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صداى کره شمالى خاموش نمى شود  قیمت مرغ،  600 تومان افزایش پیدا کردپرداخت خسارت مرغداران؛ به زودىروزنامه ها سال 96 گران مى شوند؟چرا جمنا، پایدارى ها را دعوت نکرد؟  بین المللاستاناقتصاداجتماعجهان نما

زلزله مشهد با اصفهان چه مى کند؟
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2 منطقه اصفهان در خطر تخریب کامل قرار دارد

     

5000 سال پیش
 ایرانى ها 

چطور دفن مى شدند؟

دام برخى بانکداران براى 
سپرده  گذارها
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«صائبیه» در اصفهان راه اندازى مى شود«صائبیه» در اصفهان راه اندازى مى شود

معرفى 6  استارت آپ 
سفارش آنالین غذا 

اجاره بنز و بى ام و براى 
فریب زنان و دختران!

بازار، همچنان در انتظار 
پرتقال است

15

دندان ها خبر مى دهند از 
سّر درون

دست رد استاندار اصفهان
 به سینه سفیر انگلیس

 خلیل زاده دوباره  
در مخمصه

2

اســتاندار اصفهــان از دیدار با ســفیر 
انگلیس در تهران خوددارى و درخواست 
سفارت انگلستان در این خصوص را رد 
کرد.یک منبــع آگاه روز جمعه گفت: 
ســفارت انگلیس در تهران براى دیدار 
«نیکالس هاپتون» با رسول زرگرپور...

روزنامه پیروزى  به عنوان ارگان هوادارى 
باشــگاه پرســپولیس تهران، در آخرین 
شــماره اش به صراحت از قرارداد داخلى 
شجاع خلیل زاده با پرسپولیس نوشته و ادعا 
کرده مذاکرات براى پیوستن گادوین منشا 

و سعید آقایى به پرسپولیس ادامه دارد.

هوادارى 
ر آخرین 
د داخلى 
ته و ادعا 
ین منشا 

دارررد.
7

طرح تعویض لوازم خانگى دست دوم با لوازم خانگى تخفیف خورده به علت عیوب ظاهرى و نمایشگاهى 
شامل ساید باى ساید- یخچال فریزر- یخچال تک- فر یزر تک- لباسشویى- اجاق گاز با برندهاى معتبر 

تمامى محصوالت با گارانتى شرکتى مى باشد

فروش فوق العاده لوازم خانگى

با تبدیل مقبره صائب به جاذبه اى تاریخى؛با تبدیل مقبره صائب به جاذبه اى تاریخى؛ دبیر ستاد بزرگداشت روز ملى فناورى هسته اى در 
نطنز از سخنرانى یحیى رحیم صفوى در روز ملى 

فناورى هسته اى در این شهر خبر داد.
حسین آقادوستى اظهار داشـت: 20 فروردین سال 
1385 یـادآور یـک روز باشـکوه و بـه  یادماندنى در 
جمهورى اسالمى ایران است که در تقویم جهانى 
به ثبت رسید، که موفقیت دانشمندان ایرانى 

در بحث غنى سازى اورانیوم بود.
دبیـر سـتاد بزرگداشـت روز ملـى 
نطنـز  در  هسـته اى  فنـاورى 
تصریـح کـرد: بدیـن منظـور همـه  
سـاله در سـالروز ایـن اتفـاق مبـارك 
مراسـم گرامیداشـت روز ملـى فنـاورى 
هسـته اى با نـام «علم و عـزت» در نطنـز برگزار 
مى شـود و مردم بـا اجتماعى عظیـم این روز را جشـن 
مى گیرند.وى بیان کرد: امسـال هم این جشـن در روز 
یک شـنبه 20 فروردین(امروز) از سـاعت 16 با حضور 
عموم مردم، مسـئوالن و خانواده معظم شهدا در سالن 

شهید منوچهرى شهر نطنز برگزار خواهد شد.
وى گفت: با برنامه ریزى هاى انجام شده در این مراسم 

از خانواده شهداى مدافع حرم نیز تجلیل خواهد شد.

رحیم صفوى، سخنران 
روز ملى هسته اى در  نطنز
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دبیرستاد بزرگداشت
نطنز از سخنرانى یح
فناورى هسته اى در
حسین آقادوستى اظها
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 شایعه ها مردم را 
9اذیت مى کنند
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اســتاندار اصفهان از دیدار با ســفیر انگلیس در تهران 
خوددارى و درخواست سفارت انگلستان در این خصوص 

را رد کرد.
یک منبع آگاه روز جمعه به ایرنا گفت: سفارت انگلیس در 
تهران براى دیدار «نیکالس هاپتون» با رسول زرگرپور 

استاندار اصفهان درخواست داده بود. 
این درخواست براى تعیین وقت مالقات در روز پنج شنبه 
هفته گذشته ارائه شده بوده، اما رسول زرگرپور استاندار 
اصفهان به دلیل موضعگیرى ها و اظهارات غیراصولى و 
کینه توزانه مقامات انگلیس علیه جمهورى اسالمى ایران 
در جریان سفر به کشــورهاى عربى حوزه خلیج فارس، 

درخواست این سفارتخانه را رد کرد. 
«ترزا مى» نخســت وزیر انگلیس که به عربستان سفر 
کرده، روز چهارشنبه هفته پیش در گفتگوى اختصاصى 
با روزنامه «الریاض» گفته است: ایران ضد منافع جامعه 
جهانــى و علیه تحقق صلــح و ثبــات در منطقه عمل 
مى کند و انگلیس از کشورهاى حاشیه خلیج فارس در 
برابر دخالت هاى ایران در کشــورهاى منطقه حمایت 
مى کند. نخســت وزیر انگلیس ادعا کرد: فعالیت هاى 
ایران عامل بى ثباتى در منطقه است و مقابله با کارهاى 
خصمانه ایران در لبنان، عراق، یمن، ســوریه یا منطقه 

خلیج فارس به اقدام دسته جمعى نیاز دارد. 

نماینده مقام معظم رهبرى و دبیر شورایعالى امنیت ملى، 
حمله هوایى آمریکا به سوریه و اقدامات مشابه آن را در 
مسیر تقویت توان روحى و نظامى جبهه تروریسم دانست.

به گزارش ایرنا، دریادار على شمخانى گفت: تجاوز نظامى 
به کشــورهاى دیگر به بهانه هاى واهى و مشــکوك، 
تجربیات تلخى را براى ایــاالت متحده آمریکا در عراق 
و افغانســتان به یادگار گذارده که امیدواریم دولت جدید 
این کشــور به دنبال تکرار تلخکامى هاى گذشته براى 

نیروهاى مسلح و مردم آمریکا در سوریه نباشد.
وى با اشاره به ضرورت تشکیل گروه حقیقت یاب مستقل 
براى بررسى و کشف علت انفجار شیمیایى در منطقه ادلب 

افزود: در حالى که روندهاى سیاسى و نظامى به سمت از 
میان بردن گروه هاى تروریستى در سوریه و عراق است 
انجام اقداماتى مشابه حمله موشــکى آمریکا به سوریه 
کامًال جهت دار و در مســیر تقویت توان روحى و نظامى 

جبهه تروریسم است.
دبیر شورایعالى امنیت ملى گفت: ما به دقت و با حساسیت، 
تحوالت ســوریه را زیر نظر داشــته و از طریق رایزنى 
نزدیک با شــرکاى خود بدون توجه به رفتارهاى ایذایى 
ومشــکوك برخى کشــورهاى غربى و هــم پیمانان 
منطقه اى آنان مســیر مقابله با تروریســم را با قدرت و 

قاطعیت ادامه خواهیم داد.

دست رد استاندار اصفهان به 
سینه سفیر انگلیس

تحوالت در سوریه را 
زیر نظر داریم

ماجراى هدیه هاى باز نشده  
  تسنیم| احمـد امیرآبـادى فراهانـى عضو 
هیئت رئیسـه مجلس گفـت: در مجلـس نهم برخى 
از نمایندگان براى جلسـه اى به صندوق توسعه ملى 
رفته بودند که در آن زمان صفدرحسینى ریاست این 
صندوق را بر عهده داشت؛ پس از آن جلسه مسئوالن 
این صندوق بـه تعـداد نمایندگانى که در آن جلسـه 
حضور داشتند، به عنوان هدیه «لپ تاپ» داده بودند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: پس از دادن 
این لپ تاپ هـا به نماینـدگان، احمد توکلـى نماینده 
مردم تهـران در مجلـس نهـم در نامه اى بـه رئیس 
مجلس خواستار باز گرداندن این هدیه ها به صندوق 

توسعه ملى شد.
امیرآبادى اظهار داشـت: پس از نامه توکلى به رئیس 
مجلس، لپ تاپ ها به دستور هیئت رئیسه پارلمان به 

صندوق توسعه ملى باز گردانده شد.

تنها مطلب درست 
احمدى نژاد! 

روزنامـه جمهـورى اسـالمى     خبر آنالین |
نوشت: در محافل رسـانه اى مطرح است که سخنان 
چهارشنبه هفته گذشته محمود احمدى نژاد علیرغم 
اینکه متناقـض و بى پایه و نادرسـت بود، یک مطلب 
درست هم داشت. وى گفته اسـت: «به خدا، به پیر و 
به پیغمبر، ما بهتر از شما بلدیم تهمت بزنیم...» این، 
مطلبى است که در صحت آن نمى توان تردید داشت.

من نظام را تهدید نکردم
مشـایى با اشـاره به تحلیـل بعضى از    ایلنا|
رسـانه ها از اظهـارات او دربـاره طرح مسـئله ایجاد 
دوقطبى خطرنـاك در صـورت رد صالحیت بقایى و 
اینکه گفته مى شـود این اظهـارات به منزلـه تهدید 
اصولگرایـان و نظام اسـت گفـت: من چـه تهدیدى 
کردم؟ مـن گفتم این شـکل اگر جلو بـرود دو قطبى 
خطرناك شکل خواهد گرفت که به مصلحت کشور 
نیسـت. مگر خـود رهبـرى نگفتند که بـه مصلحت 
کشور نیست؟ یعنى رهبرى تهدید کردند؟ چه کسى 

را تهدید کردند؟

محکومیت مدیر شبکه 3 سیما 
در دادگاه

مدیرشـبکه 3 سـیما، تهیـه کننـده و    ایرنا|
نویسنده و کارگردان سریال «پنج کیلومتر تا بهشت» 
که از شبکه مذکور پخش شـده است بر اساس حکم 
صـادره توسـط دادگاه محکـوم بـه پرداخـت دیه به 
خانواده پسربچه اى هسـتند که اقدام به خودکشى و 
دار زدن خـود کرد تا بـه خیال خودش، مثـل کاراکتر 
مجموعـه مذکور تبدیـل به روح شـود و بـه همه جا 

سرك بکشد!
«پنج کیلومتر تا بهشـت»، سـریالى اسـت که در ماه 

رمضان سال 1390 از شبکه سوم سیما پخش شد.

کشف انبار 20 میلیاردى 
تلویزیون قاچاق

سـخنگوى سـتاد مبارزه با قاچاق    تسنیم|
کاال و ارز، از کشف یک انبار مملو از هزاران تلویزیون 

LCD قاچاق در استان البرز خبر داد.
قاسم خورشیدى اظهار داشـت:  به دنبال گزارش هاى 
واصله و اقدامات اطالعاتى پلیس در خصوص مبارزه 
با قاچاق کالن، نیروى انتظامى اسـتان البرز در نوروز 
امسـال موفق شـد یک انبار بـزرگ از تلویزیون هاى 
LCD قاچاق را در این استان شناسایى و اموال قاچاق 
آن را ضبـط کند.وى افـزود: در بررسـى هاى به عمل 
آمـده، بیـش از 14 هـزار تلویزیـون 32، 40، 42 و 65 
اینچ در این انبار شناسـایى و ضبط شد که برآوردهاى 
انجام شده حاکى از ارزش 20 میلیارد تومانى کاالهاى 
قاچاق مکشـوفه در این انبار اسـت. سـخنگوى ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در جریان رسیدگى به 
این پرونده مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره شرکتى 
که مدعى واردات قطعات ایـن تلویزیون ها به داخل و 
مونتاژ و تولید محصول نهایى در کشور بودند، بازداشت 

شدند.

اصولگرایــان روزهــاى پر ابهامى را پشــت ســر توئیتر
مى گذارند هرچند مجمع ملــى دوم «جمنا» برگزار و 
نام پنج شخصیت سیاســى اصولگرا براى ثبت نام در 
انتخابات ریاست جمهورى مشــخص شد اما غیبت 
سه نفر از پنج شــخصیت منتخب در جلسه مجمع و 
اتخاذ موضع 50-50 از ســوى بذرپاش درباره آمدن 
یا نیامدن به نوعــى کارآمدى مکانیــزم «جمنا» را 
زیر ســئوال برد، هرچند خیلى تالش مى شود ظاهر 
کار حفظ شــود اما در باطن اختالف هاى جدى میان 
گروه هــاى اصولگرا وجــود دارد. جواد شــمقدرى 
معاون وزیر ارشــاد دولــت دهم نیز بــه همین نکته 
اشــاره مى کند و مى گوید: این اشــکال به تصمیم 
دوســتان مرکــزى «جمنا» وجــود دارد. آنهــا باید 
پایدارى را پــاى کار مى آوردند. بــه پایدارى چیزى 
نگفتند، فکر کردند آنها تندرو هســتند و تندروى آنها 
بــه کار «جمنا» لطمه مــى زند بنابراین دعوتشــان 
نکردنــد که ایــن اتفاق خوبــى نبود. بخــش هایى
از گفتگوى شــمقدرى بــا نامــه نیــوز را در ادامه 

بخوانید؛
شما روز پنج شــنبه 17 فروردین 
در دومیــن مجمع ملــى «جمنا» 
حضور یافتید اما به نظر مى رســید 
شما با تیم آقاى بقایى وارد صحنه 
انتخابات ریاست جمهورى شوید و 

وزیر ارشاد شوید؟
خودتان مى گویید احساس مى شد.

یعنى احساس غلطى بود؟
دیگر شمقدرى خداحافظ، ولش کن.

چطور اینقــدر زود مــى خواهید 
عرصه سیاســت را ببوسید و کنار 

بگذارید؟
ما به حوزه سیاســى هم با دید فرهنگــى مى نگریم 
بنابراین اصًال سیاســى نگاه نمى کنیم. جایى که سر 
و شکل فرهنگى داشته باشــد من هستم. در فضاى 

سیاسى صرف، حضور ندارم.
اما به مجمــع ملــى دوم «جمنا» 

رفتید؟
بله، اتفــاق خوبى افتاد. مکانیزمى کــه جبهه مردمى 
نیروهاى انقالب اســالمى براى رسیدن نامزد نهایى 
طراحى کرده و آن را دنبال مى کند تا به نتیجه برسند 
خیلى بهتر از ادوار گذشــته محســوب مى شود. در 
دوره هاى قبلى انتخابات ریاســت جمهورى شــاهد 
بودیم رؤســاى مجموعه هاى سیاسى و گروه ها گرد 
هم مى آمدند در این رابطه تصمیم مى گرفتند اما حاال 

بدنه اجتماعى این کار را انجام مى دهد. البته شــاید 
هنوز برخى نقص ها دیده شــود لکــن در کل بهتر از 
روش هاى تجربه شده گذشته است. معتقدم اگر این 
سازوکار سروشکل دقیق ترى پیدا کند الگوى خوبى 
مى شــود تا به کاندیداهاى خوبى برســیم چون من 
معتقدم باید چند کاندیداى خوب در صحنه دوازدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهورى حضور داشــته 

باشند.
اگر مکانیزم «جمنا» خوب اســت 
چرا پایــدارى به ایــن مجموعه 

نپیوست؟

پایدارى را دعــوت نکردند و این اشــکال به تصمیم 
دوستان مرکزى «جمنا» وجود دارد. آنها باید پایدارى 
را پاى کار مى آوردند. به پایدارى چیزى نگفتند، فکر 
کردند آنها تندرو هستند و تندروى آنها به کار «جمنا» 
لطمه مى زند بنابراین دعوتشان نکردند که این اتفاق 
خوبى نبود. مى توانستند به بچه هاى پایدارى بگویند 
تا آنها هم بیاینــد چون بچه هاى پایــدارى آمادگى 

داشتند بیایند.
این دوگانــه اى را کــه بین جبهه 
مردمى نیروهاى انقالب اسالمى و 
پایدارى در حال شکل گیرى است 

چگونه ارزیابى مى کنید؟
دوگانه نیســت. تا آنجاکه من خبر دارم پایدارى ها با 

این حرکت همراهى دارند ولى ُخب مشارکت ندارند.
اما گفته مى شــود آنها بیشــتر به 
سمت آقاى جلیلى در حال سوق پیدا 

کردن هستند؟
فکر نمى کنم.

یعنى نامزدشــان چه کسى خواهد 
بود؟

اگر آقاى رئیســى بیاید پایدارى هم روى حمایت از او 
اجماع مى کند.

معاون وزیر ارشاد دولت احمدى نژاد پاسخ مى دهد

چرا جمنا، پایدارى ها را 
دعوت نکرد؟ 

حاشیه هاى عجیب 
یک ماراتن عجیب تر!

جمعه در تهران حوالى     خبر آنالین |
آزادى قفل بود. براى اولین بار در روز ورزش 
براى صلح، تهران میزبان بود. میزبان اولین 
دوى ماراتن تاریخــش. ماراتنى که البته به 
جاى 42 کیلومتر، مشخص شد 40 کیلومتر 
اســت. قهرمانش هم البته کســى شد که 
فدراسیون اصًال دوست نداشت. حاشیه هم 
تقریباً کم نداشت. کلى حرف و حدیث و کلى 
دلخورى اما ُخب به سبک رخدادهاى ایرانى، 

بار اول بوده است دیگر!
ساعت 8 صبح وزیر ورزش با شلیکش مسابقه 
را شروع کرد. مسابقه اى که قرار بود فقط 28 
دونده آمریکایى و انگلیسى داشته باشد اما از 
همان ابتدا، این جماعت به تهران نرسیدند. 
مجید کیهانى رئیس فدراسیون دو و میدانى 
درباره این غایبین مى گوید: «ما برایشــان 
مجوز صادر کردیم اما پروسه طوالنى گرفتن 
ویزا باعث شد ویزاهاى شان نیاید. ما هم سال 
قبل مى خواستیم برویم مسابقات داخل سالن 
آمریکا اما اینقدر این پروسه طوالنى شد که 
ویزاى مان تازه پنج روز بعد از مسابقات رسید. 

براى آنها هم تقریباً همین اتفاق افتاد.»
کیهانى درباره ترافیکــى که در تهران ایجاد 
کردند و ناهماهنگى هاى رخ داده هم گفت: 
«بابا دفعه اول بود دیگر! ما مى خواستیم هم 
ورزشگاه آزادى در مســیر باشد، هم میدان. 
همین باعث شــد که هــم در کیلومترهاى 
مسابقه مشــکل داشته باشــیم و هم براى 
ترافیک به مشــکل بخوریم. چون بار اول 
بود مردم دقیقًا نمى دانستند در چه مسیرى 
باید بروند و چه باید بکننــد. از آنهایى که در 
ترافیک ماندند عذر مى خواهم ولى دیگر راهى 
نداشتیم. حاال اگر این مسابقات در سال هاى 
بعد هم برگزار شــود، دیگر مردم هم متوجه 
مى شوند و این مشکالت را نخواهیم داشت.»
یکى از اعتراض هایى که خیلى ســر و صدا 
کرده این است که به خانم هاى خارجى نگفته 
بودند قرار نیســت در خیابان بدوند. چیزى 
که اعتراض به همراه داشــته است. رئیس 
فدراسیون اما این ماجرا را هم تکذیب مى کند 
و مى گوید: «اصًال اینطور نیست. ما از همان 
ابتدا به همه گفته بودیم قرار نیست در خیابان 

بدوند.»
در شــبکه هاى اجتماعى حرف هاى زیادى 
زده شــده درباره اینکه تعدادى از دوندگان 
خانم خارجى به جاى دویــدن دور دریاچه با 
خانواده هاى شان در سطح شهر دویده اند که 
کیهانى مى گوید اصــًال از این ماجرا خبرى 

ندارد و نمى داند واقعیت دارد یا نه.
مســابقه ماراتن البته نتیجه نهایى اش هم 
براى فدراسیون خیلى خوشایند نبود. قهرمان 
یاغى شــان جعفر مرادى قهرمان شد. او که 
براى رفتن به مسابقات، چهار ساعت در صف 
مانده و رئیس مى گوید: «مسابقات اوپن بود. 
ما هیچ پوئنى به کســى که دعوتمان را رد 
کرده، نمى دهیم. او را حمایت نکنید. معنى 

این کار یعنى دفاع از بازیکن ساالرى!»

  انتخاب| مهران مدیرى براى دومین بار با زبان و 
ادبیات کاندیداهاى اصولگرا به دولت تاخت.

مدیرى در پایان برنامه «دورهمى» با بیان اینکه «رونق 
اقتصادى بیداد مى کنه و به سقف چسبیده» گفت: «آدم 
دیدم از بس رونق اقتصادى خوبه، فرش منزلش رو هم 
فروخته. خالصه تا رونق اقتصادى خوب هست بفروشید. 

همه در حال خرید و فروشن.» 
در سوى دیگر، قهرمان سازى رســانه هاى اصولگرا از 

هنرمندى که دیروز ممنوع التصویر بود ادامه دارد.
بعد از آنکه مهران مدیرى موضــوع برنامه «دورهمى» 
خــود را انتقاد از کــم تحرکــى دولتمردان قــرار داد، 
ســایت هاى جناح مخالف با اختصــاص عکس و تیتر 

اول خود به این برنامه به ســمت قهرمان سازى از این 
هنرمند روى آوردند. مدیرى قبل از این مدتى از ســوى 

اصولگرایان ممنوع التصویر شد.
اولین بــار «دورهمى» مدیــرى یکى از ســوژه هاى 
انتخاباتــى اصولگرایان را در برنامــه «دورهمى» با نام 
«تنبلى- تحرك» به بحث گذاشت. این واژه یکى از رمز و 
شعارهاى انتخاباتى جناح مخالف روحانى در کارزار امروز 
است.  بعد از پخش برنامه جنجالى مدیرى، موجى از نقد و 
انتقادها در شبکه هاى اجتماعى علیه این حرکت مجرى 
«دورهمى» به راه افتاد. سخن اغلب منتقدان حول این 
محور بود که چرا سوژه هاى کامًال انتخاباتى کاندیداها را 

به عنوان موضوع یک برنامه طنز قرار مى دهد.

دورهمى 
انتخاباتـــى! 

دبیر شــورایعالى مناطق آزاد 
با بیــان اینکه کســانى که 
مى خواهند جمهوریت نظام را 
کمرنگ کنند با تمام ظرفیت 
خــود وارد صحنه شــده اند، 
تأکید کرد: براى این افراد مهم 
نیست که چه کسى از میانشان 
رئیس جمهور شود، براى آنها 
فقط این مهم است که آقاى 
روحانــى بــراى دور دوم به 

ریاست جمهورى نرسد.
اکبر تــرکان در گفتگو با ایلنا 
ادامه داد: هیچ شــباهتى بین 
آقــاى فتاح و آقــاى قالیباف 
وجود ندارد و هیچ شباهتى را 
نمى توان بیــن آقاى قالیباف 
و آقاى رئیســى پیــدا کرد. 
پنــج کاندیدایى که توســط 

«جمنا» انتخاب شــدند و مورد 
تأیید قرار گرفتند، شــباهتى به 
یکدیگر ندارند و اتفاقًا زاویه هاى 
بســیار زیادى با یکدیگر دارند. 
اما هدف مشترك این افراد این 
است که شــخصیتى مانند آقاى 
روحانــى به ریاســت جمهورى 

نرسد.
 ترکان در پاسخ به این سئوال که 
چطور با وجود بــاز بودن پرونده 
آقاى بقایــى در مراجع قضائى، 
مى تواند براى حضور در انتخابات 
اعالم آمادگى کنــد، گفت: این 
موضوعــات در پرونــده آقاى 
بقایى جزئى است. رئیس ایشان 
تخلفات بسیار بیشترى داشته اما 
آیا کسى حاضر است پرونده وى 

را مورد پیگیرى قرار دهد؟

فقط مى خواهند 
روحانى رئیس جمهور نشود

رئیس پلیس فتــا تهران بزرگ از دســتگیرى فردى که 
براى باال بردن اعضاى کانال شبکه اجتماعى خود اقدام 
به تهمت زدن  به وزیر بهداشت کرده بود، خبر داد و گفت: 
صاحبان کانال هاى شبکه هاى اجتماعى بدانند که نوشتن 
اخبار و مطالب خالف واقعیت علیه شخصیت ها و پزشکان 

جرم است.
به گزارش ایســنا، سرهنگ 
محمد مهــدى کاکوان اظهار 
داشت: چندى پیش پرونده اى

با موضوع انتســاب اعمالى بر 
خالف حقیقت به شــکوائیه 
وزارت بهداشــت و آمــوزش 
پزشــکى به پلیس فتا واصل 
شــده و نماینده شاکى اعالم 
کرد که فرد یا افرادى ناشناس 
با راه انــدازى کانال تلگرامى 

اقدام به درج مطالب و اخبار خالف واقع و نســبت دادن 
آن به شخص وزیر بهداشــت کرده و این موضوع باعث 
تشویش اذهان عمومى شده اســت. رئیس پلیس فتاى 
تهران بزرگ با بیــان اینکه اقدامــات فنى و تخصصى 
براى شناسایى و دستگیرى دســت اندرکاران این کانال 

انجام شــد، گفت: کارآگاهان پلیس فتا با انجام اقدامات 
فنى و رایانه اى از جمله ردیابى اینترنتى، گرداننده اصلى 

کانال تلگرامى را شناسایى کردند.
وى با اشــاره به اخذ مجوزهاى قضائى براى دستگیرى 
متهم ادامه داد: مأموران با حضور در محل حضور این فرد، 
وى را دســتگیر و تجهیزات 
رایانــه اى اش را جمع آورى 
کردند که در بررسى فنى ادله 
دیجیتال مرتبــط با موضوع 

اتهامى کشف شد.
رئیس پلیس فتــا پایتخت با 
اشــاره به انجــام بازجویى 
از متهــم اظهار داشــت: در 
تحقیقات انجام شده متهم به 
جرم خود معترف شد و انگیزه 
خود را باال بردن تعداد اعضاى 

کانال تلگرامى و کسب درآمد اعالم کرد.
وى با اشاره به تشکیل پرونده براى متهم دستگیر شده، 
گفت: پرونده این فرد به همراه متهم به دادســرا ارسال و 
از ســوى مرجع قضائى براى نامبرده قرار تأمین مناسب 

صادر شد.

تهمت تلگرامى به وزیر بهداشت براى افزایش درآمد!

وکیل مدافــع پرونده ســازمان تأمیــن اجتماعى از 
بازنشسته شدن قاضى پرونده سعید مرتضوى خبرداد 
و گفت: در بخشى از این پرونده مفتوحه شاهد اختالف 

آراء هستیم.
مجتبى نظرى در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت 
بخش نخســت پرونده مرتضوى که پیــش تر براى 
رســیدگى در مرحله تجدیدنظر به شــعبه 22 دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران ارجاع شــده بود، گفت: این 
پرونده هنوز منتهى به صدور رأى نشــده و در دست 

بررسى قضات دادگاه قرار دارد.
وى افزود: در این پرونده یکى از قضات رأى داده و بعد 
اختالف آراء بین مستشــاران و رئیس دادگاه حاصل 

شده است.
وکیل مدافع ســازمان تأمین اجتماعى از بازنشســته 
شــدن قاضى این پرونده نیز خبر داد و گفت: قاضى 
پرونده رأى صادر کرده اما اکنون بازنشسته شده است. 
قاضى جدید پس از خواندن پرونده و آراء صادره باید 

حکم صادر کند.
این وکیل دادگسترى در خصوص بخش دیگر پرونده 
سعید مرتضوى، گفت: بخش دوم پرونده مرتضوى که 
در شعبه 10577 دادگاه کیفرى استان تهران به ریاست 
قاضى حیدرى، منجر به صدور حکم شالق براى متهم 
شده بود، به شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران 

ارجاع شده و همچنان در نوبت رسیدگى است.

ورود قاضى جدید به پرونده مرتضوى
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رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه تبلیغات غیرواقعى 
محصوالت آرایشى و بهداشــتى، چاقى، الغرى و... حتى 
اگر مجوز سازمان غذا و دارو را داشته باشند، تخلف است، با 

تولیدکنندگان متخلف اتمام حجت کرد.
رسول دیناروند در گفتگو با ایسنا، درباره تبلیغاتى که از سوى 
برخى  برندها و شرکت هاى تبلیغاتى محصوالت بهداشتى، 
آرایشى، چاقى، الغرى و... و بعضاً هم با استفاده از چهره هاى 
شناخته شده و هنرمندان انجام مى شود، گفت: باید توجه کرد 
محصوالتى که بدون مجوز ســازمان غذا و دارو وارد بازار 

مى شوند، فاقد اصالت است.
وى افزود: البته برخى محصوالت آرایشــى، بهداشــتى 

و... موفــق به اخذ مجوز ســازمان غذا و دارو شــده اند اما 
تولیدکنندگان آنها باید توجه داشته باشند که نباید در تبلیغ 
این کاالها ادعاى کذبى را مطرح کنند؛ چراکه چنین کارى 
از نظر ما نوعى تخلف محسوب شــده و حتماً با آن برخورد 
مى شــود.دیناروند درباره محصوالت آرایشى، بهداشتى و 
چاقى و الغرى و... که با عنوان «5040» اخیراً به صورت 
تقریباً گسترده از طریق بیلبوردها در سطح شهر و همچنین 
رسانه ها با استفاده از هنرمندان مطرح سینما، فوتبالیست ها 
و ... تبلیغ مى شوند،  تصریح کرد: ما اعالم کردیم که تبلیغ این 
محصول هم تخلف اســت و اطالع رسانى هاى الزم را نیز 

براى آن انجام داده ایم.

