه کشت کرده و بوته این گیاه با توجه به 
نزدیکى دراین چاله ها به تدریج تغذیه و سپس هندوانه 

به عمل مى آمد.
مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان تصریح کرد: 
هم اینک به دلیل سختى این کار تنها 120 چاله در این 

مناطق باقى مانده و لذا کارشناسان مردم شناسى اداره 
کل در شهرستان هاى کاشــان و آران و بیدگل با تهیه 
پرونده چگونگــى انجام این امــر، آن را جهت ثبت به 

شوراى ثبت ارائه کردند.
وى افزود: با توجه به اینکه این حرکت و فن کشت دیم 
هندوانه در کویر آران و بیدگل منحصر به خود بوده و از 
قدمتى 400 ســاله برخورداراست، پرونده ثبت ملى آن 
در فهرست میراث طبیعى اســتان اصفهان با اکثریت 
آراء در شوراى ثبت ملى آثار اداره کل میراث فرهنگى

 استان به تصویب رســیده و به شوراى ملى ثبت کشور 
ارسال شد.

مدیر جهاد کشــاورزى آران و بیدگل نیز اظهار داشت: 

حدود 12 هکتار از ســطح مناطق سنبک و چهار طاقى 
این شهر زیر کشــت محصول هندوانه دیمى است که 
به طور متوسط 25 تا 30 تن هندوانه از هر هکتار از این 

مزرعه ها برداشت مى شود. 
حسین فتاحى افزود: هم اکنون از 204 چاله مفروض، 
حدود 120 چاله در ایــن مناطق فعال اســت که این 
چاله ها با کاربرى کشــاورزى دیم و بــا بهره گیرى از 
ذکاوت ســاکنان این منطقه در گذشته هاى دور ایجاد 

شده است.
به گفته وى میزان آب هندوانه هاى برداشــت شده از 
این چاله ها، حدود 10 درصد بیش از سایر هندوانه هاى 
معمولى است و به همین دلیل داراى مواد قندى کمتر و 

مناسب براى افراد دیابتى است. 
وى خاطرنشان کرد: در کشــت معمولى هندوانه آب 
به سمت بذر هدایت مى شود اما در کاشت هندوانه در 
منطقه هاى سنبک و چهارطاقى بذر هندوانه به سمت 

محصول هدایت مى شود. 
وى تصریح کرد: در ایــن چاله هــا از هیچگونه کود 
شیمیایى استفاده نمى شــود و محصول به دست آمده 

ارگانیک است.
مرکز شهرســتان آران و بیدگل در شمالى ترین نقطه 
اســتان اصفهان، در فاصله 6 کیلومترى شهرســتان 
کاشــان و 215 کیلومتــرى مرکز اســتان اصفهان 

قرار دارد.

هوش ساکنان آران و بیدگل در تولید یک محصول کشاورزى

,,

سده هاى متمادى 
است که مردم کویر 
آران و بیدگل با 
اجراى فنى جالب 
توجه، محصول 
هندوانه را در 
مناطق سنبک و 
چهارطاقى در کویر 
آران و بیدگل به 
صورت دیم کشت 
مى کنند

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد تیران گفت: در صورت تصویب 
شوراى سرمایه گذارى و دانش بنیان استان اصفهان، چهار هکتار 
از اراضى بایر واحد تیران زیر کشت محصول پیاز زعفران قرار 

مى گیرد.
کامران امینى درباره عملکرد واحد تیران در سال گذشته نیز اظهار 
داشت: با توجه به نیاز شهرستان به ایجاد مدارس سما، واحد تیران 
در سال گذشته اقدام به اخذ مجوز راه اندازى مدارس پسرانه در 
مقاطع ابتدایى دوره اول، دوم و متوسطه اول کرد. این مدارس در 
فضایى به مساحت سه هزار متر مربع شامل ده کالس، یک سایت 
کامپیوتر، چهار اتاق ادارى و محوطه اى مناسب به بهره بردارى 
رسید. وى بیان کرد: پس از انجام مراحل مطالعاتى، آماده سازى 
زمین و خاك دانشــگاه زیر نظر کارشناســان جهاد کشاورزى 
شهرستان تیران و کرون، شهریور سال گذشته، دو هزار و 500 
متر مربع از  اراضى این واحــد به صورت تحقیقاتى با خرید پیاز 

زعفران مرغوب زیر کشت رفت.
امینى اهــداف آتى ایــن دانشــگاه را اخذ مجــوز راه اندازى 
رشته هاى پزشکى، محقق کردن درآمدهاى غیرشهریه اى در 
سال 96 و گسترش مدارس سما دخترانه و پسرانه در همه مقاطع 

تحصیلى دانست.

خطر کم آبى در شهرى که بیشترین بارش ها را دارد افزایش 222 درصدى تخلفات در آرایشگاه هاى زنانه 

معاون زیباسازى شــهردارى اصفهان گفت: وجود 
دیوارهاى کوتاه در سطح شهر یکى از نازیبایى هایى 

است که باید حذف شود.
مهدى بقایى اظهار داشت: یکى از اقداماتى که توسط 

ســازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان انجام شد 
آذین بندى فضاهاى شهر با دوچرخه ها بوده است. 

وى با بیان اینکه از وظایف اصلى سازمان زیباسازى 
حذف نازیبایى ها در سطح شهر است، افزود: آیین نامه 
نماد حجمى در سطح شهر اصفهان در حال پیگیرى 
است و خوشبختانه در سال جارى 13 نماد در سطح 

شهر اصفهان ایجاد شده است. 
معاون زیباســازى شــهردار اصفهان با اشــاره به 
اینکه وجود دیوارهاى کوتاه در ســطح شهر یکى از 
نازیبایى هایى است که باید حذف شود، اضافه کرد: 
طبق قراردادى که با دانشــگاه هاي آزاد نجف آباد، 
سمیه و ســپهر انجام دادیم مقرر شــد که روى این 

دیوارها داستان هاى پند آموز نقش بندد.
بقایى با بیان اینکه در این زمینه از 80 اثرى ارسالی 
به دبیرخانه ارسال، 50 اثر پس از داورى برگزیده شد، 
ادامه داد: براى نمونه در خیابان الهور اشــعارى از 
اقبال الهورى، درخیابــان خواجو تصاویري از دوره 
ســلجوقى و درخیابان زاهد فضاى آســمان روي 
دیوارها نقش بســت و  13 طاقچه مجازى صنایع 

دستى و  تصاویري از شهدا نیز در شهر ایجاد شد.

کاشت زعفران دیوارهاى کوتاه اصفهان باید حذف شود
در اراضى دانشگاه آزاد تیران 

کاشت هندوانه وسط چاله هاى کویر
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آخرین مهلت ثبت نام در 
مسابقات سازه هاى ماکارونى

عالقه مندان براى شرکت در نخستین دوره مسابقات 
ســازه هاى ماکارونى دانشگاه صنعتى اصفهان تا 25 

فروردین فرصت دارند.
بنابر اعالم دبیرخانه، اولین دوره مسابقات سازه هاى 
ماکارونى 30 فروردین تا اول اردیبهشــت به همت 
انجمن علمى مهندسى عمران دانشگاه صنعتى اصفهان 

برگزار مى شود.
عالقه مندان براى ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به 
نشانى اینترنتى  tatmakaron.com مراجعه کنند.

آغاز پیاده راه سازى 
چهارباغ عباسى

 شــهردار اصفهان از آغاز اجراى طرح پیاده راه سازى 
خیابان چهارباغ عباسى خبر داد و گفت: این اقدام مهم 
پس از بررسى هاى کارشناسى شده و مطالعات اصولى، 

از 15 فروردین ماه امسال به اجرا رسید.
به گزارش ایمنا، مهدى جمالى نژاد با بیان این مطلب 
افزود: در این راســتا در اولین اقدام باند شرقى خیابان 
چهارباغ عباسى به صورت دائمى بسته شده و دیگر این 

مسیر براى تردد خودروها باز نخواهد شد.
وى ادامه داد: پیاده راه سازى چهارباغ عباسى رویدادى 
مهم و کاربردى در حفظ هویت و تمدن شهر تاریخى 
اصفهان است و به طور حتم این امر در تاریخ اصفهان 

مکتوب و ثبت خواهد شد.

استقبال اصفهانى ها از اکران 
فیلم هاى نوروزى

اکران فیلم هاى نوروزى در سینماهاى استان اصفهان، 
بیش از چهار میلیارد ریال فروش داشته است.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
فروش بیش از چهار میلیارد ریالى فیلم هاى سینمایى 
در استان  در مقایسه با پارسال 2 درصد افزایش داشته 

است.
 مصطفى حسینى افزود:«گشــت ارشاد»، «خوب،بد، 
جلف»، «ماجراى نیمروز»، «سه بیگانه»، «آباجان» 
و «یک روز به خصوص» بــه ترتیب پرفروش ترین 

فیلم هاى نوروز بودند.
وى گفت: این فیلم ها در 19ســالن استان اصفهان 

اکران شد.

وزش باد به سردر بازار 
قیصریه آسیب نزده است

 مدیر پایگاه میدان تاریخى نقش جهان گفت: تخریب 
در اثر وزش باد در بخش هاى باالیى بازار قیصریه رخ 

نداده و این بنا در حال مرمت است.
فریبا خطابخش در گفتگو با تسنیم در اصفهان با اشاره 
به وزش باد در چند روز گذشته و خبر منتشر شده مبنى 
بر آسیب ورودى بازار صراف ها اظهار داشت: این بنا 
در حال مرمت است و مشکل خاصى در مقابل وزش 

باد به وجود نیامده است.
وى افزود: لبه هاى باالیى بازار در پشت بام چندین ماه 
است که مورد مرمت قرار گرفته و مشکل جدى بنا را 
تهدید نمى کند.مدیر پایگاه میدان تاریخى نقش جهان  
بیان کرد: این مرمت سه ماه پیش به سمت غرب بوده 
و در ادامه تا تا آخر غرفه هاى شــمالى بازار قیصریه 
نیز شامل مى شــود.خطابخش تصریح کرد: تاکنون 
نیمى از مرمت این پروژه انجام شــده کــه با اعتبار

120 میلیون تومان بوده است.

پلمب واحدهاى غیر استاندارد 
در استان اصفهان

3 واحد تولید مصالح ساختمانى غیر استاندارد در اصفهان 
پلمب شد. مدیرکل اســتاندارد استان اصفهان گفت: 
در بازرسى کارشناسان این اداره از واحدهاى تولیدى 
استان، دو واحد ســیم و کابل و یک واحد تو لید بتن 
مهر و موم شدند. غالمحســین شــفیعى افزود: این 
واحدهاى تولیدى متخلف بدون توجه به تذکرات قبلى 
کارشناسان این اداره، در حال تولید و توزیع محصوالت 

بى کیفیت و بدون نشان استاندارد به بازار بودند.

خبر

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با 
بیان اهمیت اعتمادسازى میان مشاوران و دانش آموزان 
در محیط مدرســه گفت: این اعتمادســازى مى تواند
منجر به عدم شــکل گیرى جــرم در بیــن نوجوانان

شود.
سرهنگ جهانگیر کریمى در جمع کارشناسان مشاوره 
نواحى و مناطق آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
اظهار داشت: امروز باید میان دانش آموزان و مشاوران، 
اعتمادسازى ایجاد شود  تا دانش آموزان بتوانند به راحتى 

مشکالت خود را با مشاوران در میان بگذارند. 
وى با بیان اینکه متأســفانه تاکنون در این زمینه موفق 

عمل نکــرده ایم، افزود: با بررســى پرونده هاى خاص 
مى بینیم که فرد 24 ســاله کلکسیونى از جرائم را انجام 
مــى دهــد و توســط نیــروى انتظامــى دســتگیر 
و سپس اعدام مى شــود، این در حالى است که تاکنون 
اقدام به دالیل شــکل گیرى و انجام جرم توســط این 

افراد نکرده ایم.
سرهنگ کریمى افزود: تحقیقات نشــان مى دهد که 
فاصله بین بروز و شکل گیرى جرم چهار یا پنج سال است 
که دیده نمى شود و پس از بروز جرم مشخص مى شود 
و این همان نکته اى است که اهمیت اعتمادسازى میان 

مشاوران و دانش آموزان را به ما نشان مى دهد.

رئیس سازمان جهاد کشــاورزى اصفهان گفت: سطح 
زیر کشت گندم و جو در شرق اصفهان به 35 هزار هکتار 

مى رسد.
محسن کریمیان اظهار داشــت: 27 هزار و 500 هکتار 
گندم و هفت هزار و 500 هکتار جو در شــرق اصفهان 

کشت مى شود.
وى بیان داشت: از این میزان، 18 هزار و 200 هکتار گندم 
و یکهزار و200 هکتار جو توسط آب رودخانه زاینده رود 

آبیارى مى شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى اصفهان ادامه داد: پس 
از بازگشایى مجدد آب رودخانه زاینده رود براى آبیارى 

گندم و جو کشت شده در شهرســتان اصفهان و اطالع 
از چگونگى آبیــارى مزارع و همچنین نحــوه توزیع و 
وجود نهاده هایى نظیر کــود اوره که اهمیت ویژه اى در 
شــرایط حاضر براى تغذیه گیــاه دارد از مزارع مختلف 
شهرســتان اصفهان و همچنین تعدادى از مراکز جهاد 
کشاورزى و طرح هاى آب و خاك در دست اجرا بازدید و 

راهنمایى هاى الزم ارائه شد.
وى اعالم کرد: غالت کشــت شــده بــا آب رودخانه

زاینده رود در بهمن ماه از سطح سبز مطلوبى برخوردار 
بوده و هم اکنون نیاز به تغذیه مناســب و آبیارى براى 

حصول حداکثر عملکرد را دارد.

35 هزار هکتار گندم و جو 
در شرق اصفهان کشت شد

ممانعت ازشکل گیرى جرم 
با اعتماد به مشاوران

 معــاون بهبــود تولیــدات دامــى ســازمان جهــاد 
کشــاورزى اســتان اصفهــان اعــالم کرد: گوشــت 
مرغ باکیفیت، بهداشتى و به اندازه کافى در استان وجود 

دارد.
امیرحسین افیونى خاطرنشــان کرد: به دلیل اینکه مرغ 
منجمد در سردخانه ها به صورت صنعتى و در دماى منفى 
28 درجه ســانتیگراد و در زمان حدود 20 دقیقه منجمد 
مى شــود،از لحــاظ بهداشــتى و کیفى بهتــر از مرغ
گرمى اســت که در خانــه هــا و در فریزرها بــا دماى 
متوســط منفــى 18 درجــه ســانتیگراد، منجمــد 

مى شود.
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: قیمت مرغ  سرد براى واحدهاى 
عرضه کننده پنج هزار و 300 تومان و براى مصرف کننده 

در حدود پنج هزار و 700 تومان خواهد بود.
وى تصریح کرد: از ابتداى اسفند سال گذشته جوجه ریزى 
در استان متوقف شــد و این امر تا دو ســه روز آینده و تا 

رفع100درصدى مشکالت احتمالى ادامه خواهد داشت.

وى اضافــه کرد:هیــچ راه حلــى جــز توقــف 
جوجه ریــزى و معــدوم ســازى نمــى توانســت از 
وقــوع شــرایط نامناســب و بدتــر جلوگیــرى کند، 
ضمن اینکه احتمال ســرایت این ویروس به انسان نیز 

وجود داشت.
به گفته افیونى، در 20 روز اخیر موردى از ابتالى به ویروس 
آنفلوآنزا در استان وجود نداشته است، بنابراین با تداوم این 
وضعیت و تا چند روز آینده، مقدمات جوجه ریزى تا سقف ده 

میلیون قطعه و به مدت یک ماه انجام خواهد شد.
وى پیــش بینى کــرد که بــا آغــاز جوجه ریــزى در 
اســتان، گوشــت مرغ در ایام مــاه رمضان بــا قیمتى 
در حدود هفت هزار تا هفت هــزار و 500 تومان عرضه 
شود، بنابراین بازار این محصول براى آن زمان آرام خواهد

 بود.
افیونى همچنین اعالم کرد که از روز شــنبه هفته جارى 
(امروز) مرغ زنده از اســتان هایى نظیر یزد و فارس وارد 
اصفهان خواهد شد و بازهم شرایط فروش این محصول 

بهتر مى شود.

گوشت مرغ با کیفیت
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى به اندازه کافى  در اصفهان وجود دارد

اصفهان گفت: درختان نیاز به آبیارى عمقى دارند تا 
ریشه آنها بیشتر به داخل زمین نفوذ پیدا کند، با آبیارى 
عمیق استقرار و اســتحکام درخت در خاك بیشتر و 
تثبیت مى شــود اما به دلیل کمبود آب و خشکسالى، 
آبیارى به صورت ســطحى انجام مى گیرد به همین 
دلیل ریشه ها به صورت سطحى رشد کرده و با وزش 

باد آرامى سقوط مى کنند.
احمد سلیمانى پور در گفتگو با فارس با اشاره به سقوط 
چند اصله درخت در اثر وزش باد، اظهار داشت: وزش 
بادهاى شدید روز دوشــنبه منجر به سقوط ده اصله 
درخت و شکسته شدن چهار دســتک شده است که 
در سه نقطه خودروها به وســیله درختان دچار آسیب 

شده اند.
وى افزود: اکیپ هاى هرس سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى در محل هایى که باعث به وجود آمدن 
راه بندان به ویژه در مســیرهاى پرتعدد شهر شده اند، 
اقدام به جمــع آورى درختان آســیب دیده و واکارى 

آنها کردند.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان خاطرنشان کرد: شــهروندان آگاه باشند که 
همه ســاله با افزایش بادهاى موسمى، خطر سقوط 
درختان به خصوص درختانى که به ســن بهره ورى 

رســیده اند و داخل تنه آنها چوب پنبه اى شــده، نیز 
افزایش مى یابد.

سلیمانى پور تصریح کرد: ســقوط درختان به عوامل 
متعددى بســتگى دارد؛ یکى از ایــن عوامل آبیارى 
سطحى اســت، درختان نیاز به آبیارى عمقى دارند تا 
ریشه آنها بیشتر به داخل زمین نفوذ پیدا کند، با آبیارى 
عمیق استقرار و اســتحکام درخت در خاك بیشتر و 
تثبیت مى شــود اما به دلیل کمبود آب و خشکسالى، 
آبیارى به صورت ســطحى انجام مى شود به همین 
دلیل ریشه ها به صورت سطحى رشد کرده و با وزش 

باد آرامى سقوط مى کنند.
وى به دیگر عوامل تأثیرگذار در سقوط درختان اشاره 
کرد و گفت: درختان به دلیل آفــت و بیمارى هرس 
مى شوند که این هرس در یک درصد از موارد به صورت 
نامتقارن صورت مى گیرد که در نهایت منجر به سقوط 

درخت مى شود.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز تأکید کرد: 
عوامل این سازمان همیشه و به ویژه در ایام نوروز از 
درختان بازدید مى کنند تا از خطرات احتمالى جلوگیرى 
کنند. وى در پاســخ به چگونگــى جایگزین کردن 
درختانى که ســقوط مى کنند، عنوان کرد: در چنین 
مواقعى ُکنده درخت و هر آنچه از درخت باقى مانده را 

خارج مى کنند و درخت جدید کاشته مى شود.

آبیارى سطحى،  دلیل سقوط درختان اصفهان

یکی از مناطق عمده کاشــت گل بنفشــه و تهیه عرق 
بیدمشک در استان اصفهان دشت هاي بَرُزك است.

به گزارش روابط عمومى شهردارى برزك، برداشت گل 
بنفشه همه ساله از اواخر اسفندماه در برزك آغاز می شود 
و بیش از 500 خانــوار در این منطقه به پرورش این نوع 

گل دارویی مشغولند.
در سال جارى به دلیل برودت هوا و بارش برف و باران 
در اواخر اسفند رویش این گیاه دارویى از اوایل فروردین 

آغاز شده است.
در مناطق کوهســتانی کاشــان ســاالنه بیش از 200 

کیلوگرم گل بنفشه برداشت می شود.
گل بنفشــه عالوه بر بوي خوش داراي خواص دارویی 
نیز هست و از آن براي رفع گرفتگی صدا، تنگی نفس،

 سیاه سرفه و تب استفاده می شود.
بر اساس طب ســنتی ایران تمامی قسمت هاي بنفشه 
از جمله برگ، گل، دانه، ریشــه و سرشاخه هاي گل دار 
مصرف دارویی دارند. بنفشه مرطوب، تند، سرد واندکی 
تلخ اســت و داراي ویژگــی هایی چون ضــد التهاب، 
خلــط آور، محــرك، ادرار آور (مــدر)، ضــد تومور،
ضد رماتیســم، ملین، ضد میکروب، معرق، مســهل،
 تثبیت کننده دیواره مویرگ ها و تصفیه کننده خون است.
شربت تهیه شــده از دم کرده آن را براي درمان سرفه 
می توان اســتفاده کرد. به دلیل غنی بودن از لحاظ مواد 
صابونی، خلط آور خوبی است و باعث تقویت و استحکام 
خونی می شود.دم کرده بنفشه را بعد از تغلیظ به صورت 
کمپرس بــراي درمان بیماري هاي پوســتی می توان 
اســتفاده نمود.به طور کلی از گیاه بنفشــه می توان در 
برطرف کردن مواردي مانند، گلو درد چرکی، خشــکی 
بینی، برفک دهان، خارش پلک، روشن کردن پوست، 
جوش صورت، مشکالت ادراري، اختالالت جلدي مزمن 

و زخم هاي ترشح دار استفاده کرد.
هنگام استفاده از بنفشه ذکر این نکته ضروري است که 
دراثر مصرف مقادیر زیاد آن به دلیل داشتن مواد صابونی 

به تهوع و استفراغ منجر می شود.

قطب تولید عرق بیدمشک
در همین حال برزك این روزها شــاهد برداشــت گل 

بیدمشک و تهیه عرق بیدمشک هم است.
بیدمشک نخستین درختی اســت که در شهر برزك به 
عنوان پیام آور بهار به گل می نشیند. درخت بیدمشک دیر 
زمانی است که در اطراف باغ هاي میوه و کنار جویبارها 
و رودخانه هــا پرورش مى یابد و تهیه عرق بیدمشــک 
در آغازین روزهاي بهــار یکی از ســنت هاي قدیمی 
خانواده هاي شهر برزك است. این گیاه از نژاد بید است که 
اندازه آن از بید معمولى کوچک تر بوده و سنبله هاى آن 
داراى اسانس معطر است و برداشت آن تا پایان فروردین 
ادامه دارد. تهیه عرق از این گیاه که هم به شکل صنعتی 
و هم به شکل سنتی صورت می گیرد در شهر برزك رونق 
بسیاري دارد به طورى که برزك را به قطب تولید عرق 
بیدمشــک و دیگر عرقیات گیاهى تبدیل کرده است.

گل هاي بیدمشــک که قبل از برگ ها ظاهر می شوند، 
داراي اسانس معطري هســتند. اسانسی که از این گیاه 
گرفته می شود به نام عرق بیدمشک است، که هم براي 
معطر کردن شربت و هم  به خاطر خواص درمانی مورد 

مصرف  می باشد.
پیش بینى مى شود امسال بیش از 200 تن گل بیدمشک 
در بیش از 480 کارگاه گالبگیرى ســنتى و 9 کارخانه 

صنعتى در برزك به عرق بیدمشک تبدیل شود.
این میزان گل بیدمشــک حاصل برداشت بیش از 35 
هکتار از باغ هاى ســطح زیر کشت بیدمشک در برزك 
است ومابقى گل هاى بیدمشک از شهرهاي قم، ارومیه، 
همدان و کرمانشاه جهت تبدیل به عرق بیدمشک وارد 
کارگاه هاى گالبگیرى برزك مى شود و پس از تبدیل به 

عرق بیدمشک آماده عرضه به بازارها می شود.
از این میزان گل بیدمشــک بیش از صدهزار لیتر عرق 
بیدمشک درجه یک اســتحصال مى شود که عالوه بر 
عرضه در بازارهاى داخلى، به کشورهاى آمریکا، کانادا، 
مالزى، اندونزى، ترکیه و کشورهاى حاشیه خلیج فارس 

نیز صادر مى شود.
برزك، قطب تولید بیدمشک در شهرستان کاشان است 
و بیش از 70 درصد انواع عرقیات گیاهى و گالب کاشان 
در این شهر تولید مى شود. حدود هزار خانوار برزکى گل 

بیدمشک پرورش مى دهند.
استفاده از عرق بیدمشک در تهیه نقل و شیرینی و شربت 
نیز به سبب عطر، طعم و بیش از همه خاصیت شفابخشی 

آن، در این منطقه متداول است.

عرق بیدمشک با داشتن ترکیباتی چون تانن، سالیسیلین، 
ژرانیول و... به عنــوان داروي مؤثــر در تقویت قلب و 
اعصاب، آرام بخش و رفع کننده درد و خستگی شناخته 
شده است.براي افزایش اشتها، بی خوابی، رفع سنگ و 
ورم کیســه صفرا و درمان دردهاي مفاصل و رماتیسم 

می توان از عرق بیدمشک استفاده کرد.
برزك، شــهري با مناظري طبیعی، چشــم اندازهاي 
بسیار زیبا و چشمه ســارهاي متعدد در میان کوه هاي 
سر به فلک کشیده همچون «نگین کوهستان» در 45 
کیلومتري جنوب غربی کاشان و در دامنه هاي کرکس 

واقع شده است.
وجود گلستان هاي زیباى گل محمدي در برزك به همراه 
درختان پر بار شــاتوت، باغ ها و باغستان هاي سرسبز، 
رودخانه هاي همیشــه جاري و چشمه ســارهاي زیبا، 
فضاي جذابی را براي گردشــگران و میهمانان منطقه 

فراهم آورده است

برزك، بهشت بنفشه و بیدمشک
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شوراى اسالمى شهر اصفهان بر مصوبه افزایش 
حداکثر 15 درصدى نــرخ کرایه بلیت اتوبوس در 

اصفهان اصرار کرد.
به گزارش مهر، یکصد و هفتاد و سومین جلسه علنى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان صبح روز پنج شنبه به 
صورت فوق العاده و به منظور بررسى مصوبه افزایش 

نرخ کرایه بلیت اتوبوس در اصفهان برگزار شد.
در این جلســه علنى مصوبه  افزایش حداکثر 15 
درصد افزایش نرخ کرایه بلیــت اتوبوس که بعد 
از ارسال به فرماندارى برگشــت خورده بود مورد 
بررســى قرار گرفت و در نهایت بــا نظر اعضاى 
شــوراى شــهر اصفهان و با 14 راى از 18 عضو 
حاضر در این جلســه علنى، شوراى شهر بار دیگر 
بر مصوبه افزایش حداکثر 15 درصدى نرخ کرایه 

بلیت اصرار کرد.
میانگین افزایــش نرخ بلیت اتوبوس بر اســاس 
مصوبه شوراى شــهر 12 درصد اعالم شده بود و 
این در حالى اســت که در برخى از خطوط تا 15 
درصد و در برخى از خطوط نیز نه تنها افزایشــى 
پیش بینى نشده بلکه کاهش نرخ کرایه اتوبوس 

پیش بینى شده است.
گفتنى اســت فرماندارى پیشــنهاد افزایش 10 
درصدى نرخ بلیت اتوبوس مطابــق با نرخ تورم 
کشــور را دارد و این در حالى است که شهردارى 
معتقد است چنانچه امکان این میزان افزایش وجود 
خواهد داشت که دولت به تعهدات خود در خصوص 

سازمان اتوبوسرانى شهر اصفهان عمل کند.

اختالف بر سر افزایش
 کرایه اتوبوس
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ویترین

افزایش پلکانى حقوق 
بازنشستگان تا 20 درصد

وزیــر تعاون با اشــاره بــه افزایش پلکانــى حقوق 
بازنشســتگان گفت: براى این کار بیــش از 30 هزار 
میلیارد ریال از ســوى دولت تأمین اعتبار شد و سعى 

مى کنیم 20 درصد به حداقل ها افزوده شود.
على ربیعى خاطرنشــان کرد: براى ایــن کار بیش از 
30 هزار میلیارد ریال از سوى دولت تأمین اعتبار شد 

و سعى مى کنیم 20درصد به حداقل ها افزوده شود.

لبنیات 
تأیید افزایش قیمت مى گیرد؟

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات از بازگشت قیمت 
محصوالت دو کارخانه  لبنى که افزایش قیمت داشتند، 

به حالت قبل خبر داد.
على رجبى تأکید کرد: افزایش قیمت ها در سال جدید 
خواسته تمام کارخانه داران اســت، چراکه با توجه به 
تورم هر ساله الزم است هزینه هاى مربوطه از طریقى 
جبران شود. وى همچنین عنوان کرد: قرار بر این است 
که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
جلسه اى در این خصوص تشکیل دهد تا در صورت نیاز 
افزایش قیمت ها در آینده اعمال شــود که البته هنوز 

زمان این جلسه مشخص نشده است.

مؤسسات اعتبارى مجاز را 
بشناسید 

چندسالى است که بانک مرکزى به دنبال ساماندهى 
بازار غیر متشکل پولى اســت و در این راستا با ادغام 
برخى صندوق ها و تعاونى ها مجوز تأسیس مؤسسات 
اعتبارى را صــادر کرده و همواره مردم را از ســپرده 
گذارى در مؤسسات غیر مجاز منع کرده است. رئیس 
کل بانک مرکزى درباره ساماندهى مؤسسات غیرمجاز 
گفته که این مؤسسات در گذشــته به وجود آمده اند 
اما بانک مرکزى تــالش کرده تا این مؤسســات را 
سازماندهى کند. قرار است مؤسســات بدون مجوز 
در بانک ها یا مؤسســات مجاز دیگر ادغام شوند. این 
مؤسسات فعًال وضعیت نگران کننده اى ندارند و ما هم 

در بانک مرکزى فعالیت آنها را زیر نظر داریم.

گاز بها، گران نمى شود
شــرکت ملى گاز ایران اعالم کرد: گازبهاى سال 96 
مطابق با گاز بهاى ســال 94 محاسبه خواهد شد.در 
بخش دیگرى از این اطالعیه آمده است: براین اساس 
هزینه تعرفه گازبهاى بخش خانگى  در سال1396 تا 
زمان ابالغ مصوبه جدید هیچگونه افزایشى نسبت به 

سال94 نداشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازى اعالم کرد: برنامه ریزى شده 
تا پایان سال جارى، 900 کیلومتر خط آهن ریل گذارى 
شــود و به منظور تحقق این هدف بیشــتر کارگاه ها در 
ایام نوروز فعــال بودند و در خط آهــن تهران-همدان 
متوســط روزانه هزار و 154 متر ریل گــذارى صورت

 گرفته است.
خیرا...  خادمى ادامه داد: بیشتر کارگاه ها طى ایام نوروز 
مشغول فعالیت بودند ودر مسیر خط آهن تهران- همدان 
متوسط روزانه هزار و 154 متر ریل گذارى صورت گرفته 

است.
معاون وزیر راه و شهرسازى عملکرد سال 1395 را مثبت 

ارزیابى کرد و افزود: برنامه ریزى شــده است تا در سال 
1396، درحدود هزار کیلومتر راه آهــن به بهره بردارى 
برسد و این در حالى اســت که متوسط این رقم در سال 
حدود 200 کیلومتر است که در نوع خود رکورد محسوب 

مى شود.
خادمى از وارد شدن 2000 کیلومتر ریل از طریق فاینانس 
به کشــور خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر بیشــتر 
خطوط ریلى در مرحله روســازى قــرار دارند و تالش 
ما این اســت تا در نیمه اول ســال جارى ریل گذارى 
این مســیرها از محــل 2000 کیلومتر ریــل به اتمام

 برسد.

قائم مقام وزیر نیــرو با بیان اینکه در ســال 95 برنامه 
آبرسانى به سه هزار روستا با جمعیتى بالغ بر دو میلیون 
نفر در استان هاى مختلف کشور اجرایى شد گفت: این 
روند با آبرســانى به هزار و 200روستا با اعتبارى بالغ بر 
هزار و صد میلیارد تومان از محل تملک دارایى ها و 300 
میلیون دالر از محل صندوق توســعه ملى ادامه داشته 
و جمعیتى بالغ بر 1/5میلیون نفر را تحت پوشــش قرار 

خواهد داد.
ســتار محمودى تأمین آب و برق پایدار در تابســتان، 
بهره بــردارى از پروژه هــاى نیروگاهى، سدســازى، 
ادامه طرح احیا و تعادل بخشــى و آبرسانى روستایى را 

بخشــى از طرح هاى وزارت نیرو در سال 96 ذکر کرد 
و در ادامه بیان داشت: در روزهاى آینده نیز پروژه هاى 
گسترده اى از طرح هاى آب روســتایى به بهره بردارى 

مى رسد.
وى اضافه کرد: در سال 96 از طریق آزمون دانشگاه ها 
تعداد هزار و 66 نفر براى اســتخدام در شــرکت هاى 
غیردولتــى زیــر مجموعــه وزارت نیــرو گزینــش 

خواهند شد.
وى تأکید کرد: وزارت نیرو مصمم است در سال 96 نیز 
با کمترین نوسان و بیشــترین بازده، به انجام وظایف 

خود بپردازد.

امسال 900 کیلومتر خط ریلى 
به بهره بردارى مى رسد

برنامه آبرسانى به
 1200 روستا در سال جارى

دبیر کانون سراســرى انجمن صنفى پرورش دهندگان 
تخم مرغ گفــت: کاهش تولید ناشــى از بیمارى و حک 
نشــدن قیمت روى محصول عامل گرانــى تخم مرغ و 

نوسان بازار آن است.
از سال گذشته قیمت تخم مرغ افزایش یافت و به شانه اى 
حدود 14 هزارتومان رسید اما پس از عید و طى هفته هاى 
نخست امسال نیز قیمت این محصول با کاهش تقریبى 

به حدود 12 تا 13 هزار تومان رسیده است.
در این باره دبیر کانون سراســرى انجمن صنفى پرورش 
دهندگان تخم مرغ گفت: در شرایط کنونى قیمت منطقى 
تخم مرغ حدود 400 تومان به ازاى هر عدد و شــانه اى 
12 هزار تومان بوده است؛ چرا که درحدود 30 درصد تولید 
تخم مرغ در سال گذشته به دلیل بیمارى از بین رفته است. 
فرزاد طالکش افزود: از چهاردهم فروردین امسال تا کنون 
قیمت تخم مرغ در حدود 700 تومان کاهش پیدا کرده و 
به قیمت منطقى و تمام شده براى مرغداران رسیده است و 
حداقل باید به همین میزان به قیمت تخم مرغ اضافه شود 

تا به شرایط متعادل برسد .

  جام جم آنالین| نیســان پرتقال، چپ مى کند. 
مردم به بار آن حمله مى کنند. قبل از آن البته شــاید راننده 
وانت را نجات داده اند، یا اینکــه اصًال اتفاقى برایش پیش 
نیامده اســت. چرا وانت چپ کرده؟ معلوم نیســت، شاید 
بخاطر جاده یا پراید روبه رویى یا تخمه شکستن یا خواب 
آلودگى راننده که شــب قبل دیر وقت از روســتا به سمت 
میدان میــوه و تره بــار راه افتاده اســت.چرا مردم هجوم 
آورده اند؟ حتماً مى خواهند به راننده نگونبخت کمک کنند 

تا بارش را جمع کند البته شاید بار وانت، بیمه بوده و خیلى 
فورى همه خسارت را پس خواهد گرفت.شاید هم مردم
 مى خواهند سهم خود را از پرتقال ها بردارند، البته با اجازه 
راننده! این پرتقال ها که براى راننده پول نخواهد شــد،

 پس بهتر است به جاى گندیدن کنار جاده، مستقیم برود 
سر ســفره مردم؛ زودتر از آنکه با دســت دالل، قیمتش 
از چند صد تومان ســِر زمیــن به چند هزار تومــاِن مغازه

 برسد! 

در حالى شماره گذارى انواع وســیله نقلیه موتورى اعم 
از داخلى و وارداتى مســتلزم رعایت حدود مجاز انتشار 
آالینده هاى موضوع این قانون و اخذ تأییدیه هاى الزم 
از نهادهاى ذیربط است که کارشناسان از مطلوب بودن 

وضعیت آالیندگى موتورسیکلت ها خبر مى دهند.
روز ســه شــنبه(15 فروردیــن) بــا رأى نمایندگان 
مجلس،شــماره گذارى وســایل نقلیه موتورى داراى 
آالیندگى باال ممنوع شد که طى این مصوبه پیش فروش 
یا فروش اینگونه وســایل نقلیه موتورى ممنوع  اعالم 

شده است.
همچنین اســتاندارد ســاخت و تولید حد مجاز مصرف 
سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق 
و یا مؤثر بر آالیندگى وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافى، 
(فیلتر) و واکنش ساز (کاتالیســت) توسط سازمان ملى 
اســتاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت مى شــود و با 

متخلفان برخورد قانونى صورت مى گیرد.
این در حالى است که در آخرین روز بهمن ماه سال گذشته 
معاون اجرایى شرکت بازرسى کیفیت و استاندارد ایران 
در گفتگو با میزان از انتشار گزارش ارزیابى خدمات پس از 

فروش موتورسیکلت ها از سال 96 خبر داده بود.
در این باره مصطفى صفرخانى رئیس اتحادیه تعمیرکاران 
دوچرخه و موتورسیکلت در گفتگو  با میزان با بیان اینکه 
مصوبه روز سه شــنبه مجلس مى تواند کمک شایانى 
به محیط زیست کشــور کند، اظهار داشت: این مصوبه 
مى تواند کمک خوبى به کم شــدن آالینده هاى محیط 
زیست کند اما در حال حاضر موتورسیکلت هاى موجود 
در بازار از کیفیت نســبتًا مطلوبى برخوردار بوده و تعداد 
اندکى از موتورهاى وارداتى داراى کیفیت پایین و درجه3 

مى باشند.
صفرخانــى افــزود: موتورهــاى وارداتى بــا توجه به 

کاتالیزورهاى نصب شــده روى موتورهاى آنها میزان 
آالیندگى پایینى نسبت به گذشته داشــته اما باید این 
امر را در نظر داشت که همچنان کشور در بحث واردات 
موتورسیکلت  با آالینده ســطح پایین به نقطه مطلوب 

نرسیده است.

وى خاطرنشــان کرد: به دلیل نظارت هــاى نهادهاى 
ذیربط مانند سازمان استاندارد، مرکز تحقیق و پژوهش،

 شماره گذارى موتورهاى وارداتى با آالینده باال امکانپذیر 
نیست لذا باید روى سوخت هاى وســایل نقلیه تمرکز 

بیشترى صورت گیرد.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت در 
ارتباط با واردات موتورسیکلت هاى برقى، افزود: برخى 
واردات به کشور انجام شــده اما همانطور که در گذشته 
گفته شــده این واردات بدون هیچگونــه هماهنگى با 
اتحادیه تعمیرکاران موتورسیکلت انجام شده اما با توجه 

به اینکه سرمایه ملى در حال هدر رفتن است طرح هاى 
مختلفى براى ساماندهى این موتورها انجام شده است.

حال باید منتظــر ماند و دیــد مصوبه مجلــس تا چه 
حد اجرایى خواهد شــد و آیا تغییــرى در روند واردات 
موتورســیکلت ها با آالینده باال ایجاد خواهد شــد و یا 
همانند گذشته موتورسیکلت هاى درجه 3 چینى و هندى 

در خیابان هاى شهر تردد خواهند کرد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه کاهش تقاضا 
در بازار طال و سکه تأثیرى روى قیمت ها نداشته، گفت: 
قیمت طال و سکه با توجه به کاهش تقاضا در بازار روند 
صعودى به خود گرفته و دلیل آن افزایش قیمت طال در 

بازارهاى جهانى عنون شده است.
 با افزایش قیمت جهانى طال در روزهاى اخیر قیمت طال 
در بازارهاى داخلى نیز با افزایش نسبى روبه رو شد و این 
روند صعودى درحالى ادامه داشت که در روزهاى پس از 

نوروز تقاضا براى خرید انواع سکه با کاهش همراه بود.
در همین راستا رئیس اتحادیه طال و جواهر در رابطه با 
وضعیت بازار طال در سطح جهانى و بازار داخلى اظهار 
داشت: در هفته گذشته قیمت طال در بازارهاى جهانى 
با رشد همراه بوده و این روند صعودى روى قیمت طال و 

سکه در بازار داخلى تأثیرگذار بوده است.
 محمد کشتى آراى افزود: با وجود اینکه انتظار مى رفت 
قیمت طال به ویژه انواع ســکه در بازار با اتمام نوروز و 
کاهش تقاضا روند نزولى به خود بگیرد اما افزایش قیمت 
جهانى طال باعث رشد قیمت طال و سکه در بازار داخلى 

شده است.

رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیــان کاهش تقاضا در 
بازار طال و سکه خاطرنشــان کرد: با اینکه خرید انواع 
ســکه و طال در بازار داخلى کاهش چشمگیرى داشته 
اما افزایش قیمت طال در بازارهاى جهانى مانع کاهش 
قیمت طال شده است.کشتى آراى در توضیح پیش بینى 
قیمت طال و ســکه در هفتــه جارى اظهار داشــت: 
پیش بینى مى شــود تقاضا براى خرید انواع سکه و طال 
در بازار داخلى با رکود همراه باشــد و قیمت انواع سکه 
با قیمت منطقى آن در روزهاى آینــده تفاوت چندانى

 نداشته باشد.

واردات موتورسیکلت درجه 3 ادامه مى یابد؟

قیمت منطقى تخم مرغ کاهش تقاضا، قیمت طال را کم نکرد
چقدر است؟

هجوم مردم به بار پرتقال یک وانت!

,,

روز سه شنبه(15 
فروردین) با 
رأى نمایندگان 
مجلس،شماره گذارى 
وسایل نقلیه موتورى 
داراى آالیندگى باال 
ممنوع شد که طى این 
مصوبه پیش فروش یا 
فروش اینگونه وسایل 
نقلیه موتورى ممنوع  
اعالم شده است

شــهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 3240 مورخ 
95/12/28 شوراى اسالمى شــهر آران و بیدگل نسبت به فروش قطعه زمین 
شماره 10 به متراژ حدوداً 751 مترمربع واقع در شهرك صنعتى هالل- بلوار 36 
مترى عدالت شرقى طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 675/900/000 ریال اقدام 
نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 
مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم 
این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهى 
به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیســیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

مى باشد) 

آگهى مزایده (مرحله اول)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل  

نوبت اول

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 3239 مورخ 
95/12/28 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش یکدستگاه 
مینى لودر HP -781 65 به شماره شاسى 757810029 مدل 1385 از طریق 
مزایده به مبلغ 480/000/000 ریال اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط 
دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده 
حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى 
آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده 

مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

  آگهى مزایده (مرحله اول)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل  

نوبت اول
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مرتضى رمضانى راد
سروش صحت از جمله هنرمندانى است که به شدت مورد 
عالقه هواداران باشگاه سپاهان است و خیلى او را دوست 
دارند. صحبت هاى جالب توجه او در برنامه 90 در حمایت 
از سپاهان او را بیش از هر زمانى در اصفهان و بین هواداران 
فوتبال این شــهر محبوب کرد تا از او بــه عنوان یکى از  
هواداران و سفیران هنرى باشگاه سپاهان یاد شود.  او  حدود 
دو سال پیش هم در یکى از همایش هاى بزرگ هوادارى 
سپاهان که در آستانه نوروز با عنوان «یار سپاهانى» برگزار 
شد، مورد تقدیر و تجلیل این باشگاه و البته تشویق یکپارچه 

و مثال زدنى هواداران قرار گرفت.
گفتگوى نیمه فوتبالى نصف جهان با سروش صحت را 

از دست ندهید.

سروش خان! آن شعار معروف هواداران 
سپاهان در مورد خودتان را شنیده اید؟

 هواداران سپاهان خیلى به من لطف دارند، اما شما مشخصًا 
کدام شعار را مى گویید؟

همان شعار «سپاهانى و با غیرت، عشق ما 
سروش صحت» که هم در مراسم تقدیرتان و 
هم در چند برنامه دیگر برایتان سر دادند. در 
فضاى مجازى هم برایتان بارها این شعار را 

نوشته اند.
بله! بله! هواداران سپاهان خیلى به من لطف دارند و همیشه 
محبتشان را ابراز مى کنند و البته باید بدانند که دل به دل راه 
دارد و من هم بى اندازه به آنها عالقه دارم. هواداران سپاهان 
بهترین  هواداران هستند و باید قدر آنها را دانست. هم این 
شعار و هم یکى دو شعار دیگر بوده که محبت داشتند و براى 

من به کار برده اند.

شما چى شد که سپاهانى شدید؟
باالخره وقتى که در اســتان اصفهان زاده شده باشم و در 
شهر اصفهان هم بزرگ شــده باشم منطق مى گوید که 
سپاهانى باشم. ضمن اینکه تیم زادگاه ما هم تیم قدرتمندى 
بوده و غیر از دو سال اخیر که حســابى ناراحتمان کرده،  
قهرمانى هاى زیادى را به دست آورده است. با این شرایط 
به نظر شما منطقى است که من طرفدار تیم دیگرى باشم. 
البته من در بحث هوادارى  فوتبال یک ویژگى منفى دارم 

که امیدوارم بتوانم آن را اصالح کنم.

چه ویژگى؟
اینکه وقتى تیم محبوبم چند سال نتواند قهرمان شود و 
از موفقیت فاصله بگیرد، احساساتم نسبت به آن کمرنگ 

مى شود.

ُخب این یک  روحیه حرفه اى هوادارى در 
فوتبال نیست. اگر اینجورى باشد در دنیا  دیگر 
هوادارى براى تیم هایى که تا سال هاى سال 

جام نمى آوردند باقى نمى ماند.
بله! حق با شماســت. البته خودم هم عــرض کردم که 
یک خصیصه و ویژگى منفى اســت و باید اصالح شود. 
البته در مورد ســپاهان این اخالق را خیلى کم داشته ام. 
فقط شــاید این دو ســالى که نتایج خوبى نمى گرفت 
پیگیرى هایم نسبت به بازى ها کمتر مى شد و گرنه همه 

بدانند که همیشه سپاهانى بوده و خواهم ماند. 

در فوتبال بین الملل هم شنیده ام که شما 
اخالق عجیب و غریبى داریــد. مثًال هم رئال 

مادرید را دوست دارید هم بارسا را !
بله متأسفانه! یک وقت هایى دلم با رئال است و زمانى هم 
دوست دارم بارســا ببرد. یا بازیکنانى در دو تیم را دوست 
دارم که باعث مى شــود براى حمایــت از هر کدام مردد 

باشــم. روحیاتم براى حمایت از تیم هاى خارجى فاجعه 
انگیز است.

در یکى از گفتگوهایى که با دوربین 90 در 
مورد دربى تهران داشتید گفته بودید که دوست 

دارید سپاهان برنده دربى تهران باشد.
بله. خبرنگار از من پرسید که کدام تیم برنده مى شود و با 
توجه به اینکه من نه پرسپولیسى ام و نه  استقاللى، جواب 
دادم سپاهان. امیدوارم کًال هر نتیجه اى که در هر دیدارى 

رخ مى دهد در نهایت به نفع سپاهان باشد!

در مــورد اینکه گفتید با توجــه به اینکه 
زادگاهتان اصفهان بوده طبیعى است که حامى 
و هوادار ســپاهان باشــید، این یک حرف 
منطقى و حرفه اى است اما در برخى شهرها از 
جمله اصفهــان خودمــان هنوز هســتند 
همشهریانى که طرفدار استقالل یا پرسپولیس 

باشند، سخنتان با آنها چیست؟
به آنها مى گویم که هر چه زودتر سپاهانى شوند!(مى خندد) 
ُخب به هر حال من نمى دانم استدالل آنها چیست، اما فکر 
مى کنم تعداد این  افراد در ســال هاى اخیر به ویژه در این 
15 سالى که سپاهان به پر افتخارترین تیم  فوتبال ایران 
تبدیل شده به حداقل رسیده و کم و کمتر مى شود. به عنوان 
مثال وقتى در چند سال گذشته مثًال ده سال پیش سپاهان 
با استقالل یا پرســپولیس بازى داشــت تعداد هواداران 
تیم هاى تهرانى در اصفهان زیاد بــود و بعضاً تعداد قابل 
توجهى از ســکوهاى ورزشــگاهى که در اصفهان بود را 
به خود اختصاص مى دادند، اما مثــًال دیدار چند ماه پیش 
سپاهان- استقالل در ورزشگاه نقش جهان را اگر دیده باشید 
که حتماً دیده اید، اکثریت سکوهاى ورزشگاه زردرنگ بود و 
فقط تعداد کمى از هواداران استقالل در ورزشگاه بودند و این 

حکایت از محبوبیت زیاد سپاهان در اصفهان دارد.

ســروش خان! رابطه تان بــا هواداران 
استقالل و پرسپولیس چطور است؟ به هر حال 
شما سال هاست که در تهران  سکونت دارید و 
فعالیت تان در این شهر متمرکز است و بیشتر 
ارتباطتان هم با تهرانى هایى بوده که طرفدار 

این دو تیم هستند.
روابط بسیار خوبى بین من و آنها جریان دارد. البته تا چند 
سال پیش نمى دانستند که من سپاهانى هستم. اما در چند 
برنامه تلویزیونى که من اعالم کردم که طرفدار سپاهان 
هستم این موضوع براى آنها روشن شد. اگر در برخوردم 
با مردم بحث هاى فوتبالى پیش بیاید  آنها براى ما کرى 
مى خوانند و من هم در حد توان کرى مى خوانم. البته من 
در کرى خوانى اصًال حرفه اى و توانا نیستم ولى نکته اى 
که اهمیت دارد این است که در این بحث ها احترام کامل 
بین ما در جریان است و حسابى هواى همدیگر را داریم. 
مثًال هواداران پرسپولیس مى گویند که آقاى صحت بیا 
پرسپولیسى بشو  و من هم پاســخ مى دهم که تیم شما 
خیلى خوب است، ولى من با اجازه شما سپاهانى هستم و 

سپاهانى خواهم ماند!

چه کرى خوانى هاى مثبت و پاستوریزه اى!
بله، البته غیر از بحث هاى فوتبالى در این سال ها مردم 
تهران خیلى نسبت به من لطف داشتند و همیشه نسبت به 
کارها و برنامه هاى تولیدى ما واکنش هاى محبت آمیزى 
داشته اند و در برخوردهایى که در سطح شهر با آنها دارم مرا 
شرمنده خود مى کنند این را هم بگویم که درست است که 
من طرفدار سپاهان هستم اما احترام زیادى براى هواداران 
تراکتورسازى، پرسپولیس و استقالل و سایر تیم ها قائلم. 
حس هوادارى نباید باعث شــود که احترام به یکدیگر را 
فراموش کنیم.راستى یک ســئوال هم من از شما داشته 

باشم. از محرم نویدکیا چه خبر؟ از ایشان خبر دارید؟

 بله، محرم فعالً از فوتبال دور است و گفته 
مى شود که شاید به دوره هاى مربیگرى برود و 

در آینده به کادر فنى سپاهان اضافه شود.
اگر ایشان را دیدید سالم مرا به او برسانید. محرم یکى از 
بازیکنانى بوده که من او را خیلى دوستش دارم  و در همه 

ابعاد یک الگوى نمونه بوده و هست. او فوق العاده است!

ظاهراً قــرار بود که محرم در ســریال 
«شمعدونى» شــما که  پخش شــد و مورد 
استقبال هم قرار گرفت، نقش آفرینى کند که 

در نهایت این اتفاق نیافتاد.
بله ما مایل بودیم که این اتفاق بیافتد و حضور محرم را در 
قسمتى از سریالمان داشــته باشیم که البته ایشان خیلى 
مؤدبانه و محترمانه خواهش کرد که اگر اجازه بدهید حضور 
نداشته باشم و  بلد نیستم این کار را انجام دهم. حاال شاید در 
آینده شرایطى پیش بیاید که  محرم اگر قبول کند در یکى 

از سریال هاى ما حاضر شود و بازیگرى را هم تجربه کند.

سروش خان! نتایج سپاهان در دو سال 
اخیر قطعاً باعث ناراحتى شما شده است. شما 

هم البته روحیه تان لطیف است!

100در صد همینطور اســت. مخصوصاً با آن روحیه اى 
که من گفتم که دوست دارم تیم محبوبم همیشه ببرد و 
موفق باشد، نتایج دو سال  گذشته واقعاً ناراحت کننده بود 
و من از همه دست اندرکاران باشگاه خواهش مى کنم که 
همه توان خود را به کار گیرند تا تیم محبوب ما به روزهاى 
خوب خود بازگردد و باز هم با جام هاى قهرمانى هواداران 

را خوشحال کند.

فکر مى کنم این خواســته شما در حال 
تحقق است و مدیران باشگاه با آوردن «زالتکو 
کرانچار» درصدد هســتندتا سپاهان از فصل 

آینده چهره یک مدعى را به خود بگیرد.
امیدوارم که همینطور شود. راستى من یک خوش آمد ویژه 
هم به آقاى زالتکو کرانچار بگویم و  خیلى خوشحالم که 
وى به عنوان یک مربى موفق و جنتلمن به سپاهان بازگشته 
است. اصًال آن زمانى که از سپاهان رفت به نظرم نباید آن 
اتفاق مى افتاد و باشگاه نباید این مربى را از دست مى داد. 
حاال که بازگشته باید حسابى حمایت شود و با فرصت کافى، 

دوباره زمینه موفقیت او و سپاهان فراهم شود. 

یادم مى آید در مراسم تجلیلى که باشگاه 
سپاهان براى شــما در اصفهان برگزار کرد، 
زالتکو کرانچار هم حضور داشت و در صحبتى 
کــه در آن برنامه داشــت اعــالم کرد که 
سریال هاى شما را مى بیند و حسابى هم شما را 

دوست دارد.
بلــه ، آقــاى کرانچــار و محــرم نویدکیــا و ســایر 

دوســتان ســپاهانى و هوادارانــى که در ســالن بودند 
در آن برنامــه حســابى بــراى بنــده ســنگ تمــام 
گذاشــتند. آقــاى کرانچار گفــت که ســریال هاى 
مرا مى بیند که این باعث خوشحالى من و همکارانم شد. 

کًال بگویم که این مربى، یک انسان فوق العاده است.

سروش خان! شما در برخى گفتگوها و یا 
دست نوشته هایتان آنقدر زیبا مى نویسید  و 
حرف مى زنید که  حس خاصى به مخاطب ارائه 
مى دهید. دلمان مى خواهد که از آن جمالت زیبا 
براى ما هم بگویید. جمالتى در وصف زندگى، 

دوستى و  خیلى چیزهاى خوب دیگر...
شما بخاطر لطف بیش از حدى که به من دارید در این زمینه 
اغراق مى کنید.  همه ما عمر محدودي داریم و در این زمان 
محدود فرصت نمی کنیم آنقدر که باید به خودمان خوش 
بگذرانیم، کلی چیز براي خوشگذرانی در این دنیا هست 
که آدم حتی نمی رسد سراغ آنها برود. شاید به همین خاطر 
است که باید قدر لحظه هایی که زندگی می کنیم را بیشتر 
بدانیم و بنا را روي لذت بردن بگذاریم. گاهی با خودم فکر 
می کنم چه کتاب هاي زیادي هستند که ما فرصت خواندن 
آنها را پیدا نمی کنیم و مکان هایى که مجالی براي سر زدن 
به آنها نداریم. به همین خاطر بهتر اســت تا می توانیم از 
لحظه لحظه زندگی به نفع لذت بردن بهره ببریم و خوش 
بگذرانیم. به نظرم البه الي این همه بدبختی و مشکالتی 

که در زندگی وجــود دارد هم می توان خوشــبخت بود.
یک موضوع دیگر که دوســت دارم در این گفتگو بگویم 
این است که اگر از من بپرســید بزرگ ترین گنجینه هر 
انسان چیست، بی تردید می گویم دوستی، چون دوستی 
باارزش ترین چیزي است که هر فردي در زندگی اش دارد. 
شاید بسیاري از ما به اهمیت دوستی فکر نکنیم اما واقعیت 
این است که شــما وقتی با فردي دوست می شوید و با او 
ارتباط عمیقی پیدا می کنید این عالقه و احترامی که بین 
شما وجود دارد روي هیچی است یعنی شما بدون داشتن 
هیچ نسبتی یا شرایط کاري و منافع مشترك کنار هم قرار 
می گیرید و صرفاً می خواهید از کنار هم بودن لذت ببرید 
چنین نکته مهمی را نمی توان نادیده گرفت و نسبت به آن 

بی تفاوت بود.

 ممنون جناب صحت بخاطر  این گفتگو، 
حرف هاى پایانى تان را بشنویم

ممنون از شما، ُخب گفتگوى ما بیشتر فوتبالى بود و  شاید 
صحبت هاى پایانى هم بهتر است که فوتبالى باشد. من 
یک بار دیگر خوشــحالى خودم را از بابت بازگشت آقاى 
کرانچار اعالم  مى کنم و امیدوارم که فصل آینده دوباره 
سپاهان مدعى شــود و جام قهرمانى را از آن خود نماید. 
هواداران هم که نقش بزرگى در قهرمانى هاى سال هاى 
اخیر داشتند حســابى هواى تیم و کرانچار و بازیکنان را 

داشته باشند و مثل همیشه جانانه و عالى حمایت کنند. 