معاون ســازمان پژوهش و برنامه ریزى وزارت آموزش و 
پرورش، جزئیات خرید اینترنتى کتب درســى براى سال 
تحصیلى آینده را اعالم کرد.حســین طالیى گفت: ثبت 
نام الکترونیکى کتب درســى پایه هاى دوم تا ششم و پایه 
پیش دانشــگاهى از روز شــنبه 19 فروردین ماه سال 96 
www.irtextbook. از طریق ســامانه الکترونیک

com انجام مى شــود.وى افزود: براى پایــه اول پس از 
اینکه دانش آموزان در مدرســه ثبت نام کردند و اطالعات 
آنها در سامانه سناد وارد شــد به صورت اینترنتى ثبت نام 
کتب درسى آنها در ســامانه مذکور انجام مى گیرد.معاون 
سازمان پژوهش برنامه ریزى تصریح کرد: امسال ثبت نام 

کتب درسى دانش آموزان شاخه فنى و حرفه اى و کتاب هاى 
تکمیلى دانش آموزان سمپاد نیز به صورت اینترنتى صورت 
مى گیرد که در تیرماه اطالع رسانى مى شود.طالیى گفت: 
دانش آموزان متوســطه اول و دوم به جز پیش دانشگاهى 
و شــاخه فنى و حرفه اى باید کتاب هاى درســى خود را از 
کتابفروشى ها خریدارى کنند.وى بیان کرد: دانش آموزان 
مى توانند با وارد کردن شــماره دانش آموزى یا کد ملى و 
شماره سریال شناسنامه خود نسبت به پرداخت وجه کتب 
اقدام و کد پیگیرى دریافت کنند و پس از آغاز سال تحصیلى 
با ارائه کد پیگیرى به مدرسه کتاب هاى درسى را دریافت 

کنند.

جزئیات خرید اینترنتى 
کتب درسى

تبلیغ «5040» 
تخلف است

 افزایش ناامیدى ایرانیان 
روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت: نتایج گزارش 
آینده پژوهى نشان مى دهد مســائل اجتماعى در زمره 
اولویت هاى صــد چالش ایران در ســال 96 اســت. 
«ناامیدي نسبت به آینده» از جمله مهمترین دغدغه هاي 
شهروندان و کارشناسان اجتماعی ایران در سال 96 است. 
نتایج تازه ترین گزارش آینده پژوهی ایران نشان می دهد 
که مســائل اجتماعی همچنان در اولویت نگرانی هاي 
جامعه ایران نسبت به آنچه قرار اســت در آینده اتفاق 

بیافتد، قرار دارد.
افول ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، بی تفاوتی 
اجتماعی، اخالق عمومی، امنیت روانی و اجتماعی، حقوق 
اساسی و حقوق شهروندي ازجمله موارد دیگري است که 
باید در اولویت برنامه ریزي ها و سیاستگذاري هاي دولت 
آینده قرار گیرد. نتایج این گزارش که همچون سه سال 
گذشته در روزهاي پایانی سال 95 و در سه ماهه منتهی 
به انتخابات ریاست جمهوري سال 96 منتشر شد نشان 
می دهد جامعه ایران همچنان با بیم و تردید به ساختار 

اقتصادي و مسائل اجتماعی می نگرد. 

آمار افسردگى در جامعه 
به گفته معاون دفتر ســالمت روان، اجتماعى و اعتیاد 
وزارت بهداشت، وضعیت مراجعه مردم به مشاور براى 
درمان اختالالت روانپزشکى نسبت به گذشته بهتر شده 
ولى معموًال در مقایسه با کشورهاى توسعه یافته کمتر 
است. در عین حال مردم کم کم به سمت دریافت خدمات 

مشاوره مى روند.
على اسدى مى گوید: در حال حاضر مراکز جامع سالمت 
در سطح شهرها فعال هســتند. این مراکز پس از طرح 
تحول نظام سالمت ایجاد شده اند و به کسانى که دچار 
اختالالت رفتارى و روانپزشــکى هستند، خدمت ارائه 
مى کنند. این مراکز در حاشیه شهرهاى بزرگ که آسیب 

پذیرترند ایجاد شده اند. 
وى همچنیــن اضافــه مى کند: آمــار کل اختالالت 
روانپزشکى بر اســاس پیمایش ملى ســال 90 حدود 
23/6درصد اســت. آمار افســردگى نیز بــه صورت 
اختصاصى حدود 12/6 درصــد و اختالالت اضطرابى 
نیز 14/5درصد است. اینکه در حال حاضر این رقم تغییر 
کرده یا خیر مشخص نیست. پیمایش ملى کشور معموًال 
در همه جــاى دنیا حداقل هر پنج ســال یک بار انجام 
مى شود و ما هم در صدد هستیم که در سال 96 مجدداً 

آن را تکرار کنیم.

شهر زنانه 
دبیر کارگروه مشارکت  سیاسى- اجتماعى معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهورى گفت: زنان عضو 
شورا با توجه به اهمیت زیاد امنیت روانى زنان باید در 

جهت ارتقاى آن در محیط هاى عمومى بکوشند.
کبرى روشنفکر در گفتگو با ایســنا افزود: تفکیک 
و جداسازى فضاهاى شــهرى چندان نتیجه بخش 
نیست چون همه افراد باید بتوانند از فضاها استفاده 
کنند. الزم است براى برخوردارى از احساس امنیت و 
آرامش در محیط هاى عمومى برنامه ریزى شود البته 

برنامه ریزى هاى موقت که پاسخگو نیست.
روشنفکر در پایان با بیان اینکه شهر هرچه زنانه تر شود 
مطلوب تر است، تصریح کرد: در چنین جامعه اى همه 
مى توانند احساس امنیت کنند. در واقع امنیت یک نیاز 

جدى براى زنان و مردان به ویژه زنان است.

جمع آورى 2000 شىء قدیمى 
و تبدیل خانه به موزه

شهروند خوش ذوق فسا در مدت 50 سال بیش از دو 
هزار وسیله قدیمى و تاریخى را جمع آورى و در خانه 
شــخصى خود نگهدارى  مى کند، به طورى که این 
خانه تبدیل به مکانى براى بازدید دوستان و آشنایان  

وعالقه مندان شده است.
«متشرعى» که بازنشسته آموزش و پرورش است، در 
مورد دالیل جمع آورى این اشیاء مى گوید: پدرم به 
این کار عالقه داشت و من بعد از فوت وى، کار جمع 
آورى وسایل  قدیمى را با جدیت پیگیرى کردم و بعد 
از 50 سال توانسته ام بیش از دو هزار وسیله قدیمى 

را جمع آورى کنم.
وى به گونه اى تمام این وسایل را در اتاق ها و حیاط 
منزل خود جا داده است که وقتى وارد خانه مى شوى، 

گویى وارد موزه اى  باستانى خواهى شد.

چرك نویس

شهرســوخته از بزرگ ترین محوطه هاى باستانى آغاز 
شهرنشــینى در فالت ایران است، شــهرى بازمانده از 
سه هزار سال قبل از میالد مسیح(ع) که در حاشیه جاده 
زابلـ  زاهدان زیر آفتابى ســوزان تفتیده است و یکى از 
وسیع ترین گورستان هاى آغاز دوران تاریخى را دارد که 
تخمین زده شــده حدود 20 تا 40 هزار قبر را دربرگرفته 
که تا حاال بیش از یکهزار گور در آن شناســایى شــده. 
باستان شناسان در این گورستان پهناور که سال 1972 
تصادفى کشف شد، نزدیک به  ده نوع قبر و شیوه تدفین 
پیدا کرده اند که سندى بر تنوع فرهنگى و اعتقادى مردم 

این منطقه است که پیشه بیشترشان تجارت بوده است.
گورستان شهر سوخته تا به حال رازهاى زیادى را از یک 

تمدن شهرى در آغاز دوران تاریخى افشا کرده است.
روح ا... شیرازى باستان شناس و مدیر پایگاه شهر سوخته 
مى گوید: از بین ده قبر شناسایى شده در گورستان شهر 
سوخته، چهار نوع خیلى شاخص و پرکاربرد بوده که قبور 
چاله اى ساده، گودال هاى دو قسمتى و سردابه اى از آن 

جمله اند.
او درباره  هر یک از این گورهاى پرکاربرد آن دوره توضیح 
مى دهد: سه هزار ســال قبل از میالد مسیح(ع) چاله اى 
در  داخل زمین به شکل مســتطیل، بیضى یا مربع حفر 
مى کردند و جسد را به حالت خمیده در آن قرار مى دادند 
که معموًال همراه اش هدایاى دیگرى مثل ظروف سفالى، 
زینت آالت و ســرمه دان، مهره هــاى زینتى، مهرهاى 
استوانه اى و مسطح، حصیر، سبد، پارچه، جانور قربانى، 
هاون هاى بََزکســاب، آیینه مفرغى، شانه هاى چوبى و 
ابزار کار مدفون مى شــد، چون باور بر جریان حیات بود. 
فکر مى کردند شخص در زندگى دیگر به این اشیاء نیاز 
پیدا مى کند. این قبرها با خاك ُپر مى شــد، براى همین 
جســد با خاك در تماس بود و مراحل فساد به سرعت 
انجام مى شد. از این گورها یک بار و گاهى دو بار استفاده 
مى شد. در برخى موارد بیش از  یک اسکلت در آنها جاى 

داده شده است.
چاله ها یا گودال هاى دوقســمتى که بیشترین گورهاى 
پیدا شده در شهرسوخته از این مدل بوده اند، تا حدى شبیه 
همان گودال هاى ساده اند، با این تفاوت که شکل خارجى 
آنها نزدیک به دایره بوده و یک دیوار متشکل از یک تا 
هشت خشت آنها را به دو گودال جداگانه تقسیم مى کرد. 
این گورها کمى بزرگ تر از قبلى هســتند و جهت دفن 
جسد یا رو به شمال و یا جنوب بوده است. در یک محوطه 
باستانى در کویته پاکستان قبورى پیدا شده که دقیقاً شبیه 
این گورهاى شهرسوخته است که یقینًا بى تأثیر از روابط 

تجارى دو منطقه نبوده است.
و اما قبرهاى ســردابه اى قابل توجه ترین ها هســتند. 
این گورها از دو قســمت متمایز چالــه  ورودى و محل 
دفن ترکیب شده اند. ابتدا گودالى به عمق تقریبى 120 
سانتیمتر کنده و سپس در یکى از جبهه هاى آن دخمه اى 
به شکل یک اتاق زیرزمینى بیضى شکل به عمق تقریبى 
180 سانتیمتر حفارى مى شــده است. شخص مدفون 
همراه نذور و اشیاى مختلف داخل سردابه گذاشته مى شد 
و سپس دِر ورودى با چند ردیف خشت بسته مى شد. به 
علت نبودن فشار خاك، اســکلت ها و اشیاء، این قبرها 
سالم تر از گروه هاى دیگر باقى مانده اند. کاوش ها نشان 
مى دهد در صورت اســتفاده  دوباره از این گورها بقایاى 
اسکلت اول جمع آورى شــده و جاى کافى براى تدفین 
بعدى آماده مى شد. بررسى ها روى اشیاى این قبرها نشان 
مى دهد صاحبان آنها افراد متمایز جامعه شهرســوخته 
بودند که رتبه باالى اقتصادى و اجتماعى داشتند و از نظر 
ثروت شخصى با قبور دیگر متفاوت بودند. تعداد اشیاى 

این قبور بین 20 تا 120 در نوسان است.
اما مدل دیگرى در این قبرستان وجود دارد که به آن شبه 
سردابه اى مى گویند، شبیه همان گورهاى سردابه اى با 
این تفاوت که درگاهِى میان چاله قبر و اتاقک تدفین باز 
بوده و خاك به داخل سردابه نفوذ مى کرده، بنابراین فساِد 

جسد، بیشتر از نمونه قبلى بوده است.
به جز قبرهاى خشتى مستطیل، مربع، دو دیواره اى ها، 
دایره اى و گودال هــاى دایره اى با در بســته، قبرهاى 
دیگرى به نام کاسه اى پیدا شده اند که مختص نوزادان 
بود. پنج هزار سال پیش جســد نوزاد در گودال ساده اى 
قرار داده مى شد سپس با یک کاسه بزرگ سفالى پوشیده 
مى شد و بعد هم خاك روى کل مجموعه ریخته مى شد.

این اسکلت ها عاشق نیستند!
در موزه شهرســوخته هم تعدادى گور نمایش داده شده 
که در بین آنها گورى با دو اسکلت روبه هم توجه زیادى 
را جلب مى کند و تداعى کننده  قبر قدیمى ترین عشــاق 

ایرانى است، همان اسکلت هاى سه هزار ساله اى که در 
کاوش هاى تپه حسنلو، درحالى که یکدیگر را به آغوش 
کشیده اند، پیدا شــد و تصویر آن با عنوان قدیمى ترین 
عشاق ایرانى در موزه باستان شناســى و مردم شناسى 

دانشگاه پنسیلوانیاى آمریکا نمایش داده شده است.
اما روح ا... شــیرازى شــباهت این گور را به قبر عشاق 
ایرانى رد مى کند و مى گوید: مطالعات آنتروپولوژیکى و یا 
انسان شناسى به راحتى جنسیت این اسکلت هاى باستانى 
و حتى سن و علت مرگ آنها را مشخص مى کند. قبرى 
که این دو اسکلت  در آن قرار داده شده به لحاظ ساختار 
از نوع دایره اى خشتى است که تا حاال فقط یک مورد از 
آن در شهر سوخته به دســت آمده، براى همین در موزه 

بازسازى شده تا فرم آن نشان داده شود.
او ادامه مى دهد:  این دو اســکلت اما در یک گور دسته 
جمعى بودند که فقط بــراى نمایش در این قبر قرار داده 
شده اند. این اسکلت ها که اتفاقًا مطالعات آنتروپولوژى، 
جنســیت هر دو را زن تعیین کرده متعلق به گور 1003 

اســت که 13 تدفین در دوره هاى زمانى مختلف در آن 
انجام شده و 13 جمجمه از آن به دست آمده که جمجمه 
جراحى شده متعلق به دختربچه 13 ساله هم در همین 

گور بوده است.
شــیرازى بر این باور اســت که تدفین ها درباره  آداب و 
رسوم، غذا و سبک زندگى مردم باستان، اطالعات خوبى 
مى دهند و اضافه مى کند: مانند آنچه از گورســتان شهر 
سوخته به دست آمده که نشان مى دهد بیش از پنج هزار 
سال پیش در شرق فالت ایران، جامعه چند قومیتى، چند 
فرهنگى با باورهایى متنوع به شــکلى مسالمت آمیز و 

کامالً  متمدن در کنار هم زندگى مى کردند.

اغلب روزنامه ها سال گذشــته با افزایش قیمت روبه رو 
بودند، به نوعى که با ورود به ســال جدید شــاهد تغییر 
در قیمــت روزنامه ها نبوده ایــم. بانى فیلــم  از معدود 
روزنامه هایى اســت که در ســال جدید به روزنامه هاى 

دوهزار تومانى پیوسته است.
اســفند 95 بود که قیمت روزنامه شــرق از هزار تومان 
به دوهزار تومــان افزایش پیدا کــرد. مهدى رحمانیان 
مدیرمســئول روزنامه شــرق درباره دلیل این افزایش 
قیمت اظهار داشت: آخرین بار که قیمت روزنامه شرق 
تغییر کرد، اسفند سال گذشته بود که پس از پنج سال به 
دوهزار تومان افزایش پیدا کرد؛ البته تمام تالش ما این 
بوده است که قیمت روزنامه را به احترام مخاطبان ثابت 
نگه داریم اما پس از پنج ســال به جهتى مجبور شدیم 
قیمت را باال ببریــم؛ البته در این گــران کردن، قیمت 
غیرروتین نمى توان روى روزنامه گذاشت به همین دلیل 

قیمت دوهزار تومان را روى آن گذاشتیم.
رحمانیان سپس یادآور شــد: با توجه به اینکه اسفند 95 
روزنامه را گران کردیم، این اتفاق در ســال 96 نخواهد 

افتاد.
الیاس حضرتى مدیرمســئول روزنامه اعتماد نیز درباره  
افزایش قیمت روزنامه ها در ســال جدید اظهار داشت: 
روزنامه اعتماد از ســال 88 تا سال 95 تغییرى در قیمت 
خود نداشته اســت اما پس از حدود هفت سال که هیچ 
تغییرى نداشتیم و با توجه به اینکه به طور متوسط سال به 
سال میزان تولیدات و حقوق پرسنل  همچنین هزینه هاى 
چاپخانه افزایش 15 درصدى داشت، مجبور به افزایش 
قیمت شــدیم. هرچند بنا نداشتیم افزایش قیمت داشته 
باشیم اما مشــکالت اداره یک رسانه فرهنگى الزاماتى 
دارد که این تصمیم تلخ را گرفتیم و از بهمن ســال 95 
قیمت روزنامه اعتماد از هزار تومان بــه دوهزار تومان 

افزایش یافت.

میرا قربانى دبیر تحریریه و عضو شوراى سیاستگذارى 
روزنامه قانون نیز در گفتگویى دربــاره افزایش قیمت 
روزنامه قانون توضیح داد: این روزنامه براى مدت طوالنى 
پیش از این در 12 صفحه بــه قیمت 500 تومان عرضه 
مى شد و در حال حاضر نیز در 20 صفحه و با قیمت هزار 
تومان عرضه مى شود. وى در ادامه یادآور شد: افزایش 
قیمت فعًال در برنامه هاى ما نیســت امــا به طور کلى 
نمى دانیم تا کجا مدیریت فشــار این هزینه ها را تحمل 
خواهد کرد. قطعًا مخاطب برایمان مهمتر بوده است که 

این فشار تحمل مى شود.
حسین قربان زاده مدیرمســئول روزنامه همشهرى نیز 
یادآور شد که روزنامه همشــهرى بیش از یکسال و نیم 

است که افزایش قیمت نداشته است.
او ادامه داد: روزنامه همشــهرى در سال جدید به همین 

قیمت عرضه خواهد شد و تغییر نخواهد کرد.

«عبدا... بن ســالم الشــعیلى» رئیس تحریریه روزنامه 
انگلیسى زبان عمان «آبزرور» در مقاله اى با عنوان «سفر 
در بلنداى زمان و تمدن: بخش هایــى از ایران که غالبًا 
دیده نمى شوند»  به موضوع «فرهنگ و تمدن ایرانى» به 

ویژه «فرهنگ دوستى در نوروز» پرداخته است.
در مقدمه این مقاله، نویسنده از مشاهدات خود از «تهران 
زیبا» سخن گفته است؛ از تهران که «پایتختى قدیمى 
اســت و از زمان آقا محمدخان قاجار که در سال 1795 
میالدى از شــیراز به تهران حرکت کــرده و تصمیم به 

ساخت آن مى گیرد».
نگارنده در ادامــه از عظمت برج میالد کــه به بلنداى 
کوه هاى پوشش یافته با ســفیدى برف، از بینندگانش 
استقبال مى کند؛ از فرهنگ غنى و تاریخ و تمدن سترگ 
ایران و تهرانــى که داراى جمعیــت 20 میلیونى از 80 
میلیون جمعیت ایران است، مى نویسد. نکته دیگر مورد 

توجه نویسنده، تنوع قومى ایران است؛ عرب و بلوچ و کرد 
و همچنین تنوع دینى؛ اســالم، مسیحیت و یهودیت و 

همچنین ادیان دیگر مانند زرتشت.
این مقاله در دو صفحه روزنامه همــراه با تصاویر نوروز 
در کشورهاى مختلف و در چهار بخش تدوین و منتشر 
شده است. در این بخش نویسنده مى نویسد: سفر ما به 
جمهورى اســالمى ایران به عنوان اعضاى یک هیئت 
رسانه اى با سال نو ایرانى یا نوروز (روز نو) همزمان شده 
بود؛ نوروز روز اعتدال بهارى اســت و نشــانه اى از آغاز 
بهار؛ زمانى که زمین با فضاى ســبز پوشیده مى شود و 
شــکوفه ها ســرمى زنند. ایرانیان احترام بسیارى براى 
نوروز قایل هستند و به این مناسبت دو هفته تعطیالت 

دارند.  
سپس نویســنده به موضوع هفت ســین اشاره مى کند 
که اشــیایى است که با حرف «س» شــروع مى شود و 

هریک نمادى است از عشــق، بارورى، فراوانى، ثروت، 
امید، امنیت و زایش. خانواده هاى ایرانــى در این ایام، 
در جشــن ها شــرکت مى کنند و به خوانــدن برخى از 
اشــعار شــاعران بزرگ ایران همچون حافظ شیرازى 
مشغول مى شوند. نویســنده از خوش آمدگویى و ارائه 
کمک به غریبه ها و مهمان نوازى ایرانیان نیز ســخن

 مى گوید.
در بخش دیگرى نویسنده به فرصت فراهم شده براى 
تبادل اطالعات با کارشناســان وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اشاره مى کند. او مى گوید: ما با حقایق شگفت 
انگیزى در زمینه مطبوعات و رســانه هاى ایران آشــنا 
شدیم و اینکه نزدیک به 200 روزنامه و مجله در ایران 
منتشــر مى شــود. برخى از اینها به زبان فارسى است و 
برخى دیگر به زبان هاى عربى، انگلیسى، ترکى، کردى 

و دیگر زبان ها.

پاسخ به یک سئوال باگذرى بر بازمانده هاى شهر سوخته در شرق کشور

5000 سال پیش ایرانى ها چطور دفن مى شدند؟ 

,,
در موزه شهرسوخته 
هم تعدادى گور 
نمایش داده شده که 
در بین آنها گورى با 
دو اسکلت روبه هم 
توجه زیادى را جلب 
مى کند و تداعى کننده  
قبر قدیمى ترین 
عشاق ایرانى است، 
همان اسکلت هاى سه 
هزار ساله اى که در 
کاوش هاى تپه حسنلو، 
درحالى که یکدیگر را 
به آغوش کشیده اند، 
پیدا شد

روزنامه ها سال 96 گران مى شوند؟بخش هایى از ایران که غالباًدیده نمى شود به روایت یک عمانى

مشموالن مشغول خدمت و ســرباز فرارى ها مى توانند از 
قانون جریمه مشموالن غایب استفاده کنند.

سربازان حین خدمت که قبل از اعزام به خدمت سربازى و تا 
تاریخ 29 اسفند 95 بیش از هشت سال غیبت داشته باشند در 

شمول این مقررات قرار مى گیرند.
مثال1: مشمول متولد 15 اسفند ســال 67 که در تاریخ 31 
خرداد 85 موفق به اخذ دیپلم شــده و پــس از آن نیز ادامه 
تحصیل نداده است؛ چنانچه از تاریخ 19 آبان 93 مشغول به 
خدمت شده باشد، غیبت وي از 85/12/1 محاسبه شده و تا 
تاریخ 93/8/19 داراي بیش از هشت سال غیبت خواهد بود و 

در شمول  این معافیت قرار  می گیرد.
 سربازان حین خدمت در صورتى که به خدمت اشتغال دارند، 
پس از احراز شرایط و گذراندن مراحل رسیدگى، از خدمت 

ترخیص خواهند شد. 
سربازان فرارى که از آخرین تاریخ فرار از خدمت آنان بیش از 
هشت سال باشد و تاکنون نیز مشغول به خدمت نشده باشند، 
در شمول این مقررات قرار خواهند گرفت، الزم به توضیح 

است که مدت فرار آنان تا پایان سال 95 محاسبه مى شود.
سربازان فرارى که از آخرین تاریخ فرار از خدمت آنان بیش از 
هشت سال نگذشته باشد در صورت اشتغال و یا عدم اشتغال 
به خدمت، غیبت آنان از زمان ورود به غیبت تا پایان سال 95 
محاسبه خواهد شد و چنانچه از زمان ورود به غیبت آنان تا 
پایان سال 95 بیش از هشت سال بوده، در شمول معافیت 

قرار خواهد گرفت.
مثال2: مشــمول متولد 5 تیر 68 با مدرك تحصیلى سوم 
دبیرستان که در تاریخ 19 مرداد 85 با غیبت به خدمت اعزام و 

در تاریخ 22 دى 89 از خدمت فرارکرده، در این صورت غیبت 
وى از آخرین تاریخ مهلت معرفى (86/4/19) تا تاریخ پایان 
سال 95 بیش از هشت سال بوده و در شمول معافیت قرار 

خواهد گرفت.

شرایط اخذ معافیت  براى سربازان در حین خدمت و سرباز فرارى ها
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به اذعان نظام مهندســى ســاختمان    تابناك |
اســتان اصفهان آن دسته از ســاختمان هاى شهر که 
عمر 25 تــا 15 ســاله دارد، توان مقاومــت در مقابل 

زمین لرزه را ندارد!
در شــهر تهران استانداردهاى شهرســازى تطابقى با 
شرایط جغرافیایى و سیاســى آن دارد و تراکم فروشى 
شــهردارى و نبود تســهیالت بــراى مقاوم ســازى 
ساختمان ها سبب شده تا تهران روى یک بمبى که هر 
ساعت امکان انفجار آن و بلعیدن شــهر در خود باشد، 

ساخته شود.
البته ایــن شــرایط تنها در تهــران حاکم نیســت و 
کالنشــهرهایى همچون اصفهان نیز هرچند از معضل 
گســل هاى متعدد و فرونشســت در امان بــوده اما 
بافت هاى فرسوده آن هرروز این شهر تاریخى را به خطر 

نزدیک تر مى کند.
تالش هایى که در ســال هاى گذشته از سوى مدیران 
شهرى براى نوسازى بافت هاى فرسوده، هرچند حادثه 
را از اصفهان دورتر کرده است اما به دلیل افزایش تراکم 
جمعیتى در برخى مناطق این شهر، معضل تلفات جانى 

در کمین شهر نشسته است.
مناطق یک و 3 اصفهان هم به سبب تراکم جمعیتى و 
جاى دادن بیشترین هکتار بافت فرسوده در خود، بیش از 
سایر نقاط شهرى نیاز به نوسازى و احیا دارد که متأسفانه 
روند نوســازى در این محالت از ســوى مردم به دلیل 

ریزدانگى زمین ها کاهش یافته است.
در دوره جدیــد مدیریت شــهرى اصفهان بــا تمرکز 
بر موضوع شهرســازى مقاوم، توانســت بخشــى از 
بافت هاى مرده شــهرى را در این مناطــق احیا کند و 
با بازگشــت جمعیت به این مناطق، خطر تخریب نیز 
به حداقل خود رســید اما در دیگر محالت شــهر که 

ساختمان هایى نه چندان فرسوده و نه مدرن دارد، باید 
طرح مقاوم سازى با مشارکت سازمان نظام مهندسى و 
شهردارى اجرایى شود که تاکنون در این راستا طرحى 

مصوب و اجرایى نشده است.
شوراى شهر در سال هاى اخیر با تمرکز روى بافت هاى 

فرسوده از مقاوم سازى ساختمان هایى که در دهه 70 و 
80 در شهر اصفهان ساخته شده و با استانداردهاى روز 
نظام مهندسى و مقاومت در برابر زمین لرزه نیز تطابق 
ندارد، غافل بوده اســت و به همین سبب شهردارى نیز 

پروژه اى در این زمینه در دست اقدام و اجرا ندارد.

به اذعان نظام مهندســى ساختمان اســتان اصفهان 
ساختمان هایى که در شهر اصفهان از سال هاى 85 به 
بعد ساخته شده است مطابق ویرایش دوم آیین نامه نظام 
مهندسى و استانداردهاى بین المللى ساخت و ساز است 
اما بقیه ساختمان هاى شهر که عمر 25 تا 15 ساله دارد، 

توان مقاومت در مقابل زمین لرزه را ندارد!
ســاختمان هایى هم که در بافت فرسوده شهرى قرار 
دارد، توان تحمل 4 ریشــتر زلزلــه را دارد و این یعنى 
در شرایط مشابه مشــهد، مناطق یک و 3 اصفهان به 
طور کامل تخریب شــده و تلفات انســانى قابل توجه 

خواهد بود!
یکى از باورهاى اشتباه که باعث شد در سال هاى اخیر 
به مقاوم سازى بافت هاى فرسوده و ساختمان هاى با 
عمر 15 تا 25 ســال بى توجهى شود، سابقه عدم وقوع 
زلزله در شهر اصفهان است اما نکته قابل تأمل در این 
زمینه این است که زلزله بم هم دو هزار و 500سال بعد از 
ساخت ارگ بم در این شهر رخ داد و منجر به یک بحران 

شهرى که کل کشور را درگیر خود کرده بود، شد.
با این استدالل، شهر اصفهان نیز با همه آثار تاریخى و 
منابع انسانى در خطر همیشگى قرار دارد و اگر به آخرین 
آمارثبت شده در ســال 91 در خصوص گسل هاى این 
شهر، نگاهى بیاندازیم، لزوم مقاوم سازى شهر و آمادگى 

براى مدیریت بحران را بیشتر متوجه مى شویم.
براســاس مطالعات پهنه بندى زلزلــه در اصفهان 16 
گسل در استان به ثبت رســیده که هرچند بیشتر آنها 
در شهرهاى کویرى واقع است اما حتى پس لرزه هاى، 
زمین لرزه هاى شــهرهاى شرقى و شــمالى اصفهان 
مى تواند، بافت هاى فرسوده شــهر اصفهان را تهدید 

کند.
با این احتســاب مى تــوان تخمین زد کــه 50 درصد 
خانه هــاى اصفهانى هــا در برابر زمین لــرزه مقاوم 
نیست اما با اقدام شهردارى در عدم صدور مجوز براى 
بلندمرتبه سازى در این شهر به ویژه در هسته مرکزى، 
خیال شهروندان از کاهش خســارات ناشى از خطراتى 

مشابه زلزله مى تواندکمى آسوده باشد.

خبر

درگذشت یک پیشکسوت خبر 
و روزنامه نگارى

محمدرضا ثقفیان پیشکسوت خبر و روزنامه نگارى، 
مدیر اسبق خبرگزارى جمهورى اسالمى در اصفهان 
و از مؤسسـان خانه مطبوعـات در این اسـتان، بر اثر 

سکته مغزى درگذشت.
محمـد خـدادى مدیرعامـل ایرنـا ضمن تأییـد خبر 
درگذشـت این پیشکسـوت خبر و روزنامه نگارى در 
خارج از ایران اظهار داشت: ثقفیان از پیشکسوتان ایرنا 
بود که نقش مؤثرى در پوشش اخبار به ویژه اصفهان 
داشـت و از افرادى بود که در زمان جنـگ در عرصه 
رسـانه زحمات زیادى کشـید و همچنین شـاگردان 

زیادى تربیت کرد. 

کتاب هنرمندان شهید اصفهان 
رونمایى مى شود

رئیس بسیج هنرمندان استان اصفهان گفت: نخستین 
کتـاب شـهیدان هنرمنـد اسـتان اصفهان بـا عنوان 
«ستارگان هنر» همزمان با روز هنر انقالب رونمایى 

خواهد شد.
حسـین الهى دوسـت بـا اشـاره بـه اینکـه در دوران 
حکومت انقالب اسـالمى آنطـور که باید نسـبت به 
هنرمندان شهید توجه نشـده و از این رو توجه به این 
موضوع در دسـتور کار ویژه قرار گرفته اسـت، اظهار 
داشـت: در این راسـتا طى دو سـال گذشـته با همت 
گروه تحقیق و پژوهش سـتاد نکوداشـت هنرمندان 
شـهید اسـتان اصفهان نخسـتین کتـاب هنرمندان 
شـهید ایـن اسـتان تألیف شـده و بـه چاپ رسـیده

است.
وى نام ایـن کتاب را «سـتارگان هنر» اعـالم کرد و 
ابراز داشـت: سـید رسـول زهرایى مؤلف ایـن کتاب 

بوده است.
رئیس بسیج هنرمندان اسـتان اصفهان با بیان اینکه 
در نخسـتین کتاب هنرمندان شـهید استان اصفهان 
خالصـه اى از زندگینامـه، وصیتنامه و دلنوشـته این 
شـهدا آورده شـده اسـت، افـزود:  «سـتارگان هنر» 
همزمان با روز هنر انقالب در محل گلستان شهداى 

اصفهان رونمایى خواهد شد.