خرید خارجى، ممنوع!
فهرسـت باشـگاه هاى محـروم از نقـل و انتقاالت 
بین المللى مشـخص شـد و هر دو باشـگاه سرخابى 
پایتخت در کنار تراکتورسازى و سپاهان، مهمترین 
آنها هستند. پس از افزایش پرونده بدهکارى تیم هاى 
ایرانى به بازیکنـان خارجـى در کمیته هاى مختلف 
فیفا، چندى پیش کمیته تعیین وضعیت فدراسـیون 
فوتبـال طرحـى را بـراى جلوگیـرى از افزایش 
بدهکارى باشـگاه ها ارائه داد که بر اساس آن 
تیم هاى بدهـکار ایرانى بـه بازیکنان خارجى 
نمى تواننـد تـا بسـته شـدن پرونده هـاى این 
بازیکنان اقدام به جذب بازیکن یا مربى خارجى 

دیگرى کنند.
این طرح به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
رسـیده و الزم االجرا شده اسـت. طبق اعالم کمیته 
وضعیـت فدراسـیون فوتبـال، 14 تیـم ایرانى طبق 
وضعیت فعلى از هرگونه نقل و انتقال مربى یا بازیکن 

خارجى محروم خواهند بود.
البته باشـگاه سـپاهان حدود چند هفته قبل زالتکو 
کرانچـار را بـه عنوان سـرمربى تیـم خـود انتخاب 
کـرد که طبـق گفتـه کمیتـه وضعیـت فدراسـیون 
فوتبال این باشـگاه با بازیکن خارجى خود به توافق 
رسـیده و فیفا هم آن را تأیید کرده اما هنوز مختومه 
شـدن پرونده به دسـت فدراسـیون فوتبال نرسیده

 است.
تمامـى تیم هایى کـه پرونده هاى بدهـى در مراحل 
بررسى، صدور رأى و یا اجرا داشته باشند شامل این 
قانون مى شوند. البته باشگاه هاى ایرانى مى توانند در 
تابسـتان پیش رو با بازیکنان و مربیان خارجى فعلى 

خود تمدید قرارداد را انجام دهند.
با این شـرایط، پرسـپولیس که این فصـل بازیکنان 
خارجى خوبى نداشـته، فصل بعـد نمى تواند بازیکن 
جدیدى بخرد اما تمدید قرارداد رادوشوویچ یا برانکو 
براى آنها منعى نخواهد داشت. استقالل هم مى تواند  
قرار داد پادوانى، رابسون و مگویان را تمدید کند اما 
پرونده حضور یـک مربى خارجـى در این باشـگاه، 
تا مـدت نامعلومى بسـته خواهـد شـد و منصوریان 
بـا خیـال راحت تـرى مى توانـد بـه کارش ادامـه 

دهد.

کى روش در فوتسال
محبوبیتى که کارلوس کى روش در ایران پیدا کرده 
فقط مربـوط به اهالـى فوتبـال نیسـت. االن اهالى 
فوتسال هم کى روش را دوست دارند و به طرز تفکر 
و برنامه هاى او اعتقاد پیدا کرده اند. وحید شمسـایى 
چهره شـاخص فوتسـال ایران و جهـان در این باره 
گفته اسـت:  «اگر بتوانیم حـرف کارلوس کى روش 
سـرمربى تیم ملى فوتبال را در فوتسـال الگو کنیم، 
موفق خواهیم شد. کى روش مى گفت زمانى اگر یک 
بازیکن تیم ملـى فوتبال غایب بود، تـن و بدن همه 
مى لرزید ولى حاال اگر ده بازیکن تیم ملى هم نباشند، 
چیزى نمى شود. ما باید در فوتسال هم راه کى روش 
را برویم. اهمیت بازى هاى تدارکاتى و دوستانه هم 
در همین است. باید بتوانیم با تلفیق بازیکنان جوان و 

باتجربه، براى آینده پشتوانه سازى کنیم.» 

ادامه ماجراهاى شکارى
سرمربى تیم ملى جوانان ایران گفت: تیم ملى جوانان 
حسـاب ویژه اى روى رضا شـکارى کرده است. اما 
حضور شـکارى منوط به این اسـت که مشکلش را 

باشگاه ذوب آهن حل کند.
امیر حسـین پیروانـى دربـاره حضور رضا شـکارى 
در اردوى تیـم ملـى جوانان، گفـت: ایـن بازیکن از 
بازیکنان اصلـى تیم ملى جوانان اسـت و بازى هاى 
بسیار تأثیر گذارى را در دور مقدماتى و انتخابى انجام 
داده و تیم ملـى جوانان حسـاب ویـژه اى روى این 
بازیکن دارد. اما حضور شـکارى منوط به این اسـت 
که مشکلش را باشگاه ذوب آهن حل کند. امیدوارم 
مدیرعامل ذوب آهـن که مدیرى موفق و ورزشـى 
اسـت، تصمیم مقتضـى را در این خصـوص بگیرد. 
قطعًا بـا درایتى که آذرى دارد، این مشـکل را به نفع 
فوتبال ملى حل مى کند و امیدوارم این مسـئله بین 
ذوب آهن و رضا شکارى ختم به خیر شود به نحوى 
که فوتبـال ملـى و کشـور در رده جوانـان لطمه اى 

نخورد.

تایم اوت

على اکبر طاهرى سرپرســت باشگاه پرسپولیس اعالم 
کرده کســر 6 امتیاز از تیم پرســپولیس صحت ندارد و 

تاکنون رأیى در این زمینه اعالم نشده است.
در تازه ترین اظهارنظر، روزنامه پیروزى که ارگان هوادارى 
تیم پرسپولیس است نوشته در صورت قطعى شدن کسر 
6 امتیاز از پرســپولیس، این تیم فصل آینده را با 6 امتیاز 
منفى آغاز خواهد کرد. این به این معنى است که رأى مورد 
اشاره در فصل جارى اعمال نخواهد شد. اما وقتى روزنامه 
پیروزى چنین خبرى منتشر مى کند یعنى کسر 6 امتیاز به 

احتمال زیاد قطعى خواهد شد.
چندى پیش بدهى هاى بین المللى پرســپولیس هشت 

میلیارد تومان برآورد شد و این عدد آنقدر از نگاه باشگاه 
سنگین است که براى پرداخت بدهى ها به مردم شماره 
حساب داد. پولى که از کمک مردمى تأمین شد کمتر از 
500 میلیون تومان بوده است. پیش تر هم از پرسپولیس 
بابت بدهى هاى خارجى، امتیاز کسر شده بود اما در همان 
فصل تیم با هدایت افشــین قطبى قهرمــان لیگ برتر 
شد.عمده بدهى تیم پرسپولیس به «مانوئل ژوزه» است 
که البته چندین برابر شده است. اخیراً باشگاه پرسپولیس 
تالش کرده تا با ارتباط با این مربى بدهى هایش را به طور 
قســطى پرداخت کند اما ژوزه  مى گوید طلبش را یکجا 

مى خواهد.

 دروازه بان ملى پوش ایران که بعد از ماه ها مصدومیت 
راهى لیگ سوئد شــده بود، بار دیگر دچار مصدومیت 

شد.
به نظر مى رسد مصدومیت دست بردار علیرضا حقیقى 
نیست و او که نیم فصل گذشته را به دلیل مصدومیت 
از دست داده بود این بار هم بدشانسى اش تکمیل شد.
 دروازه تیــم ملــى در جــام جهانــى برزیــل و جام 
ملت هاى آسیا در استرالیا که بعد از جدایى از ماریتیموى 
پرتغال به دلیل مصدومیت پیشــنهادات خوب خود از 
لیگ انگلیس و یونان را از دســت داده بود، در ژانویه 
راهى لیگ سوئد شــد و به تیم اسکیلســتویا پیوست 

اما این بار هــم مصدومیت قدیمى ران پا به ســراغ او 
آمد تا مجبور به ترك سوئد شــده و براى مداوا راهى 

مونیخ شود.
حقیقى سوئد را به مقصد مونیخ ترك خواهد کرد تا زیر 
نظر پزشک بایرن مونیخ عمل جراحى کند تا کامًال از 
این مصدومیت رهایى یابد. طبق اعالم کادرپزشــکى 
طول دوران بهبودى این دروازه بان دو ماه خواهد بود.
 این ســومین مصدومیــت پیاپــى حقیقــى از ناحیه 
ران پا بوده و به واســطه همین مســئله او این بار به 
دنبال عمل جراحى اســت تا کامًال از این مصدومیت

 قدیمى رهایى یابد. 

بدشانسى سریالى  
دروازه بان ملى پوش

   6 امتیاز منفى پرسپولیس 
در فصل آینده 
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ور است و گفته 
ربیگرى برود و 

ضافه شود.
نید. محرم یکى از 
ش دارم  و در همه 

فوق العاده است!

م درســریال 
ش شــد و مورد 
 آفرینى کند که 

 حضور محرم را در 
 البته ایشان خیلى 
 اجازه بدهید حضور 
 دهم. حاال شاید در 
قبول کند دریکى
را هم تجربه کند.
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ـاهـان با کرانچـــار ـ
دوباره مدعى مى شودد

گفتگوى فوتبالى نصف جهان با سروش صحتگفتگوى فوتبالى نصف جهان با سروش صحت

خارج شدن نام فرزاد حاتمى از فهرست و نیمکت  نشینى «لوسیانو ادینیو» صحنه 
نمایش در خط حمله تراکتورســازى در جریان دربى تبریز را کامًال در تسخیر 
مهدى شریفى قرار داد. ستاره جوان تراکتور بعد از مدت ها این فرصت را به دست 
آورد که مرد اول خط حمله تیمش باشد. مهدى تنها دقایقى بعد از شروع مسابقه 

سر مهارنشدنى، گل اول مسابقه را وارد دروازه حریف با یک ضربه 
کرد تا نشان بدهد که حریص درخشیدن در ترکیب تیم 
ژنرال است. از این مسابقه اما در نهایت، موقعیت ایده آل 
از دست رفته این بازیکن در نیمه دوم در ذهن هواداران 
تراکتور باقى ماند و گل زودهنگام شریفى، موجب برترى 
سرخپوشان تبریز نشد. مهدى شریفى از شروع فصل تا 
دربى تبریز، فقط ســه گل براى تراکتورسازى به ثمر 
رسانده اســت. حتى با وجود غیبت 11 هفته اى او در 
شــروع فصل، این آمار فاصله زیادى با استانداردهاى 

شریفى دارد.
قبل از پیوستن به تراکتورسازى براى شــروع دوران سربازى، شریفى یکى از 

استثنایى ترین مهاجمان فوتبال ایران بود. یک فوروارد فرصت طلب که هیچ 
توپى را به سادگى از دست نمى داد و با گل هاى تماشایى اش، هر هفته در خط 
حمله طالیى هاى اصفهان مى درخشید. او حتى زیر ذره بین چند باشگاه اروپایى 
نیز قرار گرفته بود و به نظر مى رسید با ادامه این روند درخشان، خیلى زود راهى 
فوتبال اروپا خواهد شد. شــریفى به عنوان یکى از آماده ترین ستاره هاى خط 
حمله لیگ برتر، به تیم ملى نیز دعوت شــده بود اما حضور اجبارى در فوتبال 
تبریز، همه چیز را براى این بازیکن تغییر داد. اولین لطمه مهمى که فوتبال او از 
سربازى خورد، ماجراى پرحاشیه پیوستن به تراکتور از سپاهان بود. او بر اساس 
قوانین نظامى باید در نیروى دریایى ارتش خدمت مى کرد و براى ملوان توپ 
مى زد اما تبریزى ها این بازیکن را به بهانه بازى با رقباى عربستانى در آسیا و لزوم 
تقویت خودشان به عنوان نماینده ایران، از چنگ ملوان درآوردند. مصدومیت 
سنگین، دومین ضربه دوران سربازى به شریفى بود اما به نظر مى رسید بیشتر 
از مصدومیت، او با مشکالتى دست و پنجه نرم مى کند که پیش تر براى همه 
بازیکن-سربازها  اتفاق افتاده است. مشکالتى که در ذهن او شکل گرفته اند و 
انگیزه و اشتیاقش را براى فوتبال بازى کردن کاهش داده اند. مهدى در سپاهان 

با توپ فوتبال هنرنمایى مى کرد اما در تراکتور، تبدیل به سربازى شد که شغلش 
فوتبال بازى کردن است و دیگر طراوت چندانى در بازى اش دیده نمى شود.

دور شدن از پیشنهادهاى اروپایى قبل از سپرى کردن سربازى، توقف آشکارى 
در روند فوتبال مهدى شریفى به وجود آورد. چند سال قبل از سربازى مهدى، 
سردار آزمون به کمک پیشنهاد روستوف توانســت از قانون سربازى فاصله 
بگیرد. این ستاره ملى پوش در اولین سفرها به ایران از روسیه همیشه با مشکل 
مشمولیت روبه رو بود اما از یکجایى به بعد، نظام وظیفه شرایط ویژه اى را براى 
این بازیکن درنظر گرفت تا او بدون دغدغه به درخشش در اروپا ادامه بدهد و 
دروازه بایرن مونیخ و اتلتیکومادرید را باز کند. بدون تردید اگر آزمون هم ناچار 
مى شد در اوج فوتبال با تراکتورسازى قرارداد ببندد و به ناچار در فوتبال ایران 

بماند، امروز خبرى از او در اروپا و حتى شاید تیم ملى نبود.
بازگشت به سپاهان، اولین گزینه پیش روى مهدى شریفى در تابستان خواهد 
بود. اوضاع در تبریز براى شریفى هرگز خوب پیش نرفت اما سپاهان، هنوز هم 
با آغوش باز پذیراى این مهاجم خواهد بود تا رؤیاى رســیدن به اروپا را براى 

مهدى، زنده نگه دارد.

خارج شدن نام فرزاد حاتمىا
نمایش در خط حمله تراکتو
مهدى شریفى قرار داد. ستار
آورد که مرد اول خط حمله ت

سربا یک ضربه 
کرد
ژنرا
ازدس
تراکت
سرخ
درب
رس
شــ
شریفى
قبل از پیوستن به تراکتورس

   در انتظار احیاى مهدى شریفى

رؤیاى اروپا از سپاهان محقق مى شود
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همــه در برابر خداوند فروتننــد، و در برابــر عظمت او ذلیل 
و خوارنــد. از قدرت و حکومت او به ســوى دیگــرى نمى توان 
گریخت که از سود و زیانش در امان ماند. همتایى ندارد تا با او 
برابرى کند، و او را همانندى نیست که شــبیه او باشد. اوست 

نابودکننده پدیده ها پس از آفرینش.
موال على (ع)

شهردارى نایین باستناد مصوبه سوم شماره 78/4/524 مورخ 95/11/10 شوراى محترم اسالمى شهر 
نایین در نظر دارد تعداد یک واحد آپارتمان واقع در مجتمع مسکونى آسمان به آدرس خیابان آزادگان- 
نبش بن  بست یاس را با قیمت پایه کارشناسى و با مشخصات جدول و پالن تفکیکى و کروکى محل که به 

پیوست مى باشد را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم مى توانند تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 96/01/30 با تکمیل اسناد 
مزایده و مدارك مورد نیاز به انضمام یک فقره فیش واریزى نقدى به مبلغ 42/000/000 ریال به حساب 
0105850675005 شهردارى نزد بانک ملى نایین به عنوان سپرده شــرکت در مزایده را در دو پاکت 
جداگانه سربسته الك و مهر شده (در پاکت الف فیش واریز نقدى سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد 
قیمت، فتوکپى شناسنامه، کارت ملى و دیگر اسناد مزایده) به دفتر حراست شهردارى نایین تحویل و 

رسید دریافت دارند.    
شرایط مزایده: 

1- متقاضى موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادى قیمت به دبیرخانه 
شهردارى مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز 
بهاى زمین اقدام نماید. عدم واریز در مهلت تعیین شده انصراف در خرید تلقى شده و در این صورت سپرده 

تودیعى متقاضى به نفع شهردارى ضبط و متقاضى هیچگونه ادعایى نخواهد داشت. 
2- کلیه هزینه هاى نقل و انتقال سند و چاپ آگهى در روزنامه و سایر هزینه هاى مرتبط با موضوع برعهده 

برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادى بایستى به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادى، ناخوانا 

و مخدوش بودن به درخواست متقاضى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر از وضعیت زمین مى توانند به امور 

عمرانى و شهرسازى شهردارى مراجعه نمایند. 
5- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، امضاء نموده و به 

مزایده گزار تسلیم نماید. 
6- متقاضیان بایستى کپى شناسنامه و کارت ملى خود را ضمیمه درخواست در پاکت (ب) ارائه نمایند و 
همچنین اشخاص حقوقى باید کپى آگهى هاى تاسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز 

پیشنهاد دهنده براى اسناد مالى و تعهدآور و گواهى کد اقتصادى نیز ضمیمه نمایند. 
7- سپرده  نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذارى با برنده مسترد نخواهد 

شد. 
8- پاکت هاى پیشنهادى قیمت داده شده رأس ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 در محل 
شهردارى نایین با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز خواهد شــد و حضور متقاضى در جلسه آزاد 

مى باشد.

آگهى مزایده فروش یک واحد آپارتمان
 (نوبت سوم)

اردشیر عسگرى سوادجانى- شهردار نایین

چاپ اول
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اگر قرار باشد سینماى ایران در پایان اکران دوم نوروزى، 
صرفًا با همان فیلم هاى ســرگروه هاى اصلى با ســال 
گذشته مقایسه شود، با احتساب 20 درصد افزایش قیمت 
بلیت، فروش سینماى ایران در انتهاى اکران دوم نوروزى، 

باید به 60 میلیارد تومان فزون تر رسیده باشد.
با وجود با عدم دستیابى به میزان فروش در اکران نوروزى، 
اکران برخى فیلم هاى اجتماعى به محض از دست رفتن 
کف فروش در سینماهاى سرگروه پایان خواهد یافت و 
شمارى از فیلم هایى که گمان مى رود، بتوانند گیشه را در 
اکران دوم نوروزى نجات دهند، به نمایش درخواهند آمد 
که سرآمد آنها، «نهنگ عنبر، سلکشن رویا» بود؛ فیلمى 
که طبیعتًا باید در نوروز اکران مى شــد، ولى در اشتباهى 

فاحش، از این نوبت اکران کنار گذاشته شده بود.
به گزارش «تابناك»؛ پس از فــروش اندك فیلم هاى 
«آباجان» و «یک روز بخصوص» که به دلیل زمان بندى 
اشتباه مسئوالن در اکران این فیلم ها رخ داد، احتماًال این 
فیلم ها نخســتین قربانیان چینش اشتباه اکران نوروزى 
خواهند بود و در هفته هاى پیش روى با از دســت رفتن 
کف فروش این فیلم هاى ســینمایى، از اکران عمومى 
کنار گذاشته مى شــوند تا بدین ترتیب اشتباه در چینش 
فیلم هاى نوروزى با قربانى شدن این فیلم هاى سینمایى، 

جبران شود.
«نهنگ عنبر، سلکشن رویا» اصلى ترین امید اکران دوم 
نوروزى است که انتظار مى رود، فروش اندك در اکران 
نخست نوروزى را جبران کند. قسمت اول «نهنگ عنبر» 
که با تحریم حوزه هنرى در شمار محدودى از سینماها در 
اردیبهشت 1394 اکران شد، بیش از هفت میلیارد تومان 
فروش داشت و به پدیده سال تبدیل شد و با همین نسبت، 
تصور مى شــد که در صورت اکران نوروزى قسمت دوم 
این سریال، شاهد فروش دست کم 20 میلیارد تومانى این 

فیلم سینمایىـ  تا پایان زمان اکرانـ  باشیم.
«نهنگ عنبر، سلکشــن رویا» در ادامه «نهنگ عنبر»، 
با بازى محورى رضا عطــاران و مهناز افشــار روایتى 
نوستالژیک از دوران دهه هاى پنجاه و شصت و گروهى از 
جوانان آن دوران و خط قرمزهاى آن دوران است. «نهنگ 
عنبر» در حالى به برخــى از خط قرمزها نظیر ممنوعیت 

ویدیو اشاره کرده بود و احتماًال در قسمت دوم نیز اشاره 
مى کند که پایه گذار این ممنوعیــت ها، محمدمهدى 
حیدریان رئیس کنونى سازمان سینمایى است. حیدریان 
در آخرین گفت و گوهایش نیز از این ممنوعیت ها در آن 
دوران به شــدت دفاع و این ممنوعیت ها را در راستاى 

حمایت از سینماى ایران قلمداد کرده است!
با این حال به نظر نمى رســد قرار گرفتــن این فیلم در 
اکران دوم نوروزى نیز تأثیر چنــدان عمیقى در میزان 
فروش این فیلم داشته باشــد و انتظار مى رود تازه ترین 
اثر ســامان مقدم که قرار اســت در گروه قدس اکران 
شود، دســت کم 15 میلیارد تومان فروش داشته باشد و 
بعید نیست، بتواند رکورد فروشنده را در گیشه بزند و به

پرفروش ترین فیلم سینمایى تبدیل شد. البته باید دید چه 
میزان از این فیلم سینمایى جان سالم به در برده و از زیر دست 
ســازمان ســینمایى خارج شــده و در نهایت مجوز اکران

 مى گیرند.
در صورتى کــه ترکیب فیلم هاى اکــران دوم نوروزى 
با خطاى فاحشــى نظیر آنچه در اکران نخست رخ داد، 
همراه نشود و فیلم هاى اجتماعى کم مایه در این اکران 

قرار نگیرد، مى توان امیــدوار بود که در پایان اکران دوم 
نوروزى، رقم فروش سینماى ایران به سطح مورد انتظار 

برسد؛ اما اگر قرار باشــد کل بار سینماى ایران در اکران 
دوم بر دوش فروش «نهنگ عنبر، سلکشن رویا» باشد، 

اوضاع چندان مطلوب نخواهد بود.

فروش ســینماى ایران در اکران نخست نوروزى سال 
1395 حدود 48,5 میلیارد و در اکران دوم نوروزى حدود 
7/5 میلیارد بوده که مجموعًا حــدود 56 میلیارد تومان 
فروش داشــته و این رقم نیز منهاى اکــران فیلم ها در 
گروه آزاد و ســینماى هنروتجربه اســت. اگر قرار باشد 
سینماى ایران در پایان اکران دوم نوروزى صرفاً با همان 
فیلم هاى ســرگروه هاى اصلى با سال گذشته مقایسه 
شود، با احتساب 20 درصد افزایش قیمت بلیت، فروش 
سینماى ایران در انتهاى اکران دوم نوروزى باید به 60 

میلیارد تومان فزون تر رسیده باشد.
بنابراین، انتظار مى رود در کنار «نهنگ عنبر»، فیلم هاى 
دیگرى نیز بــا ظرفیت فروش باال اکران شــود و بدین 
ترتیب، خطاى رخ داده در اکران نخست نوروزى با فروش 
باال در اکران دوم سال جبران شــود. باید دید مجموعه 
تصمیم گیران فعال در حوزه اکران مى توانند شــرایط 
مطلوب سال گذشته را تکرار کنند، یا در سال انتخابات، 
حواشى بر متن تأثیر مى گذارد و سینما را نیز تحت الشعاع 

قرار مى دهد!

مجموعه تلویزیونى «روزهــاى بهتر» به تهیه کنندگى 
احمد زالى از امروز شــنبه 19 فروردین بــه روى آنتن 

مى رود.
به گزارش روابط عمومى شــبکه یک، با توجه به اتمام 
سریال نوروزى على البدل، مجموعه اپیزودیک روزهاى 

بهتر از شنبه پخش خواهد شد.
این سریال در شــش قصه پنج قسمتى و در مجموع 30 
قسمت در حال تولید اســت و قرار است از 19 فروردین 

قصه اول این مجموعه با نام «گذر از مه» پخش شود.
کارگردان این اپیــزود، حمیدرضا لوافى اســت که در 
پنج قســمت 45 دقیقه اى آماده نمایش است. سریال 
«روزهاى بهتر» حاوى موضوعات متنوع اجتماعى است 
که هر هفته داستان یک مجموعه پنج قسمتى آغاز و به 

سرانجام مى رسد.
علیرضا افتخارى خواننده تیتراژ این ســریال است که 
قطعه دل دیوونه را با شعرى از عبدالجبار کاکایى خوانده 
است. گذر از مه از شنبه تا چهارشــنبه ساعت 22:20 از 

شبکه یک به روى آنتن خواهد رفت.
در خالصه داستان قصه «گذر از مه» آمده است: اسفندیار، 
نوجوان روستایى است که رویاى بدست آوردن شهرت 
و ثروت از راه فوتبالیست شــدن را در سر دارد. او در این 
راه تالش فراوانى مى کند تا بدین وسیله به مادرش که 
سال هاســت به تنهایى بار زندگى را بر دوش مى کشد، 
کمک کند... آزیتــا حاجیان، پرویز فالحــى پور، رحیم 
نوروزى، مریم خدارحمى، مجیدپتکــى، محمد نورى 
و میالد حســین پور از بازیگران اصلى قصه گذر از مه 

هستند.

محمود فرشچیان که شاید مشــهورترین کار هنرى اش 
تابلوى ماندگار «عصر عاشــورا» اســت، درباره این اثر و 

چگونگى خلق آن و روضه متفاوتش توضیحاتى ارائه کرد.
 به گزارش جام جم آنالین ، این اســتاد بزرگ هنر ایران با 
ســخنرانى بصورت ویدئو کنفرانس در نشست نگاره هاى 
مینیاتور شرکت کرد و درباره زندگى شخصى خود در ایران 
و همچنین مسیر رشــد خود توضیحاتى ارائه داد و در ادامه 
چگونگى خلق یک اثر را وابسته به نیرویى ماوراى خواست 
و فکر بشر دانست که بشر را وادار مى کند یک اثر را به وجود 
آورد. او با اشاره به ماجراى خلق خیال انگیز و غم انگیز «عصر 
عاشورا» اظهار داشت: عصر عاشورا بود، مادرم از من خواست 
تا به مجلس روضه بروم و ســؤال کرد که چرا روز عاشورا 
مشغول کار هستى؟ ناگهان فکرى به ذهنم آمد بدون اینکه 
قبل از آن ارائه اى داشته باشم و یا حتى اراده ایى.. گفتم مادر 
من به اتاق کار مى روم و براى خود روضه ایى مى خوانم. به 
امید اینکه مقبول قرار گیرد و بعد بدون هیچ طرح و فکر اولیه 
و با قلم زنى به سرعت طرح عصر عاشورا را به تصویر کشیدم. 
گویا عنایت غیبى بود.فرشــچیان همچنین پیرامون دوره 
نوجوانى خود در اصفهان و نحوه آموزش خود عنوان کرد: 
هنر در ذهن مردم اصفهان با دیدن نقوش و کاشى کارى ها 

نقش مى بندد و من هم از این قاعده مستثنى نبودم.
او، نیت و خواست افراد را مهمترین بخش کار هنرى برشمرد 
و گفت: درباره امور مذهبى و احیا آن مانند کارهاى صورت 
گرفته اینجانب و دیگران مانند ساخت ضریح و ... باید بگویم 
که کاشى کارى ها، فرش ها و... اینها باید فقط و فقط مسیرى 
براى نزدیک شدن انسان به خدا باشد. در غیر اینصورت فلز و 

چوب به نوع خود قابل ستایش و تحسین نیستند.

پایان زودهنگام اکران اول براى حفظ گیشه؛

«نهنگ عنبر» اکران نوروزى را 
نجات مى دهد؟

 «روزهاى بهتر»، از امروز
 روى آنتن شبکه یک 

روایتى از روضه خوانى 
متفاوت فرشچیان

تهیه کننده سریال جدید کیانوش عیارى درباره ویژگى هاى این کار بیان کرد که اثرى اجتماعى است که اواخر اردیبهشت کلید مى خورد.
حسن آقاکریمى در گفتگو با مهر با اشاره به ساخت سریال «87 متر» که کیانوش عیارى کارگردانى اش را بر عهده دارد، گفت: کیانوش عیارى فیلمنامه سریال 

«87 متر» را با کلیاتش به نگارش درآورده است که کارى اجتماعى است.
وى با اشاره به داستان این سریال عنوان کرد: قصه «87 متر» ماجراى آپارتمانى است که به چندین خانواده فروخته شده و سریال طرح درگیرى هایى است که 

خانواده ها به بهانه چنین مشکلى با آنها مواجه مى شوند و از این حیث ممکن است رگه هایى از طنز تلخ هم در الیه هاى درونى کار داشته باشد.
آقاکریمى درباره لوکیشن هاى این سریال نیز تصریح کرد: هم اکنون در حال پیش تولید و تعیین لوکیشن هاى کار هستیم و مى توان گفت این سریال یکى 

از پرلوکیشن ترین آثار کیانوش عیارى است.  
تهیه کننده سریال جدید کیانوش عیارى درباره بازیگران نیز بیان کرد: مذاکراتى با بازیگرانى از جمله فرهاد آئیش، مهدى هاشمى، مهران رجبى و بازیگرانى 
که پیش از این کیانوش عیارى با آنها کار کرده انجام شده است که هنوز به قطعیت نرسیده چون زمان تصویربردارى حدود یک سال است و بازیگران باید 

آزاد باشند.
وى درباره زمان شروع کار عنوان کرد: امیدواریم این سریال را تا اواخر اردیبهشت ماه کلید بزنیم.

آقاکریمى در پایان درباره مذاکرات معاونت سیما با کیانوش عیارى تصریح کرد: آقاى میرباقرى تعامل خوبى در جلسات با عیارى داشته اند و قرار است 
این کار براى شبکه یک ساخته شود.

 سریال کیانوش عیارى به شبکه یک رسید

ت

ت

ى فیلمنامه سریال

ى هایى است که 
.

ن سریال یکى 

ى و بازیگرانى 
یگران باید 

قرار است 

محسن شریفیان مى گوید با مهدى طارمى، حسین ماهینى و پیمان رجبى براى دیدن یک موسیقى محفلى 
مهمان بودند و در آخر برنامه او ساز به دست گرفت و بچه ها شروع به خواندن کردند.

به گزارش  خبرآنالین، در فیلم چند ثانیه اى که محسن شریفیان، خواننده و سرپرست گروه موسیقى لیان 
در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است، مهدى طارمى ستاره این روزهاى تیم ملى فوتبال و باشگاه 

پرسپولیس در کنار این نوازنده در شهر بوشهر، در حال خواندن دیده مى شود.
محسن شریفیان در مورد این اتفاق و سابقه آشنایى اش با مهدى طارمى گفت: «در بوشهر کسى با کسى 
غریبه نیست و همه با هم آشنا هستند. مهدى نه تنها با من که با همه مردمى که در کنارشان ایستاده و 
مى خواند، آشناست.»سرپرست گروه لیان افزود: «آن چه دیدید کنسرت نبود و همان طور که مشخص است 
ما بین مردم هستیم. من به اتفاق مهدى، حسین ماهینى و پیمان رجبى براى دیدن یک موسیقى محفلى 

مهمان بودیم در آخر برنامه من ساز به دست گرفتم و بچه ها شروع به خواندن کرد.»
شریفیان در مورد برنامه هاى آینده گروه لیان تصریح کرد: «در حال برنامه ریزى براى تور خارجى هستیم. 
جدا از آن قرار است شهریور در تاالر وحدت تهران کنسرت داشته باشیم که در حال صحبت در موردش 

هستیم.»

سیروس مقدم کارگردان سریال تلویزیونى «پایتخت» گفت: فصل پنجم سریال «پایتخت»  از ایران شروع 
مى شود و قرار است سه قسمت را در شمال کشور و در شیرگاه تصویربردارى کنیم.

وى ادامه داد: در سه قسمتى که در شمال کشور ساخته مى شود، پیش درآمدى بر دالیل و چگونگى رفتن 
خانواده معمولى به  خارج از کشور داریم.مقدم تصریح کرد: همچنین 4 قسمت را در خارج از کشور جلوى 

دوربین مى بریم و پس از آن به تهران بازگردیم و سپس به کیش یا قشم براى تصویربردارى مى رویم.
وى در ادامه صحبت هاى خود اظهار کرد: ما حدود 7 قسمت متن داریم که با این 7 قسمت شروع مى کنیم 
و سایر قسمت ها را نیز به مرور مى نویسیم.این کارگردان عرصه تلویزیون و سینما همچینن گفت: اساس 
«پایتخت» هیچگاه تغییر نمى کند و دلیل آن هم این است که ما یک «پایتخت» ثابتى داریم که در آن 
خانواده معمولى هربار دچارمشکالتى مى شوند که نوع این مشکالت با یکدیگر تفاوت دارد.وى توضیح 
داد: در واقع اساس کار ما همان اساس اولیه است اما در چگونگى پرداختن به خانواده مورد نظر و مشکالت 
و معضالتى که براى آنها پیش مى آید، باید بگویم که در فصل پنجم «پایتخت» با یک شوك جدید و 
اتفاق هایى حیرت آور رو به رو مى شویم.کارگردان سریال «پایتخت» ادامه داد: در فصل پنجم این مجموعه 

تلویزیونى افراد در موقعیت هاى بسیار جدیدترى قرار مى گیرند و تنش هاى زیادى در انتظار آنهاست.

ماجراى خوانندگى مهدى طارمى در بوشهر شوك سریال «پایتخت 5» به مخاطبان
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

مانیتور مفهومى قابل حمل 
L-Rod

جنب و جوش فراوان انســان امروزه باعث شده که 
دیزاینرها هم مرتبا در اندیشه تولید محصوالتى باشند 
که قابلیت حمل بیشترى داشته باشد. حاال یک مانیتور 
مفهومى به نام L-Rod با همین هدف دیزاین شده 
که با حداقل حاشیه و صفحه نمایش خمیده و اتصال 
از طریق کابل USB-C  (براى انتقال همزمان برق و 

دیتاى تصویرى) چنین هدفى را دنبال مى کند.
این مانیتور جذاب از کناره ها به لپ تاپ شما متصل 
مى شود. میتوانید دو مانیتور از این نوع را به لپ تاپ 
خود متصل کنید و عمال مجوعه دو بخش مانیتور و 
صفحه نمایش خود لپ تاپ شما باعث ایجاد تصویر 
بزرگى مى شود که بسیار خاص و چشم نواز و در عین 

حال کاربردى است. 
 Hyunsu Park دیزاین این مانیتور توط طراح صنعتى
در دانشگاه Kookmin کره جنوبى شکل گرفته که 
تمرکز اصلى آثارش تمرکز روى Ui/UX است. منتظر 

آثار خاص ترى از این دیزاینر در آینده باشید.

قدرتمندترین ویرایشگر 
ویدئو اندروید !

 CyberLink PowerDirector Video Editor

App قدرتمندترین و بهترین نرم افزار ویرایشــگر 

ویدئو براى اندروید اســت. این اپلیکیشــن راهى 
فوق العاده آســان و ســریع براى ویرایش و ایجاد 
فیلــم هاى خانگــى مى باشــد که با نــوآورى در 
فن آورى ویرایش ویدیو به زمان کار شــما سرعت 
خواهد بخشــید! تفاوت این نرم افزار با ســایر نرم 
افزار هاى مشابه در سادگى اســتفاده از آن است به 
صورتى که هر کاربر حتى مبتدى را قادر مى ســازد 
تا به صورت کامال حرفــه اى به ویرایش فیلم هاى 
خود بپردازند! ایــن برنامه کیفیتــى فراتر از HD را 
براى کاربران خود فراهم کــرده و تنها نرم افزارى 
 4K  اســت که قابلیت وارد و ایجاد کردن فیلم هاى
از جدیدترین دوربین هاى روز را داراست که باعث 
محبوبیت هر چه بیشــتر این نرم افزار شــده است.

این اپلیکیشن یک استودیو طراحى و ویرایش کامل 
فیلم اســت و بهترین ابزار ها را براى کاربران خود 
ایجاد کرده اســت و بیش از 20 افکــت بر روى آن 
موجود اســت و شــما مى توانید بیش از 300 هزار 
افکت را به صورت کامال رایگان دانلود و به آن اضافه

کنید. از امکانات فوق العــاده ى دیگرى که در این 
نرم افــزار وجود دارد مــى توان به بهبــود تصاویر 
و فیکس و تعمیر کــردن عیوب ویدیو ها توســط 
ابزارهــاى قدرتمنــد و ســریع، خلــق و ویرایش 
دى وى دى هــاى بــا کیفیــت HD، تدویــن و 
ذخیره ســازى فیلــم هاى ســه بعدى، انتشــار 
 YouTube یــا Streamload ویدیو ها بــر روى
و … اشاره نمود که نشان از قدرتمندى این نرم افزار 

دارد!

خرید از آمازون 
بدون حساب بانکى هم ممکن شد

  فارس| تا به حال خرید از سایت آمازون بدون 
افتتاح حساب بانکى مستقل با دشوارى ممکن بود، اما 
به تازگى این شرکت روش جدیدى براى افزودن پول به 

حساب هاى کاربران ابداع کرده است.
با اجراى این طرح موسوم به آمازون کش افراد مى توانند 
به طور مستقیم و فورى حساب کاربرى خود را شارژ مالى 
کنند. آنها براى این کار مى توانند به بیش از ده هزار مرکز 
خرده فروشــى فیزیکى در نقاط مختلف آمریکا مراجعه 
کنند. این اقدام آمازون رقابتى مستقیم با فروشگاه هاى 
زنجیره اى در امریکا هم محسوب مى شود و ظاهرا آمازون 
قصد دارد از جذابیت مراجعه به این فروشگاه ها نیز براى 
مردم بکاهد. اجراى طرح آمازون کش به نفع افرادى است 
که فاقد هرگونه کارت اعتبارى یا حساب بانکى هستند 
ولى دوســت دارند از مزایاى خریدهاى آنالین استفاده 

کنند. ارائه این خدمات فعال محدود به داخل امریکاست.

الى گشت، بزرگترین آژانس مسافرتى در ایران، اینک در آستانه شانزدهمین سال فعالیت خود مى کوشد با باالترین 
استاندارد ها، بهترین خدمات رزرو هتل، بلیط هواپیما، بلیط چارتر و تضمین شده و تور مسافرتى را در سراسر جهان، 
به مشتریان خود ارائه دهد و براى کاربران خود «تجربه لذت بخش یک رزرو اینترنتى» را تداعى مى کند. خرید بلیط 
هواپیما لحظه آخرى، بلیط استانبول، بلیط دبى، بلیط چارتر هواپیما، بلیط ارزان هواپیما و رزرو هتل ارزان قیمت و 
لوکس از جمله رزرو هتل استانبول، هتل دبى و هتل مشهد بلیط هواپیما مشهد، بلیط کیش و ... ، تور لحظه آخرى، 
تور نوروزى و تور ارزان قیمت از جمله تور دبى، تور ترکیه، تور استانبول، تور آنتالیا، تور مالزى، تور تایلند، تور چین، 
تور هند و ... ارائه خدمات بیمه مسافرتى. با الى گشت هیچ پروازى را از دســت نخواهید داد، رزرو هتل خود را در 
هرکجاى دنیا که باشد بصورت آنالین انجام مى دهید و نهایتا یک تور مسافرتى خاطره انگیز را تجربه خواهید کرد.
الى گشت در حال حاضر بیش از 600 آژانس در تهران و 1000 آژانس در شهرستان ها از اعضاى فعال این مجموعه 

مى باشند و به صورت آنالین از خدمات گسترده آن استفاده مى نمایند. 
https://www.eligasht.com :وب آدرس

 Assoluto Racing بازى هیجان انگیز و فوق العاده زیباى ماشــین ســوارى و اتومبیلرانى از استودیوى 
بازیسازى Infinity Vector Ltd براى دستگاه هاى اندرویدى اســت که در این بازى شما بر ده ها ماشین 
مختلف و رویایى سوار مى شوید و در انواع پیســت ها و مکان هاى مختلف به ماشین سوارى مشغول مى شوید! 
انواع ماموریت هــاى مختلف در انواع دســته بندى هاى متعدد وجود دارند که شــما باید آن هــا را یکى پس از 
دیگرى پشت سر بگذارید و با دریافت پول به خرید ماشــین هاى گران قیمت بپردازید! تنظیمات عالى و گسترده 
بازى به شــما این امکان را مى دهد که مطابق با ســلیقه خود کنترلر را انتخاب کرده و وارد پیســت مســابقات 

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

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

معرفى محصول

مدتى است شاهدیم شرکت پردیس صنعت سیاره سبز 
(گرین) محصوالت شبکه TOTOLINK را وارد بازار 
ایران کرده اســت. برند توتولینک در سال 2009 در 
کره جنوبى تأسیس شده اســت و محصوالت آن در 
بیش از 55 بازار کشورهاى مختلف از جمله کشورهاى 
آســیایى حضورى پررنگ دارند. روترهاى توتولینک 
از طراحى هاى متفاوت و زیبا ســود مى برند و عالوه 
بر صرفه اقتصــادى؛ امکانات، تنظیمات پیشــرفته و 
عملکرد مطلوبى دارند. براى آشنایى بیشتر با این برند و 
 A6004NS محصوالتش، در نظر داریم روتر دوبانده

این شرکت در رده AC1900 را بررسى کنیم.
معرفى و مشخصات

روتر A6004NS یک روتر بى ســیم نوع AC در رده 
AC1900 اســت که براى کاربران اســتریم آنالین 

ویدیو و بازى هدف گذارى شــده اســت. با دیدن این 
روتر، اولین چیزى که به ذهن متبادر مى شود، طراحى 

جالب و متفــاوت آن با دیگر روترهــاى معمول بازار 
است و البته شــش آنتن خارجى جلوه و هیبت خاصى 
ایجاد کرده اند. این روتر دوبانده، روى هر باند از ســه 
آنتن خارجى با قدرت 5 دســى بل و MIMO 3×3 سود 
مى برد. روى فرکانس 2.4 گیگاهرتز شــاهد حداکثر 
ســرعت 600 مگابیت، روى فرکانــس 5 گیگاهرتز 
حداکثر ســرعت 1300 مگابیت و در مجموع سرعت 
1900 مگابیتى هستیم. این تعداد آنتن خارجى پرقدرت 
در کنار سرعت ذکر شــده، امکان اســتریم سریع و 
راحــت ویدیوها و تصاویــر HD را فراهــم مى کند و 
براى تبادل اطالعــات با حجم باال مناســب به نظر 

مى رسد.
پردازنده این دســتگاه، دوهســته اى با سرعت یک 
گیگاهرتز اســت. امکانات ارتباطى این روتر شــامل 
یک درگاه WAN یک گیگابیتــى، چهار درگاه اترنت 
LAN یــک گیگابیتى، یــک درگاه USB 3.0 و یک 

درگاه USB 2.0 اســت. روتر A6004NS توتولینک 
به فناورى Beamforming مجهز اســت که امکان 
ارسال سیگنال هاى رادیویى مســتقیم و اختصاصى 
براى هر دســتگاهى مانند کامپیوتر رومیزى، تبلت، 
گوشى هاى تلفن همراه و نوت بوك را فراهم مى کند. با 
استفاده از VPN امکان کنترل و مدیریت از راه دور روتر 
به صورت امن و ساده وجود دارد. به عالوه، مى توان براى 
کاربردهاى مختلف، شبکه هاى بى سیم مختلفى روى 
همین روتر تعریف کرد تا دیگر شبکه هاى واى فاى از 
نظر امنیتى در خطر نباشند. با اســتفاده از این ویژگى 
مى توان براى کاربران میهمان یک شــبکه واى فاى 
تعریف کرد تا فقط به اینترنت دسترسى داشته باشند. 
در فریم ویــر و پنل مدیریتى تحت وب این دســتگاه 
قابلیت هایى مانند کنترل والدین و مدیریت انعطاف پذیر 
پهناى  باند فراهم شده است و البته امکانات و تنظیمات 

معمول روترهاى بى سیم را نیز شاهدیم. 
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رزرو آنالین
 تور هاى مسافرتى

بازى ماشین سوارى 
هیجان انگیز و عالى 
اندروید 

 
ارتباط بین هوش مصنوعى و 

امنیت سایبرى
  ایتنا| فرض کنید در منطقه شــما، تمام 
همسایگان به عالوه خود شما، تمام قفل هاى خود را 
تغییر دهند و همگى یک قفل یکسان را براى منزل خود 
انتخاب کنند. حال اگر یک سارق وارد این محله شود و 
بتواند یکى از این قفل ها را باز کند، چه اتفاقى مى افتد؟

کارکرد دنیاى امنیت اطالعات نیز دقیقاً به همین شکل 
است و به همین خاطر برخى از مهاجمین، مى کوشند تا 
از همین نکته استفاده کنند و به بقیه آسیب برسانند. در 
نتیجه نباید تعجب کنیم که با وجود هزینه هاى کالن، 
سیستم دفاعى ما ممکن است باز هم شکست بخورد. 

از ســوى دیگر، فناورى هاى تازه و تکنیک هاى نوپا 
و نوظهور بسیارى پا به عرصه گذاشته اند که فعالیت 
کارى خود را با هوش مصنوعى و یادگیرى ماشــینى 
منطبق کرده اند و این موفقیتى بسیار بزرگ محسوب 

مى شود.
در درون هر سیستم هوش مصنوعى، توانایى و قابلیت 
یادگیرى نهفته است. هوش مصنوعى به حوزه امنیت 
اطالعات و امنیت سایبرى نیز راه پیدا کرده و توانسته 
است راه حل هاى خوبى در زمینه مورد بحث ارائه دهد.

مهم ترین نکاتــى که این راه حل ها دارند، آن اســت 
که نخست، در شــرکت هاى مختلف متفاوت هستند 
و به مرور زمان با تغییرات موجــود در محیط اطراف 
خود، سازگار مى شوند و از همه مهم تر، هیچ مهاجمى 
نمى تواند عملکــرد آن را به صورت کامــل از قبل، 

پیش بینى کند و نحوه دفاع آن را تشخیص دهد. 

اسلحه لیزرى و کشنده 
جنگ ستارگان ساخته مى شود

اگر فیلم هاى دنباله دار جنگ ستارگان را دیده باشید؛ 
حتما با اسلحه لیزرى «ستاره مرگ» آشنایى دارید. 
اسلحه اى که با لیزر همه چیز را نابود مى کرد. اکنون، 
دانشمندان اســترالیایى مى خواهند ستاره مرگ را 

بسازند و روانه بازار کنند.
محققان اســترالیایى روش جدیــدى براى ترکیب 
لیزرها و ایجاد یک اشــعه قدرتمند به وسیله الماس 
اختراع کرده اند. آنها با این روش مى توانند ابرلیزرى 
بســازند که شــبیه اســلحه به کار گرفته شده در 
مجموعه فیلم هاى علمى تخیلى جنگ ســتارگان 
اســت!  تحقیق درباره ســاخت این ابر لیزر توسط 
محققان دانشگاه Macquarie استرالیا انجام و در 
نشــریه «لیزر و فتونیک ریویو» منتشر شده است.  
ریچ میلدرن دستیار اســتاد و یکى از مولفان تحقیق 
مى گوید: «تا کنون لیزرهاى قدرتمندى براى مقابله 
با تهدیدهاى مختلف از پهپادهــاى ارزان قیمت تا 
فناورى هاى موشکى پیچیده ساخته شده است. این 
لیزرها در فضا نیز کاربــرد دارند، مانند منهدم کردن 

زباله هاى فضایى.» 

کلیک

فناورانه

رامین مشکاه 
Samsung Gal-) 8 یکى از قابلیت هاى جدید گلکسى اس

 Samsung) و گلکسى اس 8 پالس سامسونگ (axy S8

+Galaxy S8) مربوط به پشتیبانى آن ها از اتصال گیگابیت 
ال تى اى (Gigabit LTE) مى شود. اما گیگابیت ال تى اى 
چیســت و وجود آن چه معنایى دارد؟ چرا باید پشــتیبانى 
پرچمداران سامسونگ از این قابلیت برایمان حائز اهمیت 

باشد؟ 
سامسونگ به تازگى از دو گوشــى هوشمند گلکسى اس 
8 و اس 8 پالس خود به عنوان پرچمداران ســال 2017 
خود رونمایى کرد. دو گوشى هوشمند نام برده شده شامل 

قابلیت هاى متعدد و متنوعى مى شوند. 

گیگابیت ال تى اى (Gigabit LTE) چیست؟
گیگابیت ال تى اى در اصل همان قابلیت اتصال ال تى اى 
4 جى (LTE 4G) است که در برخى جنبه ها نظیر سرعت 
رد و بدل اطالعات ارتقاء داده شده است. بنابراین گیگابیت 
 5G  ال تى اى قدم رو به جلویى براى دستیابى به شبکه هاى
محسوب مى شود و مى توان آن را مرحله اى مابین فناورى  

4G و5G دانست. 

سرعت رد و بدل اطالعات و مزیت هاى گیگابیت ال تى اى
کامال طبیعى اســت که اتصال گیگابیت ال تى اى بتواند 
مزیت هاى متعددى را به همراه داشته باشد. مطمئنا اغلب ما 
انتظار داریم که اصلى ترین مزیت گیگابیت ال تى اى مربوط 
به سرعت رد و بدل اطالعات آن باشــد. به موجب وجود 
قابلیت گیگابیت ال تى اى در گلکسى اس 8 و اس 8 پالس 
سامسونگ، سرعت شبکه مى تواند تا 300 مگابیت در هر 
ثانیه افزایش یابد. براى درك بهتر این موضوع باید بگوییم 
که سرعت مذکور تقریبا 18 برابر میانگین سرعتى است که 

به تازگى در تســت OpenSignal توسط شبکه ارتباطى 
اپراتورهایى همچون وریــزون (Verizon) و تى موبایل 

(T-Mobile) به ثبت رسیده است!
سایت سى نت (CNET) اشــاره مى کند که با این سرعت 
مى توانید یک فیلم 2 ساعته را ظرف مدت زمان 15 ثانیه 
دانلود کنید! البته این مثال در حالت کلى نمى تواند چندان 
مثال دقیقى محسوب شود، اما در هر صورت باید بدانیم که 
سرعت دانلود اطالعات به موجب وجود قابلیت گیگابیت 
ال تى اى به مراتب تقویت مى شود و چیزى فراتر از سرعت 

دانلود اتصال LTE 4G را ارائه مى نماید. 
با وجود اتصال گیگابیت ال تى اى، شاید سرعت بارگذارى 
عکس هاى شما در ســرویس هاى ابرى از سرعت خوانده 
شــدن اطالعات عکس از روى حافظه گوشى هم بیشتر 
شود. این موضوع سبب مى شود تا استفاده از سرویس هاى 

ذخیره سازى ابرى در آینده ترویج بیشترى پیدا کند. 
اتصال گیگابیت ال تى اى منجر مى شــود تا سرویس هاى 
ذخیره سازى ابرى به افزونه فوق سریعى براى اسمارتفون ها 
تبدیل شــوند. همچنین ســرعت باالى رد و بدل باالى 
اطالعات به موجب وجود قابلیت گیگابیت ال تى اى سبب 
مى شــود تا امکان پخش ویدئوهاى 360 درجه و واقعیت 

مجازى (Virtual Reality) ایجاد گردد.
از دیگــر مزیت هاى وجــود اتصال گیگابیــت ال تى اى 
مى توان به گسترش استفاده از اپلیکیشن هاى فورى گوگل 
(Google Instant Apps) اشــاره کرد. اپلیکیشن هاى 
فورى در واقع اپلیکیشن هایى هســتند که ضمن اتصال 
به اینترنت به صورت آنى و مشابه با یک صفحه وب قابل 
اجرا خواهند بود. بنابراین گیگابیــت ال تى اى را مى توان 
دریچه اى رو به آینده شبکه هاى ارتباطى دانست. هم اکنون 
گلکسى اس 8 و اس 8 پالس سامسونگ از این استاندارد 

اتصال پشتیبانى مى کنند.

اســتفاده از گیگابیت ال تى اى در گلکسى 
اس 8 و اس 8 پالس

متاسفانه در حال حاضر قادر به استفاده از سرعت رد و بدل 
باالى اطالعاتى کــه به موجب وجــود قابلیت گیگابیت 
ال تــى اى در گلکســى اس 8 و اس 8 پالس ارائه شــده 
اســت، نخواهید بود! دلیل این موضوع هیــچ ارتباطى با 
طراحى سامسونگ و دو گوشــى نام برده شده ندارد، بلکه 
مشکل مربوط به سرویس دهى اپراتورهاى فعلى مى شود! 
متاسفانه در حال حاضر اپراتورهاى ارائه دهنده شبکه هاى 
ارتباطى قادر به پشتیبانى از سرعت رد و بدل اطالعات در 
گیگابیت ال تى اى نیستند و بدین منظور باید تغییراتى ایجاد 

کنند!
سرعت رد و بدل اطالعاتى که توســط قابلیت گیگابیت 
ال تى اى ارائه مى شــود، فعال در عمل توسط اپراتورهاى 
شبکه هاى ارتباطى قابل پشتیبانى نیست. از این رو قابلیت 
گیگابیت ال تى اى در حال حاضر در دو گوشى گلکسى اس 
8 و گلکسى اس 8 پالس هیچ کارایى خاصى ندارد. اما خبر 
امیدوارکننده این است که اپراتورهاى شبکه هاى ارتباطى 
به سختى در تالش هستند تا پشتیبانى از این قابلیت اتصال 

را به زودى ارائه کنند.
در این بین به نظر مى رسد که تى موبایل از سایر اپراتورهاى 
دیگر جلوتر باشد! این شرکت به محض رونمایى سامسونگ 
از گلکسى اس 8 و اس 8 پالس اعالم کرد که پرچمداران 
سامسونگى که تحت قرارداد با این اپراتور عرضه مى شوند 
در 300 شهر مختلف قادر به بهره گیرى از سرعت رد و بدل 
اطالعاتى خواهند بود که تقریبا دو برابر حالت فعلى را ارائه 
مى کند! آقاى جــان لگــر (John Legere) مدیر عامل 

شرکت تى موبایل در جریان نمایشــگاه CES 2017 به 
صورت رسمى عنوان کرده بود که قول مى دهد تى موبایل 
اولین اپراتورى باشــد که پشــتیبانى از اتصال گیگابیت 
ال تى اى را ارائه مى کند. در این بین سایر اپراتورهاى مشابه 
هم در تالش هستند تا امکان پشتیبانى از سرویس گیگابیت 
ال تى اى را فراهم سازند، بنابراین شاید هم اکنون قابلیت 
گیگابیت ال تى اى عمال هیچ اســتفاده  و کاربردى نداشته 
باشد، اما شک نکنید که در آینده نزدیک قابلیت گیگابیت 

ال تى اى قابل استفاده مى شود.

آیا گیگابیت ال تى اى فقط در گلکسى اس 8 
و اس 8 پالس ارائه مى شود؟

فکر مى کنم که پاسخ این سوال بسیار ساده باشد! مطمئنا 
استفاده از فناورى هاى نو خیلى زود فراگیر مى شود. بنابراین 
شاید سامسونگ اولین شرکتى باشد که پشتیبانى از قابلیت 
اتصال گیگابیت ال تــى اى را در پرچمدارانش ارائه کرده 
است، اما مطمئنا در آینده نزدیک و به خصوص در زمانى که 
شاهد ایجاد بستر مناسب براى به کارگیرى قابلیت گیگابیت 
ال تى اى باشیم، شرکت هاى دیگرى هم از اسمارتفون هایى 

با قابلیت پشتیبانى از گیگابیت ال تى اى رونمایى مى کنند.

کالم آخر
پرچمداران 2017 سامســونگ اولین اســمارتفون هایى 
هســتند که از قابلیت اتصال گیگابیت ال تى اى پشتیبانى 
مى کنند. اگرچه این موضوع یک مزیت براى دو گوشــى 
مذکور به شمار مى رود، اما در حال حاضر مزیتى غیرقابل 
استفاده است. با این حال، پیش بینى مى کنیم که در آینده 
نزدیک شاهد ایجاد بستر مناسب براى استفاده از این مزیت 

(گیگابیت ال تى اى) باشیم.

معرفى روتر واى فاى A6004NS شرکت توتولینک

دانلود فیلم دانلود فیلم 22 ساعته در  ساعته در 1515 ثانیه! ثانیه!

 از ماشین سوارى لذت ببرید! پیست هاى مختلف از سراسر دنیا با طراحى خارق العاده و انواع ماشین هاى رویایى
Rظیر نیسان GTR تجربه بهترین بازى ماشین سوارى را برایتان به ارمغان مى آورد!
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  آریا| مجله «فارن افرز» آمریکا با انتشار مقاله اي نوشت که روسیه به 
آرامی در حال نفوذ اقتصادي و نظامی در شمال آفریقاست، این در حالی است 

که جهان به فکر مداخله روسیه در آمریکا و اروپاست. 
به گزارش «الجزیره»، روســیه نیروهــاي ویژه و پهپادهــاي خود را در 
پایگاه نظامی «ســیدي برانی» در غرب مصر مســتقر کرده تا از نیروهاي 

«خلیفه حفتر» در لیبی حمایت کند. 
همچنین قرار است مسکو در مصر نیروگاه اتمی ساخته و 50 بالگرد هجومی 
کاموف کا 52 را در ســال 2017 و همین تعداد جنگنده میگ 29 را در سال 

2020 به مصر بدهد.
رئیس شــرکت انرژي دولتی روســیه که نزدیک بــه «والدیمیر پوتین» 
رئیس جمهور روسیه است فوریه 2017 با رئیس شرکت نفت لیبی مالقات 

و با وي درباره بازسازي بخش انرژي لیبی توافق کرد.
شمار گردشــگران روس در تونس در ســال 2016 پس از توقف سفرهاي 
هوایی روســیه به مصر و ترکیه ده برابر شده اســت. کرملین پاییز 2016 
نیز قرارداد ســاخت نیروگاه اتمی را با تونس اعالم کرد. همچنین، مسکو و 
تونس درباره تبادل تجاري با روبل روســی و دینار تونسی به جاي دالر یا 

یورو مذاکره کرده اند.
روسیه و الجزایر هم سال 2014 با امضاي قرارداد یک میلیارد دالري توافق 
کردند که الجزایر از قطعات و فناوري روسیه براي تولید 200 تانک استفاده 
کند.  مقام هاي روسیه و الجزایر ماه گذشته نیز درباره راه اندازي زیر دریایی 
اول از مجموع دو زیر دریایی از نوع بلک هول ســاخت روسیه براي نیروي 
دریایی الجزایر مذاکره کردند. همچنین قرارداد ارســال 14 جنگنده از نوع 
سوخو 30 و دو کشتی مجهز به موشــک هاي کروز روسیه میان دو کشور 

اجرایی شود.
از سوي دیگر، محمد ششم پادشاه مغرب سال گذشته با سفر به روسیه ضمن 
امضاي بیانیه همکاري استراتژیک، توافق انرژي و مبارزه با تروریسم، سفر 
پوتین به مغرب و افزایش تعداد گردشگران روس به کشورش تا پنج  برابر را 

در سال هاي آتی خواستار شد.