کمک مردم اصفهان به 
زلزله زدگان خراسان رضوى

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان اصفهان 
از ارسـال اولیـن محمولـه کمک هاى ایـن جمعیت 
بـه زلزلـه زدگان اسـتان خراسـان رضـوى خبـر 

داد.
محسـن مؤمنـى اظهـار داشـت: در راسـتاى 
خدمات رسانى به زلزله زدگان زلزله خراسان رضوى 
اولین محموله کمک هاى این جمعیت شـامل اقالم 

خوراکى به این استان ارسال شد.
وى افـزود: در این مرحله تعداد هشـت هزار کنسـرو 
لوبیا، دو هزار کنسرو قیمه، سه هزار کنسرو خورشت 
سبزى و 500 بسته چاى توسط جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان ارسال شد.
 مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان اصفهان 
تصریح کـرد: در صورت لـزوم این جمعیـت آمادگى 
ارسـال هرگونه کمک و امدادرسـانى به زلزله زدگان 

خراسان رضوى را دارد.

 کف سازى چهارباغ در 
نیمه اول سال انجام مى شود

مدیر عامل سـازمان نوسازى و بهسـازى شهردارى 
اصفهـان اعـالم کـرد: در شـش ماهـه اول امسـال 
کـف سـازى و سـاماندهى محـور چهارباغ عباسـى 
حدفاصـل میدان امـام حسـین(ع) تا تقاطـع خیابان 

آمادگاه اجرایى مى شود.
حسـین جعفرى خاطرنشـان کـرد: با اتمـام عملیات 
اجرایـى ایسـتگاه متـروى میـدان امام حسـین(ع)، 
بدنه سـازى میدان انجـام  و این میـدان تقاطع عبور 

سواره و پیاده باقى خواهد ماند.
وى یادآور شـد: بـه دنبـال سـاماندهى هـاى انجام 
شـده در میـدان تاریخى امـام خمینـى(ره) و خیابان 
سپاه، ادامه خیابان سـپه تا میدان امام حسین(ع) نیز 

کف سازى مى شود.

سرپرســت اداره کل کتابخانه هــاى عمومى اصفهان 
از اجراى طرح «با یک کتاب بهار مى شــود» مرتبط با 
موضوع اهداى کتاب به کتابخانه ها در استان اصفهان 

خبر داد.
امیر هالکویى با اشاره به اجراى طرحى جدید مرتبط با 
اهداى کتاب در کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان 
اظهار داشت: مطابق چشــم انداز 1404 باید تا این سال 
به ازاى هر نفر چهار کتاب در کتابخانه ها موجود باشــد 
و این در حالى است که هم اکنون از چشم انداز 20 ساله 

فاصله بسیار داریم.
وى افزود: هم اکنون در حدود ســه میلیون و 200 جلد 

کتاب در کتابخانه هاى عمومى نهادى و مشارکتى داریم 
و باید به چشم انداز 20 میلیون کتاب تا سال 1404 دست 
پیدا کنیم که با توان کنونى ما به عنوان یک نهاد عمومِى 

غیردولتى امکانپذیر نیست.
سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان با 
اشــاره به اینکه براى دستیابى به چشــم انداز موردنظر 
مطابق تجربه هاى گذشته به ســراغ مردم رفتیم، بیان 
داشــت: بدین ترتیــب از فروردین امســال طرح «با 
یک کتــاب بهار مى شــود» با موضوع اهــداى کتاب 
به کتابخانه هــا در اســتان اصفهان راه اندازى شــده

 است.

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهــان گفت: 
عملیات اجرایى پردیس هنر آبشــار با اعتبار 15 میلیارد 
تومان از منابــع و اعتبارات منطقه 6 پیش بینى شــده

 است.
ایرج مظفر اظهار داشــت: با احداث شهر رؤیاها حضور 
شهروندان براى گذراندن اوقات فراغت خود در شهربازى 
آبشار کمرنگ شد و در این راستا شهردارى تصمیم گرفت 

در این مکان یک پردیس هنر احداث کند.
وى با اشــاره به اینکه  تملک پردیس هنر آبشــار سال 
گذشته انجام شد، افزود: عملیات احداث پردیس هنر با 
مساحت 70هزار متر مربع در دست اجراست و تا نیمه اول 

سال جارى تکمیل مى شود.
مظفر با اشــاره به اینکه در این مکان طراحى ویژه اى 
همچون فرش گل، برج آبنما، تــراس ها و باغچه هاى 
گل و...پیش بینى شــده اســت، بیان کــرد: همچنین 
یــک نمــاد آبشــار در ورودى خیابان آبشــار احداث 

مى شود.
وى عنوان کرد: با اجراى این پروژه، پردیس هنر به ادامه 

بوستان آبشار متصل و این بوستان نیز احیا مى شود.
معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهــان گفت: 
پردیس هنر آبشار یکى از زیباترین بوستان هاى حاشیه 

زاینده رود خواهد شد.

 «با یک کتاب بهار مى شود» 
در کتابخانه هاى عمومى

زیباترین بوستان اصفهان 
در حال تکمیل است

2 منطقه  اصفهان در خطر تخریب کامل قرار دارد

زلزله مشهد  با  اصفهان چه مى کند؟

شــهردار اردســتان گفت: اعتبارهاى مالى سال جارى 
این شهردارى نسبت به ســال قبل 50 درصد افزایش 

داشته است.
محمد هادى موسوى میزان اعتبارات مصوب سال جارى 
شهردارى اردستان را 60میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
از این میزان اعتبار 60 درصد عمرانى و 40 درصد شامل 

اعتبار جارى است.
وى به جدولگــذارى، بلوك فرش و نورافشــانى بلوار 
شهرك حافظ شامل 2000 متر جدولگذارى و 5000 متر 
مربع بلوك فرش با اعتبارى بالغ بر سه میلیارد ریال اشاره 
کرد و افزود: ادامه بلوار شهرك حافظ به طول 2000 متر 

امسال اجرا مى شود.
شهردار اردســتان با بیان اینکه 1500متر کانیوگذارى 
با اعتبارى بالغ بــر 500 میلیون ریــال در کوچه هاى 
محل هاى اردستان اجرا شده اســت، خاطر نشان کرد: 
بلوك فرش و جدولگذارى بلوار مطهرى واقع در شهرك 
مدرس به مســاحت 5 متر مربع ونصب ِســت ورزشى 
با اعتبــارى بالغ بر یک میلیــارد و 500 میلیون ریال به 

بهره بردارى رسیده است.
موسوى افزود: کانیوگذارى، آسفالت و لکه گیرى معابر 
محله هاى اردستان که نیاز به بازسازى و مرمت دارند در 

دستورکار سال جارى شهردارى قرار دارد. 

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: احقاق حقابه رودخانه «انار بار» گلپایگان 

مورد موافقت وزارت نیرو قرار گرفت.
على بختیار اظهارداشت: عمده ترین مشکل نمایندگان 
مجلس در حــوزه انتخابیه، بیکارى، اشــتغال جوانان، 
معیشت و اقتصاد است و تنها با رونق اقتصادى معضل 

بیکارى رفع مى شود.
وى با اشــاره به اینکه میانگین بیکارى در شهرســتان 
گلپایگان و خوانســار باالتر از اســتان اصفهان نیست، 
تصریح کرد: در کل کشور و بالتبع در دو شهرستان آمار 

مشخصى از بیکارى نداریم.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به اینکه «تاالب شــور» گلپایگان در 
سال 1359 زهکشى شده است، افزود: براى پیشگیرى 
از ورود ریزگردها به گلپایگان بایــد رودخانه «اناربار» 

زهکشى شود.
وى با اشــاره به اینکه بــا پیگیرى مکرر در ســازمان 
حفاظت محیط زیســت رودخانه «اناربــار» گلپایگان 
ثبت حفاظت محیط زیست و ســنددار مى شود، افزود: 
احقــاق حقابه زیســت محیطــى این رودخانــه مورد 
موافقت سازمان حفاظت محیط زیســت و وزارت نیرو 

قرار گرفته است.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه براى اولین بار در کشور 
یک «درآیگاه» با سبک معمارى ایرانى اسالمى در کنار 
اجراى تقاطع غیر همسطح استقالل ساخته خواهد شد؛ 
ابراز امیــدوارى کرد اَبَرپروژه اســتقالل همراه با طرح 
درآیگاه در مدت دو تا ســه ماه آینده تکمیل و به طور 

کامل به بهره بردارى  مى رسد.
مهدى جمالى نژاد اظهار داشت: میدان استقالل یکی 
از تقاطع هاي بزرگ حلقه چهارم ترافیکی شهر اصفهان 
اســت و این پروژه از مهمترین پروژه هاى شهردارى 
اصفهان محسوب مى شود که در یکســال و نیم اخیر 

به اجرا در آمد.

وى با اشاره به مشــخصات این طرح بزرگ عمرانى در 
اصفهان، تصریح کرد: احداث تقاطع پنج سطحى میدان 
استقالل اصفهان شامل میدان با سه پل در همسطح، 
دو پل موازى روگذر، پل  قطارشهـرى، پل زیرگذر، پل 
رمپ جهتى (چپگرد) است که مسیـر دسترسى به خیابان 
اســتقالل، بلوار امام خمینى(ره)، بلوار دانشگاه صنعتى 
اصفهـــان، بزرگراه آزادگان و خیابان محمود آبادى را 

فراهم مى آورد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه ورودى شــمال شهر 
اصفهان با اجــراى تقاطع غیرهمســطح اســتقالل 
ســاماندهى مى شــود، اضافه کرد: به دلیل قرارگیرى 
دانشــگاه صنعتــى در شــمال شــهر ایــن ورودى 
به نــام درآیــگاه علــم و فنــاورى نامگذارى شــده 

است.
جمالى نژاد با اشاره به استفاده و به کارگیرى تکنولوژى 
نوین در ساخت پل ششم میدان استقالل اظهار داشت: 
پل ششــم میدان اســتقالل با بهره گیرى از ظرفیت 
قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) انجام مى شــود که از حیث 
به کارگیرى تکنولوژى ســاخت و معمارى پل منحصر 

به فرد است.
وى خاطرنشان کرد: ساماندهى و کاهش بار ترافیکى، 
کاهش آلودگى هوا و ایجاد دسترســى هاى مستقیم و 
ایمن با ســرعت باال در محل ورودى استراتژیک شهر 

اصفهان از جمله اهداف اجراى این طرح است.

اســتاندار اصفهان گفت: بیش از 70 هزار نفر در استان 
درگیر برگزارى انتخابات شــوراهاى اســالمى شهر 
و روســتا و عشــایر، میان دوره اى مجلس شــوراى 
اسالمى و ریاســت جمهورى در ســال جارى خواهند 

بود.
رسول زرگرپور اظهار داشت: این انتخابات از بُعد تعدد، 
تکثر، حجم کارى و اثرگــذارى، اهمیت باالیى دارد و 

بسیار حساس است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه نیــروى انتظامى جزو 
مرجع هاى چهارگانه اى اســت که باید پاســخگوى 
استعالم ها باشد، گفت: امنیت و آرامشى که از امروز تا 
روز انتخابات و بعد از آن باید حاکم باشــد وظیفه اصلى 

نیروى انتظامى است.
زرگرپــور افزود: بــراى صندوق هاى رأى اســتان در 

حــدود 11 هــزار نیــروى انتظامى پیش بینى شــده
است.

وى ســال 96 را بســیار مهــم و اساســى خوانــد 
و گفــت: حمایــت از عملکــرد دولــت به دفــاع از 
عملکــرد خودمان بازمى گــردد و نباید اجــازه دهیم 
عده اى با بــى انصافى و هجمه به دولــت به تخریب 
دســتاوردهاى آن بپردازند و اقدام هاى ما را زیر سئوال 

ببرند.
اســتاندار اصفهان بــا تأکید براینکه ســخنرانى هاى 
انتخاباتى در صورت دارا بودن مجوز نباید لغو شــوند، 
گفــت: باید آرامش بر فضاى شــهرها حاکم باشــد تا 
نتایج انتخابات باعث وحدت و انســجام شــود اگرچه 
نظارت بر ســخنرانى ها هم بایســتى وجود داشــته 

باشد. 

از آغاز سفرهاى نوروزى تا پایان نیمه نخست فروردین 
بیش از 680 میلیون لیتر انواع فــرآورده نفتى از طریق 

منطقه اصفهان ارسال شد.
مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان 
اظهار داشت: در این مدت از طریق خطوط 36، 30 و 32 
اینچ بیش از پنج میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام به 
پاالیشگاه اصفهان تحویل و از طریق خط لوله 24 اینچ 
بیش از دو میلیون و 300 هزار بشــکه نفت خام نیز به 

سمت تهران ارسال شد.
مجتبى بشارتیان افزود: عالوه بر این در بخش فرآورده 
هاى نفتى نیز از طریق خط لوله 20 اینچ ورودى از منطقه 
جنوب شــرق، بیش از 165 میلیون لیتر بنزین موتور و 
بیش از 71 میلیون لیتر بنزین سوپر تولیدى پاالیشگاه 
بندرعباس دریافت و به انبارهاى شهید منتظرى شرکت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان تحویل 

داده شد.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان ادامه 
داد: عالوه بر این در طول ایام نوروز بیش از 170 میلیون 
لیتر بنزین معمولى، بیش از 42 میلیون لیتر بنزین سوپر، 
37 میلیون لیتر بنزین یورو 4  و 162 میلیون لیتر نفت گاز 
از انبارهاى شهید منتظرى اصفهان دریافت و از طریق 

خط لوله 18 اینچ به تهران ارسال شد.

افزایش 50 درصدى اعتبار 
مالى شهردارى اردستان

رودخانه اناربار گلپایگان 
حقابه دار شد 

افتتاح اَبَرپروژه استقالل تا 3 ماه آینده 

70 هزار نفر در استان اصفهان 
درگیر برگزارى انتخابات 96 هستند

کرایه تاکسى و اتوبوس هنوز زیاد نشده است 

ارسال 680 میلیون لیتر 
فرآورده نفتى

معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: هیچگونه افزایش نرخ کرایه تاکســى و اتوبوس 
تا تأییــد مراجع ذیربط در شــهر اصفهــان نخواهیم 

داشت.
علیرضا صلواتى در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسى و 
اتوبوس در اصفهان در سال جارى اظهار داشت: تاکنون 
در این زمینــه هیچگونه افزایش نرخى اعالم نشــده 

است.
وى با بیان اینکه شهردارى پیشــنهاد افزایش حداکثر 
15 درصدى نرخ تاکســى و اتوبوس را به شوراى شهر 
ارائه داده اســت، ابراز داشــت: این میــزان افزایش با 
توجه به افزایش هزینه هاى جارى از جمله دســتمزد و 
نگهدارى این وسایل نقلیه با توجه به نرخ تورم ارائه شده

 است.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان با 

بیان اینکه نرخ کرایه تاکســى در صورت تأیید استاندار 
به عنوان رئیس شوراى نظارت بر تاکسیرانى و مراجع 
ذیصالح افزایش خواهد یافت، اضافه کرد: پیش بینى ما 
عدم موافقت با افزایش 15 درصدى و تصویب افزایش 

12 درصدى کرایه تاکسى است.
وى در خصوص افزایش نرخ بلیــت اتوبوس نیز گفت: 
در این زمینه نیز شــهردارى افزایش حداکثر 15 درصد 
و میانگین 12 درصد را پیشــنهاد داده است که پس از 
دریافت مصوبه شوراى شهر با مخالفت فرماندارى روبه 
رو شد و این در حالى است که شوراى شهر بار دیگر بر 
روى مصوبــه خود در خصوص افزایــش 15 درصدى 

پافشارى کرد.
صلواتى اضافه کرد: افزایش نــرخ کرایه بلیت اتوبوس 
نیز با توجه به نظر شــوراى حل اختالف اعالم خواهد

 شد.
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ثبت 10 وقف جدید در  گلپایگان
رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه گلپایـگان گفت: 
همزمان بـا طرح آرامـش بهـارى ده وقـف جدید در 

گلپایگان به ثبت رسید.
مهدى طاهرى اظهار داشت: در سـال جدید ده وقف 
جدید بـه ارزش 670 میلیـون تومان به ثبت رسـیده 
است. وى افزود: این وقفیات در روستاى اسفرنجان و 
نیوان نار شـامل زمین مزروعى و واحد مسکونى بوده

 است.  

تجهیز4 ایستگاه آتش نشانی 
به وسایل غواصی

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
شـهرداري اصفهان گفت: چهار ایستگاه آتش نشانی 
در حاشـیه رودخانه زاینده رود به تجهیـزات غواصی 

مجهز هستند.  
بهـزاد بزرگزاد اظهارداشـت: بـه دنبال باز شـدن آب 
رودخانـه زاینده رود و شـور و شـوق مردم در حاشـیه 
رودخانـه بـه منظـور جلوگیـرى از بـروز هرگونـه 
حادثه اى اکیـپ هاي غواصـی فعال هسـتند. وي با 
اشاره به تجهیز چهار ایسـتگاه آتش نشانى به وسایل 
غواصى افزود: ایسـتگاه هاي شـماره یک، 5، 8 و 15 
به آتش نشـانان غـواص و تجهیـزات مربوطه مجهز 

هستند.

«صائبیه» در اصفهان 
راه اندازى مى شود

شـهردار اصفهان با اشـاره بـه اینکه بازسـازى مقبره 
صائب در مراحل پایانى قرار دارد، گفت: آرامگاه صائب 
پتانسـیل این را دارد که به مکانى در ردیف سـعدیه و 

حافظیه قرار گیرد.
مهـدى جمالـى نـژاد در حاشـیه بازدیـد از آرامـگاه 
صائب تبریـزى در اصفهـان، اظهارکرد: طـرح جامع 
«صائبیه» به منظور تبدیل مقبره صائب به جاذبه اى 
تاریخى براى شـهر اصفهان در دستور کار قرار گرفته 

است.
وى با بیان اینکه اطراف محوطه مقبره صائب نیازمند 
بازگشایى است، افزود: براى اینکه بتوانیم این مجموعه 
را مورد توجه قرار داریم، نیاز است دسترسى مجموعه 
صائب به خیابان هاى اطراف بازشود و مقبره صائب در 

محوریت قرار گیرد.
شهردار اصفهان گفت: آرامگاه صائب پتانسیل این را 
دارد که به مکانى در ردیف سعدیه و حافظیه قرار گیرد 
و به مکانى مناسب براى دوستداران این شاعر نامدار، 
عالقه منـدان به شـعر و ادب پارسـى و گردشـگران 

تبدیل شود.
وى به فاز اول این طرح اشـاره کرد و ادامه داد: در فاز 
اول بازسازى مقبره در دستور کار قرار گرفت و از دى 
ماه سـال 95 عملیات آغاز شـد و هم اکنـون مراحل 

پایانى خود را پشت سر مى گذارد.

تمدید اجراى نمایش
 «تولدت مبارك آقا رشید»؟

نمایش «تولدت مبارك آقا رشـید» تا آخـر فروردین 
ماه روزهاى پنج شـنبه و جمعه، در سالن هالل احمر 

اجرا مى شود.
عکاس و تصویربردار این نمایش گفت: صحبت هایى 
مبنى بر تمدید اجراى نمایش تا پایان اردیبهشت ماه 
شده که قطعى نیست و آنچه به طور قطعى مشخص 
شده این است که این نمایش تا آخر فروردین ماه، پنج 

شنبه و جمعه هر هفته اجرا مى شود.
علیرضا ایزدى تصریح کرد: داسـتان نمایش در مورد 
فـردى به نام رشـید اسـت که بـراى حل مشـکالت 
زندگى اش نزد روانشـناس مى رود و بر حسب اتفاق 
آنجا با افراد متفاوتى آشـنا مى شـود و همین آشنایى 
موجب حل پاره اى از مشکالت او مى شود و حتى شغل 
هم پیدا مى کند. به طور کلى نمایش روایتگر اتفاقات 
طنزى اسـت که طـى مراجعه رشـید نزد روانشـناس 

مى افتد.
عالقه مندان براى دیدن این نمایـش طنز مى توانند 
با تهیه بلیت از سایت navayemehr.ir  رأس ساعت 
20، به سالن هالل احمر واقع در میدان فیض، خیابان 

میر مراجعه کنند.

خبر

رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان با اشاره به افزایش 
قیمت مرغ در اصفهان گفت: از ابتداى سال جدید قیمت 

مرغ در حدود 600 تومان افزایش پیدا کرده است.
محمدعلى فروغى ابرى با اشــاره به اینکــه از ابتداى 
ســال جدید قیمت مرغ حدود 600 تومان افزایش پیدا 
کرده است، اظهار داشت: امیدواریم قیمت مرغ در سال 
جدید بیش از این افزایش پیدا نکند تا همه مردم امکان 

خریدارى این محصول را داشته باشند. 
وى درباره شــایعاتى که مبنى بر کمبود مــرغ در بازار 
اصفهان مطرح مى شود، افزود: فعًال کمبود مرغ در بازار 
اصفهان نداریم و امیدواریم از این به بعد نیز با کمبود مرغ 

مواجه نباشیم.
رئیس اتحادیه گوشــت ســفید اصفهان از واردات مرغ 
به اصفهان خبر داد و تصریح کرد: تصمیم بر این اســت 
تا تولیدات مرغ از اســتان هایى همچون فارس و یزد به 
اصفهان وارد شــود که هنوز این تصمیم عملى نشــده

 است.
وى با اشاره به شیوع بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در کشــور از جمله اســتان اصفهان ادامه داد: به دلیل 
وجود آنفلوآنــزاى پرندگان، واردات مــرغ به اصفهان 
تاکنــون صــورت نگرفتــه و جوجه ریزى هم نشــده

 است.

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان گفت: 
امســال در هر منطقه یک خیابان پیرایش مى شود که 
براى تحقق این مهم نیاز به مشــارکت شــهروندان و 

کسبه داریم.
مهدى بقایــى اظهارداشــت: دو وظیفــه اصلى براى 
زیباســازى شــهر بر عهده داریم که یکى از آنها خلق 

زیبایى ها و دوم حذف نازیبایى هاست.
وى افزود: امسال محور اول حذف نازیبایى ها، پیرایش 

شهرى است چرا که شهر به فضایى شاداب نیاز دارد.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: در این راستا امسال در هر منطقه، یک خیابان پیرایش 

مى شــود که براى تحقق این مهم نیاز به مشــارکت 
شهروندان و کسبه داریم.

بقایى اضافه کرد: در این طرح تابلوها و پیاده روها و هر چه 
زواید در معابر است، حذف خواهد شد و از طرفى مبلمان 

و نور این خیابان ها نیز اصالح مى شود.
وى با اشاره به تشــکیل میز ایده در سازمان زیباسازى 
براى دریافت ایده هاى شــهروندان گفت: شهروندان 
چهارشــنبه ها مى توانند در برنامه میز ایده ســازمان 
زیباسازى شرکت کنند و برخى از طرح هایى که اکنون 
در سطح شهر مشــاهده مى کنید حاصل ایده هاى ارائه 

شده از سوى شهروندان است.

امسال در هر منطقه 
یک خیابان پیرایش مى شود

قیمت مرغ
  600 تومان افزایش پیدا کرد

رئیس اتحادیه عمده فروشــان میادین میــوه و تره بار 
اصفهان با اشــاره به کمبود مرکبــات در ایام عید اظهار 
داشت: بارها قبل از عید به این موضوع اشاره کردیم، اما 
متأسفانه هیچکدام از مسئوالن به ویژه جهاد کشاورزى به 
این موضوع توجهى نداشتند در حالى که باید واردات انجام 

مى شد تا قیمت مرکبات افزایش پیدا نکند.
ناصر اطرج در گفتگو با ایســنا با بیان اینکه مســئوالن 
جهاد کشاورزى اعالم کردند کمبودى در زمینه مرکبات 
نداریم، افزود: امسال حدود 80 درصد مرکبات شمال در 
اثر ســرما از بین رفته بود و گرانى قیمت مرکبات در ایام 

نوروز نشأت گرفته از کمبود آن بود.
رئیس اتحادیه عمده فروشــان میادین میــوه و تره بار 
اصفهان ادامه داد: وقتى میوه اى که در ســبد خانوار قرار 
گرفته گران و کم شود، تأثیر خود را روى میوه هاى دیگر 
مى گذارد، البتــه یکى از علت هاى گران شــدن کیوى 
صادرات آن در مقطعى بود که نیاز شدید به آن داشتیم و 

این یکى از عوامل گران شدن این میوه شد.
اطرج تصریح کرد: یکــى از دیگر عوامل افزایش قیمت 
میوه هایى همچون موز و سیب، تحت تأثیر قرار گرفتن 
کمبود پرتقال بــود؛ پرتقال وقتى گران شــود و کمبود 
نیز داشته باشیم، مردم به ســمت میوه هاى دیگر مانند 
سیب، کیوى و موز رو مى آورند و فشار مصرف روى این 
میوه ها وارد مى شود، که این امر باعث افزایش قیمت این 

میوه ها شد.
وى با اشــاره به وضعیت بازار میوه گفت: در حال حاضر 
قیمت ها همچنان باالست و اگر دولت پرتقال هاى طرح 
تنظیم بــازار را به بازار تزریق کنــد قیمت ها تا حدودى 
متعادل مى شــود و افزایــش پیدا نمى کند امــا اگر این 
پرتقال ها به بازار تزریق نشــود مسلمًا قیمت ها افزایش 

پیدا خواهد کرد.
رئیس اتحادیه عمده فروشــان میادین میــوه و تره بار 
اصفهان با بیان اینکه توزیع این پرتقال ها بر عهده جهاد 

کشاورزى است، خاطر نشــان کرد: امیدواریم مسئوالن 
شرکت تعاونى روســتایى که مسئول توزیع پرتقال هاى 
دولتى هستند به تدریج این پرتقال ها را در بازار توزیع کنند 
تا شاهد گران شدن مرکبات در بازار نباشیم. همچنین در 
حال حاضر قیمت پرتقال در میدان میوه و تره بار کیلویى 

شش هزار و500 تومان به پایین است.
اطرج اضافه کرد: هم اکنون وضعیت بازار ســبزیجات 
و صیفى جات خوب است و مشــکلى نداریم و قیمت ها 
مناسب هستند، البته حدود ده الى 15 روز پیش قیمت ها 
افزایش پیدا کرده بود که این امر ناشــى از بارندگى ها و 
سیالب هایى بود که در جنوب کشــور اتفاق افتاده بود، 
اما در حال حاضر مشکل برطرف شده و قیمت ها متعادل 

هستند.
در همین حــال رئیــس اتحادیه خرده فروشــان میوه 
وســبزیجات اصفهان گفت در ایام نــوروز پرتقال هاى 

قاچاق نیز در سطح شهر فروخته شد.

نوذرعلى اسماعیلى با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم 
به دلیل افزایش قیمت مرکبــات، گفت: در این ایام تنها 
گوجه، سیب زمینى و پیاز ارزان شده بود. وى تأکید کرد: 
اگر دولت پیش از نوروز دو کشــتى پرتقال وارد کشــور 
مى کرد دیگر شاهد پرتقال هاى قاچاق در سطح میدان 

میوه و تره بار نبودیم. 
رئیس اتحادیه خرده فروشان میوه وسبزیجات اصفهان 
در خصوص میوه هاى قاچاق در بازار و عدم نظارت بر این 
موضوع، بیان داشت: به دلیل انحصار پرتقال شمال کشور 
در دست چند نفر، مجبور به توزیع تریلى تریلى مرکبات 

قاچاق در اصفهان بودیم. 
اسماعیلى همچنین در خصوص کیفیت پایین میوه هاى 
نوروزى و گالیه مردم نسبت به این موضوع و قیمت باالى 
میوه ها، گفت: اگر دولت نسبت به واردات مرکبات براى 
نوروز امسال اقدام مى کرد شاهد قیمت باال و همچنین 

قاچاق پرتقال نبودیم.

بازار بازار 
همچنان همچنان 
در انتظار در انتظار 

پرتقال پرتقال 
استاست

معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکى اســتان 
اصفهان گفت: 38 هزار و 477 کیلوگرم فرآورده 
خام در طرح ویژه نوروز، کشف، ضبط و معدوم شد.

محمد کشــتکار در گفتگو با مهر اظهار داشــت: 
کشیک اداره کل دامپزشکى اســتان اصفهان و 
شــبکه هاى دامپزشکى شهرســتان ها به منظور 
نظارت بر حمــل و نقل بهداشــتى فرآورده هاى 
خام دامى و رســیدگى بــه تخلفات بهداشــتى 
ایــن عرصه در ایــام تعطیــالت برقــرار کرده 

است.
 وى بیان داشــت: طى مدت اجراى طرح از تعداد 
هفت هزار و 68 مرکز عرضه و فروش فرآورده هاى 
خام دامى، کشتارگاه ها و رســتوران هاى موجود 
در اســتان بیش از ده هزار و 485 مورد بازدید به 
عمل آمده کــه میزان 38 هــزار و 477 کیلوگرم 

فرآورده خام دامى ضبط و معدوم شد.
معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکى اســتان 
اصفهان اعالم کرد: همچنین طى این مدت تعداد 
154 مورد تخلف بهداشتى مشاهده و گزارش شده 
که ده مورد آن معرفى به دادگاه و 91 مورد معرفى 
به تعزیرات و به 53 مــورد آن تذکر و اخطار داده 

شده و هشت واحد نیز پلمب شد.

وى ادامه داد: به منظور تضمین کیفیت و سالمت 
فرآورده هاى خام دامى (شامل انواع گوشت قرمز، 
گوشت سفید، ماهى، میگو، شیرخام، تخم مرغ و 
عسل)، ارتقاى ســالمت و امنیت غذایى جامعه و 
حفظ ســالمت مصرف کنندگان طى ایام، طرح 
تشدید کنترل و نظارت بهداشتى ویژه ایام نوروز 
96 توسط این اداره کل و با ساماندهى 35 اکیپ 
نظارتى ثابت و سیار روزانه در سطح استان برقرار 

شد.
کشــتکار اعالم کرد:  از زمان اجراى طرح تشدید 
کنترل و نظارت بهداشتى در ایام نوروز 96 حدود 
ده هزار و 500 مورد بازرســى و کشف 154 مورد 
تخلف بهداشتى در 24 شهرســتان استان انجام 

شده است.
وى بیان داشت: طى مدت اجراى این طرح به ویژه 
در محدوده زمانى 15 اسفند  لغایت 15 فروردین از 
همه مراکز توزیع و عرضه فرآورده هاى خام دامى، 
کشتارگاه هاى دام و طیور، کارگاه هاى فرآورى و 
بسته بندى فرآورده هاى خام دامى، سردخانه هاى 
نگهدارى فرآورده هاى خــام دامى و خودروهاى 
حمل فرآورده هاى خام دامى مورد بازدید و نظارت 

بهداشتى قرار گرفت.

38 هزار و 477 کیلوگرم 
فرآورده  خام دامى در نوروز معدوم شد

 106 پروژه نیمه کاره در استان اصفهان
آماده واگذارى به بخش خصوصى است

 فرماندار شهرستان ما را 
تعیین کنید

اســتاندار اصفهان گفت: 106 طرح و پروژه نیمه کاره 
ورزشى، آموزشــى و میراثى در اســتان براى تکمیل و 
بهره بردارى و بدون هیچ محدودیتى و فقط با پرداخت 

یک ریال، آماده واگذارى به سرمایه گذاران است.
رسول زرگرپور با بیان اینکه یکى از اصلى ترین مشکالت 
استان، مقوله اقتصاد است، افزود: تعدادى از طرح هاى 
دولتى در استان، نیمه کاره اســت و به دلیل محدودیت 
منابع مالى دولتى، توان تکمیل آنها وجود ندارد و امکان 
واگذارى آنها به بخش خصوصى، بــا کمترین هزینه و 

حتى به قیمت یک ریال وجود دارد.
وى با بیان اینکه هدف این واگذارى ها، استفاده مردم از 
این پروژه هاست، افزود: تاکنون 27 پروژه در استان واگذار 

شده است و بقیه آنها نیز باید در سال جارى واگذار شود.
زرگرپور با بیان اینکه در صورتى که این پروژه ها به بخش 
خصوصى واگذار نشــود امکان بهره بردارى از آنها تا ده 
ســال آینده وجود ندارد، گفت: تاکنون سه طرح از این 
گونه طرح ها در استان، افتتاح و بهره بردارى شده است.

وى با بیان اینکه حل مسائل اقتصادى استان، پنج سال 
زمان نیاز دارد، اظهار داشــت: تنها راه حل مشــکالت 

اقتصادى استان، پرداختن به اقتصاد مقاومتى است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه بیــش از 80 درصد از 
مشــکالت واحدهاى تولیدى در کارگروه تســهیل و 
رفع موانع تولید استان برطرف شــده است، افزود: این 
کارگروه وظیفه ایجاد شغل جدید ندارد بلکه وظیفه اش 
جلوگیرى از تعطیلى و اخراج کارگران واحدهاى تولیدى 

است.
وى گفت: بر اساس آمار ارائه شده، با فعالیت این کارگروه 
بیش از 34 هزار فرصت شغلى در استان تثبیت شده است.
زرگرپور همچنین با اشــاره به اینکه اصفهان بیشترین 
عملکرد را در ارائه بســته حمایت از صنایع کوچک در 
کشور به خود اختصاص داده است، افزود: از مجموع چهار 
هزار و 659 واحد کشاورزى و صنعتى که براى دریافت 
تســهیالت ثبت نام کرده اند، به یکهــزار و 110 واحد 

تسهیالت ارائه شده است.

امـام  جمعـه خمینـى  شـهر گفـت: از اسـتاندار اصفهان 
مى خواهم تـا هرچه سـریع تر بـا انتخاب فـردى الیق، 
کارآمد و انقالبى به عنوان فرماندار، این شهرسـتان را از 

بالتکلیفى خارج کند.
حجت االسالم والمسلمین عباس رحیمى اظهار داشت: 
بیش از 40 روز است که خمینى  شهر فرماندار ندارد و در 
این مدت، فرماندارى این شهرسـتان با حکم سرپرستى 

اداره مى شود.
وى گفت: اسـتاندار اصفهان در اوایل اسـفند در مراسـم 
آغاز عملیـات عمرانى توافقنامه منظریه وعـده داد که تا 
هفته آینده تکلیف فرماندار خمینى شهر مشخص خواهد

شد.
حجت االسالم والمسلمین رحیمى با بیان اینکه با گذشت 
این مدت هنوز هم تکلیف فرماندار خمینى شهر مشخص 
نشده است،افزود: تأخیر در انتخاب فرماندار شهرستان در 
شرایط حساس و مهم انتخابات آن  هم براى شهرستان 

مهمى مثل خمینى شهر اصًال به صالح نیست.

نتظامــى اســتان اصفهــان گفــت:  فرمانــده ا
کاهش 36 درصدى آمار تصادفــات فوتى در راه هاى 
شــهرى و برونشهرى اســتان در نوروز 96 موجب شد 
که اصفهان رتبــه اول کاهش تصادفات را در کشــور 

کسب کند.
ســردار عبدالرضا آقاخانى اظهار داشــت: فرماندهى 
انتظامى استان با احداث ایستگاه هاى امنیت و سالمت 
در جاده هاى منتهى به استان توانست در زمینه کاهش 

تصادفات فوتى به جایگاه خوبى دست پیدا کند. 
وى افزود: در این راســتا آمار تصادفات فوتى در داخل 
شهر 50 درصد و در برون شــهر نیز 29 درصد کاهش 
یافت و در مجموع در راه هاى شــهرى و برون شهرى 
نیز آمار تصادفات فوتى اســتان نســبت به نوروز سال 
گذشته، 36 درصد کاهش یافت و این درحالى است که 
میانگین کاهش تصادفات فوتى کشور در نوروز امسال 

8 درصد بود. 
رئیس پلیس استان اصفهان ســال 95 راسالى پرفراز 

و نشــیب براى پلیس اســتان توصیف کرد و گفت: در 
ســال گذشــته اقدامات خوبى در برخورد با باندهاى 
خالفــکارى، مجرمــان حرفــه اى، اســترداد اموال 
مسروقه به مالباختگان و همچنین انهدام کانون هاى 

جرم و برخــورد با توزیع کنندگان مــواد مخدر صورت 
گرفت.

رئیس پلیس اســتان اصفهان مقابله با قاچاق کاال را از 
دیگر برنامه هاى فرماندهى انتظامى استان در سال 96 
عنوان کرد و گفت: با توجه بــه تأثیر مبارزه با قاچاق در 
امنیت اقتصادى کشــور طرح هاى خود در این زمینه را 

شدت بیشترى خواهیم داد. 
سردار آقاخانى با بیان اینکه نیروى انتظامى در موضوع 
امنیت اقتصادى مى تواند تأثیرگذار باشــد گفت: پلیس 
استان هم با آغاز سال 96 طرح هاى مبارزه باقاچاق کاال 

را با جدیت آغاز کرده است.
وى موضوع مقابله با سرقت، توزیع و مصرف مواد مخدر، 
ارتقاى امنیت اخالقى و اجتماعى و کاهش تصادفات را 
از دیگر دغدغه هاى مهم مردم استان عنوان کرد و گفت: 
این موضوعات در دستور کار ویژه فرماندهى انتظامى 
اســتان قرار دارد و براى هریک از آنها مأموریت هاى 

میدانى تدارك دیده شده است.

اصفهان، رتبه اول کاهش تصادفات کشور را  به دست آورد

درخواست امام جمعه خمینى شهر از استاندار: استاندار اصفهان:

مدیر امور اراضى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان گفت: 
32 واحد گشــت به منظور نظارت بر ساخت و سازهاى 
غیر مجاز وسیع در اراضى کشاورزى و تغییر کاربرى این 

اراضى در ایام نوروز، مستقر شد.
رحمت ا... زمانى در گفتگو با مهر اظهار داشت: بر اساس 
تجربیات ســال هاى گذشته، متأســفانه در تعطیالت 
سال نو شاهد این هســتیم که عده اى از افراد سودجو و 
فرصت طلب اقدام به تغییر کاربرى اراضى کشــاورزى 
و باغ ها و انجام ساخت وسازهاى غیرمجاز وسیع در این 

اراضى مى کنند که مشکالت زیادى ایجاد مى کند.
وى در ارتباط با فعالیت هــاى این مدیریت در ایام نوروز 
تصریح کرد: با توجه به این شــرایط، با تدابیر اندیشیده 
شده قبل از آغاز تعطیالت، اقداماتى جهت اطالع رسانى 
عمومى از طریق رسانه ها شکل گرفت و مواردى همچون 
اجراى مانور گشت هاى ویژه مقابله با تغییر کاربرى جهت 
کسب آمادگى با ترکیبى از نیروهاى امور اراضى شامل 
کارشناسان گشت و عوامل انتظامى و همچنین برقرارى 

سامانه تلفنى 131 در همین راستا انجام شد.
مدیر امور اراضى ســازمان جهاد کشــاورزى اصفهان 
ادامه داد: با فعالیت 32 واحد گشت در سطح استان، 24 
شهرستان تحت پوشش قرار دارند و گزارش عملکرد این 
واحدها نیز به صورت روزانه مورد بررسى و مانیتورینگ 

قرار مى گیرد.      
وى تصریح کرد: سامانه تلفنى 131 به صورت شبانه روزى 
آماده دریافت اخبار و اطالعات مردمى از تخلفات احتمالى 
است تا در ســریع ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد 

شود.
زمانى اضافه کرد: با شــروع تعطیالت، کلیه عوامل به 
صورت کشیک نوروزى اقدام به حضور در عرصه هاى 
کشــاورزى و باغ ها کرده و با هرگونــه تغییر کاربرى 
برخوردهاى الزم شــکل گرفت و این رونــد فعالیت و 
نظارت مســتمر تا پایان تعطیالت نــوروزى با جدیت 

ادامه داشت.

تغییر کاربرى اراضى و 
باغ ها در تعطیالت نوروزى

مدیر امور اراضى 
سازمان جهاد کشاورزى اصفهان خبر داد؛ 
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ویترین

جزئیات تغییر سال پایه آمارى 
رشد اقتصادى و تورم96

رئیس مرکز آمار از برنامه براى تغییر سال پایه رشد 
اقتصادى به 90 و تورم بــه 95 خبر داد و گفت: هم 
مرکز آمار و هم بانک مرکزى این تغییر را به صورت 
مشــترك انجام مى دهد اما ما یگانه مرجع آمارى 

هستیم.
امیدعلى پارسا گفت: ســال 95 تمرکز اصلى مرکز 
آمار ایران روى سرشــمارى نفوس و مسکن قرار 
گرفت و البته در کنار آن، بسیارى از کارهاى دیگر 
نیز باید انجام مى شد ولى در سال 96، اولویت کارى 
این مرکز روى تمرکز بر آماردهى و برگزارى جلسه 
شورایعالى آمار براى تصمیم گیرى در خصوص ارائه 

آمار است.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: هــم مرکز آمار و هم 
بانک مرکزى ســال پایه رشــد اقتصــادى تبدیل 
بــه 90 خواهند کــرد  و در مــورد تورم نیــز، این 
دو دســتگاه ســال پایه را به 95 تغییر خواهند داد  
اما باز هم با صراحــت اعالم مى کنیــم که یگانه 
مرجع رسمى اعالم این آمار و اطالعات، مرکز آمار 

ایران است.

 الیحه قانون کار را 
پس بگیرید

رئیس فراکســیون کارگرى مجلس در نامه اى به 
رئیس جمهور خواستار بازگشت الیحه اصالح قانون 

کار از مجلس به دولت شد.
علیرضا محجوب در نامه اى به حسن  روحانى رئیس 
جمهور خواســتار پس گرفتن الیحه اصالح قانون 

کار از مجلس شد.
در این نامــه آمده اســت: همانطورکه مــى دانید 
الیحه اصــالح قانون کار در دولت گذشــته بدون 
جلب نظر شــرکاى اجتماعــى و در نظــر گرفتن 
تکالیف مندرج در مــاده 73 قانــون برنامه پنجم 
توســعه و عــدم توجه بــه منافــع قشــر عظیم 
کارگران کشــور و با حــذف مــواد حمایتى قانون 
کار و به صورت کامًال ناقص و ابتر به مجلس شوراى 
اســالمى ارســال گردید که در همان مقطع منجر 
به بروز اعتراضات گســترده نســبت به این الیحه 

گردید.
در ادامــه ایــن نامه آمده اســت: با بررســى مفاد 
این الیحــه در کارگــروه ذیربط در کمیســیون 
اجتماعى مجلس و ســپس در صحن کمیســیون 
این نتیجه حاصل شــد کــه از دولت درخواســت 
شــود تا الیحه را پــس گرفتــه و با جلــب نظر 
شــرکاى اجتماعــى و عمــل بــه مفــاد قانون 
نســبت به تنظیــم و ارســال الیحــه اى جدید 

اقدام شود.

آیا کاهش نرخ سود بانکى 
امسال قابل اجراست؟

هــادى حــق شــناس مــى گویــد: دو برابــر
 بودن نســبت ســود بانکى به تــورم باید اصالح

 شود.
این کارشــناس اقتصادى در گفتگــو با خبرآنالین 
دربــاره کاهش نرخ ســود بانکى متناســب با تک 
رقمى شــدن نرخ تورم، اظهار داشــت: یک قاعده 
در علم اقتصاد وجود دارد کــه رابطه بین نرخ تورم 
و نرخ تســهیالت بانکى باید چنــد درصد بیش از 

تورم باشد.
وى افزود: این فرمول براى اقتصادهایى است که در 
شرایط نرمال قرار دارند، یعنى بازارهایى مثل کاال 
و سرمایه در حال تعادل اســت اما براى اقتصادى 
مثل ایران که نیمى از آن در رکود به ســرمى برد، 
طبیعتًا این تناسب برقرار نیست لذا این فرمول قابل 

اجرا نیست.
حق شناس در پاسخ به این ســئوال که اگر شرایط 
اقتصاد ایران در رکــود نبود و بخــش هایى مثل 
مســکن راکد نبــود، مى توانســت این تناســب 
برقــرار باشــد؟ خاطر نشــان کــرد: بــى تردید

 باید ایــن فاصله کم شــود اما تعییــن این فاصله 
توســط مقام پولى که بانک مرکزى است مشخص

 مى شود.
او افــزود: قطعاً امســال این شــرایط را نداریم  اما 

مى توان مقدارى از این فاصله را کم کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشــگرى گفت: در راســتاى توسعه 
صــادرات محصــوالت صنایــع دســتى ســومین بازار 
بین المللــى صنایع دســتى ایــران فصل بهــار در اروپا 

راه اندازى مى شود.
زهرا احمدى پــور افزود: عــالوه براین اواخــر فروردین 
امسال نیز با مشــارکت دو کشــور عربى با اجراى پروژه 
امکان سنجى، بازارچه موقت صنایع دســتى ایران ایجاد 
و در دیگر کشــورهاى همســایه نیــز زمینــه ایجاد این
 بازارچه ها فراهم مى شود.وى با اشــاره به افزایش درآمد 
صادرات محصــوالت صنایع دســتى اظهار داشــت: در 

زمان حاضر در نتیجه برداشته شــدن تحریم ها صادرات 
محصوالت صنایع دســتى ایران بیش از واردات آنهاست. 
احمدى پور گفت: براى رونق و توسعه فروش محصوالت 
صنایع دستى امسال در تمام استان ها بازارچه دائمى صنایع 
دستى راه اندازى مى شود.وى بیان کرد: عالوه براین استارت 
آپ هایى که در حوزه صنایع دســتى راه اندازى شده زمینه 
تولید نرم افزارهاى الزم و امکان کارگاه گردى براى یافتن 
محصوالت صنایع دستى را فراهم کرده است. احمدى پور 
افزود: با این نرم افزارها بیش از سه هزار فروشگاه مجازى 
محصوالت صنایع دستى در کشور راه اندازى شده  است که 

امسال این فروشگاه ها افزایش مى یابد.

 معاون وزیر جهادکشاورزى با بیان اینکه شیوع آنفلوآنزاى 
پرندگان منجر به ایجاد تنش در شرایط تولید و بازار نشده 
است،اظهارامیدوارى کرد خسارت تولیدکنندگان توسط 

بیمه به زودى پرداخت شود.
حسن رکنى اظهارداشت: خوشــبختانه شرایط تولید به 
گونه اى مدیریت شد که ما با تنش جدى در تولید مواجه 
نبودیم. وى افزود: ما به اشــکال مختلف برنامه ریزى و 
شرایط را تنظیم کردیم که کمبودى در بازار ایجاد نشود.

معاون وزیرجهاد کشــاورزى گفت: تولیدکنندگانى که 
با شیوع این بیمارى در واحدهاى خود مواجه شدند هم 
خودشان و هم تولیدشان آسیب دیده است اما اقداماتى 

که انجام دادیم باعث شــد در بازار مشکلى پیش نیاید.
وى در ادامه افزود: با توجه به اینکه کم کم وارد فصول 
گرم مى شــویم و ویروس این بیمارى بیشتر در فصول 
سرد فعال است، شیوع این بیمارى خود به خود محدود 
مى شود. رکنى اظهارامیدوارى کرد که به زودى مناطق 
آلوده به این ویروس، یکى پس از دیگرى توسط سازمان 
دامپزشکى پاك اعالم شود تا هم صادرات صنعت طیور 
مجدداً رونق پیدا کند و هم تولید کنندگانى که طى این 
مدت خســارت دیده اند با ورود دوباره بــه تولید بتوانند 
بخشى از این زیان را جبران کنند.وى گفت: امیدواریم به 
زودى، بیمه بتواند بخشى از این خسارت ها را جبران کند.

سومین بازار  صنایع دستى ایران 
در اروپا راه اندازى مى شود

پرداخت خسارت مرغداران؛
به زودى

  مهر | سال نو شروع شــده و مردم در فکر این 
هســتند که پول خود را کجا ببرند که بتوانند بخشى از 
هزینه هاى خود را از پس اندازشان تأمین کنند اما بانک 
مرکزى مى گوید که ارائه سود باال، نشانه موفقیت بانک 

نیست.
در این میان، شــرایطى که اکنون بر بازارهاى مختلف 
در اقتصاد ایران حاکم است، فلش سودآورى مطمئن و 
بى دغدغه، بدون مالیات و از دست رفتن بخشى از اصل 
سرمایه را به سمت بانک ها هدایت مى کند؛ بانک هایى 
که اکنون محل امنى براى سپرده هاى خرد مردم شده اند 
و حداقل مبالغ مطمئنى را براى آنها به عنوان ســود به 
همراه دارند؛ یعنى یک سپرده گذار، این دغدغه را ندارد 
که سود پولش کم و زیاد شــود یا اینکه، بخشى از آن به 

عنوان مالیات از کف او برود.
در چنین وضعیتى، بانک ها نیز که با مضیقه هاى بسیار 
مواجه هستند و بخش عمده از دارایى هاى آنها، منجمد 
بوده و در ساختمان هایى بلوکه شده که بازارشان کساد 
اســت، ترجیح مى دهند با هر روشــى که شــده، حتى 
رقابت هاى ناســالم بانکى، منابع مالى مردم را به سمت 
خود هدایت کنند؛ به همین دلیــل، طرح هاى جذابى را 

هرچند وقت یکبار رو مى کنند.
عمده این طرح هــا با محور توزیع بیشــتر ســود بین 
سپرده گذاران متمرکز است و بانک ها تالش دارند از هر 
فرصتى استفاده کنند تا بلکه منابع مالى مردم را به سمت 
خود جلب نمایند. البته آنها کــف و حداقلى را هم براى 
جذب سپرده ها و ارائه سود بیشتر از حد معمول برگزیده اند 

که اعداد و ارقام متفاوتى را در بر مى گیرد.
اما حال سیاســتگذار پولى و بانکى به صراحت به مردم 
هشدار مى دهد که ارائه سود باال، نشانه یک بانک موفق 
نیست و برخى بانک ها به دلیل اینکه وضعیت نامناسبى 
دارند، اقدام به توزیع سود بیشتر مى کنند؛ بنابراین مردم 
این تصور را نداشته باشند که اگر سود بیشترى دریافت 
مى کنند؛ حتمًا سپرده هاى شان در جایى امن، نگهدارى 
مى شود. این سخن مسئوالن بانک مرکزى، هشدار جدى 
به سپرده گذاران است که چندان نسبت به آینده برخى 

بانک ها و سپرده هاى شــان خوشبین نباشند، اگرچه به 
هرحال تدابیرى هم اندیشیده شده که چنانچه بانک ها 
با مشکالتى در این عرصه مواجه شده و دیگر توان ادامه 
مسیر را نداشتند، صندوق ضمانت سپرده ها ریسک آن 

را پوشش دهد.
ولى ا... ســیف رئیس کل بانک مرکزى مى گوید: بانکى 
که در حال ورشکستگى بوده، ممکن است نرخ سود باال 
بدهد تا بتواند شرایط را تغییر دهد. بانک مرکزى به تمام 
ســپرده گذاران بانک ها عالمت مى دهد تا در این راستا 
مراقب باشند.وى افزود: بر این اساس مردم فکر نکنند 

تمام بانــک هایى که از بانک مرکزى مجــوز دارند، در 
وضعیت یکســانى قرار گرفته اند، بلکه ممکن است در 
شرایط فعلى، بانک هایى که نرخ سود باال دارند، یکى از 
دالیلشان این باشد که ریسک باالیى مى دهند. نرخ باال 

احتمال ریسک باال هم دارد.
رئیس کل بانــک مرکزى مى گوید: ممکن اســت آن 
بانک در شرف ورشکستگى قرار داشته باشد و چاره اى 
جز پرداخت نرخ سود باال نداشته باشد، یعنى مردم نباید 
جذب بانک هایى شوند که نرخ سود باال مى دهد، بلکه 
باید این احتمال را هم بدهند که ممکن است در پس پرده 

ریسکى هم در کار باشد. متأسفانه مردم به هشدارها توجه 
نمى کنند و حتى بخاطر یک تا 2 درصد سود بیشتر، در 
مؤسسات مالى و اعتبارى غیرمجاز سرمایه گذارى کرده 

و سرمایه هایشان را به خطر مى اندازند.
ایــن اولین بارى نیســت که بانک مرکزى نســبت به 
سپرده گذارى در مؤسســات مالى و اعتبارى غیرمجاز 
هشــدار داده بود اما تا به حال با ایــن صراحت به مردم 
هشدار داده نشده بود که باید مراقب نرخ سود بانکى در 

بانک هاى رسمى و مجوزدار هم باشند.
حال این مردم هســتند که باید تصمیــم بگیرند که در 

مقابل بانک ها، چطــور عمل کنند. آیا پــول خود را به 
دست بانک هایى بسپارند که واقعًا بانک هستند و برخى 
تصور مى کنند که جاى هیچ شک و تردیدى در عملکرد 
آنها نیســت یا اینکه، قبل از ســپرده گذارى اطالعاتى 
را هم کســب کنند که هر بانک، چه عملکردى دارد و 
صورت هاى مالى آن تا چقدر شفاف است؟ آیا فقط سود 
باال توزیع مى کند و در مقابل، براى فرداى سپرده گذارانش 
تدبیرى نیاندیشیده اســت یا اینکه در چارچوب قواعد و 
قوانین و با لحاظ کردن همه جوانب، نرخ سود جذاب را 
روى پیشخوان خود و مقابل سپرده گذاران قرار مى دهد.

مبدأ عمده کاالهاى وارداتى کشور در سال گذشــته به ترتیب کشورهاى چین، امارات، جمهورى کره، ترکیه و 
آلمان بوده است.

در سال 1395، میزان صادرات قطعى کاالهاى غیرنفتى کشور (به استثناى نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و 
همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانى)، بالغ بر129/648 هزار تن و به ارزش43/930 میلیون دالر 
بوده که در مقایسه با سال گذشته، افزایش 38/06 درصدى در وزن و 3/54درصدى در ارزش دالرى داشته است.
به گزارش نامه نیوز، همچنین میزان واردات کشور در این مدت با کاهش 4/99 درصدى در وزن و افزایش 5/16 

درصدى در ارزش دالر در مقایسه با سال 94، به ارقام 33/399 هزار تن و43/684 میلیون دالر رسیده است.
اقالم عمده صادرات در سال 95، شامل میعانات گازى به ارزش7/320 میلیون دالر و سهم ارزشى 16/66 درصد، 
روغن هاى سبک و فرآورده ها به جز بنزین به ارزش 2/479 میلیون دالر و سهم ارزشى 5/64 درصد، گازهاى 
طبیعى مایع شده به ارزش 2/079 میلیون دالر و سهم ارزشى 4/73درصد، پروپان مایع شده به ارزش 1/222 
میلیون دالر و ســهم ارزشــى 2/78درصد و گازهاى نفتى و هیدروکربورهاى گازى شکل مایع شده به ارزش 

1/204میلیون دالر و سهم ارزشى 2/74درصد بوده است.
همچنین بررسى ها نشان مى دهد مقصد بیشتر کاالهاى صادراتى ایران در سال گذشته به ترتیب کشورهاى 

چین، امارات، عراق، ترکیه و جمهورى کره بوده اند.
اقالم عمده وارداتى در سال 95، شــامل ذرت دامى به ارزش 1/413 میلیون دالر و سهم ارزشى 3/23 درصد، 
لوبیاى سویا به ارزش 909 میلیون دالر و سهم ارزشى 2/08درصد، وسایل نقلیه موتورى با حجم سیلندر 1500 
سى سى تا 2000 سى سى به جز آمبوالنس و هیبریدى به ارزش 983 میلیون دالر و سهم ارزشى 2/04 درصد 

بوده است.
همچنین بررسى ها نشان مى دهد مبدأ عمده کاالهاى وارداتى کشور در ســال گذشته به ترتیب کشورهاى 
چین(24/62درصــد)، امــارات (14/67 درصد)، جمهــورى کره(7/92 درصــد)، ترکیــه ( 6/26 درصد) و 

آلمان(5/81درصد) بوده است.

فریب سود باال را نخورید

دام برخى بانکداران براى سپرده  گذارها

,,

بانکى که در حال 
ورشکستگى بوده، 
ممکن است نرخ 
سود باال بدهد تا 
بتواند شرایط را 
تغییر دهد. بانک 
مرکزى به تمام 
سپرده گذاران 
بانک ها عالمت 
مى دهد تا در این 
راستا مراقب باشند

کارنامه تجارت خارجى ایران در سال 95

محصوالت چینى همچنان در صدر 
واردات ایران است 

در حالى که تقاضاى بازار فرش آمریکا به سمت فرش هایى با کیفیت پایین و متوسط 
حرکت مى کند و طراحان آمریکایى، آنها را به فرش هاى اصیل ترجیح مى دهند، 
رئیس کمیسیون توسعه صادرات معتقد است تبعیت از تقاضاى فرش بى کیفیت، به 

آینده فرش ایرانى در بازار آمریکا آسیب خواهد زد.
رضى میرى درباره وضعیت صادرات فرش در یکســال گذشته  گفت: متأسفانه در 
حال حاضر تقاضا در بازار آمریکا بخاطر سلیقه طراحان داخلى و موجى که به وجود 
آمده، به ســمت فرش هایى نه چندان باکیفیت و با بافت ضعیف رفته که بسیارى 
از تجار ایرانى نیز با تبعیت از این موج تقاضا، اقدام به ارسال این نوع فرش به بازار 

آمریکا مى کنند.
وى ادامه داد: شــاید در بازارى تصمیم بگیرند که گونى را به عنوان زیرانداز خود 
انتخاب کنند آیا ما باید فرش اصیل ایرانى را با کیفیت گونى عرضه کنیم؟ مشخص 
است که با فروکش کردن این موج عمًال بازار ایران نیز مخدوش خواهد شد و تداوم 

این صادرات بى کیفیت به آینده بازار فرش ایران لطمه مى زند.

سایه فرش بى کیفیت ایرانى بر بازار آمریکا

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 3240 مورخ 
95/12/28 شوراى اسالمى شهر 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 جمعًا به مبلغ 675/900/000 
ریال اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت بعمل مى آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ انتشــار 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)نوبت اول

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل
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رقیب ذوب آهن 
به دنبال رانیرى

«کلودیو رانیرى» ســرمربى سرشناس ایتالیایى که 
در فصل گذشته موفق شد لستر سیتى را به صورت 
معجزه آسایى قهرمان لیگ برتر انگلیس کند، براى به 
دست گرفتن هدایت تیم فوتبال االهلى عربستان در 

فصل آینده مبلغى نجومى را درخواست کرد.
رانیرى براى یک فصل حقوق شــش میلیون یورو 
(معادل 24 میلیارد تومان) را درخواســت کرده است 
و هشــت نفر از کادر فنى تیمش را بــه همراهش 

خواهد آورد.
االهلى یکى از رقباى ذوب آهــن اصفهان در لیگ 

قهرمانان آسیاست.

هانى به مشهد بیاید
سرخپوشــان در آخرین دیدار این فصل خود باید در 
مشهد به دیدار ســیاه جامگان بروند و این در حالى 
است که تکلیف قهرمانى آنها، تا قبل از این بازى البته 
با توجه به روندى که طى مى کنند، مشخص خواهد 
شــد. براى بازى هفته آخر، بازیکنان پرسپولیس به 
مسئوالن باشگاه پیشنهاد داده اند اجازه دهند هانى 
نوروزى فرزند و یادگار مرحوم هادى نوروزى کاپیتان 
فراموش نشدنى پرســپولیس نیز همراه این تیم به 
مشهد آمده و در جشــن قهرمانى سرخپوشان بعد از 

بازى با سیاه جامگان شرکت کند.

تا یک هفته دیگر
هافبک مصدوم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
فصل بدى را پشت سر گذاشــتم و امیدوارم غیبت 

طوالنى ام را در سال 96 جبران کنم. 
قاســم حدادى فــر در گفتگویى در مــورد وضعیت 
فعلى اش و اینکه چه زمانى آماده بازى خواهد شــد، 
گفت: چند روزى اســت که با تیم تمرین مى کنم و 
تالش مى کنم هر چه زودتر به شرایط ایده آل برسم. 
امیدوارم تا یک هفته دیگر آماده بازى شوم و بتوانم 
به تیمم کمک کنم. در سال 95 و قبل از شروع لیگ 
مصدوم شدم و چند ماه دور بودم. متأسفانه وقتى هم 

برگشتم دوباره مصدوم شدم.

تمجید از گلر برزیلى
 «زالتکو کرانچار» از نمایش «لى اولیویرا»گلر برزیلى 
خود در دیدار با فوالد خوزستان تمجید کرد. وى در این 
باره گفت: من انتظار چنین بازى سنگینى را داشتم. با 
توجه به این مسئله به بازیکنان گفته بودم در پنج تا ده 
دقیقه اول باید بازى را مدیریت کنیم اما دقت نداشتیم 
و گل را در همان اوایل بازى دریافت کردیم. البته ما 
به هیچ وجه بعد از گل بى انگیزه نشدیم و دفاعى هم 
بازى نکردیم. ما با بازى رو به جلو توپ را در کنترل 
درآوردیم و به گل تساوى هم رسیدیم. حریف نیز در 
ادامه شانس گلزنى زیادى داشت که دروازه بان ما روز 

خوبى را پشت سر گذاشت و بیش از یک گل نخورد.