چند روز بعــد از تهدید یک سیاســتمدار انگلیســى به راه    ایسنا|
انداختن جنگ براى محافظت از حاکمیت انگلیس بر منطقه مورد مناقشه 
جبل الطارق، یک کشــتى جنگى نیروى دریایى اسپانیا در اقدامى نادر وارد 
آب هاى این منطقه شد که پاسخ خشــمگینانه نیروهاى مسلح انگلیس را 

به همراه داشت.
یک کشــتى جنگــى اســپانیایى وارد آب هاى مــورد مناقشــه منطقه 
جبل الطارق شــد و مســافت یک مایل از ســاحل با ســرعتى آهســته 
دور شــد که این انگلیــس را به ردگیرى شــتابزده این کشــتى تحریک 

کرد.
این تعدى کشــتى اســپانیایى به آب هاى جبل الطارق چند روز بعد از آن 
صورت گرفت که اتحادیه اروپا و انگلیس بر ســر حاکمیت مورد مناقشه بر 
جبل الطارق که در حال حاضر تحت حاکمیت انگلیس است دچار اختالف 

شدند.
دولت منطقه جبل الطارق ویدئویى را منتشر کرد که در آن کشتى گشتزنى 
نیروى دریایى اسپانیا به نام کشتى «اینفانتا کریستینا» در آب هاى نزدیک 
این منطقه وارد شده و این کشتى را متهم به «تعدى غیرقانونى» به آب هاى 

ارضى خود کرد.
وزارت امور خارجه اســپانیا اینکه این کشــتى تعــدى غیرقانونى انجام 
داده را رد کــرد. اســپانیا ادعــاى انگلیس بر ایــن آب ها را به رســمیت 

نمى شناسد.  
یک سخنگوى این وزارتخانه به رویترز گفت: اســپانیا به هیچ وجه حقوق 
و وضعیت هاى دیگر مد نظــر انگلیس به غیر از آنچــه در بند 10 معاهده 
«اوترخت»(مجموعــه اى از قراردادهاى میــان دول اروپایى در قرن 17 
که به جهت پایان دادن به جنگ جانشــینى اســپانیا بین لویى چهاردهم 
پادشاه فرانســه و نوه اش فیلیپ پنجم پادشاه اســپانیا در تاریخ 11 آوریل 
1713 منعقد گردید) آمده را به رســمیت نمى شناســد. از نظر ما هیچگونه 
تعدى غیر قانونى رخ نداده چون ما آن را استفاده از آب  هاى خودمان تلقى 

مى کنیم.

  خبرگزارى صدا و سیما | آمارهاى جدید نشان مى دهد تبعات 
منفى برگزیت بر کاهش ارزش پول ملــى انگلیس و افزایش جهانى قیمت ها 
موجب شده است بهاى مواد غذایى در این کشور سریع ترین سرعت افزایش را 

در سه سال گذشته داشته باشد.
روزنامه «ایندیپندنت» در مقاله اى به قلم «هالى ویلیامز» نوشــت، براساس 
شاخص خرید «بى آر سى-نیلسن»، بهاى مواد غذایى در ماه مارس در مقایسه 
با مدت مشابه در سال پیش از آن یک درصد افزایش یافت که باالترین افزایش 

را از فوریه 2014 تاکنون نشان مى دهد.
بهاى مواد غذایى در انگلیس در حالى افزایش یافته که فشار مالى بر خانوارهاى 
 (CPI) این کشور نیز رو به افزایش است به طورى که شاخص بهاى مصرف کننده
در ماه فوریه به 2/3 درصد افزایش یافت که باالترین میزان آن از سال 2013 

تاکنون به شمار مى رود.
«هلن دیکسون» رئیس کنسرسیوم خرده فروشــى انگلیس ( BRC) گفت، 
افزایش 17 درصدى بهــاى مواد غذایى در بازارهاى جهانى، فشــار بر تأمین 
کنندگان این محصول را افزایش داده است. وى افزود، اگرچه بهاى مواد غذایى 
بیشترین افزایش را در سه سال اخیر داشته اما تنها یک درصد افزایش یافته که 
نشان دهنده رقابت سرسختانه میان خرده فروشى ها براى پایین نگاه داشتن 
قیمت ها است. رئیس کنسرسیوم خرده فروشى انگلیس، کاهش ارزش پوند را 

نیز یکى دیگر از عوامل افزایش بهاى مواد غذایى دانست.
خرده فروشان مواد غذایى و رســتوران ها با چالش افزایش قیمت ها به دلیل 
کاهش ارزش پوند روبه رو هستند که موجب مى شود وارد کردن محصوالت 

غذایى براى آنها گران تر تمام شود.
 در سایر محصوالت، بیشترین کاهش قیمت ها در صنعت پوشاك با 5/9 درصد 

کاهش، دیده شد.
«مایک واتکینگز» از مرکز «بى آر سى-نیلسن»  گفت، تورم در اقتصاد انگلیس 
رو به افزایش اســت اما افزایش بهاى محصوالت غذایى در ماه مارس کمتر 
از افزایش شــاخص بهاى مصرف کننده بود و در سایر بخش ها نیز همچنان 
شاهد تورم منفى هســتیم. انتظار مى رود این روند در ماه هاى آینده نیز ادامه

 پیدا کند.

«رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا که در شرایط ادامه تشدید تنش ها 
میان واشنگتن و مسکو، قرار است 23 فروردین ماه به پایتخت روسیه سفر کند، 
افزون بر «ســرگئى الوروف» همتاى روس خود، ممکن است با «والدیمیر 

پوتین» رئیس جمهورى این کشور نیز دیدار کند و مذاکره انجام دهد.
به گزارش ایرنا، «یورى اوشاکوف» دستیار امور بین المللى رئیس جمهورى 
روسیه با اعالم این مطلب گفت که در صورت امکان تیلرسون با پوتین دیدار 

خواهد کرد.
شبکه خبرى «راشــاتودى» به نقل از اوشــاکوف گفت: تیلرسون به دعوت 
الوروف به مســکو ســفر مى کند و امکان دیــدار وزیر خارجــه آمریکا با 

رئیس جمهورى روسیه هم بررسى مى شود.
هرچند تیلرســون چندى پیش با همتاى روس خود براى اولین بار در آلمان 
دیدار و درباره روابــط دوجانبه، اختالف ها، تنش هــاى کنونى در روابط دو 

کشور و همچنین مسائل منطقه اى رایزنى کرد، اما نخستین سفر در جایگاه 
وزیر خارجه آمریکا به روسیه اهمیت زیادى دارد. 

تیلرسون چندى پیش در ســخنانى تند و انتقادى، روسیه را به سلطه طلبى و 
اشغالگرى متهم کرده بود که واکنش فورى مسکو را در پى داشت.

وزیر امــور خارجه آمریکا با محکــوم کردن رویکردهاى روســیه در مقابل 
اوکراین و تجاوزگر خواندن مســکو، لحن دولت «دونالد ترامپ» را در برابر 

روسیه سخت تر کرد. 
وزارت امور خارجه روسیه نیز اعالم کرد: اظهارات تیلرسون حیرت انگیز بود. با 

تأسف خاطرنشان مى کنیم، اینگونه ارزیابى ها حیرت آور است.
تیلرسون مدیرعامل سابق و رئیس هیئت مدیره شرکت نفتى «اکسان موبیل 
آمریکا» پیش از برعهده گرفتن مسئولیت وزارت خارجه این کشور، به دلیل 
روابط دوستى و ارتباط با مقام هاى بلندپایه روسیه زیر فشار نمایندگان کنگره 

و محافل سیاسى ضدروس در واشنگتن قرار داشت.
روابط مسکو و واشــنگتن در چارچوب سیاســت هاى ضدروسى دوره دوم 
ریاســت جمهورى «باراك اوباما» از سال 2014 در سه محور گسترش نفوذ 
نظامى ناتو به ِویژه آمریکا نزدیک و حتى هم مرز روسیه در شرق اروپا، دریاى 

بالتیک و اوضاع سوریه در بدترین حالت قرار دارد.
در آخرین روزهاى سال 2016 نیز اوباما در یک اقدام ناگهانى دستور اخراج 35 
دیپلمات روسى از این کشور را به عنوان عنصر نامطلوب صادر کرد و دو مرکز 

دیپلماتیک روسیه را نیز بست.
راهیابى ترامپ به کاخ سفید امیدها براى احیاى روابط روسیه و آمریکا را که 
به پایین ترین سطح از زمان فروپاشى شــوروى (سال 1991) رسیده است، 
افزایش داده بود که اکنون به دلیل تداوم رویکردهاى  ضد روســى اوباما در 

حال کمرنگ شدن است.

احتمال دیدار وزیر خارجه آمریکا 
   خبر آنالین | فرماندهى ارتش آمریکا در اقیانوس آرام در بیانیه اى اعالم کرد، کره شــمالى موشک و رئیس جمهورى روسیه

بالستیکى شلیک کرد که در دریاى ژاپن فرود آمد.
ارزیابى هاى نخست نشان مى دهد این موشک از نوع موشک بالستیک میان برد کى ان 15 است. این موشک 

از تأسیسات زمینى در نزدیکى سینپو در کره شمالى شلیک شد.
وزارت خارجه کره جنوبــى نیز در بیانیــه اى در این باره اعالم کــرد، این اقدام کره شــمالى، چالش علیه 
مجموعه اى از قطعنامه هاى شوراى امنیت سازمان ملل متحد با موضوع برنامه هسته اى و موشکى این کشور 
است. ارتش کره جنوبى اعالم کرد: کره شمالى موشک بالستیکى را از ساحل شرقى خود به آب  هاى اطراف 
شبه جزیره کره شلیک کرد. این اقدام در حالى انجام شد که سران آمریکا و چین قرار است به زودى در نشستى 

با موضوع برنامه تسلیحاتى پیونگ یانگ شرکت کنند.

آزمایش جدید موشکى کره شمالى 
در آب هاى ژاپن

رئیس پارلمان نروژ تأکید کرد که گرجستان در مسیر پیوستن به جامعه اروپا قرار دارد.   تسنیم|
«اولمیک تومسون» رئیس پارلمان نروژ در تفلیس اظهار داشت: «اقدامات گرجستان در راستاى مبارزه با فساد 
و اعمال اصالحات در این کشور طى سال هاى گذشته، من را تحت تأثیر قرار داده است. گرجستان هم اکنون 

به صورت جدى در حال تبدیل شدن به عضوى از جامعه اروپاست.»
وى که در جمع سران پارلمان کشورهاى شمال اروپا و مقامات گرجى سخن مى گفت، از نقش آفرینى مؤثر 
گرجستان در مأموریت هاى ناتو نیز تمجید کرد و آن را نمونه اى از فعالیت هاى این کشور در راستاى نقش 

آفرینى مؤثر در اروپا و ناتو دانست.
کشور گرجستان هنوز در ناتو و اتحادیه اروپا عضویت رســمى ندارد اما در مأموریت هاى مشترك با اعضاى 
ناتو در افغانستان حضور داشته است. پس از وقوع منازعه اوستیاى جنوبى و آبخازیا در سال 2008 میالدى، 
گام  هایى براى پیوســتن گرجســتان به ناتو برداشته شــد اما در نهایت این کشــور همچنان به عضویت 
پیماتن آتالنتیک شمالى در نیامده اســت. همچنین اتحادیه اروپا در فوریه امســال، روادید شنگن را براى 

شهروندان گرجى لغو کرد.

گرجستان در مسیر پیوستن 
به جامعه اروپا   

«دونالــد ترامپ» رئیــس جمهور آمریکا در آســتانه رســیدن به    باشگاه خبرنگاران جوان |
صدمین روز نخســت دوره ریاســت جمهورى خود اظهار داشــت بدون توئیتر اکنون اینجا در کاخ سفید 

نبودم.
ترامپ در مصاحبه با روزنامه «فایننشیال تایمز» در اتاق بیضى کاخ سفید گفت: من بیش از صد میلیون فالوور 

در فیسبوك، توئیتر و اینستاگرام دارم و نیازى به استفاده از رسانه هاى دروغ پرداز ندارم.
ترامپ گفت: من از هیچیک از توئیت هاى خود متأسف نیستم. چون دیگر نمى توانم در باره آنها کارى بکنم.

وى افزود: حکومت دشوارتر از چیزى اســت که تصور مى کردم اما براى اجراى روش و برنامه خود مبارزه 
مى کنم.

«فایننشیال تایمز» در ادامه مى افزاید: دوره ریاست جمهورى ترامپ در تاریخ 230 ساله جمهورى آمریکا 
بى سابقه است. زیرا نخستین فرمانده کل ارتش است که پیش از آن هیچ سمت دولتى یا نظامى نداشته است.
وى که امالك و مستغالت بســیار زیادى دارد، تاکنون پنج بار حزب خود را تغییر داده است و ثروتمندترین 
هیئت دولت را در تاریخ آمریکا دارد. مجموع ثروت دســتیاران وى در کاخ سفید شامل دامادش به بیش از 

دو میلیارد دالر مى رسد.
ترامپ گفت: من حتمًا به ائتالف و اتحاد، روابط و مشارکت، باور دارم. اما ائتالف ها و اتحادها همیشه خیلى 

به نفع ما نبوده است.
وى با تأکید بر اینکه ســخن بیهوده نمى گوید، گفت: این مشکلى بسیار بســیار جدى است که ما امروز در 
جهان داریم. مقام هاى ایاالت متحده از مدت ها پیش ســخنان زیادى گفته اند و شما مى بینید که به کجا 

رسیده اند. ما به هیچ جا نرسیده ایم.
رئیس جمهور ایاالت متحده درباره قانون بیمه درمانى آمریکا گفت: اگر مــا نتوانیم آنچه را مى خواهیم از 

جمهوریخواهان بگیریم، با دموکرات ها درباره قانون درمانى معامله و توافق خواهیم کرد.
ترامپ همچنین در باره برگزیت گفــت: به نظر من این معامله و توافق خوبى براى انگلیس اســت و براى 

اتحادیه اروپا نیز واقعًا خوب خواهد بود. 
ترامپ، کســرى تجارى آمریکا را 800 میلیارد دالر ارزیابى کرد اما وزارت بازرگانى آمریکا، میزان کسرى 

تجارى این کشور در سال 2016 را بیش از 500 میلیارد دالر برآورد کرده است. 
ترامپ در باره خوددارى از دست دادن با «آنگال مرکل» صدراعظم آلمان در برابر دوربین ها در اتاق بیضى 

کاخ سفید به «فایننشیال تایمز»  گفت: کینه اى علیه وى در دل ندارد.
وى افزود: من مالقات خوبى با وى داشــتم و حدود پنج بار با وى دست دادم و تصور مى کنم که درخواست 

یک خبرنگار را براى دست دادن با وى، نشنیدم.

بدون توئیتر 
رئیس جمهور آمریکا نمى شدم

روسیه، شمال آفریقا را 
در می نوردد

پاسخ خشمگینانه انگلیس 
به ورود کشتى جنگى اسپانیا 

افزایش یک درصدى بهاى 
مواد غذایى در انگلیس

اظهار نظر جالب دونالد ترامپ:
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فرمانــده انتظامى اســتان کــرج از دســتگیرى زوج 
کالهبردارى کــه با معرفــى خود به  عنوان پزشــک 
متخصص در پوشش سرمایه گذارى در امر خرید مطب از 

سوژه هاى خود کالهبردارى مى کردند خبر داد.
ســردار کامرانى صالح در گفتگو با مهر اظهار داشــت: 
در پى دریافت یک فقره پرونده قضائى از یکى از شهرهاى 
غربى کشور به دادسراى عمومى و انقالب کرج و ارجاع 
آن به پلیس آگاهى اســتان البرز مبنى بر اغفال از سوى 
یک پزشک قالبى در پوشش سرمایه گذارى در امر خرید 
مطب، پیگیرى موضوع در دســتور کار مأموران جعل و 

کالهبردارى این پلیس قرار گرفت.
وى گفت: جزئیات پرونده حاکى از آن بود که شاکى، مهر 
سال گذشته جهت شرکت دریکى از سمینارهاى مراکز 
آموزش مربوط به تهران رفته بود و با شخصى که خود را 

به  عنوان پزشک متخصص معرفى کرد آشنا شد.
ســردار کامرانى صالح افزود: طبق اظهارات شاکى پس 
از گذشت مدتى از آشــنایى این دو نفر و برقرارى ارتباط 
تلفنى، متهم براى جلب اعتماد مالباخته به وى پیشنهاد 
ازدواج مى دهد که با تحــت تأثیر قرار دادن عواطف فرد 
شاکى از او مى خواهد تا براى دریافت تسهیالت بانکى به  

منظور خرید مطب با وى شریک شود.
فرمانده انتظامى اســتان البــرز افزود: شــاکى که به 
حرف هاى متهم کامًال اعتماد کرده بود، مبلغ650 میلیون 
ریال را به حســاب وى واریز کرد، اما فرد کالهبردار به 
بهانه هاى مختلف از تحویل سهم شاکى و استرداد وجه به 
وى طفره رفته و پس از مدتى مشخص شد که فرد مذکور 
درواقع پزشک نیست و با به کارگیرى روش هاى متقلبانه 
از طعمه هاى خود کالهبردارى کرده و وجه دریافتى را به 

 حساب همسرش واریز مى کرده است.
وى گفت: مأموران بالفاصله وارد عمل شــده و با انجام 
تحقیقات تکمیلى آدرس متهمان را در کرج شناســایى 

و پس از اطمینان از حضور متهمــان در منزل، در یک 
عملیات غافلگیرانه هر دو متهم را دســتگیر و به همراه 
پرونده متشکله به دادسراى شهرســتان ارومیه منتقل 

کردند.
ســردار کامرانى صالح گفت: متهمان دستگیرشده در 
بازجویى هاى مأموران به جرم خود مبنى بر کسب مال 

نامشروع از شهروندان در شهرهاى کرج، تهران و ارومیه 
با معرفى خود به  عنوان پزشک متخصص اعتراف کرده 
و اذعان داشتند که تاکنون با این شیوه یک میلیارد و 300 
میلیون ریال وجه نقد از شهروندان کالهبردارى کرده اند.
فرمانده انتظامى استان البرز درباره شگرد متهمان گفت: 
متهم اصلى با حضور در ســمینارهاى پزشکى با معرفى 

خود به  عنوان پزشک متخصص پس از آشنایى با پزشکان 
به  ویژه خانم هاى مجرد و پیشنهاد ازدواج به آنها و جلب 
اعتماد طرف مقابل به بهانه خرید مطب و سرمایه گذارى 
در این امر از سوژه هاى خود کالهبردارى کرده و براى 
اینکه کسى به وى شک نکند مبلغ دریافتى را به حساب 

همسرش واریز مى کرد.

چهل تکه

زن مســنى از بریتانیا چهــار دقیقه پس    جام نیوز |
از مرگ شوهرش درگذشت. آنها 70ســال در کنار یکدیگر 

زندگى کردند.
خویشــاوندان تعریف کردند که وضع سالمتى ورا پس از آن 
رو به وخامت گرایید که بیمارى شــوهرش مانع از آن شد که 

وولف او را بشناسد.
29 ماه مارس در ســاعت 6 و 50 دقیقه صبح به وقت محلى 
وولف در خانه ســالمندان درگذشــت و ورا کــه در فاصله 
5 کیلومترى از او قرار داشت در بیمارستان «لستر» در ساعت 
6 و 54 دقیقه صبح بدون آنکه از مرگ شوهرش مطلع شود، 

درگذشت.

  جام جم آنالین| جسد دو نوجوان 17 ساله انگلیسى 
در منطقه «سالت بورن» در شمال شرقى انگلیس پیدا شد. 
این دو نوجوان «آلکس یومن» و «هرى واتسون» نام داشتند 
که در اثر سقوط از یک صخره ساحلى جان خود را از دست 
دادند. آنها که با یکدیگر همکالسى و دوست بودند در منطقه 

«یورك شر» انگلیس زندگى مى کردند.
مادر هرى در خصوص این حادثه گفت: «غم بسیار بزرگى 
است. هرى هدیه اى گرانبها در زندگى من بود. براى همیشه 

به یادت خواهم بود و تو را دوست خواهم داشت.»
پلیس انگلیس در خصوص این حادثــه گفت: «تحقیقات 
پلیس در خصوص چگونگى بروز این حادثه در حال انجام 

است و پلیس ساحلى در محل حادثه حضور دارد.»

تصاویــرى کــه بــه    باشگاه خبرنگاران جوان |
تازگى توســط دوربین مدار بســته یکى از  خیابان هاى شهر 
«گوآنگ ژى» چین تهیه شــده اســت خوش شانسى محض 
تعدادى از مســافران یک اتوبوس را نشــان مى دهــد. دقیقًا 
ثانیه هایى بعد از عبور یک اتوبوس شهرى از  این خیابان، ناگهان 

یک گودال بسیار بزرگ در مسیر ویژه اتوبوس ایجاد مى شود.
در لحظه ایجاد این گودال، یک خودروى سوارى نیز در نزدیکى 
محل حادثه در حال عبور از خیابان  دیده مى شــود. همچنین 
یکى دیگــر از تصاویرى که توســط دوربیــن داخل اتوبوس 
تهیه شده است لحظه وقوع این حادثه را از زاویه دیگر به ثبت 

رسانده است.

مرگ زوج کهنسال 
به فاصله  4دقیقه 

سقوط مرگبار 2 نوجوان
 از صخره 

نجات معجزه آساى 
مسافران اتوبوس از مرگ  030201

قاتل «ستایش» دختربچه شش ساله    تسنیم|
افغانســتانى که پیش تر به قصاص، اعدام و دیه محکوم 
شده بود، 17 خرداد امسال (96) بابت تعیین ارش البکاره و 

مهرالمثل محاکمه مى شود.
عسکر قاســمى آقباش وکیل مدافع اولیاى دم ستایش 
گفت: «از قبل تعیین ارش البکاره و مهرالمثل را درخواست 
کرده بودیم اما دادگاه مسکوت گذاشته بود که به تازگى 
شعبه هفتم دادگاه کیفرى یک استان تهران، 17 خرداد 

امسال را براى تصمیم گیرى در خصوص ارش البکاره و 
مهرالمثل تعیین کرده است.»

این وکیل دادگســترى اضافه کرد: «بــا توجه به قطعى 
شــدن تجاوز به عنف و صدور حکم اعدام، واحد اجراى 
احکام، پرونده را به شعبه دادگاه فرستاده تا در خصوص 

ارش البکاره و مهرالمثل تصمیم گیرى کند.»
23 فروردین        سال گذشته بود که گزارشى مبنى بر وقوع 
قتل یک دختر بچه شش ســاله افغانستانى در روستاى 

خیرآباد ورامین تحویــل مراجع قضائى شــد. گزارش 
حاکى از آن بود که «ستایش قریشى» که به گفته پدر او 
یک شنبه 22 فروردین براى خرید بستنى از منزل خارج 

شده، دیگر به خانه بازنگشته است.
در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر 17 ساله همسایه 
که دچار وسوسه شیطانى شــده بود، او را ربوده و پس از 

تجاوز به قتل رسانده است.
با اعالم این گزارش، دادستانى ورامین بر رسیدگى ویژه 
و خارج از نوبت پرونده تأکید کرد و از نخســتین لحظات 
وقوع این جنایت، رسیدگى به این پرونده به طور ویژه و 
خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضائى قرار گرفت تا 
اینکه پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، شعبه 
هفتم دادگاه کیفرى یک استان تهران، قاتل ستایش را 
بابت ارتکاب قتل به قصــاص، تجاوز به  عنف به اعدام و 
بابت جنایت بر میت به دیه محکــوم کرد و این حکم در 

شعبه 32 دیوان عالى کشور تأیید شد.
دهم بهمن 95 بود که وکیل اولیاى دم ستایش از ارسال 
این پرونده به واحد اجراى احکام دادســراى ورامین خبر 

داد.
قاتل ســتایش هم اکنون در کانون اصالح و تربیت استان 
تهران به ســر مى برد و چنــدى پیش نیز وکیــل وى از 
بسترى شدن موکلش در بیمارستان اعصاب و روان خبر داد.

پزشکى قانونى پیش تر تأیید سالمت روان قاتل ستایش 
را تأیید کرده بود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان گفت: جسد یک 
خانم باردار که در رودخانه کشکان غرق شده بود توسط 

جمعیت هالل احمر کشف و به بیرون انتقال داده شد.
به گزارش میزان، صارم رضایى اظهار داشــت: عصر روز 
سه شــنبه 15 فروردین 96 یک خانم باردار در رودخانه 
کشکان غرق شده بود که با به کارگیرى از بالگرد امدادى 
جمعیت هالل احمر لرستان و با استفاده از عملیات راپل از 

رودخانه خارج و منتقل شد.
وى که به همــراه معاون امداد و نجــات در این عملیات 
حضور یافته بود بیان کرد: با توجه به شــرایط ســخت 
دسترسى به محل غرق شــدگى فرد مورد نظر، کار امداد 
رسانى در این حادثه دشوار بود که در نهایت با استفاده از 
بالگرد امدادى جمعیت هالل احمر استان توانستیم پیکر 
وى را پیدا و منتقل کنیم. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
لرستان تصریح کرد: این خانم که شش ماه از باردارى اش 
مى گذشت اصالتاً اهل اســتان تهران بود که در رودخانه 
کشکان غرق مى شود و متأسفانه در همان لحظات اولیه 
جان خود را از دست مى دهد.  رضایى گفت: انتظار داریم 
مسافران و گردشگران که قصد آب تنى در رودخانه هاى 
استان را دارند از این کار امتناع کنند و هرگز وارد رودهاى 

خروشان و پر آب استان نشوند.

 رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان زنجان گفت: 
عابر پیاده حین صحبت با تلفن همراه به زیر کامیون خاور 

کشیده شد و به کام مرگ فرو رفت.
به گزارش انتخاب، سرهنگ على اصغر شیرمحمدى افزود: 
این حادثه تلخ، روز سه شنبه هفته پیش در خط جنوبى و 

حدود 47 کیلومترى اتوبان زنجان- قزوین اتفاق افتاد. 
وى اظهار داشت: متوفى در پارکینگ حاشیه جاده و پشت 
کامیون پارك شده مشــغول مکالمه بود که راننده با دنده 
عقب حرکت و در یک آن عابر را زیر کرد و در مقابل دیدگان 
خانواده جانش را گرفت.  ســرهنگ شیرمحمدى افزود: 
راننده کامیون به علت بى احتیاطى و ســهل انگارى در 
گرفتن دنده عقب، مقصر این حادثه مرگبار شــناخته شد. 
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان زنجان گفت: در 
زمان حاضر ترافیک در مسیرهاى ارتباطى زنجان عادى و 
روان است و با توجه به بارش خفیف برف در مناطق مختلف 
استان زنجان و وجود مه در برخى از مسیرهاى ارتباطى از 

رانندگان انتظار مى رود با سرعت مطمئنه حرکت کنند. 
براساس این گزارش، از 25 اسفند 95 تا 15 فروردین سال 
جارى، هفت نفر بر اثر وقوع سوانح رانندگى در جاده هاى 
استان زنجان جان خود را از دست دادند درحالى که در مدت 

مشابه پارسال تعداد کشته هاى این حوادث 9 نفر بود.

3 متهم دیگر پرونده نــزاع مرگبار دو طایفــه در اردبیل 
شناسایى و دستگیر شدند.

 به گزارش میزان، در پى نزاع و درگیرى دسته جمعى بین 
دو طایفه در روستاى یزن آباد نمین و اعزام مجروحان به 
بیمارستان فاطمى اردبیل، طى اعالم بیمارستان، یکى از 
مجروحان که پیرمردى 63 ساله بود در اثر شدت جراحات 
پس از به کما رفتن، جان خود را از دست داد.   با مرگ پیرمرد 
63 ســاله پرونده درگیرى با موضوع قتل عمد به پلیس 
آگاهى ارجاع و کارآگاهان این پلیــس با هماهنگى مقام 
قضائى دو نفر از ضاربان اصلى مقتول را که متوارى بودند 
با انجام  اقدامات اطالعاتى،شناسایى کردند. با شناسایى 
محل اختفاى متهمان در شهرك کارشناسان اردبیل، دو نفر 
دستگیر شدند.  متهمان در بازجویى هاى اولیه با اعتراف به 
شرکت در نزاع دسته جمعى و ضرب و شتم مقتول، مدعى 
شدند به همراه برادران و فرزندان خود، طرف درگیرى را به 

علت اختالفات قومى و قبیله اى مجروح کرده اند. 
در ادامه تحقیقات مأموران پلیس، روز چهارشنبه گذشته سه 
نفر دیگر از افراد شرکت کننده در نزاع شناسایى و دستگیر 
شدند.  این متهمان در بازجویى ها به حضور در نزاع منجر 
به قتل اعتراف کرده و تحقیقــات از آنها و دو متهم اصلى 

همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامى شهرستان دشتستان گفت، مردى که در سعدآباد دشتستان بر اثر عصبانیت با ضربات متعدد باعث 
مرگ کودك 50روزه خود شده بود دستگیر شد.

به گزارش میزان،سرهنگ سید جواد رضوى گفت: روز سه شنبه هفته گذشته زنى با مراجعه  به کالنترى سعدآباد مدعى 
شد همسرش نیمه شب به علت عصبانیت با ضربه به سر و صورت نوزاد 50 روزه شان باعث مرگش شده و جسد وى 

را در قبرستان دفن کرده است.
وى اضافه کرد: بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهى با هماهنگى مرجع قضائى متهم را دستگیر کردند و با حضور در محل 
دفن مقتول،  جسد جهت بررسى هاى بیشتر از قبر خارج شد و متهم ضمن اعتراف به بزه ارتکابى علت آن را عصبانیت 

ناشى از گریه کودك عنوان کرد.

معاون اجتماعى پلیس لرستان از دستگیرى قاتلى خبر داد که دو عضو خانواده اش را به قتل رسانده و پدرش را مجروح 
کرده بود.