آنچه نباید مى شد
در هفته هاى اخیر کمابیش مشــخص شده بود که 
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر خواهد شد و استقالل و 
تراکتور باید براى نایب قهرمانى رقابت کنند. در چنین 
شرایطى حداقل انتظار هواداران تبریزى این بود که 
با برد در برابر صبا، تراکتورى ها قهرمانى پرسپولیس 
را یک هفته اى بــه تعویق بیاندازنــد و اجازه ندهند 
قرمزهاى پایتخت در تبریز و مقابل چشمان هواداران 
تراکتور جشــن قهرمانى به پا کنند. اما قلعه نویى و 
شــاگردانش برابر صبا یکى از ضعیف ترین روزهاى 
لیگ شــانزدهم را گذراندند و با ســه گل شکستى 
سنگین را پذیرفتند. حاال پرسپولیس این فرصت را 
دارد تا با شکست ماشین ســازى بى انگیزه در تبریز 
در شهر رقیب جشن قهرمانى بگیرد. ماشین سازى 
بعد از شکست برابر پدیده نســبت به ادامه رقابت ها 
بى تفاوت شده و قرمزها، انگیزه باالیى دارند تا خیلى 
زودقهرمانى شان را قطعى کنند. شــاید هفته آینده 
رؤیاى «برانکو ایوانکوویچ» و شاگردانش به واقعیتى 
ملموس تبدیل شود و جام قهرمانى باالخره رنگ و 

بوى سرخ بگیرد. آن هم در تبریز!

تایم اوت

با شــرایطى که در جدول پیش آمده پرسپولیس شانس 
زیادى براى قطعى کردن قهرمانى اش قبل از هفته پایانى 
دارد اما اگر قهرمانى پرسپولیس زودتر قطعى شود تا هفته 
آخر جامى به تیمى داده نخواهد شد چرا که مراسم اهداى 
جام به تیم قهرمان به نوعى اختتامیه لیگ به حســاب 
مى آید و مرسوم نیست که بخواهند قبل از پایان لیگ جام 

داده و مراسم اختتامیه بگیرند.
از طرفى این شــایعه هم وجود دارد که سیاه جامگان در 
صورت بقا در لیگ، بازى هفته آخرش مقابل پرسپولیس 
را در تهران برگزار مى کند اما خبرهاى رسیده از مشهد 
حاکى از آن است که مدیران باشــگاه سیاه جامگان به 

شدت با این موضوع مخالفت کرده اند و هرگز بازى  فوق 
در تهران برگزار نمى شود. بنابر این پرسپولیسى ها باید 
جشن قهرمانى خود را در جوار امام رضا (ع) برگزار کنند.

با این حســاب هواداران پرســپولیس هیــچ امیدى به 
برگزارى بازى آخر مقابل سیاه جامگان در تهران نداشته 

باشند.
پرســپولیس در بازى با پدیده و ذوب آهن که در تهران 
برگزار مى شــود شــانس گرفتن جشــن قهرمانى با 
هوادارانش را خواهد داشــت اما مراســم اهداى جام و 
رفتن روى سکو مهم است که با مخالفت مشهدى ها این 

مراسم قطعاً در مشهد برگزار خواهد شد.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: نمى خواهم 
در مورد ناراحتى ام بعد از تعویض صحبت کنم. 

مهدى رجب زاده در مورد دیدار بــا صنعت نفت آبادان 
اظهار داشــت: از 90 دقیقه بازى، 80 دقیقه سوار بازى 
بودیم و موقعیت هاى خوبى هم داشتیم. متأسفانه مثل 
بازى هاى قبل موقعیت ایجــاد مى کنیم. نفت فقط یک 
موقعیت گلزنى داشت و گل زد. ما فشار زیادى به حریف 

آوردیم و موقعیت هاى زیادى هم خلق کردیم. 
وى در مورد اینکه از تعویضش ناراحت شده است، گفت: 
ابتداى مصاحبه گفتم مى خواهیــد در مورد چه چیزى 
صحبت کنید؟! نمى خواهم در مورد این قضیه صحبت 

کنم. این مســئله مربوط به من اســت نمى خواهم در 
موردش حرف بزنم.

رجب زاده در مورد کســب ســهمیه گفت: تیم چهارم 
در صورتى سهمیه آســیایى مى گیرد که تراکتورسازى 
قهرمان جام حذفى شود. با این حال ما تالش مى کنیم در 

چهار بازى آینده خوب نتیجه بگیریم.
کاپیتان ذوب آهن در مورد وضعیت تیم گفت: وضعیت 
ما بد نیست در نتیجه گیرى کمى مشکل پیدا کرده ایم و 
فوتبال خوبى انجام مى دهیــم در کل بازى روى دروازه 
نفت بودیم و باید دقت بیشترى بکنیم،ما فرصت گلزنى 

زیاد از دست مى دهیم و سخت گل مى زنیم.

رجب زاده: 
حرفى نمى زنم

انتقال جشن قهرمانى به تهران؛ 
هرگز!

گروه ورزشــى روزنامه نصف جهــان در بخش  
صــداى هــواداران، به بررســى دیــدگاه ها و 
نظرات دوســتداران ورزش اصفهــان و ایران 
مى پردازد. شــما مــى توانیــد دیــدگاه ها و 
تحلیــل هــاى خــود در رابطــه با مســائل 
مختلــف ورزش را بــه پســت الکترونیــک
 info@nesfejahan.net ارســال نمایید.این 
ســتون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن 

در صفحات مجازى دارد.

■ ما را  دیگر به بردن ذوب آهن امیدى نیســت. 
معلوم شد آن چند برد این تیم هم جرقه اى بود که 
خیلى زود خاموش شد. ذوبى ها براى فصل آینده 
خیلى کار دارند و نیاز است که در کادرفنى و برخى 
بازیکنان این تیم تجدیدنظر جدى صورت پذیرد.

■ مصاحبه رشــید مظاهرى پس از دیدار  ذوب 
آهن- صنعت نفت آبادان نشان داد که پس از بازى 
هجمه سنگینى از ســوى کادرفنى علیه او بوده 
است. حاال بر سر گلى هم که خورده مقصر بوده  
یا نه مهم نیست. ذوبى ها یادشان رفته همین دو 
جام حذفى که در دو سال گرفته اند را چقدر مدیون 
رشید بوده اند. بهتر است فراموشکار و بى انصاف 
نباشند و بسیارى از واکنش ها و توانمندى هاى او 
را که منجر به پیروزى در دیدارهاى بزرگ شده را 
فراموش نکنند. در مورد رشید انصاف داشته باشید.

■غیبت حــاج صفى در دیدار ســپاهان- فوالد 
خوزستان بسیار محســوس بود. اما روند تیمى 
که کرانچار در این مدت کوتاه ساخته و پرداخته 
کرده خیلى خوب بود و این سپاهان واقعًا امیدوار 

کننده است.

■دلم براى زالتکو کرانچار مى ســوزد که با این 
تیم درب و داغونى که ویســى ســاخته باید این 
چند هفته را پشت سر بگذارد و  حتى سپاهانى ها
 از او انتظار کسب سهمیه آســیا را هم دارند. این 
سپاهان فصل آینده با اندیشه هاى کرانچار درست 
مى شــود و در این چند هفته خیلــى نباید از او 

انتظارات باالیى داشته باشیم.

■بــه نظر مــن چنــد دلیل وجــود داشــت که 
بهتریــن و پــر ســتاره تریــن تراکتورســازى 
تاریــخ قهرمــان نشــود و همچنــان تبریز در 
حســرت قهرمانــى لیــگ برتــر باقــى بماند.
اول اینکــه پرســپولیس امســال واقعــًا فــوق 
العــاده بود وگرنــه تراکتــور امســال از قهرمان 
ســال قبــل امتیــاز بیشــترى مــى گیــرد.

دوم اشــتباه مدیرانشــان و محــروم شــدن از 
نقــل و انتقــاالت، ضربــه خیلى ســختى بود.

ســوم وضعیت اســتادیوم خانگى و عدم استقبال 
تماشاگران تبریزى در این فصل، ضمن اینکه چند 
عامل اصلى که خود به چند عامل فرعى تقسیم مى 
شود ولى به طور خالصه اینکه بازیکن هاى مسن و 
پا به سن گذاشته که قلعه نویى چند سال است دارد 
از این ناحیه ضربه مى خورد و باز دست برنمى دارد ، 
قهر کردن تماشاگران تبریزى با تیم خود به صورتى 
که تراکتور خارج از خانــه بهتر از داخل خانه نتیجه 
مى گیرد و این موضوعى منفى براى این تیم است. 
و دیگر اینکه مســئوالن تراکتور که همیشه براى 
باخت هایشــان به دنبال عوامل بیرونى و بیانیه و 
قطعنامه بودند و هســتند.  تراکتور ســازى این را 
هم بداند که بازیکن سرباز، تعصب ندارد نسبت به 
تیمش، کدامیک از  ما  که سربازى رفته ایم، نسبت 
به پادگان محل خدمتمان تعصب داشتیم که اینها 
داشته باشند. این را هم فراموش نکنیم که بازى 
بد و ناجوانمردانه اى که مدیر عامل تراکتور شروع 
کرد و با گرفتن دو تا مهره اصلى پرسپولیس مى 
خواست از خارج زمین نتایج را رقم بزند، نتیجه اى 
معکوس داد و خدا را شکر اسیر پاتک شد و ستون 
خیمه تراکتور فرو ریخت، با از دست دادن سروش 
رفیعى و محرومیت از گرفتن بازیکن همســطح 
ســروش،تراکتور کامًالبه ســوى سقوط پیش

 رفت.

صداى هواداران

نتایج هفته بیســت و ششــم لیگ برتر کامًال بر وفق 
مراد پرسپولیس شــد. برد پرسپولیس و توقف استقالل 
و شکست تراکتورســازى عالوه بر اینکه به قهرمانى 
زودهنگام پرسپولیس کمک کرد باعث شد صدر جدول 
دور برگشت دوباره به قرمزها برسد. پرسپولیس با باخت 
در آبادان صدرنشــینى نیم فصل دوم را به اســتقالل 
واگذار کرده بود و حاال دوباره خودش صدرنشــین این 

جدول است.
بدون تردید پدیــده این هفته هاى لیــگ ایران پدیده 
مشــهد اســت که با بردهاى متوالى خود حاال در رده 
ســوم دور برگشــت قرار دارد و تراکتورســازى را به 
پله چهارم فرســتاده اســت. پدیده تا پنج هفته پیش 
خطر سقوط را احســاس مى کرد اما با پنج برد متوالى 
حاال براى آسیایى شــدن هم شــانس دارد. به غیر از 
پدیده، صبا و ســایپا در دور برگشــت جــزو تیم هاى 
موفق هســتند. در آنســو افت نفت تهران، ذوب آهن، 
فوالد و پیکان در دور برگشت ادامه دارد. جایگاه سپاهان 
و ذوب آهن هــم در جدول دور برگشــت جالب توجه 

است.

جدول دور برگشت:
1.پرسپولیس 27 امتیاز 

2.استقالل تهران 26 امتیاز
3.پدیده 18 امتیاز

4.تراکتورسازى 17 امتیاز
5.صبا 16 امتیاز

6.استقالل خوزستان 15 امتیاز، تفاضل گل: -
7.سایپا 15 امتیاز، تفاضل گل:1-

8.گسترش فوالد 14 امتیاز، تفاضل گل:-
9.سپاهان 14 امتیاز، تفاضل گل: 1-

10.نفت آبادان 13 امتیاز
11.نفت تهران 11 امتیاز، تفاضل گل: 2-
12.ذوب آهن 11 امتیاز، تفاضل گل:2-

13.پیکان 10 امتیاز، تفاضل گل: 5-
14.سیاه جامگان 9امتیاز، تفاضل گل: 3-

15.فوالد خوزستان 9 امتیاز، تفاضل گل: 5-
16.ماشین سازى 9 امتیاز ، تفاضل گل: 7-

در شــرایطى که تفاضل گل دو تیم برابر بوده تیمى که 
گل زده بیشتر داشته در رده باالتر قرار گرفته است.

روزنامــه پیروزى  به عنــوان ارگان هوادارى باشــگاه 
پرســپولیس تهران، در آخرین شــماره اش به صراحت 
از قرارداد داخلى شــجاع خلیل زاده با پرسپولیس نوشته 
و ادعا کرده مذاکرات براى پیوســتن گادوین منشــا و 
سعید آقایى به پرســپولیس ادامه دارد. در حالى که طى 
هفته ها و ماه هاى گذشــته بارها نام شــجاع خلیل زاده 
به عنوان خرید اول فصل آینده پرســپولیس مطرح مى 
شــد هیچوقت مدافع این روزهاى سپاهان و مسئوالن 
پرســپولیس این موضوع را تأییــد نمى کردند و باطرح 
توافق با یک مدافع لیگ برترى گمانه زنى ها را به سمت 
شجاع یا ایگور پراهیچ مى بردند. دو مدافعى که برانکو در 
نیم فصل خواهانشان شــده بود اما هیچکدام در نهایت 
سرخپوش نشدند. حاال روزنامه پیروزى به عنوان یکى 
از نزدیک ترین رسانه ها به باشگاه پرسپولیس خبر عقد 
قرارداد با شــجاع را علنى کرده و در عین حال احتمال 

داده پراهیچ هم در آینده نزدیک به پرسپولیس بپیوندد.
با اعالم این خبر کار براى شجاع خلیل زاده در هفته هاى 
باقیمانده کمى ســخت شد. شــجاع از طرف هواداران 
سپاهان تحت فشــار بود که آنطور که باید و شاید براى 
طالیى پوشــان با جان و دل به میدان نمى رود. کار در 
جلسات تمرینى ابتدایى سال 96 به درگیرى هم کشیده 
بود. حاال باید دید با اعالم رسمى روزنامه پیروزى واکنش 

سپاهانى ها چه خواهد بود.

شکست در زمین تیم قعرنشــین ماشین سازى تبریز در 
هفته بیست ونهم، چیزى شبیه ضربه نهایى به قامت نفت 
آبادان بود. سوختن در تبریز، همه هواداران برزیلى ها را 
متقاعد کرد که به زودى باید بازى هــاى این تیم را در 
دســته اول تماشا کنند. ســال 95 براى زردها، نفرینى 
تمام شد اما یک ضربه سر در شروع سال جدید، بازى را 
عوض کرد. على عبدا...  زاده، بیرانوند را ناکام گذاشت تا 
فیروز کریمى روى نیمکت، به بازى شاگردانش افتخار 
کند. آنها صدرنشــین لیگ را در ارتفاعى دست نیافتنى 
شکار کردند تا بیشتر از همیشــه خودشان را باور کنند. 
پاسپورت برزیلى مهره هاى نفت، پنج شنبه هفته گذشته 
دوباره صادر شد. آنها این بار در برابر ذوب آهن به مسابقه 
برگشتند و یک امتیاز طالیى از این تیم گرفتند. امتیازى 
که در اصفهان به دســت آمد تا نفت را به رده دوازدهم 
جدول برساند. این 4 امتیاز استثنایى، آبادانى ها را نسبت 
به چهار بازى پیش رو خوشبین کرده اما هنوز هیچ جنگى 
به پایان نرسیده است. فیروز و شاگردانش براى ماندن 
در لیگ برتر، باید درســت مثل همین دو جدال باشند. 

پرانگیزه، جنگنده، باهوش و کمى هم خوش شانس! 

 در مورد رشید 
بى انصافى نکنید

جانشینى مجتبى حسینى به جاى گل محمدى روى 
نیمکت ذوب آهن در نگاه اول یک بازى تمام برد بود؛ 
هم ذوب آهن اوج گرفته بــود و هم یک مربى جوان 
دیگر چهره شده بود. ولى روزهاى گل و بلبل، خیلى 
زود به اتمام رسید و حاال ذوب آهن روزهاى خوبى را 

پشت سر نمى گذارد.
مجتبى حسینى در پایان بازى با پرسپولیس، ششمین 
بردش در هفتمین حضورش به عنوان ســرمربى 
را جشــن گرفته بود. اتفاقى بى نظیر براى 

ذوب آهن. ذوبى ها اولین تیمى لقب گرفته بودند که 
پس از چهارده هفته موفق به تحمیل اولین شکست 
فصل پرســپولیس شــدند. بعد از آن هم حسینى به 
رکورد هشت برد و فقط یک شکســت در 11 دیدار 
نخستش رسید. ولى از آن به بعد روزهاى تلخ سبزهاى 
اصفهانى شــروع شــد.حاال ذوب آهن و حسینى در 
هشــت هفته اخیر هیچ بردى کسب نکردند. ضمن 
اینکه نیمى از مسابقاتشــان را هم شکست خوردند. 
ذوب آهن در هشت هفته اخیر چهار شکست و چهار 

تساوى کســب کرد. لیگ برتر شانزدهم براى ذوب، 
کامًال ناامیدکننده بوده است. آنها نه با یحیى نتایجى 
در حد انتظار در ایــن لیگ به دســت آوردند و نه با 
مجتبى حسینى توانســتند به روند پیروزى هاى شان 
تداوم ببخشند. پیش از آغاز فصل، تصور مى شد آنها 
یکى از جدى ترین مدعیان قهرمانى خواهند بود اما 
اوضاع براى این تیم خوب پیش نرفت تا حتى شانس 
کسب سهمیه آسیا نیز به رؤیایى سخت تبدیل شود.  
ســپاهان بیش از هر تیم دیگــرى در کمین جایگاه 

ذوب آهن است. آنها چشم انتظار 
تداوم افت ذوبى ها و امیدوار به بردهاى خود 

هســتند تا آخرین امیدهاى آســیایى سبزپوشان 
را پرپر کنند. شــاید اگر یکى از  دو توپى که مهرداد 
محمدى در دیدار سپاهان- فوالد خوزستان به سمت 
دروازه تیم اهوازى شلیک کرد، به جاى تیر دروازه با 
تور اصابت کرده بود، حاال باید شاگردان کرانچار را 
در رتبه چهارم و ذوبى ها را در حسرت از دست دادن 

آن رتبه مى دیدیم.

سپاهان در کمین جایگاه ذوب آهنسپاهان در کمین جایگاه ذوب آهن

 پایان روزهاى  پایان روزهاى 
گل و بلبل!گل و بلبل!

جدول دور برگشت لیگ برتر

9 و 12 براى سپاهان و ذوب آهن
اعتراف تلخ روزنامه سرخ ها

 خلیل زاده 
دوباره  در مخمصه

 در فاصله یــک هفته مانــده به اتمام رســمى لیگ 
ســتارگان قطر تیم فوتبــال لخویا قهرمانــى خود در 
این رقابت هــا را قطعى کرد. جشــن زودهنگام لخویا 
که از زمان تشــکیلش براى پنجمین بــار فاتح لیگ 
ســتارگان قطر مــى شــود در شــرایطى رخ داد که 
الســد یک تســاوى بدهنگام در خانه مقابل الســیلیه
داشت. تیم فوتبال الســد که با استخدام ستارگانى مثل 
«ژاوى هرنانــدز»، مرتضى پورعلــى گنجى، «محمد 
کاســوال» و «پدرو میگول» امســال تنها براى کسب 
عنوان قهرمانى وارد لیگ قطر شده بود در نهایت مقابل 
یک تیم میانه جدولى قافیه را باخت تا لخویا با مربیگرى 
«جمال بالماضى» مربى الجزایرى سابق تیم ملى قطر 
به قهرمانى لیگ ستارگان دست پیدا کند و این قهرمانى 
به این معناست که ژاوى هرناندز در دومین فصل حضور 
در این رقابت ها موفق به کسب قهرمانى براى تیمش

نمى شود.

امیدوارى با فیروز

شکست پروژه ژاوى
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اى مردم! هر کــس از خدا خیرخواهى طلبــد، توفیق یابد، 
و آنکس که ســخنان خــدا را راهنماى خود قــرار دهد به 
راســت ترین راه، هدایت خواهد شد. پس همانا همسایه خدا 
در امان، و دشمن خدا ترسان است، آنکس که عظمت خدا را 

مى شناسد سزاوار نیست خود را بزرگ جلوه دهد.
موال على (ع)

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شــهرضا در نظر دارد مجموعه استخر و پارك آبى خود را از طریق 
مزایده عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند حداکثر تا ده روز کارى پس از 

درج آگهى به دفتر تدارکات دانشگاه مراجعه و یا با شماره 53513010 - 031تماس حاصل نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در قبول و یا رد هر یک از پیشنهادات مختار 

است.

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا

آگهى مزایده

گروه ارتباطى شبکیه با
 مجوز رسمى کشورى 

 servco

 IT از بین شرکت هاى فعال در حوزه
 از سراسر کشور نمایندگى مى پذیرد.
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چهار رقمى       2055- 03136204520اعطا
www.shabakieh.com

 shabakieh@

«امسال و بر اساس برنامه ریزى انجام شده، هفته کارگر 
در استان اصفهان نمود عمل شعار «اقتصاد مقاومتى؛ 
تولید-اشتغال» را خواهیم داشت و برنامه هاى متنوعى 

را در سطح استان تدارك دیده ایم.»
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
که در آستانه هفته کارگر با خبرنگاران سخن مى گفت  
با بیان این مطلب  افزود : در راستاى دستیابى به شعار 
«اقتصاد مقاومتى؛ تولید-اشــتغال» امســال در هفته 
کارگر در استان اصفهان وظایف متفاوت با دیگر سال ها
داشــته و جلســاتى با احزاب و تشــکل هــا برگزار و 
برنامه ریزى شد، تا آنها نیز در اجراى بر نامه هاى هفته 

کارگر نقش داشته باشند.
محسن نیرومند افزود : در سال گذشته 67 هزار شغل در 

استان ایجاد شد.
وى ادامه داد: نرخ بیکارى دراستان اصفهان تا تابستان 
سال گذشته 17/4 درصد بوده که این میزان در زمستان 
سال گذشته به 12/5 درصد رســید و ما سعى داریم در 

سال جارى این رقم  را کاهش دهیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان با 
بیان اینکه به روزهاى پایانى رکود در کشور امیدواریم، 
گفت: براى ایجاد اشتغال در کشور، همه دستگاه ها باید 
همکارى و تالش کنند و این بدان معناست که اشتغال 
در کشــور یک متولى ندارد به طورى که اداره دارایى، 
گمرك، اتاق اصنــاف، اتاق بازرگانــى و ... همه نقش 

اساسى در ایجاد اشتغال در کشور دارند.
نیرومند از تجلیل کارگران، گروه کار، زنان بى سرپرست 
نمونه، کارفرمایان نمونه، حامیــان ورزش نمونه و ... 
در هفته کارگر در اســتان اصفهان خبــر داد و گفت: 
به طور متوســط در هفته کارگر در اســتان اصفهان ، 
شامل شهرستان ها و مرکز استان 30 همایش برگزار 
مى شود که بخشى از این برنامه به تشکل هاى کارگرى 

و کارفرمایى واگذار شــده تا مشــارکت مردم را شاهد 
باشیم.

***
در حاشیه نشســت هماهنگى برنامه هاى هفته کارگر 
در اســتان اصفهان، معاون اجتماعى اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان نیز به خبرنگاران 
گفت: به مناسبت 11 اردیبهشت روز کارگر، همه ساله 
پنجم تا 11 اردیبهشت ماه در سراسر کشور، برنامه هاى 
گرامیداشــت روز کارگر برپا مى شود که محوریت این 

برنامه ها به عهده معاونت فرهنگى مى باشد.
احمدرضا پرنده، هفته کارگر را فرصت بســیار مناسبى 
براى ارائه توانمندى و خالقیت کارگران دانست و گفت: 
در هفته کارگر، برنامه هاى متنوعى را در استان اصفهان 
برگزار مى کنیم و کارگران نیــز، با خالقیت و نوآورى، 
نقش بســیار مؤثرى در اجراى اقتصاد مقاومتى، بهره 
ورى و تولید دارند و فرصتى فراهم اســت تا کارگران 

درخواست هاى خود را با مسئوالن در میان بگذارند.
وى ادامــه داد: در اولین روز هفته کارگر، تشــکل ها 
و کارگران نمونه در گلســتان شــهدا حضور یافته و به 

شهداى دوران دفاع مقدس، اداى احترام مى کنند.
پرنده گفت: ما معتقدیم کارگران همچون دوران دفاع 
مقدس، در ســازندگى واحدهاى تولیدى و اقتصادى با 
خالقیت و نــوآورى، گره هاى بســته اى را باز کرده و 
گام هاى مؤثرى برداشــته اند که تقدیم 6400 شهید 
کارگر اســتان اصفهان مؤید آن اســت، به طورى که 
استان اصفهان بیشترین شهداى کارگر کشور را داشته 
و تا کنون دو کنگره شــهداى کارگر در استان اصفه ان 

برگزار شده است.
معــاون اجتماعــى اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــى اســتان اصفهــان تجلیــل از کارگــران 
نمونــه درهفتــه کارگــر را از برنامــه هــاى

 محورى برشــمرد و گفت: سال گذشته ســه هزار و 

705 نفــر در مرحلــه مقدماتــى کارگــران نمونــه 
اســتان ثبت نام کردند کــه از این میــزان وضعیت 
185 نفر از واجدین شــرایط که در قطع وابســتگى، 
میزان صــادرات، اختــراع، بومى گرایــى و ... نقش 
داشــتند در کمیته داوران بررســى شــد و پیش بینى 
مى شود درمراسم تجلیل از کارگران نمونه، 11 کارگر 
نمونه و 22 گروه کار نمونه در قالب 66 نفر تجلیل شوند. 
این در حالى است که از استان اصفهان، امسال شش نفر 
در بخش هاى صنعت، خدمات و کشــاورزى به کشور 

معرفى خواهند شد.
پرنده افزود: سال گذشته دو گروه کار نمونه استان، به 

عنوان نمونه منطقه مرکز کشور انتخاب شدند.
وى ادامه داد: امســال در هفته کارگر، از شــش نفر از 
برادران و شش نفر از خواهران هم که در مسابقات قرآن 
و نهج البالغه استانى سال گذشته شرکت کرده بودند 

و از بین 20 نفر، به کشور معرفى شدند تقدیر مى شود.
وى در ادامه اظهار داشــت: در جشــنواره طرح کاج، از 

متخصصان کارگران در حوزه پیشگیرى از آسیب هاى
 اجتماعى در واحدهــاى تولیــدى و کارفرمایانى که 

همکارى کردند نیز تجلیل به عمل مى آید. 
معاون اجتماعى اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
اســتان اصفهان گفت: ما معتقدیم در جامعه، هر کسى 
یک مسئولیت دارد و اگر کارها به صورت گروهى انجام 
شود دستیابى به اهداف میسر خواهد بود و در این راستا، 
با توجه به اینکه کارگران، خط مقدم نیروى کار هستند 
مى توانند نقش مؤثرى در حوزه اقتصاد مقاومتى داشته 
باشند. این در حالى است که مسئوالن دولتى باید موانع 
را رفع کرده و اگر کارفرمایان اطمینان حاصل کنند که 
سازمان هاى دولتى پشتیبان آنها هستند، کارگران هم 
با افزایش کیفیت تولید و کار و بهره ورى، خالقیت و ... 
براى تحقق اقتصاد مقاومتى تالش مى کنند و کارگران 

استان حرف براى گفتن دارند.
پرنده گفت: در اســتان اصفهان یک میلیون و 70 هزار 
کارگر مشمول قانون کار در 110 هزار واحد صنفى و ... 

مشغول به کار هستند که با احتساب خانواده هایشان به 
3/5 میلیون نفر مى رسند. از طرفى ارتباط بسیار خوبى 
هم بین کارگران و کارفرمایان استان وجود دارد و دلیل 
این مدعا، میزان شــکایت کمتــر از 3 درصد جمعیت 
کارگرى استان در کل سال به میزان 26 هزار نفر است 

که آن هم در حال پیگیرى است.
***

رئیس هیئت ورزش کارگرى اســتان اصفهان هم در 
حاشیه این نشســت با تبریک هفته کارگر به کارگران 
فهیم استان اصفهان گفت: ما برنامه هاى متنوع ورزشى 

را در هفته کارگر در سطح استان اجرا مى کنیم.
جواد شیرانى افزود: امســال و در خرداد ماه، پنجمین 
دوره بازى هاى جهانى ورزش کارگرى در لتونى برگزار 
خواهد شد که از جمهورى اسالمى ایران، 251 ورزشکار 
، مربى و همراه در این مسابقات که در 13 رشته ورزشى 
در قالب 21 تیم از 23 تا 28 خرداد برپاســت، شــرکت 
مى کنند که ورزشکاران استان اصفهان در رشته هاى 
انفرادى و گروهى حضور دارند. ضمن اینکه تیم تنیس 
روى میز بانوان هیئت کارگرى استان و تنیس روى میز 
آقایان از باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان در 

این مسابقات رقابت خواهند داشت.
وى از ارتقاى بیش از 30 درصدى ورزش کارگران استان 
از نظر کّمى، کیفى و میزبانى اســتان اصفهان در سال 
جارى خبر داد و گفت: ورزش کارگران استان اصفهان 
در سال گذشته در همه مسابقات کارگرى کشور شرکت 
کرده و مقام هاى در خور توجهى هم کسب کرده است.

شیرانى با بیان اینکه بر اساس برنامه تعیین شده، ما در 
سال گذشته به 100 در صد اهدافمان دست یافتیم گفت: 
ورزش کارگرى استان اصفهان در این راستا رتبه اول را 

در کشور داراست.
رئیس ورزش کارگرى اســتان اصفهان گفت: کسب 
مقام اول برگزارى مســابقات والیبال کارگران کشور 

براى اولین بار بعد از پیروزى انقالب اسالمى از بهترین 
و کسب مقام دوم والیبال بانوان علیرغم آمادگى کامل از 

بدترین خاطرات سال گذشته است.
شیرانى یادآور شــد: هیئت کارگران استان اصفهان در 
سال گذشــته در هفت رشــته والیبال آقایان و بانوان، 
هندبال، تکواندو، کشتى آزاد، شطرنج و کاراته میزبانى 
مسابقات کشورى را بر عهده داشــت که به خوبى و با 

مطلوبیت برگزار شد.
رئیس ورزش کارگران اســتان اصفهان به مسئوالن 
مؤسسات، شرکت ها و کارخانجات و ... توصیه کرد: با 
توجه به اینکه شعار ما افزایش ورزش، افزایش سالمت 
و بهره ورى است معتقدیم جامعه سالم ، افزایش تولید و

 بهره ورى با ورزش میســر اســت بنابراین مسئوالن 
کارخانجات و .... به ورزش پرســنل توجه داشته باشند 
و برنامه ریزى کنند و اقتصاد مقاومتى را ســرلوحه کار 

قرار دهند. 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان:

نرخ بیکارى استان از 17/4 درصد  در تابستان 95 به 12/5 درصد در زمستان کاهش پیدا کرد
ساسان اکبرزاده

,,

براى ایجاد اشتغال در 
کشور، همه دستگاه ها 
باید همکارى و تالش کنند 
و این بدان معناست که 
اشتغال در کشور یک 
متولى ندارد به طورى که 
اداره دارایى، گمرك، اتاق 
اصناف، اتاق بازرگانى و ... 
همه نقش اساسى در ایجاد 
اشتغال در کشور دارند

دانشگاه آزاد اسالمى
واحد شهرضا

nesfejahannewspaper@



فرهنگ 09092909 سال چهاردهمیک شنبه  20 فروردین  ماه   1396

شهرزاد کمال زاده بازیگر سریال «مرز خوشبختى» 
معتقد اســت برخى کارگردان هــا بازیگر را براى 
نقش هاى تکــرارى مى خواهنــد، در صورتى که 
بازیگر دوست دارد ریســک کند و شخصیت هاى 

متفاوت بازى کند.
 شهرزاد کمال زاده بازیگر سریال «مرز خوشبختى» 
معتقد اســت برخى کارگردان هــا بازیگر را براى 
نقش هاى تکــرارى مى خواهنــد، در صورتى که 
بازیگر دوست دارد ریســک کند و شخصیت هاى 

متفاوت بازى کند.
 شــهرزاد کمال زاده در دو سال گذشــته بازیگر 
پرکارى در تلویزیون بود و سال 96 را هم با سریال 
نوروزى شــبکه دو «مرز خوشبختى» آغاز کرد. او 

در این سریال در نقش دخترى به نام فرشته ظاهر 
شد که نقشى متفاوت با آنچه مخاطبان تا به امروز 
از او دیدند بود. «مرز خوشــبختى» دومین تجربه 
همکارى این بازیگر با حســین سهیلى زاده بعد از 
سریال مناسبتى «نیاز» اســت که تجربه خوبى را 

براى بازیگرش رقم زده است.

نقشم در «مرز خوشبختى» متفاوت بود
شهرزاد کمال زاده در تلویزیون نقش هاى مختلفى 
را بازى کــرده و در ایام عید نیز با ســریال «مرز 
خوشبختى» و نقش فرشته که شخصیتى شیرین 
و با مزه بود به شبکه دو آمد، او درباره بازى در این 
نقش که تجربه اى متفاوت بوده مى گوید: «برخى 

از نقش هایى که اخیرا در ســریال هاى تلویزیون 
بازى کرده بودم، رگه هاى منفى داشــت یا به زعم 
برخى از مخاطبان نقش هاى خاکسترى بودند اما 
وقتى سریال «مرز خوشبختى» به من پیشنهاد شد 
با یک فیلمنامه و نقش متفاوت رو به رو شدم و به 
عنوان یک بازیگر برایم جاى خوشــحالى داشت 
که بتوانم از این فرصت استفاده کنم و شخصیتى 
متفاوت را به تصویر بکشم. یکى از مشکالتى که در 
سینما و تلویزیون ما وجود دارد این است که برخى 
از کارگردان ها ریسک پذیر نیستند، ریسک نه به آن 
معنا که بخواهند نتیجه کار خودشان را زیر سوال 
ببرند، ولى سپردن نقش هاى متفاوت به بازیگر به 

نظرم اتفاقى طبیعى است که باید بیفتد.»

کاش کارگردان ها ریسک مى کردند
بازیگران در همه جــاى دنیا نســبت به ایفاى 
نقش هاى متفاوت عالقه نشــان مــى دهند، 
هنرمندان ســینما و تلویزیون ایــران نیز از این 
قاعده مستثنى نیســتند. بازیگر ســریال «آرام 
مى گیریم» درباره عالقه اش به بازى شخصیت 
هاى مختلف مى گوید: «در سینما و تلویزیون ما 
وقتى یک بازیگر نقش مثبــت بازى مى کند همه 
او را براى ایــن نقش ها انتخاب مــى کنند و فکر 
مى کنند فقــط از عهده ایفاى ایــن کاراکترها بر 
مى آیى، برعکس وقتى نقش منفى و پر شر و شور را 
بازى مى کنى همه نگاه ها به تو این مى شود. مثل 
اتفاقى که براى من بعد از بازى نقش بهاره در سریال 
«راه طوالنى» رضا کریمى افتاد و بعد از آن همیشه 
کاراکتر منفى بودم. در «بچه هاى نســبتا بد» هم 
یک دختر تین ایجر ولى خاکسترى را بازى کردم. 
ولى بعد از این کارها آقاى عرب نیا من را براى بازى 
در سریال شان انتخاب کردند که نقشى متفاوت بود، 
یک مادر افسرده و بى حرکت که براى من به عنوان 
بازیگر که دوست دارم تجربه هاى متفاوتى در زمینه 
کارى ام داشته باشــم جذابیت هاى زیادى داشت. 
آقاى سهیلى زاده هم در سریال «نیاز» تجربه قبلى 
که با هم داشتیم نقشى دیگر به من سپردند که باز 
هم تا حدودى خاکســترى بود اما فرشته در «مرز 
خوشبختى» شخصیتى متفاوت بود که شاید فکرش 

را هم نمى کردم چنین نقشى را بازى کنم.»

هیچ وقت به کمدى فکر نمى کردم
از آنجایى که حضور یک بازیگر در یک نقش یا ژانر 
ممکن است او را به کلیشه در آن تبدیل کند، برخى 
از بازیگران ترجیح مى دهند بــا احتیاط در فیلم یا 
سریالى کمدى بازى کنند. شهرزاد کمال  زاده هم 
از آن دسته بازیگرانى است ابتدا نسبت به بازى در 
مجموعه اى طنز تردید داشــته است، او مى گوید: 
«من قبل از اینکه در ســریال «مرز خوشبختى» 
بازى کنم هم پیشنهاد بازى در آثار کمدى داشتم 
اما راستش خودم عالقه چندانى به این ژانر نداشتم. 
البته از طرف مخاطبان بازخوردهایى داشــتم که 
ظاهرا دوست دارند من را در نقشى متفاوت ببینند. 
ماجراى «مرز خوشــبختى» اما فرق داشت، اول 
اینکه من با آقاى ســهیلى زاده قبل از این سریال 
هم کار کرده بودم و ویژگى هاى کارى و حرفه اى 
ایشان را مى شــناختم و بعد فضاى این کار کمدى 
صرف نبود. این سریال قصه اى داشت که در جامعه 
ما اتفاق مى افتد و آن را با لحنى شیرین و طنزگونه 
به تصویر کشــید. یکى از ویژگى هاى کارگردانى 
آقاى سهیلى زاده اشراف و مدیریت دقیق است که 
به کار و گروه دارند، من هم چون در سریال «نیاز» 
این شناخت را نسبت به ایشان پیدا کرده بودم وقتى 
گفتند نقش فرشته را در این فیلمنامه برایم در نظر 
گرفتند مى دانســتم که نباید تردید داشــته باشم. 
تجربه کار در محالت هم جزو شیرینى ها و خاطرات 
قشنگ این ســریال بود که براى من رقم خورد و 
طبیعت زیباى آنجا، بکر بــودن برخى از مناطقش 
و دور بــودن از هیاهو و جنجال زندگى شــهرى 
روحیــه ام را در مدتى که آنجــا فعالیت مى کردم 

خوب تر کرده بود.»

از کیانوش عیارى درس بازیگرى یاد 
گرفتم

بازیگر سریال «رنگ شک» از سن کم وارد دنیاى 
بازیگرى شــده و در این مدت تجربه همکارى با 
چهره هایى چون کیانوش عیــارى، فریبرز عرب 
نیا و ... را داشته اســت، او درباره تجربیاتى که در 
این سالها از همکارى با این کارگردان ها به دست 
آورده توضیح مى دهد: «من سن زیادى نداشتم که 
وارد عرصه بازیگرى شدم و خوشحالم که در اولین 

تجربه حرفه اى ام با کارگردان به نام و مطرحى چون 
کیانوش عیارى همکارى کردم. جالب اســت که 
یکى از بزرگترین درس هاى بازیگرى ام را از آقاى 
کیانوش عیارى گرفتــم. من اولین نقش زندگى ام 
را زمانى که 16 ســاله بودم، در «هزاران چشــم» 
ایشــان بازى کردم. یادم مى آید بعد از اینکه من را 
انتخاب کردند و کار تمام شد، از ایشان پرسیدم چرا 
بدون اینکه هیچ تستى بگیرید من را براى بازى در 
کارتان انتخاب کردید و آقاى عیارى در جواب گفتند 
اگر کارگردان کارگردان باشد وقتى یک بازیگر را 
مى بیند متوجه مى شــود که آیا او هنر ایفاى یک 

نقش را دارد یا نه.»

سینما و تلویزیون برایم فرقى ندارد
برخى از بازیگران وقتى از تلویزیون به سمت سینما 
مى روند و فعالیت شان در این زمینه پررنگ مى شود 
دیگر رغبتى براى حضور و بازى در ســریال هاى 
تلویزیونى ندارند، کمــال زاده با وجود اینکه در این 
مدت در ســینما نیز حضور داشته اما پیشنهادهاى 
تلویزیونى را هم رد نمى کنــد: «براى من فعالیت 
در سینما و تلویزیون تفاوتى ندارد و به عنوان یک 
بازیگر از حضور در هر دو مدیــوم لذت مى برم اما 
شاید پیشنهادهایى که در تلویزیون به من مى شود 
طورى بودند که حضورم در این عرصه بیشــتر به 
چشــم آمده. در واقع کارهایى را انتخاب کردم که 
در ذهن مخاطب ماندند و البته باعث خوشحالى ام 
اســت. البته خودم فکر مى کنم در ســینما هم به 
اندازه تلویزیون فعالیت مى کنــم. اما به طور کلى 
اگر کارى که پیشــنهاد مى شود از هر لحاظ خوب 
باشــد مدیوم را مدنظر قرار نمى دهم. دوست دارم 
در سینما اتفاقات بهترى بیفتد و شرایط بهبود پیدا 
کند، به نظرم سینماى حال حاضر ما دچار یک نوع 
بحران است و امیدوارم هر چه زودتر به سروسامان 
برسد. البته خوشحالم که سینما رفتن براى مردم به 
عنوان فرهنگ جا افتاده و تعداد خانواده ها و افرادى 
که این روزها بیشتر ســینما مى روند بیشتر از قبل 
شده اســت و از فیلم ها هم استقبال مى شود، فقط 
امیدوارم هیجان مردم فقط به تماشــاى فیلم هاى 
کمدى و طنز محدود نشــود و به همه ژانرها توجه 

کنند»

رضا رویگرى بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون در 
خصوص شایعه هاى ایجاد شده در خصوص وضعیتى 
ســالمت خود، تأکید کرد که من حالم خوب است و 
متأسفم که برخى با این شــایعه ها مردم را اذیت 

مى کنند.
رضا رویگرى بازیگر با سابقه ســینما، تئاتر و 
تلویزیون در خصوص شایعه هاى ایجاد شده 
در خصوص وضعیتى سالمت خود، تأکید کرد 
که من حالم خوب است و متأسفم که برخى با 

این شایعه ها مردم را اذیت مى کنند.
رضا رویگرى بازیگر و هنرمند با سابقه سینما، 
تئاتر و تلویزیون درباره شایعه هاى ایجاد شده 
طى 2 روز گذشته در خصوص وضعیت سالمتى 
خود، به خبرنگار مهــر گفت: من حالم خوب 
اســت و زنده ام و هیچ مشکلى براى 
سالمتى ام به وجود نیامده است. 
متأســفانه طى 2 روز گذشــته 
شایعه هایى منتشــر شده که 

باعث نگرانى مردم شده است.
وى ادامه داد: این شایعه ها باعث 
شده تا طى 48 ســاعت گذشته از 
داخل و خارج از کشور با ما تماس بگیرند 

و نگران و ناراحت باشند.
این بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون 
ایران تأکید کرد: متأســفم که با این شایعه ها مردم و 

عالقه مندانى که دارم را اذیت مى کنند.
رویگرى تصریح کرد: این شایعه ها بیشتر از من و خانواده ام، باعث 
ناراحتى و اذیت طرفداران و عالقه منــدان به هنر و هنرمندان 
و مردم مى شــود. در واقع افرادى که این شایعه ها را منتشر 

مى کنند باعث اذیت مردم مى شوند.
وى با آرزوى سالى خوب براى مردم و عالقه مندان و طرفداران خود 

و هنر ایران، بار دیگر تأکید کرد: من حالم خوب است.

ت مى کنند کنند ردم  شا

حالم خوب است   

جزئیات تغییرات 
در طراحى 

صحنه و دکور 
«شهرزاد2»

یارى بازیگرى یادم دادیارى بازیگرى یادم داد

یک شنبه  20 فروردفرهنگفرهنگ

از نقش هایى که اخیرا در ســریال هاى
بازى کرده بودم، رگه هاى منفى داشــت
برخى از مخاطبان نقش هاى خاکسترى
وقتى سریال «مرز خوشبختى» به من پ
با یک فیلمنامه و نقش متفاوت رو به ر
عنوان یک بازیگر برایم جاى خوشــح
که بتوانم از این فرصت استفاده کنم و
متفاوت را به تصویر بکشم. یکى از مشک
سینما و تلویزیون ما وجود دارد این است

از کارگردان ها ریسک پذیر نیستند، ریسک
معنا که بخواهند نتیجه کار خودشان ر
ببرند، ولى سپردن نقش هاى متفاوت ب

نظرم اتفاقى طبیعى است که باید بیفتد.»

کاش کارگردان ها ریسک م
بازیگران در همه جــاى دنیا نســبت
نقش هاى متفاوت عالقه نشــان مـ
هنرمندان ســینما و تلویزیون ایــران
قاعده مستثنى نیســتند. بازیگر ســر
مى گیریم» درباره عالقه اش به بازى
هاى مختلف مى گوید: «در سینما و تل
وقتى یک بازیگر نقش مثبــت بازى مى
او را براى ایــن نقش ها انتخاب مــى
مى کنند فقــط از عهده ایفاى ایــن ک
مى آیى، برعکس وقتى نقش منفى و پر

بازى مى کنى همه نگاه ها به تو این مى

ت 

 

خوشحالمکه در اولینن نقشى را بازى کنم.» کنند»وارد عرصه بازیگرى شدم و

با سابقه سینما، تئاتر و رضا رویگرى بازیگر
خصوص شایعه هاى ایجاد شده در خصو
ســالمت خود، تأکید کرد که من حالم
متأسفم که برخى با این شــایعه ها م

مى کنند.
رضا رویگرى بازیگر با سابقه ســ
تلویزیون در خصوص شایعه هاى
در خصوص وضعیتى سالمت خو
که من حالم خوب است و متأسف
این شایعه ها مردم را اذیت مى
رضا رویگرى بازیگر و هنرمند با س
شایعه هاى تلویزیون درباره تئاتر و
2 روز گذشته در خصوصوضع 2طى
خود، به خبرنگار مهــر گفت: من
اســت و زنده ام و هیچ م
سالمتى ام به وجود ن
2متأســفانه طى 2 ر
شایعه هایى منتشـ
باعث نگرانى مردم
وى ادامه داد: این شا

48 ســاعت شده تا طى
داخل و خارج از کشور با ما ت

و نگران و ناراحت باشند.
این بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر
ایران تأکید کرد: متأســفم که با این شای

را اذیت مى کنند. عالقه مندانىکه دارم
رویگرى تصریح کرد: این شایعه ها بیشتر از من و خانو
ناراحتى و اذیت طرفداران و عالقه منــدان به هنر
و مردم مى شــود. در واقع افرادى که این شایعه

مىکنند باعث اذیت مردممى شوند.
وىبا آرزوى سالى خوب براى مردم و عالقه مندان و طر

و هنر ایران، بار دیگر تأکید کرد: من حالم خوب است.

ىىىىىىمممممممىىىىىىىىىىىى تتتتتت ررررددددددمممممم ااااااشششششااااا

تتسستت بووبباا ووخخ ممممللمم ااااححاا

معاون سیماى رسانه ملى اعالم کرد 85 درصد ایرانیان به تماشاى ویژه برنامه هاى تحویل سال 96 رسانه ملى نشستند و میزان مخاطبان برنامه ها و 
سریال هاى رسانه ملى رشد 20 درصدى داشت.

معاون سیماى رسانه ملى اعالم کرد 85 درصد ایرانیان به تماشاى ویژه برنامه هاى تحویل سال 96 رسانه ملى نشستند و میزان مخاطبان برنامه ها و 
20 درصدى داشت.سریال هاى رسانه ملى رشد 

مرتضى میرباقرى اعالم کرد: طبق نظرسنجى هاى مختلفى که در صدا و سیما انجام شد، 85 درصد مردم ایران 
بیننده برنامه هاى تحویل سال صدا و سیما بودند.

وى افزود: ویژه برنامه تحویل سال شبکه سه و «سه ســتاره» با جذب 34 درصد مخاطب، بهترین برنامه تحویل 
سال از نگاه مخاطبان به شمار مى آید.

معاون سیماى رسانه ملى ادامه داد: ویژه برنامه تحویل سال شــبکه دو نیز 90درصد افزایش تعداد مخاطب 
داشت.

میرباقرى گفت: سریال هاى ما هم با افزایش 20 درصدى تعداد مخاطب همراه بوده اند و سریال شبکه یک نسبت 
به سال گذشته صد در صد افزایش مخاطب داشت. دلیل این افزایش مخاطبان سریال ها هم رشد کمى و کیفى 

تولیدات و بازیگران قوى که در آثار حضور داشتند به حساب مى آید.

مخاطبان تلویزیون در نوروز، 20 درصد رشد داشت

براساس آمار 65 فیلم در سال 95 به نمایش درآمدند 
که 43 فیلم مخاطب کمتر از 350 هزار نفر داشتند 
و 33 فیلم کمتر از یک میلیارد فروش داشتند، تنها 

12 فیلم فروش خوبى در سال 95 را تجربه کردند.
به گزارش فارس، 65فیلم در ســال گذشــته در 
سینماهاى کشور اکران شــدند که تنها 12 فیلم 
توانستند بیش از 500 نفر مخاطب داشته باشند این 
در حالى است که 43 فیلم  کمتر از 250 هزار نفر 
مخاطب داشتند که در مجموع تنها فیلم هایى 
که آمــار مخاطب کمى را به خــود اختصاص 
مى دهند  66 درصد آثار اکران شده سال 1395 

را تشکیل مى دهند.
مجموع فروش فیلم  کل سینماى کشور (براساس 
سیســتم مکانیزه) در سال گذشــته 156 میلیارد 
تومان و تعداد مخاطب کل ســینماى کشور به 23 
میلیون و 600 هزار نفر رســیده اســت. اگر نگاه 
دقیقى به آمار فروش داشــته باشــیم خواهیم دید 
نیمى از فروش و مخاطب کل ســینماى ایران در 
سال 95 تنها متعلق به 7 فیلم اســت و این نشان 

مى دهد که اکثریت 65 فیلم اکران شــده در سال 
گذشــته آثار کم مخاطب یا حتــى مخاطب گریز 
بودند و 66 درصد از آثار اکران شده در سال گذشته 
تعداد مخاطب کمتر از 250 هزار نفر داشتند. چنین 
آمارى نشــان مى دهد که با اتکا بــه فروش قابل 
توجه 7 فیلــم نمى توان از رونق اقتصادى ســخن 

گفت .
از میان 43 فیلم این فهرست، 33 فیلم فروشى کمتر 
از 1 میلیارد تومان داشــتند. فیلم هاى این فهرست 
بیانگر عدم وضع سیاست هاى مناسب در خصوص 

تولید و اکران فیلم در سینماى ایران است.
از میان 65 فیلمى که ســال گذشته در سینماهاى 
کشور اکران شــدند، تنها 10 فیلم بین 250تا 500 
هزار نفر مخاطب داشتند که در مجموع 15 درصد 

آثار اکران شده سال 1395 را تشکیل مى دهند.
مجموع فروش این فیلم ها 23 میلیارد و 36 میلیون 
و 176 هزار و 580 تومــان (14,7٪ کل فروش)از 
میان 65 فیلمى که سال گذشــته اکران شد تنها 5 
فیلم بین 500 تا 1 میلیون نفر مخاطب داشتند که 

در مجموع 7 درصد آثار اکران شــده 
سال 95 را تشکیل مى دهند. مجموع 

فروش این فیلم هــا 22 میلیارد 
و 651میلیــون و 392 هزار 

و 450 تومــان (14,4 
درصد کل فروش) 

در این میان تنها 
توانستند  فیلم   7
به مخاطب بیش 
از 1 میلیــون نفر 
دســت یابند که 

تنهــا 10/7درصد 
از آثــار اکران شــدة 

ســال 1395 را تشکیل 
مجمــوع  مى دهنــد. 
فروش ایــن فیلم ها 86 
میلیاردو 684 میلیون و 
875هزار و 150 تومان 

(55٪ کل فروش)

وضعیت اقتصاد سینما در سال 95 

12 فیلمى که بار سینما را به دوش کشیدند

طراح صحنــه فصل دوم «شــهرزاد» درباره 
تغییراتى که در طراحى صحنــه این فصل به 

وجود آمده سخن گفت.
به گزارش سینماپرس، مجید میرفخرایى که 
طراحى صحنه سرى دوم سریال «شهرزاد» 
را برعهده داشته اســت درباره تغییراتى که 
نسبت به فصل اول اعمال شده است، توضیح 

داد.
مجیــد میرفخرایــى طراح صحنــه و لباس 
«شــهرزاد 2» به کارگردانى حســن فتحى 
درباره طراحى هاى خــود در این مجموعه به 
«مهر» گفــت: همکارى من با «شــهرزاد 2»

قبل از ســال 96 بــه پایان رســید و اکنون 
پروژه هاى دیگرى به من پیشــنهاد شــده 
اســت که منتظرم ببینم کدام یک به قطعیت 

مى رسد.
وى درباره ویژگى هاى لوکیشن ها و لباس ها

در «شــهرزاد 2» عنوان کرد: مــن با توجه به 
ســبک کارى که دارم تغییراتى در طراحى ها 
ارایه دادم. مسلما هر کســى سلیقه اى دارد و 
سبک من هم این اســت که باید تعهد باالیى 
نسبت به تاریخى که در آن کار مى کنم داشته 

باشم.
این طراح صحنــه و لباس اضافــه کرد: در 
«شهرزاد 2» لوکیشــن هایى به کار اضافه و 
تغییراتــى هم در رنــگ آمیــزى و چیدمان 
لوکیشن هاى قبلى اعمال شد تا بتوانیم به تاریخ 

روایت شده تعهد داشته باشیم.
میرفخرایــى افــزود: بازســازى هایى هم 
نســبت به بعضى لوکیشــن ها از جمله منزل 
بزرگ آقا صورت گرفت و چــون حاال قباد در 
این خانه ســکونت دارد نیاز بود تغییراتى رخ 

دهد.
وى که بعد از «یوسف پیامبر» تنها با مجموعه 
«کاله قرمزى» در تلویزیون همکارى داشــته 
اســت، یادآور شــد: من کارها را با وسواس 
انتخــاب مى کنم چــون کارهاى ســطحى 
تعدادشــان باال رفته و تلویزیــون به آثار کم 

هزینه روى آورده است.

ا گارىباا ازیگا ایاا اگرىیاگ اداادمداا گرىبازیگرى بازیگرىیی یادمدادمادمدادااااا دزیگ گ اایگرىیادمداگرىبازاز دیاا گىبازیگگرىیادمیاداباا از
مم رر ززرر ىىىى
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دسکتاپ

اندروید

رصد آنالین

دیگر نگران شکسته شدن صفحه 
نمایش تلفن همراهتان نباشید!

افتادن تلفن همراه روى زمین که با شکســته شدن 
احتمالى صفحه نمایشــگر آن همراه باشد دو گزینه 
پیش پاى صاحب آن قرار مى دهد: تعمیر تلفن همراه 
یا تعویض آن. اما حاال گزینه سومى هم مطرح شده 

است.
شیمیدان هاى دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید اختراع 
جالب توجهى را رسانه اى کرده اند. در واقع آنها گزینه 
سوم مورد نظر را اینگونه مطرح کرده اند: استفاده از 
موادى ویژه در ســاخت صفحه نمایشگر که قابلیت 

ترمیم خود را دارند.
این محققان فناورى جدیدشان را بارها مورد آزمایش 
قرار داده و طى آنهــا قابلیت ماده مورد نظر در ترمیم 
شکستگى هاى ناشى از ضربات را مورد بررسى دقیق 

قرار داده اند.
در این بررسى ها مشخص شد وقتى ماده مورد نظر 
به دو نیم تکه مى شــود تنها در کمتر از 24 ساعت و 
به طور کامًال خودکار خود را ترمیم کرده و یکپارچه 

مى شود.
این براى نخستین بار اســت که محققان موفق به 
ساخت ماده اى با ویژگى ترمیم خودکار مى شوند که در 
عین حال رساناى الکتریسیته هم محسوب مى شود. 
همین ویژگى آن را براى استفاده در ساخت نمایشگر 
تلفن هاى همراه و باترى ها بــه یک انتخاب ایده آل 

تبدیل کرده است. 

برنامه فوق العاده 
روتوش چهره اندروید

 Perfect365: One-Tap Makeover یک نرم افزار 

عالى و پرطرفدار در زمینه روتوش و ترمیم عکس ها 
مخصوص سیستم عامل اندروید مى باشد که توسط 
گروه برنامه نویسى ArcSoft توسعه و طراحى گردیده 
است و با استفاده از آن قادر خواهید بود در محیطى ساده 
و کالسیک در ســریع ترین زمان ممکن و به صورت 
حرفه اى لک هاى موجود در چهــره را حذف نمایید 
و با ابزارهایى کاربردى که در اختیار دارید تنها با چند 
لمس ساده چهره خودتان را زیباتر سازید! اگر به دنبال 
برنامه اى هستید که با آن بتوانید عکس هاى خودتان را 
بهبود ببخشید پیشنهاد ما به شما اپلیکیشن فوق العاده 
 Perfect365 مى باشــد. شــما قادر هســتید که 
بر اســاس ســلیقه، مد روز و یــا قالب هــاى آماده

 عکس هایتان را ویرایش و آرایش نمایید و در نهایت 
عکس ویرایش شده را با یک کلیک در گالرى خودتان 

ذخیره کرده و آن را به اشتراك بگذارید.
برخى از قابلیت هاى این اپلیکیشن اندرویدى:

دارا بودن ابزارهایى براى تغییر اندازه بینى، گونه و شفاف 
کردن پوست.ابزارهاى آرایشــى براى قرار دادن لنز، 
درشت کردن لب و چشم ها.نمایش مقایسه اى دقیق 
و عالى از قبل و بعد از رتوش عکس ها.ویژگى هاى مو 

براى قرار دادن موهایى با رنگ هاى زیبا برروى سر.

سرفیس مایکروسافت 
محبوب ترین تبلت شد 

طبق تحقیقات موسســه     آى تى ایران |
 ،J.D. Power’s 2017 U.S خدمــات آمــارى
مایکروسافت سرفیس با اختالف 6 امتیازى از آى پد اپل، 
باالترین رتبه را در زمینه «رضایت مشــترى» دریافت 
کرد. طبق این تحقیق، تبلت مایکروســافت با دریافت 
امتیاز 855 ( از 1000 امتیاز کامل) به عنوان محبوب ترین 
محصول در بین تبلت داران انتخاب شد.تحقیق آمارى
Tablet Satisfaction J.D POWER در زمینــه 

رضایت مشــتریان از تبلت هاى بازار منتشر مى شود و 
5 ویژگى مختلف این محصوالت را مورد بررسى قرار 
مى دهد: عملکرد ( 28درصد)، استفاده آسان(22 درصد)، 
امکانات(22 درصــد)، طراحى و ظاهــر(17 درصد) و 
قیمت(11 درصد). این تحقیق، از بیش از 2,238 کاربر 
تبلت که دســتگاه هاى خود را طى یک ســال گذشته 

خریدارى کرده اند، تحقیق به عمل مى آورد. 

داروپست وب سایت رسمى داروخانه دکتر فکور است، که این وب سایت به عنوان اولین دارنده مجوز فروش اینترنتى 
اقالم غیر داروئى از سازمان امور غذا و دارو در کشور ایران در حال فعالیت است.گروه بندى و منوهاى دسترسى به گروه 
محصوالت نیز به شکلى طراحى و چیده شده است که کاربران با کمترین زمان جستجو بتوانند به گروه محصولى خود 
دسترسى پیدا کنند.داروپست خدمات و سرویسهاى متنوعى را به کاربران خود ارائه مى دهد:معرفى و ارائه محصوالت به 
همراه نحوه مصرف، مشخصه، موارد مصرف، کاربرد، اجزاء تشکیل دهنده، کمپانى و کشور سازنده، قیمت مصرف کننده 
و همچنین ارائه اطالعات دقیق و کاربردى از کلیه محصوالت از جمله خدماتى است که مى توانید براى شناخت و انتخاب 
محصول دریافت نمایید.امکان جستجوى پیشرفته با اعمال انواع پارامترها مورد نظر کاربر مى تواند شما را در دسترسى به 
محصوالت مورد نظرتان یارى نماید.درج نظر، انتقاد، پرسش و یا درخواست مشاوره در ذیل تمامى محصوالت داروپست 
امکان پذیر مى شود که کارشناسان مربوطه در کوتاهترین زمان اقدام به پاسخگویى و یا تماس تلفنى خواهند نمود.ارائه 

مقاالت و مطالب مفید بهداشتى در حوزه هاى مختلف سالمت نیز از جمله امکانات مفید وب سایت داروپست مى باشد.
http://www.daroopost.com :وب آدرس

King Arthur  بازى جدید و فوق العاده زیبا با طراحى بى نظیر در ســبک بازى هاى مبارزه اى و اکشن از استودیوى 

مطرح Warner Bros براى اندروید است که به صورت رایگان در گوگل پلى منتشر شده است.
 در این بازى شما هدایت و کنترل آرتور را بر عهده مى گیرید؛ کسى که تمام تالش خودش را مى کند که به پادشاه 
تبدیل شوید! با زدن ضربه هاى پشت ســر به هم به حریف آنها را نابود کنید و یکى از زیباترین بازى هاى مبارزه اى 

اندروى را تجربه کنید! 
همانطور که اطالع دارید Warner Bros یکى از محبوب ترین و قدرتمندترین استودیوهاى ساخت بازى هاى اندروید 
است ؛ این بار برادران وارنر دست به کار شده اند و یک بازى مبارزه اى با گرافیک خیره کننده و گیم پلى خارق العاده 

را ساخته اند تا براى بار دیگر نظر کاربران اندرویدى سراسر جهان را به سمت خودشان جلب کنند. 
از ویژگى هاى بازى مى توان به مواردى چون نبرد با طیف گســترده اى از دشمنان با قدرت هاى خاص، استفاده از 
قدرت ها و مهارت هاى مختلف براى شکست دشــمنان، گرافیک خیره کننده اچ دى، صداگذارى فوق العاده، گیم 

پلى اعتیادآور و … اشاره کرد! 