سرهنگ رضا شیراوژن  در گفتگو با میزان،اظهار داشــت: این حادثه خونبار که در جریان یک درگیرى خانوادگى در 
بروجرد رخ داد موجب کشته و مجروح شدن سه نفر از اعضاى یک خانواده شد. 

وى ادامه داد: در این جنایت یکى از اعضاى خانواده پس از قتل مادر و خواهر و مجروح کردن پدرش از محل متوارى شد.
 به گفته سرهنگ شــیراوژن، مأموران انتظامى بروجرد به محض اطالع از حادثه، بالفاصله با به کارگیرى امکانات 
فنى و اشراف اطالعاتى و پلیسى توانستند در عملیاتى غافلگیرانه قاتل فرارى را کمتر از شش ساعت در مخفیگاهش 
دستگیر کنند. معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى لرستان علت قتل را، اختالف خانوادگى اعالم کرد و گفت: در این 

راستا اسلحه به  کار برده شده نیز کشف شده است.

برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با تریلى روز چهارشنبه هفته گذشته در خمینى شهر سبب کشته شدن دو عضو یک 
خانواده و مصدوم شدن یک تن دیگر شد.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى خمینى شهر در 
گفتگو با ایرنا اظهار داشت: در این سانحه رانندگى 
که در ساعت 13 و 30 دقیقه چهارشنبه(16فروردین) 
در چهار راه پاسداران خمینى شهر اتفاق افتاد یک زن 
35ساله و پسر 13 ساله اش کشته و مرد 45 ساله اى 

نیز به شدت زخمى شد.
عبدالرضا سجادى گفت: در این تصادف یک دستگاه 
موتورسیکلت شامل پدر، مادر و فرزند یک خانواده در 
چهارراه پاسداران خمینى شهر با یک دستگاه تریلى 
تصادف کرد که مادر و فرزند خانواده در محل حادثه 
جان باختند و پدر خانواده به شدت زخمى شده و به 

بیمارستان این شهرستان انتقال یافت. 
وى افزود: ورود غیر قانونى راننده تریلى به این مسیر علت اصلى وقوع این تصادف اعالم شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى خمینى شهر با بیان اینکه تحقیقات براى شناسایى کشته شدگان این تصادف در حال 
انجام است، گفت: اجساد افراد فوت شده این حادثه تا شناسایى نهایى به مراجع قانونى تحویل شد.

دستگیرى زوج کالهبردار میلیونى

 رسیدگى دوباره به پرونده قاتل ستایش

کشف جسد زن باردار تهرانى 
در رودخانه کشکان

عقب رفتن کامیون
کار دست عابر پیاده داد

دستگیرى 3 متهم 
پرونده نزاع طایفه اى  مرگبار 

  افکار نیوز | درست پس از پایان تعطیالت نوروزى و در نخستین 
روز تحصیلى سال جدید، گازگرفتگى ســبب شد تا معلم و 11 دانش آموز 
مقطع ابتدایى مدرسه روســتاى عباس بوالغى شهرستان شاهین دژ در 

آذربایجان غربى راهى بیمارستان شوند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى آذربایجان غربى گفت: 
«این حادثه به  علت نصب غیراســتاندارد دودکش بخارى کالس اتفاق 
افتاده که دانش آموزان و معلمشان توسط نیروهاى فوریت هاى پزشکى به 

بیمارستان شهید راثى شاهین دژ اعزام و بسترى شدند.»
با وجود این، مدیر آموزش و پرورش شــاهین دژ اعالم کرد که سیســتم 

گرمایشى این مدرسه شوفاژ اســت و حادثه پیش آمده ناشى از استفاده از 
وسایل غیراستاندارد نبوده. سیاوش اسدى مى گوید: «ما کامًال به وسایل 
گرمایشى استفاده شــده در مدارس نظارت داریم و هیچ مدرسه اى حتى 
در روستاها از وسایل غیراستاندارد اســتفاده نمى کنند. اتفاقى که در این 
مدرســه افتاد به این دلیل بود که در پى وزش بادهاى شدید در چند روز 
گذشته در این منطقه، لوله خروجى شوفاژخانه مدرسه تکان خورده بود و 
این موضوع باعث شد تا گاز مونواکسید کربن به فضاى داخلى شوفاژخانه 

برگشت داده شود.
 بر اثر انباشــت این گاز، دانش آموزان و معلم کالســى که نزدیک تر به 

شوفاژخانه بود دچار نشانه هاى گازگرفتگى شدند.»
صبح دوشنبه هفته پیش معلم این کالس با احساس سرگیجه و مشاهده 
عالیم مشــابه در دانش آموزانش همه را به محیط بیرون هدایت کرد و با 
تماس با فوریت هاى پزشکى گازگرفتگى تأیید شد و همه دانش آموزان و 
معلم، به بیمارستان اعزام شدند. اســدى افزود: «بچه ها بخاطر این ماجرا 
کمى ترسیده بودند اما خوشبختانه میزان گازگرفتگى شدید نبود و تمامى 
آنها و معلمشــان پس از معاینه و اطمینان از سالمتشان ترخیص شدند. 
لوله آسیب دیده شوفاژخانه تعویض شد و مطمئنًا مشکلى در مورد امنیت 

مدرسه وجود ندارد.»

نش ت گاز، معلم و دانش آموزان را راهى بیمارستان کرد

قتل و دفن کودك 50 روزه در قبرستان
 توسط پدر سنگدل

عامل جنایت خانوادگى بروجرد دستگیر شد

برخورد تریلى با موتورسیکلت 
در خمینى شهر
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ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى: خواهان مهدى شاه بندرى دادخواستى به خواسته استرداد و خسارت تاخیر 
در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله به 
طرفیت آقاى محمدرضا آتش صفت به شوراى حل اختالف شعبه5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 2074/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1396/02/12 و ساعت 
9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان ودستور شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خواننده اخطار مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه دوم دادخواســت و ضمائم اقدام و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 
گردد. بدیهى است درصورت عدم حضور، شورا به خواســته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.  م الف: 3786 شعبه 

5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1056
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 2030/95- 1395/12/24 خواهان مهدى شاه بندرى دادخواســتى به خواسته استرداد و 
خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و 
حق الوکاله به طرفیت آقاى ضیایى به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 2030/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1396/02/09 و ساعت 
8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خواننده اخطار مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه 
و نسبت به دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم اقدام و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر 
گردد. بدیهى است درصورت عدم حضور، شورا به خواســته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3787 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجت مع شماره یک)/12/1057
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103731506129 شماره پرونده: 9509983731501054 شماره بایگانى 
شعبه: 951068 خواهان عباس آذرى دادخواستى به طرفیت خواندگان اصغر- عفت- مریم آذرى و 
فاطمه بیگم حاج صادقیان به خواسته محکومیت خواندگان تقدیم دادگاه عمومى شهرستان نجف آباد 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد 
ارجاع و به کالسه 951068 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/02/25 و ساعت 9/30 تعیین 
شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى حاضر شوید . م الف: 3788 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/12/1058
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103730208788 شماره پرونده: 9509983730201267 شماره بایگانى 
شعبه: 951276 خواهان سازمان اموال و امالك کوثر بنیاد شــهید و امور ایثارگران دادخواستى به 
طرفیت خواندگان سام راستگو فرزند هوشنگ و شــهریار بهادر فرزند اسماعیل به خواسته تقاضاى 
حکم قطعى مبنى بر ابطال اسناد مالکیت اصدارى ناشى از اسناد انتقال اجرایى به شماره 6870 مورخ 
1385/10/12 و سند اتقال 7101 مورخ 1385/11/04 تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد   
نموده که جهت رسیدگى آن 1396/02/03 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان سام راستگو فرزند هوشنگ و شهریار بهادر فرزند اسماعیل و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3793  شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد/12/1059
ابالغ راى

کالسه پرونده 1679/95 -95/12/15 شماره دادنامه : 2 مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شوراى 
حل اختالف نجف آباد خواهان: پیمان محمدیان نشانى: اصفهان-سپاهان شهر-بلوار غدیر خ هاون 
2 خ ماه شرقى کوى رسالت1 مجتمع مسکونى فدك واحد A42 خوانده: 1-اصغر شاه نظرى 2- بهزاد 
شجاعى نشانى: هردو مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال سند خود رو. گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعوى آقاى پیمان محمدیان بطرفیت 1-اصغرشاه نظرى 2- بهزاد شجاعى بخواسته الزام به انتقال 
سند خودرو بشماره انتظامى ایران 531/43 م 27 بانضمام هزینه هاى دادرسى شورا باتوجه به اوراق 
پرونده و اظهارات خواهان و قولنامه ارائه شــده فى مابین طرفین خواهان و خوانده ردیف دوم مورخ 
91/12/26 و باعنایت به اســتعالم اداره راهور مورخ 95/11/3 که داللــت برمالکیت خوانده ردیف 
اول مى نماید و نظربه اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى درجلســه رسیدگى حاضرنگردیده اند و 
الیحه اى دردفاع ازخود به شورا ارائه ننموده اند لذا باستناد ماده 220-221-198 قانون مدنى راى 
برمحکومیت خوانده ردیف اول به حضور دریکى از دفاتر اسنادرسمى و انتقال سندماشین فوق الذکر 
بنام خواهان و باستناد ماده 198 آئین دادرســى مدنى محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 
صدوبیست و یک هزاروپانصدتومان بابت هزینه هاى دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید 
راى غیابى و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهى دراین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
خواهى درمحاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3789 شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1060
حصر وراثت

مریم پورشبانان داراى شناسنامه شــماره 2349 به شرح دادخواست به کالســه 4/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف اله پورشبانان بشناسنامه 
912 در تاریــخ 1379/01/05 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- فیروزه پورشبانان ش ش 1356، 2- اسفندیار پورشبانان ش ش 417، 3-مجید 
پورشبانان ش ش 1456، 4- علیرضا پورشبانان ش ش 619 ، 5- اکبر پورشبانان ش ش 29457، 
6- مریم پورشبانان ش ش 2349، 7- سعیده پورشبانان ش ش 10074، 8- وحیده پورشبانان ش ش 
10075، 9- اصغر پورشبانان ش ملى 1080038795 (فرزندان متوفى) 10- فاطمه چوپانى ش ش 
848 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3792 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره  یک)/12/1061
حصر وراثت

ابراهیم شکوهى داراى شناسنامه شماره 8333 به شرح دادخواســت به کالسه 2/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضاقلى شکوهى نهرخلجى 
بشناســنامه 15 در تاریخ 1395/10/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- مهدى شکوهى نهرخلجى ش ش 1130، 2- ابراهیم شکوهى ش 
ش 8333 ، 3-رضاشــکوهى ش ش 1463 (فرزندان متوفى) 4- عظیمه خســروى سفتجانى ش 
ش 1332 (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: 3791 شــعبه 14 حقوقی شــوراي حل اختــالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شــماره 

یک)/12/1062
حصر وراثت

ابراهیم کاظمیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 376 به شــرح دادخواست به کالسه 3/96 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدکاظمیان 
نجف آبادى بشناســنامه 13 در تاریخ 1394/11/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ابراهیم کاظمیان نجف آبادى ش ش 376، 2- اسماعیل 
کاظمیان نجف آبادى ش ش 152، 3-زهره کاظمیان نجف آبادى ش ش 805 ، 4- عزت کاظمیان 
نجف آبادى ش ش 729، 5- ناصر کاظمیان نجف آبادى ش ش 29، 6- محســن کاظمیان نجف 
آبادى ش ش 198 (فرزندان متوفى) 7- طاهره عربیان نجف آبادى ش ش 16 (همسر 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: 3790 شعبه 14 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1063
مزایده

شماره نامه: 9510113737200532 شماره پرونده:  9309980352100481 شماره بایگانى شعبه: 
930072  اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرســتان چادگان در نظر دارد در جهت اجراى مقررات 
قانون اجراى احکام مدنى و استیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقاى حسن جعفرى فرزند صفرعلى 
به نسبت سهم االرث از ملک 50/26 مترمربع از مســاحت کل ملک 344/64 مترمربع واقع در رزوه 
خ امام خمینى روبروى پست بانک را از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کلیه کسانى که مایل به 
شرکت در مزایده هستند دعوت مى شود در تاریخ 1396/2/1 لغایت 1396/2/6 با همکارى کالنترى 
چادگان و نماینده محکوم له خانم بهجت مهدى ششجوانى از ملک مذکور بازدید و در جلسه مزایده 
حضورى که در تاریخ 1396/2/7 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى تشکیل 
مى شود حاضر شوند هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف است 
ده درصد قیمت پیشنهادى را در همان تاریخ به حساب ســپرده دادگسترى واریز و مابقى را حداکثر 
ظرف ده روز به حســاب مربوطه پرداخت نماید قیمت این قطعه ملک بر اســاس نظریه کارشناسى 
مبلغ 250/000/000 ریال مى باشــد. م الف: 111 اجراى احکام حقوقى دادگســترى شهرســتان 

چادگان/12/1064
فقدان سند مالکیت

شــماره: 951218641230499 تاریخ 1395/12/08چون مهدى عظیمى فرزند محمد باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت 
ششــدانگ پالك شــماره 790/8690 واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که در 
صفحه دفترالکترونیکى 13952030203008169 ذیل ثبت و ســند مالکیــت 504386 د 94 که 
بنام فرنگیس پورنعمت فرزند حیدر ثبت و ســند صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند قطعى 
42291- 1385/8/29 به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 3615 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/12/359

فقدان سند مالکیت
شماره: 95121864114805 تاریخ 1395/12/08چون خانم صدیقه سلیمانى فرزند حسین باستناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو 
حبه و یک و چهارم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششــدانگ پالك شماره 823 واقع در قطعه 3 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 241 دفتر 268 ذیل ثبت 59884 و سند مالکیت 946527 
بنام جهانبخش لطفى نجف آبادى فرزند عزیزاله ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب 
سند قطعى 102722-1369/10/25 دفترخانه 23 نجف آباد به او انتقال یافته و  معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 3613 زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/12/385
مزایده

در پرونده کالسه  222/95  اجرایى و به موجب دادنامه شماره 134/94 صادره از شعبه برخوار شوراى 
حل اختالف نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى علیرضا خورســندى فرزند .... محکوم اســت به 
پرداخت  مثقال طال و دویست عدد سکه بابت محکوم به و هزینه هاى د ادرسى و غیره در حق محکوم 
له و مبلغ  ریال نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان نجف  آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى لطفعلى 
محمدى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. ملک مزبور به شماره ثبتى 4547 متر و عرض 24/9 متر 
و مساحت تقریبى 806 مترمربع واقع در ابتداى خ شهدا کاشــى مى باشد این ملک قولنامه اى و به 
صورت مشاع خرید و فروش گردیده است و هیچ یک سند رسمى ندارند در سال هاى گذشته هزینه 
هایى جهت حصارکشى و ایجاد احداث آن (اجراى قونداسیون) صورت گرفته و ظاهراً به دلیل اختالف 
با فروشندگان اولیه عملیات اجرایى رها گشته واحداث گذشته در حال تخریب و حالت مخروبه به خود 
گرفته پیرو ارتباط قبلى با خوانده نامبرده ضمن هماهنگــى در محل دفتر کار حاضر و مدعى گردید 
(پیوست یک) که زمینى ندارد که ارزیابى گردد و اظهار داشــت صداق همسرش را طى سند شماره 
800220 دفتر ازدواج شماره 3645 تبدیل نموده و واگذار کرده است و مدعى است که قولنامه مزبور 
نیز به دلیل اخذ پول جهت هزینه هاى عروسى منسوخ و زمین مزبور به فروشنده عودت گردیده است 
على ایحال باتوجه به موقعیت و نظر به بررسى هاى صورت گرفته و با مدنظرقرار دادن کلیه عوامل 
دخیل و تاثیرگذار ارزش پالك فوق جمعًا به مبلــغ 3/465/800/000 ریال برآورد و اعالم نظر مى 
گردد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و به میزان محکوم به و در تاریخ 96/1/29 ساعت 10 صبح 
و در همان محل اجراى احکام به فروش مى رسد برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار ظــرف پنج روز قبل از مزایده از 
اموال موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3607  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/12/626
مزایده

آگهى مزایده دوم درپرونده کالســه 1828/93 اجرایى و بموجب دادنامه 2147 صادره از شعبه دوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى ســیدمحمد مهدى مویدکرونى با قیومت 
نازین بیگم مظاهرى محکوم اســت به پرداخت ماترك متوفى مرحوم سیدمحمدتقى مویدکرونى 
یکصدوپنجاه عددسکه تمام بهارآزادى بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره درحق محکوم له 
و مبلغ دویست و پنج هزار تومان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرستان نجف آباد ذیل توقیف و توسط هیئت کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
محمدعلى معین به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک باب منزل مسکونى واقع در نجف آباد؛ خیابان 
مکتب کوچه امید عرصه منزل 153/90 مترمربع دوطبقه با زیربناى 228 مترمربع باسقف تیرچه بلوك 
به نماى داخلى گچ- کف- موزائیک دربهاى داخل چوبى دربهاى شمالى جنوبى فلزى دیوارحیاط و 
نماى جنوبى سنگ اجراشده است منزل مذکور داراى انشعابات آب-برق-گاز-تلفن مى باشد. باتوجه 
به موارد فوق ارزش ششدانگ منزل مذکور جمعا به مبلغ 2/140/000/000 ریال برآوردگردیده. ضمنًا 
منزل مذکور باسند و حدود مشخصات پالك ثبتى 305/4 مطابقت دارد. که باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد در تاریخ 96/01/30  ساعت 10 درهمان محل اجراى احکام به فروش مى رسد، برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آنرا فى المجلس به 
حساب سپرده 2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کســر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا 
تکرار میگردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف مدت پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل 

آورد. م الف: 3725 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/824
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 898/95 ش ح – 1395/12/18  آگهى ابالغ از وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
آقاى عطاءاله قربانى دادخواستى به طرفیت مرضیه کعیان نژاد- پورمحمد یادگارصالحى به خواسته 
انتقال ســند تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالســه 898/95 ثبت گردیده است. 
نظربه اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان 
و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب یک مرتبه 
در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و ازخوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه رسیدگى روز دوشنبه 
مورخ 96/03/08 ساعت 5/30 جهت رسیدگى حاضر شــوند واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و 
وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شــورا تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 3735 

شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (یزدانشهر) (مجتمع شماره یک)/12/967
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به رستم پوراسدیان دادخواستى به خواسته الزام به انتقال سند به 
طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 850/95 ش 8 ح ثبت و براى 
مورخ 96/2/30 ساعت 6 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 دادرسی 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: 2121 شعبه هشتم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1007
ابالغ راى

شماره پرونده: 413/95 ش9ح شــماره دادنامه: 709-95/9/29 خواهان: سمیه حسینى فرزند سید 
محمود آدرس: اصفهان- ملک شــهر- خ مطهرى- نبش کوچه 47 – طبقه زیرزمین خوانده: نیما 
پاك طینت فرزند یدا... به نشانى: مجهول المکان. خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال 
به استناد دو فقره ســفته و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه نهم بتصدى 
امضاکنندگان زیر تشکیل اســت و باتوجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست سمیه حسینى به 
طرفیت نیما پاك طینت به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته به استناد دو 
فقره سفته به شماره هاى 079951 و 842531 به مبلغ یادشده نظر باینکه مستندات یادشده بر اشتغال 
ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با ابالغ اخطاریه و ضمایم آن در جلسه شورا حضور 
نیافته و دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مســتنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسى مدنى و 
ماده 309 ناظر به مواد 245 و 247 و 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
70/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر مى نماید. و مستنداً به قاعده تسبیت و 
مواد 515 و 519 قانون آیین مدنى به پرداخت مبلغ 900/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگى در 
محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 2119  شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1008
حصر وراثت

موسى اسماعیلى داراى شناســنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کالســه 478/95 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحومه حمیده سلطان 
مقصودى بشناســنامه 1183 در تاریــخ 95/10/27 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- موسى اســماعیلى به ش.ش 16، 2- احمد اسماعیلى به 

ش.ش 35، 3- معصومه خاتون اسماعیلى به ش.ش 1 مى باشند وراث دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت 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 شد. م الف: 2114 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/12/1009
حصر وراثت

ایران چوپان نژاد نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 21536 به شرح دادخواست به کالسه 407/95 
ش ح 10 از این دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جلیل 
موسویان نجف آبادى بشناسنامه 958 در تاریخ 1395/02/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- زهرا فاضل نجف آبادى ش ش 1611 (همسر 
متوفى) 2- ایران چوپان نژاد نجف آبــادى ش ش 21536 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3760 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1020
حصر وراثت

روح اله بدیهیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1217 به شرح دادخواست به کالسه 408/95 
ش ح 10 از این دادگاه درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
احمدبدیهیان نجف آبادى بشناسنامه 645 در تاریخ 1394/11/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- روح اله بدیهیان نجف آبادى ش ش 1217، 
2- مهدى بدیهیان نجف آبادى ش ش 8637 (پســران متوفى) 3- مهناز بدیهیان نجف آبادى ش 
ش 336  (دختر متوفى) 6- زهرا رحمانى پور ش ش 756 (همسر 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: 3761 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1021

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970353702049 شماره پرونده: 9409980363201162 
شماره بایگانى شعبه: 950996 شاکى: خانم فاطمه صابرى هارونى فرزند رجبعلى 
به نشانى: اصفهان- اصفهان خوراسگان خ جى خ مسجد على شهید فوالدى پ 
51. متهم: آقاى محمدباقرسرافراز به نشانى مجهول المکان. اتهام ها: 1- توهین 
به اشخاص عادى 2- ترك انفاق. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى محمدباقر 
سرافراز فرزند جهانگیر متاهل؛ متوارى، دائر بر الف- ترك انفاق نسبت به زوجه 
– ب- توهین با عنایت به شکایت شاکى، خانم فاطمه صابرى فرزند رجبعلى متن 
پیامک هاى ارسال شده از شماره تلفن متهم خطاب به شاکیه و اظهارات گواهان 
و نظر به اینکه متهم به رغم ابالغ احضاریه در جلسه دادرسى (95/10/4) حضور 
نیافته و الیحه دفاعیه ارائه ننموده و با امعان نظر به کیفرخواست صادره- سایر 
قرائن و امارات مضبوط در پرونده ارتکاب بزه انتســابى از ناحیه نامبرده محرز و 
مسلم است لذا دادگاه با استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 
ناظر به مواد 19 (درجه 6) -134- قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و ماده 
608 قانون تعزیرات مصوب 1375 متهم را از جهت اتهام ردیف الف به تحمل 
هفت ماه حبس تعزیرى و از حیث اتهــام ردیف ب به پرداخت یک میلیون ریال 
جزاى نقدى در حق دولت محکوم مى نماید النهایه مجازات اشد قابل اجراست 
راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
ظرف مهلت بیست روز پس از انقضاى واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در مرجع 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 39669 بهرامى رئیس شعبه 
111 کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى 

سابق)/12/938

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970353701357 شماره پرونده: 9409980364901038 
شماره بایگانى شعبه: 941367 شاکى: آقاى مهدى شرکت قناد فرزند حسن با 
وکالت آقاى حسین یاورى فرزند محمدحســن به نشانى اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالى نبش کاخ سعادت آباد شرقى ســاختمان وکال طبقه دوم واحد 6 
کدپســتى 8164766153 دفتر وکالت آقاى محمد جواد قشالقى. متهم: آقاى 
مرتضى یوسفى به نشــانى مجهول المکان. اتهام: خیانت در امانت. گردشکار: 
دادگاه با بررســى اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى مرتضى 
یوسفى دهقى فرزند عبدالعلى متولد 1364 مبنى بر خیانت در امانت موضوع یک 
فقره چک به شــماره 143100- 1392/9/31 به مبلغ 13900000 ریال عهده 
حساب شماره 0103924891001 بانک صادرات شعبه بازار باتوجه به اظهارات 
شاکى مهدى شرکت قناد فرزند حســن که حکایت از آن دارد که شاکى چک 
مذکور را بابت خرید مانتو صادر نموده اند و در اختیار متهم قرار گرفته است که 
شاکى مدعى است که به متهم مبلغ 12000000 ریال بابت وجه چک به ایشان 
داده و مبلغ 1900000 ریال از وى طلب داشته اســت ولى متهم الشه چک را 
مسترد نکرده است. باتوجه به اظهارات وکیل شاکى آقاى حسین یاورى و شهود 
که اذعان نموده اند که متهم وجه چک را در تاریخ 1392/10/5 گرفته اســت و 
نظر به اینکه متهم در سال 1394 دادخواست مطالبه وجه را در شعبه 33 شوراى 
حل اختالف اصفهان مطرح نموده است و توجهًا به اینکه شاکى تا قبل از تقدیم 
دادخواست مطالبه وجه چک از لحاظ قانونى اقدامى انجام نداده است و با امعان 
نظر به مراودات مالى بین طرفین و فقد ادله کافى، عدم تحقق ارکان بزه موصوف 
مستنداً به ماده 4 قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب 1392 و استظهار از اصل 
37 قانون اساســى راى برائت متهم صادر و اعالم مى گردد. راى صادره ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در مراجع محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشــد . م الف: 39674 بهرامى رئیس شعبه 111 کیفرى دو 
مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق)/12/939

ابالغ راى
شــماره دادنامــه: 9509970353502158 شــماره پرونــده هــا: 
9509980365700652 و 9509980365700651 و 9509980365701114 
شماره بایگانى شــعبه: 951508 و 951507 و 951509 . 1- آقاى امیر مرادى 
متهم، به نشــانى اصفهان اصفهان هفتون ك مرادى 2- آقاى ســید حسین 
محمدى فرزند منصــور متهم، به نشــانى اصفهان-اصفهــان خ هفتون- خ 
میثم- ده مترى وحدت- کوچه شهید مرتضى دهکردیان- آخر کوچه- پالك 
176، 3- آقاى حمیدکریمى ماربینى فرزند حســین شــاکى و متهم، به نشانى 
اصفهان- اصفهان- هفتون ك مرادى 4- آقاى امیر مرادى متهم، به نشــانى 
اصفهان-اصفهان 5- آقاى عباس ســوادکوهى فرزند ســلیم متهم، به نشانى 
اصفهان- متوارى 6- آقاى پوریــا ذوالفقارى فرزند منوچهر متهم به نشــانى 
اصفهان- اصفهان، متوارى 7- آقاى امید صالحى فرزند رضا شاکى و متهم به 
نشانى اصفهان- اصفهان- هفتون کوچه عیسى جنب مسجد صاحب الزمان پ 
36، 8- آقاى على مرادى فرزند عبدالمحمد متهم، به نشانى اصفهان-اصفهان- 
خ مولوى ك 22 بهمن نبش بن بهــار پ 59، 9- آقاى امید دهقانى فرزند على 
متهم، به نشانى اصفهان-اصفهان- متوارى 10- آقاى امیر موگوئى فرزند بهرام 
متهم، به نشانى اصفهان- اصفهان- خ معراج ك گلچین مقابل مدرسه مولوى 
پ 239، 11- آقاى عبــاس بختیار نهرخلجى فرزند على یار، متهم به نشــانى 
اصفهان- اصفهان- خ معراج ایستگاه مرادى کوچه مرادى پ 63 ط دوم 12- 
آقاى دونفر ناشناس متهم، به نشانى اصفهان- اصفهان 13- آقاى على مرادى 
متهم، به نشــانى اصفهان-اصفهان- هفتون ك مــرادى 14- آقاى مصطفى 
دشتگرد شاکى، به نشانى (مجهول المکان) اتهام ها: 1- تمرد نسبت به ماموران 
حین انجام وظیفه 2- توهین به مقامات و مامورین 3- مشارکت در نزاع دسته 
جمعى منهى به ضرب و جرح 4- ضرب و جرح عمدى 5- تهدید 6- مساعدت 
براى فرارى دادن متهم 7- مشارکت در ایراد ضرب با قداره 8- ایراد جرح عمدى 
با چاقو (ج ع) 9- توهین به اشخاص عادى 10- مشارکت در نزاع دسته جمعى 
11- اخالل در نظم و آسایش عمومى از طریق هیاهو و جنجال 12- قدرت نمایى 
با چاقو 13- وســیله قرار دادن قداره براى تهدید و قدرت نمایى 14- ایراد جرح 
عمدى با قداره (ج خ) 15- مصرف مسکر 16- مصرف مسکر 17- قدرت نمایى 
با سالح سرد 18- اخالل در نظم و آسایش عمومى 19- تخریب 20- مزاحمت 
براى بانوان و اطفال در اماکن عمومى یا معابــر 21- ایراد جرح عمدى با چاقو 
(ج خ) 22- ضرب و جرح عمدى 23- قدرت نمایى با سالح سرد 24- مزاحمت 
براى بانوان و اطفال در اماکن عمومى یا معابر. گردشــکار: دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقایــان 1- على مرادى فرزند عبدالمحمد 
دائر بر شرکت در نزاع دســته جمعى منتهى به ایراد ضرب و جرح عمدى و ایراد 
ضرب و جرح عمدى با چاقو و قدرت نمایى با چاقو نسبت به آقاى امید صالحى 
و تمرد نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه و اخالل در نظم و آسایش 
عمومى از طریق اعمال حرکات غیرمتعارف 2- عباس بختیار نهرخلجى فرزند 
على یار دائر بر اخالل در نظم و آســایش عمومى با انجام حرکات غیرمتعارف و 
شرکت در نزاع دسته جمعى منتهى به ایراد ضرب و جرح و قدرت نمایى با قداره 
و تمرد نسبت به مامورین انتظامى از طریق حمله با سالح سرد 3- سید حسین 
محمدى فرزند سید منصور دائر بر اخالل در نظم و آسایش عمومى از طریق انجام 
حرکات غیرمتعارف و توهین به مامورین انتظامى در حین انجام وظیفه 4- حمید 
کریمى ماربینى فرزند حسین دائر بر شرکت در نزاع دسته جمعى منتهى به ایراد 
ضرب و جرح و قدرت نمایى با قداره 5- امید صالحى فرزند رضا دائر بر شرکت 
در نزاع دسته جمعى منتهى به ایراد ضرب و جرح و قدرت نمایى با قداره 6- امیر 
موگوئى فرزند بهرام دائر بر مشارکت در نزاع دسته جمعى منتهى به ضرب وجرح  
7- عباس سوادکوهى فرزند سلیم 8- امید دهقانى فرزند على 9- پوریا ذوالفقارى 
فرزند منوچهر دائر بر شرکت در نزاع دسته جمعى منتهى به ایراد ضرب و جرح 
عمدى و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى با قداره و تهدید و قدرت نمایى با 
قداره نسبت به آقاى حمید کریمى ماربینى دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره 
از دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان، شکایت شکات خصوصى و 
گزارش و تحقیقات مبسوط مامورین انتظامى و نتیجه تحقیقات محلى و گواهى 
هاى صادره از پزشکى قانونى و کشف سالح سرد در محل درگیرى و مالحظه 
عکس ها و محتواى فیلم دوربین مداربســته و صورتجلســه مواجهه حضورى 
فیمابین متهمین ردیف اول الى ششم و اقرار متهمین ردیف اول و دوم در جلسه 
دادرسى و دفاعیات بالوجه متهمین ردیف سوم و عدم حضور سایر متهمین در 
جلسه دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابى به آنان محرز 
و مسلم بوده و مستنداً به مواد 607 و 608 و 609 و 615 و 617 و 618 و تبصره 
ماده 614 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375 بخش تعزیرات و رعایت 
مواد 19 و 125 و 134 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 متهم ردیف 
اول آقاى على مرادى را از حیث تمرد نســبت به مامورین انتظامى به تحمل دو 
ســال و یک روز حبس تعزیرى و از حیث شرکت در نزاع دسته جمعى به تحمل 
یک سال و یکماه حبس تعزیرى و از حیث ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو به 
تحمل یکسال و یکماه حبس تعزیرى و از حیث قدرت نمایى با چاقو به تحمل دو 
سال و یکماه حبس و 75 ضربه شالق تعزیرى و از حیث اخالل در نظم و آسایش 
عمومى به تحمل یکسال و یکماه حبس و 75 ضربه شالق تعزیرى و متهم ردیف 
دوم آقاى عباس بختیار را از حیث اخالل در نظم و آســایش عمومى به تحمل 
یکسال و یکماه حبس و 75 ضربه شالق تعزیرى و از حیث شرکت در نزاع دسته 
جمعى به تحمل یکسال و یک روز حبس تعزیرى و از حیث قدرت نمایى با سالح 
سرد به تحمل دو سال و یک روز حبس و 75 ضربه شــالق تعزیرى و از حیث 
تمرد نسبت به مامورین انتظامى از طریق حمله با سالح سرد به تحمل سه سال 
و یکماه حبس تعزیرى و متهم ردیف سوم آقاى سید حسین محمدى را از حیث 
توهین به مامورین دولتى به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزاى نقدى در حق 
صندوق دولت و از حیث اخالل در نظم عمومى به تحمل یک سال حبس و 74 
ضربه شالق تعزیرى و متهم ردیف چهارم آقاى امید صالحى را از حیث شرکت در 
نزاع دسته جمعى به تحمل یکسال حبس تعزیرى و از حیث تهدید و قدرت نمایى 
با سالح سرد به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شالق تعزیرى و متهم ردیف 
پنجم آقاى حمید کریمى را از حیث شرکت در نزاع دسته جمعى به تحمل یکسال 
حبس تعزیرى و از حیث تهدید و قدرت نمایى با ســالح سرد به تحمل دو سال 
حبس و 74 ضربه شالق تعزیرى و متهم ردیف ششم آقاى امیر موگویى را از حیث 
شرکت در نزاع دسته جمعى به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیرى و هریک 
از متهمین ردیف هفتم و هشتم و نهم (آقایان عباس سوادکوهى، امید دهقانى، 
پوریا ذوالفقارى) را از حیث شرکت در نزاع دسته جمعى به تحمل یک سال حبس 
تعزیرى و از حیث قدرت نمایى و تهدید با قداره به تحمل دو ســال حبس و 74 
ضربه شالق تعزیرى و از حیث شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدى با قداره به 
تحمل یک سال حبس تعزیرى (که در خصوص متهمین مجازات اشد قابل اجرا 
خواهد بود) محکوم مى نماید. راى صــادره در خصوص متهمین ردیف اول الى 
سوم (على مرادى، عباس بختیار و سید حسین محمدى) حضورى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت 
به سایرین غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در 
همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 39679 گازرى رئیس شعبه 109 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى سابق)/12/940

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970354502098 شماره پرونده: 9509980359700078 
شماره بایگانى شعبه: 951315 شاکى: آقاى فضل اله جابرانصارى فرزند حسن با 
وکالت آقاى حمیدرضا درویشى فرزند هرمز به نشانى اصفهان- خیابان نیکبخت 
جنب دادگسترى کوچه شــهید صادقى پالك نهم. متهم: آقاى مجید بهداروند 
به نشانى: اصفهان- اصفهان مجهول المکان. اتهام ها: 1- توهین به اشخاص 
عادى 2- قذف. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى مجید 
بهداروند فرزند امید به لحاظ متوارى بودن مشخصات دیگرى ندارد دایر بر توهین 
و قذف نسبت به شــاکى آقاى فضل اله جابرانصارى با وکالت آقاى حمیدرضا 
درویشــى موضوع کیفرخواست مورخ 95/8/25 دادســراى عمومى و انقالب 
اصفهان، دادگاه ازتوجه به شکایت شــاکى، کیفرخواست دادسرا، مالحظه متن 
پیامک هاى ارسال شده از سوى متهم براى شاکى، تحقیقات انجام شده و اخذ 
اظهارات مالک خط و تلفن موضوع شکایت که در تصرف متهم بوده است، عدم 
حضور و دفاع متهم در تحقیقات مقدماتى و این دادگاه و ســایر قراین و امارات 
منعکس در پرونده بزهکارى وى محرز تشخیص مستنداً به مواد 608 از قانون 
مجازات اسالمى مصوب 1375 و نیز مواد 245 و 250 از قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1392 و با رعایت تبصره ماده 135 همان قانون متهم موصوف را از حیث 
توهین به تحمل 50 ضربه شالق تعزیرى و از حیث حد قذف به 80 ضربه شالق 
محکوم مى گردد. مجازات حدى قذف در خصوص متهم قابل اجرا خواهد بود. 
راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل اعتراض واخواهى در این 
شــعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهى در محاکم 
محترم تجدیدنظر است. م الف: 39741 شرافت دادرس شعبه 119 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق)/12/941

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970352901920 شماره پرونده: 9509980364600769 
شماره بایگانى شعبه: 951150 ، 1- آقاى وحید على محمدى فرزند حمید متهم، 
به نشانى میهمان اصفهان به نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- جنب خ 
کاخ سعادت آباد ساختمان وکال- ط 1(مجهول المکان) 2- آقاى بابک نیک روز 
متهم، به نشانى: اصفهان- اصفهان خ رباط اول ك استاد شهریار گلچین 7 پ 26 
واحد 1 (متهم مجهول المکان است) 3- خانم سمیه بصیرى فرزند فرامرز شاکى، با 
وکالت آقاى وحیدعلى محمدى فرزند حمید به نشانى میهمان اصفهان به نشانى: 
اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى – جنب خ کاخ سعادت آباد- ساختمان وکال- ط 
1. اتهام: ترك انفاق. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقاى بابک نیک روز فرزند صمد دایر بر ترك نفقه، حسب شکایت 
خانم سمیه بصیرى فرزند فرامرز با وکالت آقاى على محمدى باتوجه به محتویات 
پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواست دادسرا و عدم حضور متهم پرونده، 
به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده، متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس 
تعزیرى محکوم مى نمایــد و راى صادره غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 39745 حسین زاده 

رئیس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (103 جزایى سابق)/12/942



1414آگهىآگهى 2908 سال چهاردهمشنبه  19 فروردین  ماه   1396

ابالغ راي
کالسه پرونده: 1249/95 ش ح 12 دادنامه: 1415-95/11/7 مرجع رسیدگى: شعبه دوازدهم شوراى 
حل اختالف نجف آباد، خواهان: مرتضى باقرى نجف آبادى شغل: آزاد به نشانى: نجف آباد خ شریعتى 
بعد از چهارراه بازار فروشگاه ترمه کدپستى 93463-85137 ، خوانده: عزت ا... تصمیمى فرد کدملى: 
2294329902 به نشــانی: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره 845769 
سرى ز را جمعاً به مبلغ 30/000/000 ریال، گردش کار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در 
وقت مقرر جلسه  شورا به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي می نماید: ((راي شورا)): در خصوص دعوى آقاى مرتضى 
باقرى به طرفیت آقاى عزت ا... تصمیمى فرد به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته درعهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198و502 و 515 و519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنی 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/450/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 95/9/24  لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3514 شعبه 12 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1022
ابالغ راى

دادنامه: 931-95/12/21 به تاریخ 95/12/8 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف گلدشت 
به تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 702/95 تحت نظر است شورا با بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى شورا: درخصوص دادخواســت آقاى رزاق بیگى فرزند عزیز به طرفیت آقایان اسماعیل مهرابى 
فرزند قنبر و محمد چطوخوشوى فرزند جرگیس به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه اتومبیل پژو پارس به شماره انتظامى 588 ص 46 ایران 
53 مقوم على الحســاب بمبلغ صد و سى میلیون ریال با انضمام خســارت هزینه دادرسى، باتوجه به 
محتویات پرونده رونوشت قولنامه فى مابین خواهان و خوانده ردیف اول که ذیل آنرا طرفین و شهود 
امضا نموده اند و استعالم بعمل آمده از پلیس راهور شهرســتان نجف آباد مورخه 95/10/22 اعالم 
داشته است خودرو فوق الذکر بنام خوانده ردیف دوم آقاى محمد چطورخوشوى مى باشد و نظر به اینکه 
خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده اند و دفاع و 
انکارى ننموده است و در خصوص خوانده ردیف اول خواهان دعوى خود را نسبت به وى استرداد نموده 
است لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 10، 220، 362 قانون مدنى و مواد 198 
و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده ردیف دوم آقاى محمد چطوخوشوى را به حضور در یکى از 
دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى خودرو به شــماره انتظامى 588 ص 46 ایران 53 بنام خواهان 
و پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم 
مى نمایند و در خصوص خوانده ردیف اول باتوجه به اســترداد دعوى توسط خواهان مستنداً به بند ج 
ماده 107 قانون آئین دادرسى مدنى قرار سقوط دعوى صادر مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3770 شوراى حل اختالف 

گلدشت/12/1023
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 952278 ح 3- 1395/12/21خانم مژگان شجاعى فرزند حســین قلى شغل خاندار ساکن 
یزدانشهر دادخواســتى به خواســته طالق به طرفیت خوانده غالمعلى پیرمحمدى فرزند جواد فعال 
مجهول المکان به این دادگاه تقدیم که به کالســه 952278 ح 3 ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور 
دادگاه به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب فوق الذکر یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و به خوانده فوق الذکر اخطار میگردد پس از نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دفتر 
شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ در جلسه دادرسى که براى روز چهارشنبه مورخه 
96/02/27 ساعت 8/30 تعیین گردیده حاضر شوند در غیر اینصورت دادگاه غیابًا به دعوى رسیدگى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3769 شــعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد /12/1024
حصر وراثت

زینب ناصرى داراى شناسنامه شماره 102522810 به شــرح دادخواست به کالسه 354/95 ش ح 
10  از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوروز احمدى 
بشناســنامه 1209234 در تاریخ 1395/11/15 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- نقى احمدى ش ش 97444483، 2- احمدضیا احمدى ش 
ش 97444822 (پســران متوفى) 3- فاطمه احمدى ش ش 97773709، 4- زهرا احمدى ش ش 
97444202 (دختران متوفى) 5- زینب ناصرى ش ش 102522810 (همسر متوفى) و متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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: 3768 شعبه 14 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/12/1025
حصر وراثت

مرتضى عسکرپور نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 498 به شرح دادخواست به کالسه 369/95  از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم سلطان عسکرپور 
نجف آبادى بشناسنامه 14348 در تاریخ 1395/04/29  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرتضى عســکرپور نجف آبادى ش ش 498، 2- طاهره 
عسکرپور نجف آبادى ش ش 1072 (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: 3767 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/12/1026
اجراییه

شماره: 885/95 ش ح2-1395/12/9 به موجب راي شماره 1043 تاریخ 95/10/14 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه ها:  1- ایمان 2- سعید 3- مسعود 
همگى احمدى همگى به نشانی مجهول المکان محکوم هستند به: به نحو تضامنى به پرداخت اصل 
خواسته به میزان بیست و پنج میلیون ریال و مبلغ 1/335/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک 95/6/17 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه ها محکوم به 
پرداخت مبلغ 1/250/000 ریال به عنوان نیم عشــر دولتى مى باشد، مشخصات محکوم له: تعاونى 
اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشــانى: اصفهان خ جى مقابل خ تاالر. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 3764 شعبه 2 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک) /12/1027
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 429/95 ش ح 6 مرجع رسیدگى: شعبه 6 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد خواهان: مرتضــى باقرى نجف آبادى به نشــانى: نجف آباد- خ شــریعتى- بعد از چهارراه 
بازار-نرسیده به بانک ملى فروشگاه ترمه کدپســتى 8513793463  خوانده: مجتبى نوروز مکارى 
به نشــانى: ویالشــهر- بلوار امام على شــرقى- بعد از ولیعصر مصالح فروشى دوســتان کدپستى 
8581967686 موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 535379- 95/07/28 به مبلغ یکصد 
و پنجاه و  هشت میلیون ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دعواى آقاى مرتضى 
باقرى نجف آبادى به طرفیت آقاى مجتبى نوروز مکارى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و 
گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت
 مبلــغ دو میلیون و پانصــد و هفتاد هــزار ریال به عنــوان هزینه دادرســى و ابطال تمبــر از باب

 تسبیب و نیز پرداخت حق و پرداخت خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/07/28 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت 
مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد 
مى باشد. م الف: 3763 شعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/12/1028
حصر وراثت

داود ابراهیمى داراى شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 477/95  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه ابراهیمى به شناسنامه 96 در تاریخ 
95/12/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- فاطمه صغرى بادیه نشین به ش.14 (دختر) 2- حیدر ابراهیمى به ش.ش 6 (پسر) 3- داود ابراهیمى 
به ش.ش 8 (پسر). 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 یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 2124 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1032
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510463759200006 شماره پرونده: 9409983759200999 شماره بایگانی 
شعبه: 941037 خواهان حسن نصر اصفهانى و زهرا نصر اصفهانى دادخواستی به طرفیت خوانده جواد 
على اصغرى به خواســته مطالبه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر 
ارجاع و به کالسه 9409983759200999 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/20 و ساعت 
9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2129 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر 

و میمه/12/1033

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/95/4075/26- 95/12/18 آقاي امیر شرف الدین وکالتاً از طرف محمدابراهیم شرف الدین 
فرزند تقى (مالک) باستناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی است سند مالکیت خود به شــماره 177994 را که به میزان ششــدانگ به شماره پالك ثبتى 
301/10628 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16  اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 426 دفتر 143 
ذیل ثبت 18964 بنام محمدابراهیم شرف الدین فرزند تقى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 
قطعى/صلح/ســایر 17293 مورخ 55/7/15 دفترخانه 85  اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله 
دیگري هم انجام نشــده  و نحوه گم شدن جابجائى اعالم شــده، چون درخواست صدور سند المثنی 
گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. توضیحًا مورد ثبت بموجب وکالتنامه شماره 20546- 95/11/19 
دفتــر 167 اصفهــان مى باشــد. م الــف: 2123 صیــادى رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالك 

شاهین شهر/12/1035
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان مرتضى ایزدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ بیست میلیون تومان به طرفیت خوانده 
اسماعیل خدادادى به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 1278/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/03/08 ساعت 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 یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3775 شعبه 

دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1036
حصر وراثت

حمید حیدرى زفره داراى شناســنامه شــماره 787 به شرح دادخواست به کالســه 419/95  از این 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على حیدرى زفره 
بشناســنامه 896 در تاریخ 1382/12/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد حیدرى زفــره ش ش 1642، 2- داود حیدرى زفره ئى ش 
ش 28527،  3- حمید حیدرى زفره ش ش 787، 4- رسول حیدرى ش ش 239، 5- ناصر حیدرى 
زفره ش ش 25200، 6- زهره حیدرى زفره ئى ش ش 2478 (فرزندان متوفى) 7- محترم صالحى 
نجف آبادى ش ش 453 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یــا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظــرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 3777 شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

نجف آباد/12/1037
ابالغ رأى

دادنامه به شماره 911-95/12/21 به تاریخ 95/12/09 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف 
گلدشت به تصدى امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 684/95 تحت نظر است. شورا با بررسى 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در 
خصوص دادخواست آقاى یاسر جعفرى نجف آبادى فرزند حسینعلى بطرفیت شرکت فراگستران زنده 
رود بشــماره ثبت 53060 به نمایندگى آقاى توحید رزمى فر به خواســته  مطالبه مبلغ یکصد و چهل 
میلیون ریال وجه در اجراى قرارداد سرمایه گذارى، با انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى، با 
توجه به محتویات پرونده رونوشت قرارداد مورخه 95/02/21 و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از 
طریق نشرآگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده اند و دفاع و انکارى ننموده است. لذا شورا دعوى 
خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را شرکت 
فراگستران زنده رود بشــماره ثبت 53060 به نمایندگى آقاى توحید رزمى فر به پرداخت مبلغ یکصد 
و چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/18 لغایت اجراى کامل دادنامه در حق 
خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان 
نجف آباد مى باشد. م الف: 3772 جعفرى قاضى شــعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (گلدشت)/12/1038
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 776/95 شماره دادنامه: 1151- 95/12/14 تاریخ رسیدگى: 95/12/07 مرجع رسیدگى 
کننده: شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد- یزدانشــهر خواهان: بانک مهر اقتصاد با 
مدیریت آقاى علیرضا زمانى با وکالت ژاله رمضانى به نشانى: نجف آباد- خ شریعتى- روبروى کوى 
بهمن آدرس وکیل خواهان: نجف آباد- خ امام بعد از چهارراه شهردارى مجتمع نگار طبقه4- خوانده: 
تورج احمدى فرزند ایرج به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه به استناد چک. با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در 
خصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانى با وکالت ژاله رمضانى به طرفیت 
تورج احمدى به خواســته مطالبه مبلغ 58/000/000 ریال به استناد بخشى از یک فقره چک بشماره 
892/11534498 به عهده بانک پســت بانک به انضمام خسارت دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، و 
خســارت تاخیر در تادیه) (و حق الوکاله) بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته 
است چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده با وصف 
ابالغ قانونى درجلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و نسبت به خواسته دفاعى معمول نداشته و دلیلى هم بر 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسناد تجارى 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى 
مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
58/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 
واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه برابر تورم شــاخص بانک مرکزى از تاریخ چک مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه آن 
با اجراى احکام است در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یاد شده و 
قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت هزینه دادرسى یک 
میلیون و دویست و بیســت و پنج هزار ریال (و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه) در حق خواهان محکوم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و ظرف بیست 
روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشــد. 

م الف: 3746 قلى زاده قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/12/1039
حصر وراثت

حمید حیدرى زفره داراى شناسنامه شماره 787 به شــرح دادخواست به کالسه 420/95 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محترم صالحى نجف آبادى 
بشناسنامه 453 در تاریخ 1393/01/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- حمید حیدرى زفره ش ش 787، 2- محمد حیدرى زفره ش ش 1642، 
3-ناصر حیدرى زفره ش ش 25200، 4- رســول حیدرى ش ش 239، 5-داود حیدرى زفره ئى ش 
ش 28527، 6- زهره حیدرى زفره ئى ش ش 2478 (فرزندان متوفــى) 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: 3776 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1040
اجراییه

به موجب راي شماره 4/95 تاریخ 95/11/7 حوزه 2 شــوراي حل اختالف شهرستان زرین شهر که 
قطعیت یافته است محکوم علیه داود میرزائى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
نه میلیون ریال (9/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و 
مبلغ 167/500 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت نیم عشر اجرائى در حق صندوق دولت. مشخصات 
محکوم له: محمد کریمى فرزند کیماس شغل: آزاد به نشــانى: سده لنجان خیابان توحید کوچه خیبر 
55. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 1211 شعبه 2 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک)/1/228
حصر وراثت

محمد خسروى داراي شناسنامه شماره 175 به شرح دادخواست به کالسه 606/95  ش/1   از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس خسروى بشناسنامه 6 
در تاریخ 95/5/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به چهار پسر به نام هاي 1- على خسروى به شماره شناســنامه 2206 ، 2- محمد خسروى به شماره 
شناسنامه 175، 3- یونس خسروى به شماره شناسنامه 5074 ، 4- تقى خسروى به شماره شناسنامه 3 
و دو دختر به نامهاى 1- زهرا خسروى به شماره شناسنامه 1، 2- زینب خسروى به شماره شناسنامه 4 
و یک همسر دائمى به نام فاطمه کوهى به شماره شناسنامه 2 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شوراي حل اختالف اردستان تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 465 بدریان قاضى شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/12/1045
حصر وراثت

ابراهیم یزدانى دهنوى فرزند مصطفى داراى شماره شناسنامه 84 ملى بشرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 1830/95 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هما 
خانم ایزدى فرزند مشهدى على به شناسنامه شماره  69 در تاریخ 1395/10/23 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- ابراهیم 
یزدانى دهنوى فرزند مصطفى شماره شناسنامه یا کدملى 84 نسبت به متوفى (فرزند) 2- زهره یزدانى 
دهنوى فرزند مصطفى شماره شناسنامه یا کدملى 39 نسبت به متوفى (فرزند) 3- طلعت یزدانى دهنوى 
فرزند مصطفى شماره شناسنامه یا کدملى 19 نسبت به متوفى (فرزند) 4- فخرى یزدانى دهنوى فرزند 
مصطفى شماره شناســنامه یا کدملى 49 نســبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر این 
صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/836 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/1048
حصر وراثت

رضا ماندى زاده فرزند نوروز داراى شــماره شناسنامه 79 ملى بشــرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1829/95 این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوروزعلى 
ماندى زاده فرزند محمد به شناسنامه شماره  35 در تاریخ 1394/11/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- رضا ماندى زاده 
فرزند على شماره شناسنامه یا کدملى 79 نسبت به متوفى (فرزند) 2- شهربانو ماندى زاده طالخونچه 
فرزند نوروزعلى شماره شناسنامه یا کدملى 5419608626 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد 
در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/835 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/1049
حصر وراثت

غالمرضا صادقى سورچه پائینى فرزند نعمت اله و به شماره شناســنامه/ملى 36 و بشرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 95/1831  این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نعمت اله صادقى ســورچه پائینى فرزند مرادعلى به شماره شناســنامه/ملى 5 در تاریخ 
1390/02/06 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 
1- غالمرضا صادقى سورچه پائینى فرزند نعمت اله شماره شناســنامه یا کدملى 36 نسبت به متوفى 
(فرزند) 2- ابوالفضل صادقى سورچه پائینى فرزند نعمت اله شــماره شناسنامه یا کدملى 8 نسبت به 
متوفى (فرزند) 3- داود صادقى ســورچه پائینى فرزند نعمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 45 نسبت 
به متوفى (فرزند) 4- خدیجه صادقى ســورچه پائین فرزند نعمت اله شــماره شناسنامه یا کدملى 23 
نسبت به متوفى (فرزند) 5- اشرف صادقى ســورچه پائین فرزند نعمت اله شماره شناسنامه یا کدملى 
10 نسبت به متوفى (فرزند) 6- فاطمه قاسمى- ســورچه باالئى فرزند عبدالعلى شماره شناسنامه یا 
کدملى 54 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 شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 95/834 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/12/1050
حصر وراثت

محمدرضا ایرانپور فرزند ناصر قلى و به شماره شناسنامه/ ملى  5620 و به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1837  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ربابه ایرانپور 
فرزند حاجى محمد به شماره شناسنامه/ ملى 260 در تاریخ 1392/09/07 بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- زهره ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره 
شناسنامه/ملى 204 نسبت به متوفى (فرزند) 2- معصومه ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره شناسنامه/ملى 
4994 نسبت به متوفى (فرزند) 3- سهیال ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره شناسنامه/ملى 166 نسبت به 
متوفى (فرزند) 4- سوسن ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره شناسنامه/ ملى 192 نسبت به متوفى (فرزند) 
5- مهین ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره شناسنامه/ ملى 207 نسبت به متوفى (فرزند) 6- مریم ایرانپور 
فرزند ناصرقلى شماره شناسنامه/ ملى 93 نسبت به متوفى (فرزند) 7- علیرضا ایرانپور فرزند ناصرقلى 
شماره شناسنامه/ ملى 230 نســبت به متوفى (فرزند) 8- محمدرضا ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره 
شناسنامه/ملى 5620 نسبت به متوفى (فرزند) 9- ناصرقلى ایرانپور فرزند على اکبر شماره شناسنامه/ 
ملى 262 نسبت به متوفى (همســر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 95/830 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/12/1051
حصر وراثت

محمدرضا ایرانپور فرزند ناصرقلى و به شماره شناسنامه / ملى 5620 و  به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1837  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ناصر قلى 
ایرانپور فرزند على اکبر به شماره شناسنامه/ ملى 262 در تاریخ 1395/12/09 بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- زهره ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره 
شناسنامه/ملى 204 نسبت به متوفى (فرزند) 2- معصومه ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره شناسنامه/ملى 
4994 نسبت به متوفى (فرزند) 3- سهیال ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره شناسنامه / ملى 166 نسبت به 
متوفى (فرزند) 4- سوسن ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره شناسنامه/ملى 192 نسبت به متوفى (فرزند) 
5- مهین ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره شناسنامه / ملى 207 نسبت به متوفى (فرزند) 6- مریم ایرانپور 
فرزند ناصرقلى شماره شناسنامه/ملى 93 نسبت به متوفى (فرزند) 7- علیرضا ایرانپور فرزند ناصرقلى 
شماره شناسنامه / ملى 230 نســبت به متوفى (فرزند) 8- محمدرضا ایرانپور فرزند ناصرقلى شماره 
شناسنامه/ملى 5620 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 95/831 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/12/1052
حصر وراثت

مجتبى خوشکام فرزند عبدالرسول و به شماره شناســنامه/ملى 30 و به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 95/1832  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که محترم 
طاهرى طالخونچه فرزند میرزاعباس به شماره شناسنامه/ملى 79 در تاریخ 1395/07/12 بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- مجتبى خوشکام فرزند 
عبدالرسول شماره شناسنامه /ملى 30 نسبت به متوفى (فرزند) 2- طاهره خوشکام طالخونچه فرزند 
عبدالرسول شماره شناسنامه / ملى 63 نسبت به متوفى (فرزند) 3- جواهر خوشکام طالخونچه فرزند 
عبدالرسول شماره شناسنامه/ملى 4301 نســبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 95/833 علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/1053
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى: خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته مطالبه چک و خسارت تاخیر 
در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله به 
طرفیت آقاى وحید نامى سارى نصیرلو به شوراى حل اختالف شعبه5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 1955/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1396/02/27 و ساعت 8 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان ودستور شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خواننده اخطار مى گردد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم اقدام و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 
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: 3773 شعبه 5 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1055
مزایده

شماره نامه: 9610113730600005 شماره پرونده: 9209983730200671 شماره بایگانى شعبه: 
950113 در پرونده کالسه 950113  اجرایى و به موجب دادنامه 9209973730201123 صادره از 
شــعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى على صالح پور فرزند عباس محکوم است به 
پرداخت 1000/000 ریال محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره و همچنین خسارات ناشى از کاهش 
ارزش پول به عنوان غرامت بابت قیمت خودروى پیکان مورد معامله جمعاً به مبلغ 140/000/000 ریال 
در حق محکوم له احمد طالب زاده و مبلغ 2/550/000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از 
طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى على صابرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: 1-یکدستگاه قندشکن بدون مارك 
2-یکدستگاه اره تیزکنى نوارى 3- یکدستگاه فن مکنده دست دوم 4-یکدستگاه وانت بار دوکابین 
مزدا2000 بشماره شهربانى 73 ل 188 ایران 43 مدل 1379 جمعاً به مبلغ 150/000/000 ریال ارزیابى 
گردیده. که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شــده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 1396/01/30 ساعت 10 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را 
انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار میتواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک 
مورد نظر بازدید به عمل آورد. م الف: 3837  اجراى احکام شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى 

شهرستان نجف آباد/1/110
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103730105648 شــماره پرونده: 9509983730100973 شماره بایگانى 
شعبه: 950986 خواهان/شاکى: محمدعلى ادریس ارانى به طرفیت خوانده/متهم ایمان آصفى نژاد و 
احمد تاجمیرى و شرکت برین کاران فردوس و جلیل شعبانیان به خواسته مطالبه خسارات دادرسى و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده 
که جهت رسیدگى به شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع 
و به کالسه 9509983730100863 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/02/17 و ساعت 10 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده جلیل شعبانیان و درخواست خواهان/شاکى و 
به تحویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده جلیل شعبانیان پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3833 شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) 

دادگسترى شهرستان نجف آباد/1/114
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره نامه: 9610113731900040 شماره پرونده: 9609983731900020 شماره بایگانى شعبه: 
960024 بسمه تعالى حسب شکایت آقاى محمدعینى فرزند ابراهیم دائر بر سرقت خودرو که به کالسه 
960024 این شعبه ثبت گردیده وقت رسیدگى پرونده روز دوشنبه مورخ 96/02/18 ساعت 8:30 صبح 
تعیین گردیده است باتوجه به اینکه متهم قربانعلى سلطانى فرزند رحمت اهللا مجهول المکان مى باشد 
در اجراى ماده 174.ق.آ.د.ك از طریق نشر این آگهى وقت رسیدگى به وى ابالغ مى گردد تا در وقت 
مقرر در شعبه دادستانى حاضر گردد. بدیهى اســت عدم حضور نامبرده مانع از تشکیل جلسه و اتخاذ 
تصمیم نیست. ضمناً این آگهى فقط یکبار نشر مى شود و تاریخ نشر آگهى تاریخ ابالغ محسوب مى شود. 