راهنماى خرید

شــرکت «لنــوو» به تازگــى لپ تــاپ هیبریــدى 
«Yoga 900 13» اینچى را معرفــى کرد و قدم بزرگى 
براى تکامل این ســرى از محصوالت خود برداشت. به 
جرات مى توان Yoga 900 را بهترین و قوى ترین مدل 

یوگا دانست. 
اساسى ترین تغییر در ســاختار این محصول، استفاده از 
 Skylake نسل جدید پردازنده هاى مرکزى اینتل با نام
است که نسبت به نسل قبل توان کارى بیشتر و مصرف 
انرژى کمتر و درنتیجه راندمان بســیار بیشترى دارد. به 
همین دلیل عالوه بر کارایى و ســرعت، میزان نگه دارى 
شارژ باترى هم افزایش پیدا کرده و به 9 ساعت در شرایط 
تماشاى ویدئو رسیده که نسبت به Yoga 3 Pro دو ساعت 

بیشتر است.
 Core i7 لنوو در این کانفیــگ از پردازنده  مرکزى مدل 
6560U اینتل استفاده کرده که پردازشگر گرافیکى آنبرد 

قوى Iris 540 را در خود دارد که براى کار با برنامه هاى 
گرافیکى مانند Photoshop هم مى توان کامًال روى آن 

 SSD حساب باز کرد. حافظه  داخلى 256 گیگابایتى از نوع
و 8 گیگابایت رم هم از دیگر مشخصات فنى این محصول 
است. بدنه  Yoga 900 نسبت به نسل قبلى خود تغییرات 
کوچکى داشته است که شاید در نگاه اول جلب توجه نکند. 
ازآنجایى کــه لوالى بندســاعتى Yoga 3 Pro طراحى 
عالى داشت، لنوو در محصول جدید خود هم از همان لوال 
استفاده کرده و تنها کمى استحکام و کیفیت آن را افزایش 
داده است؛ البته این افزایش استحکام باعث شده است در 

لپ تاپ به راحتى باز نشود. 
در قســمت هاى داخلى بیشــتر به کارایى توجه شــده 
و براى محل اســتراحت گاه مچ ها و اطــراف کیبورد از 
جنس الســتیک مانندى استفاده شده اســت. این الیه 
پس از چرخش بیــش از 180 درجه و قرارگرفتن کیبورد 
در زیر دســتگاه، به خوبى روى تمامى ســطوح، پایدار و 
بدون لیزخوردن باقى مى ماند و از کلیدهاى کیبورد هم 
محافظت مى کنــد. پورت هاى موجــود روى لبه هاى 
Yoga 900 قابــل قبــول و کامال کاربردى هســتند و 

بزرگ ترین تغییر آنها نسبت به نسل قبلى، حذف شدن 
پورت mini HDMI و جایگزین شــدن آن با یک پورت 
نســل جدیــد USB Type C با قابلیــت ارائه خروجى 

تصویر است. 
ضخامت این محصول کمتــر از 15 میلیمتر و وزن آن 

حدود یک کیلو و 300 گرم است که یک نمونه  ایده آل 
براى جابه جایى محســوب مى شود. صفحه نمایش 

لمسى 13.3 اینچى Yoga 900 پنل IPS و کیفیت 
QHD 3200 x 1800 با روکش براق دارد که در 

حال حاضر یکى از نمونه هاى خوب به شمار 
مى رود. صداى خروجى این لپ تاپ توسط 
 JBL دو بلندگوى قدرتمند ساخت شرکت
با تکنولوژى دالبى تولید مى شــود که 
قدرت و کیفیت بسیار باالیى دارد و حتى 

براى پخش صدا در یک اتاق بزرگ یا سالن 
هم مناسب است. قیمت این محصول هم اکنون در حدود 

4800000 تومان است.
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خرید آنالین 
دارو

بازى اکشن و
 مبارزه اى 
«پادشاه آرتور»

 
 4K مرورگرى که ویدئوى 

اجرا مى کند
مرورگر «اج» در وینــدوز 10 به عنوان   ایتنا|
مرورگر پیش فــرض بر روى رایانــه و تلفن  همراه 
ســرویس دهى مى کند. اکنون مایکروسافت اج، به 
عنوان بخشى از به روزرسانى سازندگان ویندوز 10، 
به کیفیت  4K ارتقاء یافته و در واقع تنها مرورگرى 

مى باشد که به این موفقیت نائل آمده است.
براى تســت این قابلیت، برخى رســانه ها، پخش 
کننده مشــهور «نتفلیکس» را با چنــد مرورگر از 
قبیل کروم، اُپرا، فایرفاکس و اج اجرا کردند. به نظر 
مى رسد که مایکروســافت اج، تنها مرورگرى است 
که مى تواند محتواى نتفلیکس را به صورت  4K در 

رایانه شخصى شما اجرا کند.
 4K دو مشــکل در مســیر اجراى محتوا به صورت
وجود دارد که یکى از این مشکالت با نصب مرورگر 

اج از مایکروسافت استور، حل مى شود.
مشکل دوم اینجاســت که باید نمایشگر لپ تاپ یا 
 4K  مانیتور رایانه شــما نیز قادر به نمایش کیفیت
باشد. با برداشتن دو مانع مذکور از سر راه، مى توانید 
محتواى  4K را به راحتى تماشا کرده و از آنها لذت 

ببرید.
البته باید از ارتقاء حســاب نتفلیکس خود اطمینان 
حاصل کنید، چرا که حســاب نتفلیکس شما باید از 
4K  پشتیبانى کند. هزینه فعال نمودن این قابلیت، 

11.99 دالر در هر ماه است.

7 فناورى عجیب 
براى حفظ سالمتى و زیبایى

دستگاه هاى تحریک کننده عصب و کاهنده درد که به 
آنها دستگاه هاى TENS هم گفته مى شود، یکى دیگر از 
ابزارهاى کارآمد مرتبط با حوزه سالمتى هستند که استفاده 

از آنها به واسطه فناورى امکان پذیر شده است.
دستگاه هاى تحریک کننده عصب و کاهنده درد مى توانند 
براى بیمارانى که از دردهاى مفصلى، استخوانى و سایر 
دردهاى اینچنینى رنــج مى برند، نقش یک ناجى را ایفا 
کنند. این دســتگاه ها پالس هــاى الکتریکى خاصى را 
در امتداد رشــته هاى عصبى نزدیک به پوست ارسال 
مى کنند که به سرکوب ســیگنال درد در اعصاب بیمار 

منجر مى شوند.
به این صورت، اعصاب بیمار سیگنال درد را به مغز انتقال 
نخواهد داد یا بخش کمترى از آن را منتقل مى کند. این امر 
سبب مى شود درنهایت بیمار احساس درد نکند یا درد را 
کمتر از مقدار واقعى حس کند.دستگاه هاى تحریک کننده 
عصب و کاهنده درد مى توانند انواع و اقسام مختلفى داشته 
باشند. از این نوع دستگاه ها مى توان براى کاهش دردهاى 
عمیق در نواحى مختلف بدن نظیر کمر، زانو، آرنج، سرشانه 
و حتى بخش هاى عضالنى بدن اســتفاده کرد. برخى 
سازندگان دستگاه هاى تحریک کننده عصب اینچنینى 
مدعى هستند این محصوالت مى توانند بدن بیمار یا کاربر 

را تحریک به تولید اندورفین بیشتر کنند.

کلیک

فناورانه

Yoga 900 13 - D لپ تاپ 13 اینچی لنوو مدل

رامین مشکاه

1- زودفود
زودفود اولین شرکتى است که در حوزه سفارش آنالین غذا فعالیت خود را شــروع کرده است. این شرکت در سال 1388 آغاز 
به کار کرده است و در این مدت طرفداران زیادى نیز بین مردم ایران پیدا کرده است. از امکانات زودفود مى توان به پیدا کردن 
رستوران هاى اطراف شما اشاره کرد. همچنین رستوران هایى که در شهر شما غذا را با تخفیف عرضه مى کنند جداگانه مشخص 
شده است. با زودفود مى توانید از 18 شهر ایران غذا سفارش دهید. اگر هم ترجیح شما سفارش با موبایل است، زودفود هم براى 
اندرویدى ها و هم گوشى هاى داراى سیستم عامل آى اواس اپلیکیشــن دارد. زودفود همچنین در صفحه اول وب سایت خود 
رستوران هاى پرفروش و پرطرفدار را هم جدا کرده است تا شما بتوانید راحت تر از میان آنها انتخاب کنید. یک ویژگى خوب زودفود 
این است که بعد از سفارش غذا مى توانید به صورت آنالین وضعیت سفارش  خود را پیگیرى کنید و حتى زمان رسیدن غذا را ببینید.

2- ریحون
ریحون هم یکى از سرویس هاى پرسروصداى سفارش غذاى آنالین است که با شعار «زمونه عوض شده» فعالیت خود را 
آغاز کرده است. تمرکز بیشتر ریحون بر روى اپلیکیشن موبایل و تخفیف گرفتن از رستوران هاى مختلف تهران است. در 
صفحه «درباره  ما» ریحون تقریبا هیچ توضیحى نوشته نشده است و فقط نام رسمى شرکت را خواهید دید! از طرف دیگر 
نقطه قوت ریحون اپلیکیشن موبایل آن است. اپلیکیشن موبایل ریحون برنده بهترین اپلیکیشن سفارش غذا از جشنواره 
وب ایران شده است و این امر باعث شده تا تمرکز فعالیت این گروه روى اپلیکیشن آنها باشد. اگر صفحه اول وب سایت 
ریحون را ببینید براى همه غذاها از همه رستوران ها 10 درصد تخفیف درنظر گرفته است که تمرکز این استارت آپ را 

روى تخفیف نشان مى دهد. 

3- ایزى پز  
ایزى پز استارت آپى کمى متفاوت از بقیه است. ایزى پز به جاى 
ارسال آنالین غذا براى شما مواد اولیه را ارسال مى کند. گاهى 
پیش مى آید که شما نمى خواهید غذاى رستوران ها را بخورید و 
حوصله آشپزى هم دارید ولى از طرفى دلتان مى خواهد غذایى 
متفاوت از غذاهاى معمولى که همیشه در خانه درست مى کنید 
داشته باشید. ایزى پز انواع غذاهاى متفاوت را در وب سایت خود 
دارد و به صورت دوره اى آنها را به روزرسانى مى کند. پس از اینکه 
غذاى مورد عالقه خود را انتخاب کردید این استارت آپ همه مواد 
اولیه آن را به صورت اندازه گیرى شده و بسته بندى شده براى 
شما ارسال مى کند، سپس شما با دستور پختى که همراه بسته 
فرستاده مى شود خودتان شروع به آشپزى مى کنید. یک نقطه 
ضعف ایزى پز مى توان به نداشتن اپلیکیشن موبایل نسبت داد 
و شما مجبور هستید از طریق وب سایت غذا را سفارش دهید با 
این حال در چندین بارى که ما از این سرویس سفارش دادیم به 

مشکل بزرگى برخورد نکردیم.

4- چیلیورى
چیلیورى وب سایتى بسیار شبیه به زودفود دارد و تمرکز خود را بر 
مشتریان همیشگى اش گذاشته است. درواقع شاید شروع استفاده 
از چیلیورى جذابیتى نداشته باشــد به این دلیل که چیلیورى به 
مشتریان قدیمى خود سرویس هاى متفاوتى مانند تخفیف ارائه 
مى کند. چیلیورى هــم در صفحه اول خود رســتوران ها را به دو 
دسته برتر و پرمخاطب تقسیم کرده اســت. پس از سفارش غذا 
شما مى توانید به رستورانى که از آن غذا تهیه کرده اید امتیاز بدهید 
و همچنین مى توانید امتیازى را که مشتریان به این دو دسته داده اند 
مقابل اسم آنها ببینید. امکان دیگرى که چیلیورى در وب سایت 
خود اضافه کرده است مکاتبه آنالین با پشتیبانى است، این امکان 
در سایر رقبا به چشم نمى خورد البته مشخص است که این امکان 
خیلى مورد استفاده قرار نمى گیرد چون در زمان نوشتن گزارش 
آخرین فعالیت پشــتیبانى مربوط به 6 روز قبل بــود. با این همه 
چیلیورى فعالیت زیادى در شــبکه هاى اجتماعى دارد و مرتبا در 

حال ارایه طرح ها و تخفیف هاى مختلف است.

 5- دلیون
این استارت آپ فعالیت خود را با صبحانه آغاز کرد 
و در مراحل بعد میان وعده و ناهار هم به آن اضافه 
کرده است. اگر اهل خوردن صبحانه هیجان انگیز 
هستید پیشنهاد مى کنیم این سرویس را امتحان 
کنید. یکى از نکات جالب دلیون منوى واحد است، 
یعنى از هرجا که غذا ســفارش بدهید منوها تغییر 
نمى کند به این دلیل که خــود دلیون براى پخت 
غذاها دست به کار شده اســت. البته محله هایى 
که مى توانید از آنها ســفارش دهید بسیار محدود 
است و فعال فقط 9 محله در تهران امکان سفارش 
از این ســرویس را دارند. یکى از نکات مثبت این 
سرویس اپلیکیشن بسیار خوب براى موبایل است 
که کاربران با آن به سادگى ارتباط برقرار مى کنند و 
مهمترین چالش آن هم سرعت پایین گسترش این 

سرویس در شهر  است.

6- دلینو
اســتارت آپ دلینو در آخرین ماه هاى سال گذشته 
کار خود را  آغاز کرده و یکى از نکات قوتش استفاده 
از عکس هاى واقعى غذاهاست که دل کاربر را آب 
مى اندازد اما ویژگى مهم دلینــو که مى تواند یک 
نقطه متمایز از دیگران باشد نرم افزار این شرکت 
است که در رســتوران ها قرار دارد و سفارش شما 
مستقیمًا از طریق سایت در خود رستوران پرینت 
مى شود و به همین دلیل برخالف دیگر سرویس ها 
نیازى به تماس تلفنى یک شخص سوم از طرف 
سرویس آنالین غذا با رستوران و احتماًال رخ دادن 
خطاى انسانى و نداشــتن غذا و... نیست. هر چند 
مشخص است این استارتاپ فعًال تمرکزش را روى 
UX و رابط کاربرى گذاشته اما مهم ترین چالش این 

رستوران اضافه کردن رســتوران هاى بیشتر به 
لیست رستوران هاى موجود است.
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2- ریحون

پیشرفت فناورى و گسترش اینترنت این اواخر 
به طور محسوسى قابل لمس است. این روند رو به جلو فرصت مناسبى 

براى شکل گیرى و پیشرفت کسب وکارهاى نوپا ایجاد کرده است تا سطح خدمات خود 
را بیش از پیش افزایش دهند. یکى از حوزه هایى که همواره مورد توجه مردم بوده سفارش غذاست. 

با توجه به ترافیک بسیار سنگین شهرهاى بزرگ، رفتن به رستوران کم کم جذابیت خود را از دست داده 
است و اغلب ما ترجیح مى دهیم در خانه خودمان باشیم و فارغ از هر ترافیک و آلودگى  و بدون دغدغه پیداکردن 

جاى پارك، غذایى را که دوست داریم در خانه میل کنیم. در همین راستا طى همین یکى دو سال اخیر چند شرکت 
بزرگ و استارت آپ هاى کوچک این امر را براى ما میسر کرده اند و مشتریان رستوران هاى متعدد مى توانند بدون اینکه 

از خانه بیرون بروند غذاى مورد عالقه شان را از رستورانى که مى خواهند سفارش بدهند و در منزلشان تحویل بگیرند.
نکته جالب توجه این است که تقریبا بسیارى از رستوران هاى مهم با این استارت آپ ها همکارى مى کنند و این موضوع 
باعث مى شود تا شما با هر سلیقه اى بتوانید غذایى را که دوســت دارید سفارش دهید. یکى از کارهاى سخت براى 

سفارش غذا، پیدا کردن شماره تلفن رستوران دلخواه است، حتى بعد از پیدا کردن شماره باید منتظر ماند و سفارش 
را براى مسئول رستوران توضیح داد و ممکن است سفارش شما آن لحظه موجود نباشد، اما با کمک این 

شرکت ها همه این مشکالت حل مى شوند و شما به سادگى منوى بیشتر رستوران ها را در مقابلتان 
مى بینید و از میان آنها انتخاب مى کنید و غذاى دلخواهتان را در منزل تحویل مى گیرید. 

در ادامه 6شرکت و استارت آپى را که در این حوزه فعالند را معرفى کنیم.
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  ایرنا | کــره شــمالى بــا واکنش نســبت به 
تحریم هاى جدید اعمال شده توســط کنگره آمریکا 
اعالم کرد که این تحریم ها بى اثر است و پیونگ یانگ 

با چنین فشارهایى از پا در نمى آید.
این دومین بار در چند روز گذشته است که کره شمالى 
نسبت به الیحه افزایش تحریم ها و فشارهاى اقتصادى 

بیشتر کنگره آمریکا علیه خود واکنش نشان مى دهد.
این بار خبرگزارى کره شــمالى در مطلبى آورده است 
که الیحه اخیر کنگره توطئه تازه اى از سوى واشنگتن 
براى جدا کردن کره شمالى از سامانه مالى بین المللى 

است.
در این گزارش تأکید شده است که آمریکایى ها تالش 
زیادى مى کنند تا صداى کره شــمالى را خاموش کنند 
و اجازه ندهند این کشور موفقیتى در عرصه بین المللى 

به دست آورد.
پیونگ یانگ الیحه کنگره آمریــکا را یکى از اقدامات 
خصمانه در راستاى دشــمنى دیرینه واشنگتن با کره 
شمالى دانســته که هدف غایى آن براندازى دولت این 

کشور است.
خبرگزارى کره شــمالى مى نویســد: کارى که دولت 
«باراك اوباما» رئیس جمهورى سابق آمریکا نتوانست 
انجام دهد و همیشــه به شکســت انجامید حاال دولت 
«دونالد ترامپ» رئیس جمهورى فعلى این کشور دنبال 
مى کند؛ راهبردى که عقیم مانده و بى نتیجه بوده است.

کره شــمالى افزوده اســت که آنها با صــدور الیحه 
فشارهاى اقتصادى علیه پیونگ یانگ نشان دادند که 

حرکت قهرآمیز و دشمنى خود را نهادینه کرده اند و مى 
خواهند این مسیر را تا پایان ادامه دهند.

گزارش ادامه مى دهد: آنها مى گویند که تحریم هاى 
جدید تا شــش ماه دیگر اثر خود را بر روى کره شمالى 
نشان خواهد داد اما بدانند که پیونگ یانگ دیگر تا آن 
زمان راکت هاى دوربرد و میان برد بالستیک راهبردى 

«هواسونگـ  10» را با موفقیت آزمایش مى کند.
کره شمالى خاطر نشان مى کند که این کشور موشک 
بالستیک زیردریایى خود را پرتاب کرده است و آزمایش 
موتورهاى جدید پرتاب موشک را روى زمین با موفقیت 
به پایان رســانده اســت و در این مرحلــه زمانى، یک 
انفجار آزمایشى کالهک هســته اى خواهد داشت تا 
دنیا قدرت هسته اى تســلیحاتى آن را کامًال مشاهده 

کند.
پیونگ یانگ تأکید کرده است که این کشور برغم همه 
فشــارها و تحریم ها با مقاومت و اتکا بــه خود و منابع 
داخلى و تحت حاکمیت حزب حاکم کارگر و قدرت ملى 

و مردمى راه موفقیت را طى خواهد کرد.
انتشار این گزارش پس از آن صورت مى گیرد که کره 
شمالى صبح روز چهارشنبه هفته گذشته، اقدام به شلیک 
یک فروند موشک بالستیک میان برد به سمت آب هاى 

دریاى شرقى (ژاپن) کرد.
این کشور حدود یک ماه پیش نیز چهار فروند موشک 
بالستیک را به ســمت همین منطقه شلیک کرد و سال 
گذشــته میالدى (2016) هم دو آزمایش اتمى انجام 

داده است.

  تسنیم| مهمترین مقام سیاسى میانمار پاکسازى 
قومى اقلیت مسلمانان روهینگیا در این کشور را علیرغم 

گزارش هاى متعدد از آزار این گروه، تکذیب کرد.
«آنــگ ســان ســوچى»، کــه ســمبل مبــارزات 
دموکراســى خواهى در میانمــار اســت، در مصاحبه با 
«بى بى سى»، به وجود مشــکالتى در استان راخین، که 

اقلیت روهینگیا در آن زندگى مى کنند، اذعان کرد.
اما سوچى پاکسازى قومى مسلمانان روهینگیا را واژه اى 
«بیش از حد قوى» براى شــرایط حاکم در آنجا دانست 
و مدعى شــد که کشــورش با آغوش باز از آن دسته از 
مسلمانان روهینگیا که بخواهند برگردند را پذیرا خواهد 

شد.
سوچى گفت: «من فکر نمى کنم پاکسازى قومى در جریان 
باشد. به نظرم عبارت پاکسازى قومى قوى تر از آن است که 

براى توضیح وقایع آنجا مناسب باشد.»
وى افزود: «فکر مى کنم خصومت هــاى زیادى در آنجا 
جریان داشته باشد که در آن مسلمانان هم سایر مسلمانان 

را مى کشند، اگر بر این باور باشند که درحال همکارى با 
مقام ها هستند.»

از زمان شــروع عملیات ارتش میانمار در استان راخین و 
سرکوب مسلمانان این منطقه، بسیارى از سکوت سوچى 
انتقاد مى کنند و مى گویند اتخاذ چنین رویکردى در مورد 
این مســئله به وجهه او به عنوان مظهر مبارزات حقوق 
بشرى صدمه زده است؛ وجهه اى که طى چند دهه مبارزه 

با حاکمان نظامى میانمار کسب کرده است.
ارتش میانمار، که عملیاتش را پس از حمالت هماهنگ 
به گارد مرزى در ماه اکتبر شــروع کرد، متهم اســت که 
مســلمانان روهینگیا را بدون تبعیض هــدف مى گیرد؛ 
گفته مى شــود آنها هدف تجاوز، شــکنجه قتل هستند. 
تصور مى شــود که حدود 70 هزار نفر آنها به بنگالدش 
گریخته باشند.سازمان ملل متحد، ماه پیش اعالم کرد که 
تحقیقاتى را درباره موارد ادعایى نقض حقوق بشر انجام 
خواهد داد.سوچى تکذیب کرد که دست ارتش باز است تا 

هر کارى مى خواهد در این عملیات انجام دهد.

رهبر حزب مخالف دولت ترکیه بــا متهم کردن دولت 
ترکیه به هک کردن ایمیل هاى شــخصى شهروندان 
این کشــور، خواســتار توضیح وزیر دادگسترى در این 

خصوص شد.
به گزارش خبرآنالین، «کمال قلیچــدار اوغلو» رهبر 
حزب مخالف دولــت ترکیه، با انتقاد از ســخنان وزیر 
دادگسترى این کشور در خصوص ایمیل هاى شخصى 
خود، گفت که آیــا «بکر بوزداغ» ایمیــل هاى مرا باز 

کرده است؟
بکر بوزداغ وزیر دادگســترى ترکیه در مصاحبه خود با 
شبکه خبر این کشور گفته بود که قلیچدار اوغلو ایمیلى 
دریافت کرده که در آن عنوان شده که «عادل اوکسوز» 
(از عوامل کلیــدى و مؤثر در کودتــاى ترکیه) عامل 

دستگاه اطالعاتى این کشور بوده است.
رهبر مخالفین دولــت ترکیه با زیر ســئوال بردن این 
اظهارات بوزداغ خطاب به وى گفت: «آیا تو ایمیل هاى 

مرا دیده اى؟»
وى همچنین گفت که اگر چنین ادعایى درســت هم 
باشد، پس ثابت مى کند که دولت ترکیه اقدام به پیگیرى 

ایمیل هاى شخصى مى کند.
قلیچدار اوغلو افزود: «چنین ایمیلى براى من ارســال 
نشده است. اگر هم چنین چیزى باشد، وزیر دادگسترى 
باید توضیح دهد یــا بپذیرد که ایمیــل هاى من مورد 

پیگیرى قرار مى گیرند.»
گفتنى است وزیر دادگســترى ترکیه در مصاحبه خود 
گفته بود: «ایمیلى (در میان ایمیل هاى قلیچدار اوغلو) 

وجود دارد که این تهمت را مطرح مــى کند که عادل 
اوکسوز عضو MIT (ســازمان اطالعات ملى ترکیه) 
بوده است. این ایمیل چگونه براى قلیچدار اوغلو ارسال 
شده است؟» وى در ادامه سخنان خود خطاب به رهبر 
مخالفان دولت ترکیه گفت: «آقــاى قلیچدار اوغلو آیا 
چنین ایمیلــى از آمریکا دریافت کــرده اى یا خیر؟ آیا 
ایمیلى براى یکى از نمایندگان حــزب تو (در پارلمان) 
ارسال شــده اســت یا نه؟ با این ایمیل چه کردى؟ آیا 
مى دانى چه کسى این ایمیل ها را براى تو ارسال کرده 

است؟ ارتباط تو با آنها چیست؟»

  فارس| رئیس جمهور آلمان در سخنانى از خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا و توسعه پوپولیسم در اروپا انتقاد کرد.

«فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور آلمان در سخنانى 
در پارلمان اروپا واقع در اشتراسبورگ، از تصمیم بریتانیا مبنى 
بر خروج از اتحادیه اروپا انتقاد کرد و خواستار مقاومت در برابر 

رشد پوپولیسم شد.
اشــتاین مایر گفت: «این غیر مســئوالنه است که بگویم 
در جهان کشــورى اروپایى به تنهایى و بدون اروپا بتواند 
موضعیت خود را ارتقا دهد و یا اینکه به منافع خود برسد.» 
وى افزود: «همچنین اینکه بخواهیم مردم را از خطرهایى 
مانند تروریســم و تغییر آب وهوایى با دیوار و موانعى از این 
دست، حفظ کنیم.» وزیر خارجه آلمان همچنین گفت که 

پوپولیست ها جهان را از ترس (از دست رفتن) سرمایه هاى 
سیاسى به رنگ هاى سیاه و سفید تقسیم مى کنند.

با شروع مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، «ترزا مى» 
نخست وزیر این کشور از همه اقشار و از دولت هاى محلى 
درخواست مى کند با یکدیگر متحد باشند تا با بهترین نتیجه 
به استقالل از اتحادیه اروپا دست یابند. بریتانیا اولین عضو 
اتحادیه اروپاست که تصمیم به خروج گرفته است و در صورت 
به نتیجه رسیدن مذاکرات و خروج بریتانیا، روابط این کشور 
و دیگر کشورهاى عضو در زمینه هاى اقتصادى و مهاجرت 
تغییرات زیادى خواهد داشت. این مذاکرات با اجراى ماده 50 
پیمان لیسبون که برنامه خروج یکى از اعضاى عضو اتحادیه 

اروپاست، آغاز مى شود که فرآیندى دو ساله خواهد داشت.

معاون رئیس  جمهورى آمریکا در مصاحبه اى اعالم کرد: اتهامات مشاور امنیت 
ملى «باراك اوباما» آنقدر جدى است که مجلس نمایندگان و سناى آمریکا به آن 

پى خواهند برد.
به گزارش مهر،«مایک پنس» معاون رئیــس  جمهورى آمریکا در مصاحبه اى 
اعالم کرد که مطمئن است کمیته اطالعات کنگره این کشور در تحقیقات خود 
به تمامى واقعیات درباره اینکه «سوزان رایس» مشاور  امنیت ملى باراك اوباما 
دستور نظارت و افشاگرى اسامى اعضاى دولت در کابینه رئیس جمهورى آمریکا 

را داده است، پى خواهد برد.
معاون رئیس  جمهورى آمریکا در این باره اعالم کرد: مردم آمریکا حق دارند تا از 

آنچه مى گذرد اطالع یابند.
مایک پنس ادامه داد: ما مطمئنیم که کمیته اطالعات کنگره به تمامى واقعیت ها 
درباره سوزان رایس پى خواهد برد. اتهامات رایس آنقدر جدى است که مجلس 

نمایندگان و سناى آمریکا به آن پى خواهند برد.
الزم به ذکر است، «واشنگتن پست» طى چند روز گذشته اعالم کرد که کاخ سفید 
مى گوید سوزان رایس مشاور  امنیت ملى باراك اوباما، پشت پرده افشاگرى هاى 

صورت گرفته در خصوص افراد وابسته به دولت جدید واشنگتن قرار دارد.
در حالى که هر از گاهى اسنادى مبنى بر دیدار یا مکالمه تلفنى نزدیکان «دونالد 
ترامپ» با مقامات دولت روسیه منتشر مى شــود، این بار خبرها حاکى است که 
رایس با استفاده از اختیارات زمان تصدى خود در کاخ سفید، دستور داده تا نام افراد 
وابســته به ترامپ که اطالعات آنها در دوربین ها یا سایر ابزارهاى الکترونیکى 

امنیتى، ثبت شده است؛ در اختیار شوراى امنیت ملى، وزارت دفاع و حتى وزارت 
اطالعات قرار بگیرد.

این در حالى است که به طور معمول نام افراد از این قبیل گزارش ها حذف مى شود 
مگر آنکه پاى مسائل امنیتى در میان باشد که به صالح کشور نباشد.