م الف: 3836 ساوج دادیار شعبه دادستانى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد/1/115
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره: 1396/03/349111- 1396/1/8 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ سه قطعه ملک 
متصله پالك شــماره 46 فرعى واقع در مزرعه حســن آباد 36  اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام سیدمحمد محمدى حسن آبادى فرزند مرحوم سیدآقا و 
غیره در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 
1396/2/9 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م  الف: 7 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/1/122

آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمی هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

اردستان 
آرایى که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهی میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت  ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تســلیم نمایند در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا 
معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور 

سند مالکیت مى نماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
1- راي شماره 139560302032000099 مورخ 1395/12/16 خانم پروین عامرى فرزند محمدعلى 
ششدانگ یک باب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك 63  اصلى علیا واقع در روستاى جنبه بخش 

هفده ثبت اصفهان به مساحت 406 مترمربع مالک رسمى. 
2- راي شــماره 139560302032000094 مورخ 1395/12/9 آقاى کیومــرث بدیعى فرزند على 
ششدانگ یک باب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از پالك 114 اصلى علیا اردستان واقع در مزرعه 
ونستان بخش هفده ثبت اصفهان به مســاحت 265/32 مترمربع مالک رســمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 96/1/19 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/2/3 م الف: 4 عصاري رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

اردستان/1/127
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113757302991 شــماره پرونده: 9509983757301550 شماره بایگانى شعبه: 
951663 موضوع: وقت رســیدگى مورخه 96/02/20 ساعت 11 صبح شــاکى: آقاى صفدر افشارى 
فرزند قربانعلى متشاکى عنه: آقاى حســین رحیمى فرزند عزیزا... به نشــانى: مجهول المکان محل 
حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت اتهام: انتقال مال غیر. بدین وسیله به شما ابالغ میگردد آقاى 
صفدر افشارى فرزند قربانعلى شکایتى علیه شما دائر بر انتقال مال غیر مطرح نمودند که در شعبه دادگاه 
بخش مهردشت تحت کالسه 951663 تحت رسیدگى میباشــد بنا به اعالم و درخواست شاکى و به 
لحاظ مجهول المکان بودن شــما به اســتناد ماده 344 قانون آ د ك مراتب یک نوبت در روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 96/02/20 ساعت 11 صبح در این 
دادگاه حضور یابید. در صورت عدم حضور به پرونده شــما غیابى رســیدگى خواهد شد. م الف: 3827 

شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت/1/134
مزایده 

شماره نامه: 9610113730600008 شــماره پرونده: 9509983730200799 شماره بایگانى شعبه: 
950489 در پرونده کالســه 950489  اجرایى و به موجب دادنامه 9509973730201198 صادره از 
شعبه دوم عمومى نجف آباد دســتور فروش یک قطعه ملک مشاعى به شماره ثبتى 234/1 صادر شده 
اســت که در پرونده فوق خواهان آقاى ناصر میرزاییان فرزند غالمرضا بطرفیت خوانده مریم فخارى 
فرزند مرتضى طرح دعوى فروش نموده و از طرف شــعبه دوم حقوقى نجف آباد حکم به فروش ملک 
مشاعى فوق صادر شده است که از طریق اجراى احکام مدنى شعبه دوم نجف آباد پالك ثبتى 234/1 
توسط کارشناس رسمى و منتخب آقاى مهدى کتانى به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است. ساختمان 
مســکونى نیمه تمام که هم اکنون در مرحله نازك کارى مى باشــد واقــع در نجف آباد خیابان قدس 
شرقى خیابان بهداشت کوى شهید قدوسى پالك آب 63262 و 263 به مساحت 136مترمربع عرصه 
و حدود 271/2مترمربع اعیانى در حد 3 سقف شامل انبارى و طبقه همکف واول با اسکلت دیوار باربر 
و سقف تیرچه بلوك که عملیات ســفت کارى آن انجام شده است به شــرح 1- اجراى سنگ و پله و 
بدنه دستگاه پله به ارتفاع 1/2 از نوع سرامیک 2- ســرامیک بدنه انبارى و پارکینگ به ارتفاع 1/4 متر 
3- کاشى کارى بدنه آشــپزخانه و توالت و حمام در دو طبقه 4- لوله کشى آب گاز و فاضالب دو طبقه 
5- ایزوالسیون بام به همراه پوشــش موزاییک و جان پناه به ارتفاع 1/77 مترمربع 6- سرامیک بدنه 
سالن و اطاق خوابها به ارتفاع 1/07 متر در دو طبقه که به مبلغ دومیلیارد و ششصدوشصت و دو میلیون 
و پانصدهزارریال ارزیابــى گردیده که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد نجف آباد و درتاریخ 1396/01/29 
ســاعت 10 صبح و درمحل اجــراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شــخصى اســت که از 
قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. م الف: 3844   اجراى احکام 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1/143
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9510103731505932 شماره پرونده: 9509983731501009 شماره بایگانى شعبه: 
951023 خواهان صادق کیانى دادخواستى به طرفیت خوانده مهند المکاصیص به خواسته محکومیت 
خوانده تقدیم دادگاه عموم شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 951023 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
96/02/16 ساعت 8:30 تعیین گردیده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 3750 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1/195
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى شماره: 949/95 ش ح 3- 1395/11/24 خواهان اسداله شهیدى با وکالت 
آقاى احمدى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده خانم خدیجه عرب به شوراى 
حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 949/95 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/2/20 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد 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 شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. م الف: 3618 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1/184
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103763309697 شــماره پرونده: 9509983759200286 شماره بایگانی 
شعبه: 951642 آگهى ابالغ وقت دادرسى، دادخواست و ضمائم به: محسن رضایى مورچه خورتى- آقاى 
رضا حسینى فرزند سیداحمد دادخواستی به به خواســته: الزام به تحویل یک قطعه زمین با کلیه حقوق 
ارتفاقى به طرفیت شــما در دادگاه عمومی بخش میمه تقدیم که به کالسه 951642 ثبت و براى روز 
سه شنبه مورخ 96/2/19 ساعت 11 صبح تعیین وقت گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواست خواهان و به دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکــی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و با نامبرده باال ابالغ مى شــود جهت دریافت 
اوراق دادخواست و ضمائم به دفتر شــعبه اول دادگاه عمومى بخش میمه مراجعه و روز سه شنبه مورخ 
96/2/19 ساعت 11 صبح به جهت رسیدگى در شعبه اول حاضر شود واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 51 شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه/1/186
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103763309695 شــماره پرونده: 9509983759200286 شماره بایگانی 
شعبه: 951642 آگهى ابالغ وقت دادرسى، دادخواست و ضمائم به: مجتبى صفوى سهى- آقاى رضا 
حسینى فرزند سیداحمد دادخواستی به خواسته: الزام به تحویل یک قطعه زمین با کلیه حقوق ارتفاقى 
به طرفیت شــما در دادگاه عمومی بخش میمه تقدیم که به کالسه 951642 ثبت و براى روز سه شنبه 
مورخ 96/2/19 ساعت 11 صبح تعیین وقت گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به 
درخواست خواهان و به دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده باال ابالغ مى شود جهت دریافت اوراق دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش میمه مراجعه و روز سه شنبه مورخ 96/2/19 ساعت 11 
صبح به جهت رسیدگى در شعبه اول حاضر شود واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 50 شعبه اول 

دادگاه عمومی بخش میمه/1/187
مزایده

در پرونده کالســه 95-1552 اجرایى و به موجب دادنامه 94-441 صادره از شعبه 13 حقوقى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى محمدجعفرى فرزند...... محکوم است به پرداخت ..... ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ ملیحه صادقى ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى مهندس حسن پورقیصرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک دستگاه پراید مدل 1376 
به شماره شاسى 1412276530323 رنگ سفید که آثار تصادف بر روى درب موتور رکاب راست درب 
هاى سمت راست گلگیر عقب راست رکاب چپ درب جلو چپ و گلگیر جلو چپ - ترکیدگى بتونه و رنگ 
درب صندوق عقب- موتور سالم است- الستیکها 20 درصد کارایى و گیربکس و دیفرانسیل سالم به 
ارزش سه میلیون و پانصد هزار تومان. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 96/01/31 ساعت 10 
صبح و در همان محل به فروش مى رسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد. ضمنا خریدار ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید 
بعمل آورد. م الف: 3796  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1092

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9510463761400005 درخواســت:  شــماره 
9509983761401299 شماره بایگانی شعبه: 951385 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 951385 شعبه 3 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاي 
روح اله کریمى پور فرزند على محمد متهم به ترك انفاق تحت تعقیب قرار دارند 
و به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در  اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار براى 
یک نوبت آگهى و اعالم مى گردد متهم شــخصًا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
این آگهى، در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمایند. در غیر این صورت 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شــد. م الف: 2125 شعبه سوم دادیارى دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه /12/1034
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مصرف پیاز در افراد سیگارى مفید است. پیاز خاصیت آرامبخشى دارد. کوئرستین در پیاز 
یک آنتى اکسیدان قوى است و از بدن در برابر بسیارى از بیمارى ها محافظت مى کند.

افراد سیگارى چرا باید پیاز بخورند
از پیاز براى درمان ســرماخوردگى و برونشیت استفاده مى شــود. درمانگران سنتى 
مصرف پیاز جوشانده را با مقدار کمى عسل هر 4 ساعت یک بار، درمان مؤثرى براى 
سرماخوردگى مى دانستند و براى التهاب برونش نیز از فشردن پیاز بر روى سینه استفاده 

مى کردند.
براى کاهش التهاب ناشى از نیش حشرات نیز از برش هاى تازه پیاز استفاده مى شد.

ضمناً گیاه شناسان معتقدند که چاى پیاز خاصیت آرام بخشى دارد.

سرطان مثانه در افراد سیگارى
کشیدن تنباکو یکى از عوامل اصلى بروز سرطان مثانه در انسان است. تصور مى شود 
فالونوئیدهایى نظیر کوئرســتین با اتصال و یا واکنش با مواد سمى، دیواره مثانه را در 

برابر مواد سرطان زا محافظت مى کنند.
بنابراین اســتفاده منظم پیاز از اقدامات موثر در پیشگیرى از سرطان خصوصًا در مورد 

افراد سیگارى است.

سرطان و اختالالت ناشى از جریان خون در افراد سیگارى
 C و A کوئرستین، فیتونوترینت موجود در پیاز است که همچون ویتامین

خاصیت آنتى اکسیدانى قوى دارد.
این ماده مى تواند رادیکال هاى آزاد خطرناك را از بدن پاك کند و افراد 
را در برابر تغییرات سرطانى و بیمارى هایى مثل آترواسکلروز محافظت 
نماید.با اینکه کوئرستین در سیب و چاى نیز وجود دارد. تحقیقات نشان 
داده اند که جذب کوئرستین از پیاز 32٪بیشتر سریع تر از سایر منابع است.

از آنجا که مشاهده شده کوئرستین جذب شده از پیاز حداکثر تا24 ساعت در 
بدن باقى مى ماند لذا تصور مى شود مصرف منظم پیاز باعث ساخته شدن 

کوئرستین در پالسما مى شود.
وجود کوئرستین نقش مهمى در دفاع آنتى اکســیدانى بدن و مبارزه علیه بسیارى از 

بیمارى ها دارد.

بیمارى قلبى در افراد سیگارى
نتایج تحقیقات، اثر بخشى کوئرستین را در پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى خصوصًا در 

زنان تأیید مى کنند.
دانشــمندان معتقدند این ماده باعث ممانعت از تخریب کلســترول LDL توســط 
رادیکال هاى آزاد مى شــود و به این ترتیب، خطر بــروز بیمارى هاى قلبى را کاهش 

مى دهد.
همچنین تصور مى شود کوئرستین لخته شدن خون را مهار مى کند.

 کوئرســتین موجــود در پیــاز 
نقش مهمــى در پیشــگیرى از 
بیمارى هاى قلبى به هنگام کمبود 

دریافت سایر آنتى اکسیدان ها نظیر 
ویتامین A و C خواهد داشت.

شود 
 در 

ورد 

ى ر ه ونرا دن ین ر و و ى ور ین مچ
 کوئرســتین موجــود در پیــاز 
نقش مهمــى در پیشــگیرى از 
بیمارى هاىقلبى بههنگام کمبود
دریافت سایر آنتى اکسیدان ها نظیر

C و C خواهد داشت. A ویتامینA

میالد خادم پژوهشــگر طب سنتى با اشــاره به اینکه گیاه ریحان از گلهاى 
کوچک به رنگ هاى سفید، بنفش و قرمز تشکیل شده، گفت: براى کاهش 
بیمارى هاى عفونى و خونى از این گیاه به عنوان ســبزى و دمنوش استفاده 
کنید. وى با بیان اینکه ریحان در ایران و افغانســتان یافت مى شود، اظهار 
داشت: ویتامین A و C موجود در ریحان باعث بهبود قلب، دستگاه گوارشى 

و عفونت دهان و دندان مى شود.
این پژوهشگر طب سنتى با اعالم اینکه ســبزینه موجود در ریحان باعث از 

بین رفتن بوى دهان مى شود، تاکید کرد: مصرف آب ریحان در درمان نیش 
حشرات، برونشیت، عوارض پوستى و چشمى تاثیر بسزایى دارد.

خادم بــه تأثیر مصرف ریحــان همراه با چــاى در هواى ســرد بر کاهش 
سرماخوردگى اشاره کرد و افزود: اســتفاده از این گیاه دارویى باعث تقویت 
سیســتم ایمنى بدن، مفاصل استخوانى و هضم غذا مى شــود و در بیماران 

دیابتى، غلظت خون را کاهش مى دهند.
وى با اشاره به تاثیر ریحان بر خواب بیان کرد: خاصیت ضد اسپاسمى این گیاه 

خستگى افراد را برطرف مى کند و مصرف یک لیوان دمکرده ریحان قبل از 
خواب باعث کاهش استرس و بى خوابى مى شود.

این پژوهشگر طب سنتى با بیان اینکه استفاده از برگ ریحان تاثیر زیادى بر 
افزایش شــیر مادر دارد، تصریح کرد: مصرف دمکرده ریحان عوارضى مانند 

تشنج، سردرد، سرگیجه و نفخ معده را بهبود مى بخشد.
 وى یادآور شد: نگهدارى گل ریحان از بروز حشرات به داخل منزل جلوگیرى 

مى کند.

مطالعه جدیــد محققان نشــان مى دهد کــه برخى 
قارچ ها حاوى ترکیباتى هســتند کــه از مغز در مقابل 
بیمارى هاى عصبى نظیر زوال عقل و بیمارى آلزایمر 

محافظت مى کند.
طبق یافته محققان دانشــگاه ماالیــا مالزى، خوردن 
برخى قــارچ ها عامــل حفاظــت کننــده در مقابل 
محرك هاى عصبــى نظیر التهاب هســتند از این رو 
مى توانند به افزایش روند رشــد اعصــاب مغز کمک 

کنند. 
هر دو این فرآیندها، در بیمارى هــاى عصبى از جمله 

آلزایمر و زوال عقل نقش دارند.
در ایــن مطالعــه، محققان بــر «اجــزاى بیواکتیو» 
(ترکیبــات فعــال زیســتى) و فوایــد شــناختى و 

حفاظت کننده عصبى قارچ ها پرداختند.
 مطالعــات قبلــى نشــان داده انــد کــه خــواص 
ضدالتهابــى قــارچ ها مــى تواننــد به افــراد مبتال
 به آســم، آرتروز روماتوئید، نارســایى کلیه و آســیب

 ناشى از سکته مغزى کمک کند.
به گفتــه محققان، قــارچ هــاى خوراکــى مملو از

ویتامین D هســتند و مى توانند سیستم ایمنى بدن را 
بهبود بخشند.

شــیوع بیمارى هــاى عصبــى ماننــد زوال عقل و 
بیمــارى آلزایمــر در جهــان رو بــه افزایــش بوده 
و به 42 میلیون نفر در سراســر جهان تا ســال 2020 

خواهد رسید.

 تحقیقات دانشــمندان مرکز ژنتیک دانشــگاه یوتا در 
آمریکا حاکى از این اســت که دوش گرفتن زیاد نه تنها 
براى موى انسان مفید نیست بلکه مى تواند به مو آسیب 

وارد کند.
نتایج تحقیقات این مرکز علوم ژنتیک حاکى است دوش 
گرفتن بیش ازحد مى تواند به همه باکترى ها، ویروس ها 
و دیگر میکروب ها که در داخل و روى پوســت زندگى 

مى کنند، آسیب وارد کند.
طبــق ایــن گــزارش، «ریزاندامگان همزیســت» 
براى بهداشت و ســالمتى انســان ضرورى هستند و

 نتایج این تحقیقات نشــان مى دهد که «ایجاد اختالل 
در اکوسیســتم «ریزاندامگان همزیســت» مى تواند 
موجب ایجاد بیمارى شــود»؛ در نتیجه سیستم ایمنى 
بدن سیســتم گوارشــى و قلب ممکن اســت آسیب

ببیند.
بررســى روى ســاکنان روســتاى «یانومامــى» در 
آمازون نشــان داد افرادى که در آنجا زندگى مى کنند، 
میکروب هــاى زیادترى روى پوســت خــود دارند؛ 
آنهــا همچنیــن گســترده ترین عملکــرد باکتریایى 
و ژنتیکــى کــه تاکنــون در انســان گزارش شــده 

دارند.
در نهایــت نتایج ایــن تحقیقات نشــان داد که دوش 
گرفتن و شــامپو زدن موها بر گوناگونى «ریزاندامگان 
همزیست» تأثیر مى گذارد اما چیزى که در این تحقیقات 
مشخص نشــد این بود که چند وقت به چند وقت باید 

دوش گرفت.

 ورزش با تنظیم وزن و کاهش میزان چاقى، مســتقیمًا 
بر وضعیت عملکرد قلــب اثر دارد. ازطرفــى در افراد 
الغر با فشــار خون باال مى تواند بر کاهش فشار خون 
موثر باشــد بدون این که بیمار دارویــى براى کاهش 
فشار خون اســتفاده کند. ورزش در کاهش چربى هاى 
مضر هم مؤثر اســت، بخصوص میزان ترى گلیسرید 
خون بــا ورزش روزانه به طور واضــح کاهش مى یابد. 
از اثرات مفید دیگر ورزش، کمــک به تنظیم قند خون 
است که با ســوزاندن قند اضافى موجود در خون اتفاق 

مى  افتد.
اما در زنــان، ورزش اهمیت خاص دیگــرى مى یابد 
و آن درمان و پیشــگیرى از بیمارى پوکى اســتخوان 
اســت. این بیمــارى که در زنــان شــایع تر از مردان 
و بــا عــوارض خطرناکى مثــل شکســتگى مکرر 
همراه اســت، با ورزش در ســنین مختلــف از زیر 18 
سال تا ســنین یائســگى قابل پیشــگیرى و درمان

 است. 
بخصــوص ورزش هایى که با فشــار بر اســتخوان ها 
بخصــوص پاها همراه اســت؛ مثــال پیــاده روى و 
دویدن در کاهش روند پوکى اســتخوان بســیار مؤثر

 است.
یکى دیگر از اثرات درمانى ورزش در زنان، تأثیر آن بر 
نازایى است. به این ترتیب که در درمان بیمارى تخمدان 

پلى کیستیک یا تنبلى تخمدان موثر است. 
ورزش با کاهش چربى هاى شکمى به تخمک گذارى 

کمک مى کنــد. فعالیت بدنــى با اثرى کــه بر روحیه 
فرد ورزشــکار دارد، تأثیر ویژه بر اثربخشى داروهایى 
دارد کــه در درمان نازایى اســتفاده مى شــود. بعالوه 
ورزش بــه آزاد شــدن هورمون هایى منجر مى شــود 
که در تنظیم عــادت ماهانه و تخمک گذارى بســیار 

مؤثرند.
هر روز بیمارانى مراجعه مى کنند که از طرف همکاران 
از ورزش منــع شــده اند. اگرچه براى بهبــود اولیه در 
بیمارى هایى مثل دیســکوپاتى گردن یا کمر و آرتروز 
به صورت موقت و محدود اســتراحت تجویز مى شود، 

ولى بالفاصله بعد از بهبود اولیه باید حرکات ورزشــى 
شــروع و هر روز بر میزان آن افزوده شــود. گاه در باره 
خانم هاى بــاردار نیز توصیه به اســتراحت مى شــود. 
واقعیت این اســت که ورزش از افزایش وزن نامناسب 
در باردارى مى کاهد و به یک زایمان مناســب کمک 
مى کند؛ همین طور با تقویــت عضالت لگن از احتمال 
افتادگى مثانه مى کاهد. فقط در موارد بسیار کمى ورزش 
براى مادران باردار ممنوع است و حدود 90 درصد زنان 
باردار تا اواخر باردارى باید ورزش هوازى و منظم داشته

 باشند.

قهوه داراى خواص درمانى فراوان به نســبت سایر نوشیدنى ها 
به ویژه چاى سیاه است که کارشناسان مصرف 2 فنجان قهوه 
در روز یکى بعد از مصرف صبحانــه و دیگرى هنگام عصر را به 

افراد توصیه مى کنند.
اما براى بهره بردن از خواص درمانى این نوشیدنى خوش طعم 
آن را بدون شــکر و خامه مصرف کنید، زیــرا اضافه کردن این 
مواد باعث افزایش خطر ابتال به دیابت و باال رفتن چربى خون 

مى شود. 
از جمله مزایاى قهوه تلخ مى توان موارد زیر را نام برد:

قهوه داراى مجموعه اى از آنتى اکســیدان ها است، براساس 
تحقیقات یک فنجان قهوه داراى گروه ویتامین هاى B2 ،B5 و 
B3، منگنز، منیزیم و پتاسیم است که همگى از جمله مواد مفید 

براى حفظ سالمت بدن هستند.
با نوشیدن قهوه، خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى بسیار کاهش 
پیدا مى کند زیرا در این نوشــیدنى مواد کاهنده التهاب در بدن 

وجود دارد و مانع از گرفتگى عروق خونى مى شود.
این ماده یکى از برترین خوراکى ها براى کاهش وزن و رسیدن 

به تناسب اندام است و کارشناسان اعالم کرده اند در قهوه موادى 
وجود دارد که باعث افزایش سوخت و ساز بدن و چربى سوزى 
به ویژه در ناحیه دور شکم مى شود و به این ترتیب فرد با مصرف 

روزانه آن مى تواند به سرعت وزن کم کند.
مصرف قهوه در زمان سرماخوردگى و ابتال به آنفلوآنزا مى تواند 
باعث کاهش عالیم بیمارى، بهبود فرد و کاهش دوران نقاهت 
شود، به همین دلیل کارشناسان مصرف آن را هنگام بیمارى به 

شرط نداشتن تب باال توصیه مى کنند.
کارشناســان دریافتند افرادى که روزانه 2 فنجان قهوه مصرف 
مى کنند تا 40 درصد کمتر به سرطان کبد مبتال مى شوند، این 
نوشیدنى داراى مواد ضد سرطانى است که از ابتال این بیمارى 

مرگبار تا حد زیادى جلوگیرى مى کند.
این نوشیدنى مانند یک دارو مانع از گسترش بیمارى آلزایمر در 
سالمندان مى شود، مصرف قهوه باعث تقویت قدرت حافظه و 
حفظ سالمت اعصاب مغز مى شود که به این ترتیب از بروز زوال 

عقل به دلیل افزایش سن در افراد جلوگیرى مى کند.
قهوه به دلیل برخورداى از خاصیت مدر باعث دفع سموم از بدن، 
افزایش دفع ادرار، پاکســازى کبد و کلیه ها مى شود که به این 
ترتیب مواد سمى و نمک اضافى از بدن خارج شده و فرد کمتر 

مبتال به انواع بیمارى هاى مزمن و چاقى مى شود.
نوشیدن قهوه باعث تغییر در مرکز دوپامین مغز و ایجاد احساس 
سرخوشى و شادى مى شود و در بهبود خلق و خو و رفع افسردگى 

بسیار مفید است.
با وجود این خواص مفید درمانى، کارشناسان توصیه مى کنند 
افراد از مصرف بیــش از حد قهوه اجتناب کننــد زیرا مى تواند 
باعث تحریک اعصاب، تهوع، گیجى، کاهش تمرکز و آسیب به 

ارگان هاى بدن شود.

سیگارى ها حتماً پیاز بخورنداهمیت ورزش در سالمت زنان

با این نوشیدنى پر طرفدار و مفید ،الغر شوید  با این نوشیدنى پر طرفدار و مفید ،الغر شوید  

کاهش عالئم سرماخوردگى با این گیاه معطر

بالیى که پودرهاى سفیدکننده بر سر  دندان شما مى آورد

مصرف قارچ، عامل 
حفاظت در مقابل آلزایمر

بیش از اندازه دوش گرفتن 
به مو آسیب مى زند

رئیس انجمن دندانپزشکان عمومى ایران گفت: از پودرهاى سفیدکننده 

دندان به دلیل آســیب هایى که به دندان مى زنند به هیچ وجه اســتفاده 
نکنید.

دکتر شهنى زاده رئیس انجمن دندانپزشــکان عمومى ایران با اشاره به 

پودرهاى سفیدکننده که امروزه افراد بســیارى از آن استفاده مى کنند، 

گفت: دندانپزشکان به هیچ وجه استفاده از پودرهاى سفیدکننده را توصیه 

نمى کنند زیرا مــواد داخل ایــن پودرها ســیلیس بوده کــه خاصیت 
سفیدکنندگى و تمیزکنندگى دارد.

وى با بیان اینکه اســتفاده طوالنى مدت پودرهاى سفیدکننده خطرات 

زیادى براى سالمت دهان و دندان دارد، افزود: مواد داخل این پودرهاى 

ســفیدکننده در طوالنى مدت خراش هایى را بــراى روى دندان ایجاد 
مى کند که خــود آنها باعث مى شــود، به دلیل گیرکــردن موادغذایى 
و رنگدانه هاى غذا در این خراش ها ســالمت دندان بــه خطر افتاده و

 دندان ها دچار پوسیدگى شوند.

رئیس انجمن دندانپزشکان عمومى استفاده از خمیردندان هاى ایرانى را 

به دلیل تازه بودن مواد داخل آنها توصیه کرد و گفت: مواد خمیردندان هاى 

سالمت دندان مفیدتر است.ایرانى مانند فلوراید مورد استفاده در آنها تازه بوده و به همین دلیل براى 
شهنى زاده عنوان کرد: در انتخاب خمیردندان مصرفى باید به برچسب و 
اینکه براى چه افرادى خمیردندان توصیه شده توجه کرد، بر روى برخى 

خمیردندان ها نوشته شده ضدحساسیت، اما فردى که این خمیردندان را 
استفاده مى کند هیچ حساسیتى ندارد، عالوه بر این برخى خمیردندان ها  

براى افرادى که مشــکالت لثه اى دارند تولید شده، با این حال یک فرد 

عادى از آن استفاده مى کند که این درست نیست و براى سالمت دهان و 
دندان خطرآفرین است.

وى یادآور شد: هر فردى باید مسواك و خمیردندان مناسب خود را مصرف 

کند تا سالمتى دهان و دندان خود را به خوبى حفظ کند.
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