اگرچه رایس تاکنون به این خبر واکنشى نشان نداده است، زمزمه هایى شنیده 
مى شود مبنى بر اینکه حاال که وى این همه اطالعات دارد، شاید بتواند در جلسات 
استماع کمیته تحقیق سنا پیرامون دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهورى 

آمریکا و رابطه احتمالى تیم ترامپ با مسکو، روى شهادت وى حساب باز کرد.
این در حالى اســت که برخى جمهوریخواهان ســنا، از هم اکنون رایس را به 
جاسوسى از ترامپ و نزدیکانش متهم مى کنند. آنچه در این میان تا حدى به ضرر 
رایس تمام مى شود، این است که ماه گذشته در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه آیا 
تیم ترامپ در معرض رصد سرویس هاى امنیتى بوده است یا خیر، از کل ماجرا 

ابراز بى اطالعى کرده بود.
خبر دست داشتن رایس در افشاگرى علیه دولت جدید واشنگتن در حالى منتشر 
مى شود که ترامپ در پى اتهامات مطرح شــده علیه تبانى نزدیکان وى با دولت 
مسکو، گفته بود که پیش از هر چیز باید آنهایى که اطالعات محرمانه کاخ سفید را به 
بیرون درز مى دهند، شناسایى و تنبیه شوند. وى حتى یک بار اوباما را مسئول دامن 
زدن به اعتراضات مردمى علیه خود عنوان کرده بود. افشاگرى هایى که به رایس 
نسبت داده مى شود تاکنون یک قربانى از دولت ترامپ گرفته است. «مایکل فلین» 

مشاور امنیت ملى سابق ترامپ به اتهام ارتباط با روسیه از سمت خود استعفا کرد.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک سوم مردم 
فرانسه مى گویند با عقاید نامزد راستگرایان افراطى در 

انتخابات ریاست جمهورى موافق هستند.
نزدیک به یک سوم مردم فرانسه مى گویند با عقاید و 
باورهاى «مارین لوپن» نامزد راستگرایان افراطى در 
انتخابات ریاست جمهورى امســال این کشور موافق 
هستند اما باورهاى وى با اصول دموکراسى سازگارى 

ندارد.
مارین لوپن همچنان نامزد مورد پسند بسیارى از مردم 
فرانســه در دور نخســت انتخابات ریاست جمهورى 
این کشــور اســت. نتایج همه نظرســنجى هایى که 

تاکنون انجام شده است نشان مى دهد در دور نخست 
انتخابات، مارین لوپن بیشترین رأى را به دست خواهد 
آورد و «امانوئل ماکــرون» در جایگاه دوم قرار خواهد 

گرفت.
رهبر حزب جبهه ملى فرانسه از چند سال پیش تالش 
مى کند ســیاه نمایى از حزبش را کمتر کند و در همین 
راستا آن را براى مردم فرانســه بیشتر محبوب کند. بر 
اساس این گزارش، مارین لوپن از سال 2011 تاکنون 
تالش کرده است در چارچوب برنامه اى تحت عنوان 
عادى ســازى حزب گفتمــان جبهه ملى فرانســه را 

متحول سازد.

این امر باعث شــده است تا شمار بیشــترى از جوانان 
فرانسه حامى این حزب و نامزد آن در انتخابات ریاست 
جمهورى امسال فرانسه شوند. یک دختر جوان در این 
باره مى گوید چهره جبهه ملى فرانسه اکنون تغییر کرده 
است. به همین خاطر نسل جدیدى ازجوانان فرانسه که 
بیشتر میهن پرست هستند از اینکه اکنون جزئى از این 

حزب شده اند به خود مى بالند.
یک زن میانســال نیز در همین باره مــى گوید جبهه 
ملى فرانسه و نامزد آن در انتخابات ریاست جمهورى، 
فرانســه اى را مى خواهد که در گذشته بوده است. من 
نیز فرانسه اى را مى خواهم که در گذشته وجود داشته 

است. 
یک زن دیگر نیز مى گوید ما نژادپرست نیستیم اما به 
عنوان مثال همین مهاجرانى که هر روز دســته دسته 
وارد فرانسه مى شــوند براى ما مشکل ساز مى شوند. 
ما خودمان کار و مسکن نداریم آنگاه هر روز این تعداد 
مهاجر وارد کشور مى شود و شرایط زندگى را براى ما 
ســخت تر مى کنند. این روند باید متوقف شود و جبهه 
ملى فرانسه و نامزد آن قول داده اند در صورت پیروزى 

در این انتخابات این کار را انجام دهند. 
یک مرد جوان نیز مى گوید ماریــن لوپن نامزد مورد 
عالقه جوانان 18 تا 35 سال است. زیرا به محض آنکه 
جوانان، کانون خانوادگى را ترك مى کنند و با مشکالت 
زندگى مواجه مى شوند متوجه مى شوند که مارین لوپن 
بهترین راه کار را براى حل مشکالت آنها ارائه مى کند.
اما این راهبرد به نظر مى رســد هزینه آور باشد.حزب 
راستگراى افراطى فرانســه به همین خاطر جوانان را 

براى افزایش آراء خود هدف قرار داده است.
حزب جبهه ملى فرانســه که فعالیت هــاى خود را در 
اینترنت به همین منظور به شدت افزایش داده مدعى 
اســت که محبوب ترین حزب نزد جوانان است. نتایج 
نظر ســنجى ها نشــان مى دهد 25 درصد جوانان در 
رده سنى 18 تا 30 ســالگى در نظر دارند در این دور از 

انتخابات ریاست جمهورى به مارین لوپن رأى دهند.
«سباســتین شــنو» یکى از مســئوالن برگزار کننده 
همایش ها و گردهمایى سیاسى و تبلیغاتى مارین لوپن 
در این باره مى گوید جوانان نخســتین گروه جمعیتى 
در کشور هســتند که از سیاســت هایى که تاکنون در 
دولت هاى فرانســه به اجرا گذاشته شــده است متأثر 
شده اند. چون اینها هستند که همیشه با مشکل بیکارى 
مواجه اند،اینها هســتند که از نظر زندگى در شــرایط 

نامساعدى قرار دارند. 

عضو پارلمان    خبرگزارى صدا و سیما |
اروپا گفت اتحادیه اروپا ماننــد یک «مافیا» رفتار 

مى کند.
«نایجل فاراژ» رهبر سابق حزب استقالل انگلیس 
و عضو پارلمان اروپا در نشســت ایــن پارلمان در 
مورد خــروج انگلیس از اتحادیه اروپــا (برگزیت) 
گفت اتحادیــه اروپا ماننــد یک «مافیــا» رفتار 

مى کند.
فاراژ در حالى که برآشــفته بود گفت: «خدا را شکر 
که ما در حال ترك اتحادیه اروپا هستیم. شما مثل 
یک مافیا عمل مى کنید؛ شما فکر مى کنید که ما 
گروگان هستیم؛ ما گروگان نیستیم و آزاد هستیم 

که برویم. ما آزاد هستیم که خارج شویم.»
فاراژ که با اعتراض نمایندگان پارلمان ســخنانش 
قطع شــد در ادامــه افــزود: «آقــاى رئیس من 
مى دانــم که حساســیت هــاى ملــى، در حال 
تغییر گانگسترهاســت. خب، با مــا اینگونه رفتار 
مى شــود. حتى به ما باج داده مى شود. چیزى که 
درك آن براى همه شــما دشوار اســت این است 
که در خارج از اتحادیه اروپــا، منفعت بزرگ ترى 
وجــود دارد. 85 درصد اقتصاد جهــان در خارج از 
اتحادیه اروپا قرار دارد. اگر بخواهید توافق نکنید، 
اگر بخواهیــد از پاى میز مذاکره بلند شــوید، این 
ما نیســتیم که آســیب مى بینیم،مى دانید که ما 

مجبور نیســتیم خودروهاى آلمانى بخریم، مجبور 
نیستیم که شــکالت بلژیکى بخوریم، کشورهاى 
زیادى هســتند که ایــن نــوع کاالهــا را به ما 
مى دهند. بازگشت به ســوى تعرفه باعث به خطر 
افتادن شــغل صدها هــزار نفــر در اتحادیه اروپا 
مى شود و آنچه شــما مى گویید این است که شما 
مــى خواهید منافــع اتحادیــه اروپا را بــر منافع 
شهروندان و شــرکت هاى خود ترجیح دهید. اگر 
این مسیر را ادامه دهید، این فقط انگلیس نیست که 
بند 50 (معاهده لیسبون) را اجرایى خواهد کرد بلکه 
بسیارى از کشــورهاى دیگر نیز این کار را خواهند 

کرد.»

همراهى مردم فرانسه 
با عقاید نامزد راستگرایان افراطى   

صداى کره شمالى خاموش نمى شود  

اتهام به مشاور امنیت ملى باراك اوباما

اتحادیه اروپا 
مانند یک مافیا 
عمل مى کند 

پاکسازى قومى در میانمار وجود ندارد!

                                                              دولت ترکیه                      
                                                                 ایمیل هاى شهروندانش را هک مى کند   

انتقاد آلمان از گسترش پوپولیسم دراروپا

که ما در حال ترك اتحادیه اروپا هستیم. شما مثل
م یک مافیا عمل مى کنید؛ شما فکر مى کنید که
گروگان هستیم؛ ما گروگان نیستیم و آزاد هستیم
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چهل تکه

  آفتاب| زن آمریکایى که براى اطالع از اســرار زندگى 
خصوصى همسر سابقش سعى داشت از طریق دودکش شومینه 
وارد خانه شود، در بین راه گرفتار شد و تا شب همانجا ماند. شوهر 
سابق این زن پس از بازگشت به خانه، صداى عجیب ناله زنى را 
شنید و به جســتجو پرداخت اما در کمال ناباورى فهمید صداى 
همسر سابقش از داخل دودکش مى آید.او بالفاصله با آتش نشانى 
تماس گرفت و درخواست کمک کرد. امدادگران پس ازحضور 
در خانه مورد نظر و براى نجات زن نگونبخت مجبور به تخریب 
دودکش شدند. این زن که به شــدت دچار کوفتگى و جراحات 
شــده بود، پس از نجات و انتقال به بیمارستان، مدعى شد فقط 
براى کنجکاوى وارد خانه شوهر سابقش شــده بود که گرفتار 

این ماجرا شد.

اخیراً در فضاى مجازى    باشگاه خبرنگاران جوان |
ویدئویى به اشتراك گذاشــته شده اســت که در آن پسرى با 

خاصیت جغد را به نمایش مى گذارد.
این ویدئو که در فضاى مجازى به اشتراك گذاشته شده است، 
نشان مى دهد که پســر بچه جلوى مبلى ایستاده است و کمى 
گردن خود را گرم مى کند اما وقتى از دست خود استفاده مى کند، 
گردن خودش را 180 درجه مى چرخاند و به دوربین نگاه مى کند 
که این توانایى در افراد فقط در فیلم هاى ترسناك تخیلى دیده 

شده است.
گفتنى اســت؛ ویدئو به همراه یک نوشــته به زبان اسپانیایى 
به اشتراك گذاشته شده  است ولى مشــخص نیست جایى که 

فیلمبردارى شده اسپانیاست یا خیر.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک جوان برزیلى که پس 
از درگیرى با یک باند تبهکار گردنش نیمه بریده بود، حدود 400 

متر پیاده راه رفت تا توانست خود را به منطقه اى امن برساند.
این جوان 18 ســاله که «پابلو پاتریک دى ســوزا» نــام دارد، 
ســر نیمه بریده خود را بــه گونــه اى گرفته که از جــا در نرود 
و در این مســیر پیاده آمده که به این شــکل، خــود را از مرگ

 برهاند. 
نیروهاى امدادى، پابلو را در حالى یافتند که در کنار جاده شــهر 
«پونته دى فیجیا» نشسته و بافت داخلى گردنش کامًال آشکار بود. 
وى گفت که ساعت 8 شب سه راهزن، کفش و تلفن همراهش را 
ربودند و با چاقو به گردنش ضرباتى وارد کرده و او را همان جا رها 

کردند تا بمیرد. 

شنیدن  صداى همسر سابق  
از داخل دودکش

جوانى با سر بریده پسرى با توانایى جغد
پیاده راه رفت!  030201

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از کشف یک محموله 
گوشــی تلفن همراه قاچاق به ارزش ده میلیارد ریال و 

توقیف دو دستگاه سواري سمند و پژو 405 خبر داد. 
ســرهنگ رضا عرب عامري در گفتگو با پایگاه خبري 
پلیس بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان لنجان 
حین گشتزنی و کنترل تردد خودروها در محور اصفهان-
شهرکرد  به یک دستگاه سواري پژو 405 و یک دستگاه 

سواري سمند مشکوك شده و آنها را متوقف کردند.
وي ادامه داد: در بازرسی از این دو خودرو یکهزار و 184 

دستگاه گوشی تلفن همراه خارجی فاقد مدارك مثبته 
گمرکی کشف شد.

این مقام انتظامی بیان داشــت: ارزش محموله کشف 
شده توسط کارشناسان مربوطه ده میلیارد ریال اعالم 

شده است.
سرهنگ عرب عامري با اشاره به اینکه رانندگان هر دو 
خودرو در تاریکی شب فرار کردند، افزود: هر دو راننده 
شناسایی شــدند و تالش براى دســتگیرى آنها ادامه

 دارد.

فرمانده انتظامی شهرســتان ســمیرم از کشــف یک 
محموله کفــش خارجی بــه ارزش 73 میلیون ریال و 

دستگیري یک قاچاقچی خبر داد. 
 سرهنگ غالمرضا براتی در گفتگو با پایگاه خبري پلیس 
اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان سمیرم حین 
گشتزنی و کنترل خودروهاي عبوري از این شهرستان 
به یک دستگاه سواري پژو مشکوك شده و آن را متوقف 

کردند. 
وي ادامه داد: در بازرسی از این خودرو 612 جفت کفش 

خارجی فاقد مدارك مثبته گمرکی کشف شد. 
این مقام انتظامی بیان داشت: ارزش کفش هاي کشف 
شده توسط کارشناسان مربوطه 73 میلیون و 560 هزار 

ریال اعالم شده است . 
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم در پایان با اشاره به 
دستگیري راننده خودرو در این زمینه خاطر نشان کرد: 
نیروي انتظامی برخورد با قاچاقچیان کاال و مفســدان 
اقتصادي جامعه را در اولویت کاري خود قرار داده و اجازه 

جوالن به آنها نخواهد داد.

 ایلنا| صبح روز چهارشــنبه هفته گذشته، کارگر 
جوان31 ساله یک کارخانه تولید کفپوش و عایق خودرو 
در هنگام کار با دستگاه میکسر، ناگهان به داخل دستگاه 

کشیده شد و جان خود را از دست داد.
از قرار معلــوم، این فرد به دلیل شــدت جراحات در دم 
جان خود را از دســت داد؛ مأموران آتش نشانى ابتدا دو 
پاى وى را از دستگاه رهاسازى و پس از حضور بازپرس 
ویژه قتل به جداســازى قســمت هاى دیگر بدن وى 

اقدام کردند.
این حادثه در شهرك صنعتى توس رخ داده  است.

  ایسنا| فرمانــده انتظامــى شهرســتان 
مهران گفــت: جوانى حدوداً 24 ســاله ســاعت 
15 روز چهارشــنبه به دست پســرعمویش جان

 باخت.
ســرهنگ امیرعباس شــهبازى، اظهار داشت: با 
اطالع پلیس مهران از وقوع یک فقره تیراندازى و 
مرگ جوانى 24 ساله در شهرك اسالمیه  مهران، 
بالفاصله اکیپ هاى ویژه پلیــس در محل حاضر 
شده و اقدامات اولیه خود را آغاز کردند، بررسى هاى 
اولیه پلیس حاکى از آن بود که فرد مقتول توســط 
پســرعمویش و به علت اصابت تیر اســلحه برنو 

جان باخته است.
سرهنگ شهبازى خاطرنشان کرد: مأموران پلیس 
آگاهى و امنیت عمومى مهران بالفاصله اقدامات 
خود را براى دستگیرى ضارب آغاز و دقایقى بعد اورا 

دستگیر کردند.
فرمانــده انتظامى شهرســتان مهران با اشــاره 
به کشــف اســلحه به کار رفتــه در ایــن حادثه 
گفت: موضــوع این قتــل و علــت و انگیزه آن 
تحت بررســى بیشــتر پلیس و دســتگاه قضائ ى

 قرار دارد.

 فرمانده انتظامى مریوان از سرقت یک بانک در این 
شهرســتان خبر داد و گفت که سارق مسلح دستگیر 

شده است.
به گزارش فارس،سرهنگ ســلمان حید رى ضمن 
تأیید خبر سرقت در یکى از بانک هاى مریوان توسط 
سارق مسلح، عنوان کرد: این سارق روز چهارشنبه 16 
فروردین با یک قبضه چاقو و اســلحه کمرى رئیس 
بانک را تهدید کرده بود که بعد از ســرقت 15 میلیون 

تومان پول نقد از محل متوارى شد.
وى افزود: پلیس در کمتر از هفت دقیقه در محل حاضر 
شد و با بررسى هاى تخصصى، سرنخ هایى از سارق به 
دست آمد که در زمان کوتاهى و با هوشیارى نیروهاى 

انتظامى سارق در داخل شهر دستگیر شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان مریوان در ادامه اظهار 
داشــت: تعدادى از بانک ها و طالفروشى ها با وجود 
جلســات متعدد با آنها، هشــدارهاى پلیسى را جدى 
نمى گیرند که متأسفانه شاهد چنین اتفاقاتى خواهیم 

بود.
ســرهنگ حیدرى خاطرنشــان کرد: این ســارق با 
هوشیارى نیروهاى انتظامى مریوان دستگیر شده و 

هم اکنون تحت نظر پلیس است.

کشف محموله 10 میلیارد ریالی گوشی قاچاق 
در لنجان

کفش هاي قاچاق به مقصد نرسید

مرگ کارگر جوان  در 
دستگاه میکسر

قتل جوان 24 ساله
 در مهران

  میزان| پسر 30 ســاله که با کرایه خودروهاى 
مدل باال با زنان و دختران طرح دوستى و ازدواج ریخته 
و از آنها اخاذى و ســرقت مى کرد، با شــکایت 15 زن 

سرانجام شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش میزان، 26 دى ماه ســال گذشته زن جوانى  
با مراجعه به کالنتــرى 126 تهرانپــارس به مأمورین 
اعالم داشت که توسط شخصى به نام «وحید . م» مورد 

زورگیرى قرار گرفته است. 
با تشــکیل پرونده مقدماتى با موضوع «زورگیرى» و 
به دستور دادیار شعبه هفتم دادســراى ناحیه 4 تهران، 
پرونده در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت. 
خانم جوان پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهى در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «چندى پیش با خودروى 
شخصى خود در محدوده شمال تهران در حال تردد بودم 
که یک دســتگاه خودروى بى ام و به من نزدیک شد و 
راننده جوان آن به بنده پیشنهاد دوستى داد. در چندین 
جلسه مالقات اولیه، وحید با انواع خودروهاى مدل باال و 
گرانقیمت از قبیل  بى ام و و بنز و... به محل قرار مى آمد 
و خودش را نمایشگاهدار خودرو در منطقه غرب تهران 
معرفى کرد. در مدت زمان کوتاهى، وحید به من پیشنهاد 
ازدواج داد و به این شیوه و شگرد اعتمادم بیش از پیش به 

او افزایش پیدا کرد.»
شاکى پرونده در خصوص نحوه زورگیرى مبلغ ده میلیون 
تومان توسط وحید به کارآگاهان گفت: «امروز(26دى 
ماه سال گذشته) قصد فروش خودرو را داشتم که وحید 
نیز مرا را به قصد تعویض پــالك همراهى مى کرد. در 
مسیر حرکت به ســمت مرکز تعویض پالك در منطقه 
تهرانپارس بودیم که وحید از من درخواست چند میلیون 
تومان پول کرد که با مخالفت من مواجه شد. ناگهان وحید 
با توسل به زور و استفاده از چاقو و تهدید به اسیدپاشى، 
عابربانک مرا ســرقت و در مدت زمان کوتاهى مبلغ ده 

میلیون تومان پول داخل حسابم را برداشت کرد.» 
با توجه به شیوه و شگرد نحوه سرقت، کارآگاهان اطمینان 

پیدا کردند که متهم پرونده به احتمال بســیار زیادى از 
مجرمان سابقه دارى است که با طرح و برنامه قبلى و با 
استفاده از خودروهاى گرانقیمت کرایه اى اعتماد مالباخته 
را جلب و نهایتًا سرقت خود را انجام داده است. لذا چهره 
نگارى از مالباخته و بررسى ســوابق مجرمان سابقه دار 
در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت و متهم سابقه دار 
به نام وحید 30 ساله با 9 فقره سابقه دستگیرى و زندان 
به اتهام ارتکاب جرائم مختلف زورگیرى، کالهبردارى و 

موادمخدر مورد شناسایى قرار گرفت. 

کارآگاهان در بررسى سوابق متهم اطالع پیدا کردند که 
این متهم چندى پیش از زندان به مرخصى اعزام شده و 

از آن زمان تاکنون متوارى است. 
با توجه به اطالعات به دســت آمده از وحید، ســوابق 
وى در ارتــکاب جرائم مرتبط با کالهبــردارى از زنان 
جوان در پوشــش افراد ثروتمند، بررســى پرونده هاى 
مشــابه در پایگاه هاى مختلف پلیــس آگاهى و دیگر 
اقدامــات پلیســى، کارآگاهــان موفق به شناســایى 
تعداد دیگرى از زنان جوانى شــدند کــه وحید با طرح 

دوســتى و عمدتًا با بهانــه ازدواج، ابتدا اعتمــاد آنها را 
جلب و پس از گذشــت مدت کوتاهى به شــیوه هاى 
مختلف اقدام به ســرقت و یــا کالهبــردارى از آنها 

کرده بود. 
یکى از شــکات در خصوص نحوه سرقت وجوه نقدش 
توســط متهم به کارآگاهان عنوان داشت: «به پیشنهاد 
و اصرار وحید تصمیم به تعویض خودروى شخصى خود 
گرفتم؛ روز ســرقت و در حالى که پول حاصل از فروش 
خودروى شخصى ام را همراه داشتم، وحید به دنبالم آمد 

تا مرا به نمایشگاه خودش در غرب تهران برده و خودروى 
مدل باالیى را برایم قولنامه کند. در غرب تهران، مقابل 
یک نمایشگاه خودرو توقف کردیم. وحید از من خواهش 
کرد تا از خودرو پیاده شده و با طرح این ادعا که نمایشگاه 
فروش اتومبیل متعلق به اوست از من دعوت کرد داخل 
نمایشگاه شوم تا او نیز پس از پارك ماشین به من ملحق 
شود. در لحظه آخر، به پیشنهاد وحید بسته حاوى پول را 
داخل ماشین گذاشتم تا وحید آن را با خودش بیاورد. هنوز 
به در ورودى نمایشگاه نرسیده بودم که ناگهان وحید با 
ماشین از محل دور شــد و دیگر خبرى از او نشد. داخل 
نمایشــگاه شــدم و در آنجا با صاحب واقعى نمایشگاه 
روبه رو شدم؛ پس از چندین تماس ناموفق، تلفن همراه 
وحید خاموش شد و آن زمان بود که متوجه نیت واقعى 

او شدم.» 
با انجام اقدامات پلیســى، نهایتًا محل تــردد وحید در 
منطقــه یافــت آبــاد شناســایى و در یــک عملیات 
ضربتى دســتگیر شــد. در زمــان دســتگیرى، وحید 
با ایجاد درگیرى و اســتفاده از سالح ســرد قصد فرار 
داشــت که طى درگیرى، یکى از کارآگاهــان از ناحیه 
دست به شدت مجروح شــد اما نهایتًا مهار، دستگیر و 
به پایگاه چهارم پلیــس آگاهى تهران بــزرگ منتقل 

شد. 
متهم که به مصرف مواد مخدر صنعتى از نوع شیشه اعتیاد 
دارد، در همان تحقیقات اولیــه و در مواجهه حضورى با 
تعدادى از شکات دعوت شــده به پایگاه چهارم پلیس 
آگاهى صراحتًا به طرح دوســتى و سرقت از تمامى آنها 

اعتراف کرد. 
ســرهنگ کارآگاه فخرالدین افراســیابى رئیس پایگاه 
چهارم پلیــس آگاهى تهران بزرگ، بــا اعالم این خبر 
گفت: «با توجه به اعترافات متهم، تاکنون بیش از 15 نفر 
از شکات پرونده که متهم پرونده به شیوه هاى مختلف 
اقدام به زورگیرى، کالهبــردارى و اخاذى از آنها کرده، 
شناسایى و به پایگاه چهارم پلیس آگاهى تهران دعوت 

شدند.» 

اجاره بنز و بى ام و براى فریب زنان و دختران!

سرقت مسلحانه از 
یک بانک در مریوان

رئیس پلیس آگاهى اصفهان از شناســایى وانهدام 
باند هشت نفره سارقان حرفه اى منازل و کشف 40 

میلیارد ریال اموال مسروقه خبر داد.
به گزارش میزان، ســرهنگ ســتار خسروى اظهار 
داشت: در پى شکایت یکى از شــهروندان مبنى بر 
سرقت از منزل وى در جنوب شهر اصفهان، بررسى 
موضوع در دســتور کار کارآگاهــان پلیس آگاهى 

اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را دراین زمینه 
آغاز و با انجام یکسرى اقدامات تخصصى، سه سارق 

حرفه اى را شناسایى کردند.
این مقام انتظامى اظهار داشــت: این سه سارق در 
بازجویى هاى به عمــل آمده به ســرقت از منازل 
شــهروندان با همدستى پنج ســارق دیگر اعتراف 

کردند.
سرهنگ خسروى با اشاره به اینکه 9 کیلوگرم نقره 
و یک کیلوگرم طالى مسروقه از مخفیگاه سارقان 
کشف شد، افزود: در مجموع اموال کشف شده بالغ بر 

40میلیارد ریال برآورد شده است.

عالقه مرد جوان به سگ خانگى اش آنقدر زیاد بود که در 
نهایت زندگى مشترك با همسرش را به آخر خط رساند. 
او به درخواســت همســرش براى طالق راهى دادگاه 

خانواده شد تا به پرسش هاى قاضى پاسخ دهد.
به گزارش میزان، در جلســه رسیدگى به پرونده طالق 
این زوج، زن جوان درباره زندگى اش به قاضى گفت: «دو 
سال است که ازدواج کرده ام ولى در این دو سال یک روز 
خوش هم در کنار شوهرم نداشتم. همیشه باید از دستش 
حرص مى خوردم و عصبانى مى شدم. این مرد کارهایى 
مى کند که دیگر تحملش برایم غیرممکن شده است. او 

یک سگ خانگى دارد که تمام زندگى اش را معطوف به 
آن کرده است. حاضر است از تمام دنیا بگذرد ولى به این 
سگ محبت کند. روز و شب به او فکر مى کند.کافى است 
احساس کند بیمار شده، آن وقت دیگران برایش اهمیتى 
ندارند و فقط به این فکر مى کند که آن سگ چطور خوب 
خواهد شد. «حسین» حتى به من هم اهمیت نمى دهد. 
خجالت مى کشــم بگویم اما او وقتى پاى ســگش در 
میان باشــد، دیگر به حرف هاى من اهمیتى نمى دهد. 
بارها از او خواستم به پارك یا سینما برویم ولى همیشه 
بى حوصلگى و مشغله کارى را بهانه کرده است اما روزى 

چند ساعت سگش را براى تفریح به پارك مى برد. هرجا 
بخواهیم برویم باید با سگش برویم. در ماه کلى برایش 
هزینه مى کند و با این کارهایش زندگى را برایم سخت 
کرده است. براى همین از دست کارهایش خسته شدم و 

تصمیم به جدایى دارم.»
در ادامــه، شــوهر این زن بــه قاضى گفــت: «آقاى 
قاضــى، همســرم از همــان روز اول آشــنایى مان 
مى دانســت که من یک ســگ دارم و عالقــه ام به او 
زیاد اســت. او همیشــه مى دید که چقدر به این سگ 
اهمیــت مى دهم. او بــا آگاهى از این موضــوع با من 

ازدواج کرد. ولى حــاال مرتب بهانه گیــرى مى کند و 
زندگى را برایمــان به جهنم تبدیل کرده اســت. مثل 
بچه ها به یک ســگ حســودى مى کند. وقتى سگم 
را به پارك مى بــرم، دعوا به راه مى انــدازد که چرا آن 
را به پارك مى بــرى اما مرا نمى برى. دیگر از دســت 
غر زدن هایش خسته شده ام و من هم تصمیم به جدایى

 دارم.» 
در پایــان، قاضــى دلیل آنها بــراى جدایــى را کافى 
ندانســت و این زوج را به مشــاوره خانــواده معرفى

 کرد.

تعطیلى مهدکودکى که 
ترقوه کودك 3 ساله 

در آن شکست

درخواست طالق 
بخاطر عالقه به سگ

دستگیرى سارقان
  40 میلیارد ریالی 

اموال خانه اصفهانى ها

  ایسنا| پیرو انتشــار گــزارش ایســنا در 
اسفندماه ســال 95 مبنى بر آنکه کودکى سه ساله  
بر اثر رفتار خشن مربى مهدکودك دچار شکستگى 
استخوان ترقوه شد، بهزیستى استان تهران دیروز 

از تعطیلى این مهد متخلف خبرداد.
احمد خاکى با اشاره به برگزارى جلسه کمیسیون 
نظارت بر مراکز غیر دولتى بهزیستى استان تهران، 
گفت: در جلسه اضطرارى این کمیسیون موضوع 
بدرفتارى با کودك سه ســاله در یکى از مهدهاى 
کودك شهر تهران در دستور کار قرار گرفت که پس 
از بحث و بررسى کارشناسى و مشاهده مستندات 
مربوطه، این کمیسیون با توجه به شکایت صورت 
گرفته از مهد نزد مراجــع قضائى و تا صدور رأى و 
تصمیم گیرى نهایى، رأى به تعطیلى موقت این مهد 

کودك متخلف داد.
وى با بیان اینکه این مهد کودك به طور غیر قانونى 
از مربى کارآموز اســتفاده کرده اســت، افزود: در 
بررسى هاى اولیه در زمان وقوع این اتفاق مشخص 
شد که مهد به صورت غیر قانونى از مربى کارآموز 
استفاده کرده است که در همان زمان اقدام به اخراج 

این فرد از آن محل کرده است.
معاون امور اجتماعى بهزیستى استان تهران تصریح 
کرد: با توجه به تخلف صورت گرفته و عدم نظارت 
دقیق مسئول فنى این مهد کودك بر امور این مهد، 
همچنین کمیســیون نظارت بر مراکز غیر دولتى، 
نسبت به ابطال پروانه مسئول فنى این مرکز صدور 

رأى کرد. 
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ابالغ
آگهى ابالغ نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خوانده جهت تبادل لوایح؛ 1- سید مهدى پشتى 
وان 2- حمید آهوى 3- کیوان گیتى نژاد 4- محمدرضا الماســیان 5- ســیف ا... شیخ محمدى 6- فرشیده 
خلیلى 7- ابوالقاســم عرفانیان 8- امیرحســین خیاط زاده 9- خشــایار مهرانى 10- ســعید یزدخواستى، 
شرکت در حال تصفیه راه گســتران الریز با وکالت آقایان امیر آقایى و احمد حضرت دادخواستى به خواسته 
تجدیدنظر خواهــى از دادنامه صادره به شــماره 9509973759201325 در پرونده کالســه 931184 این 
دادگاه بطرفیت شــما تقدیم که به شــماره 40-951 ثبت گردیده اســت باتوجه به مجهــول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده به درخواســت خواهان وبه دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى 
مراتب یک نوبت در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به تجدیدنظرخوانده فــوق الذکر ابالغ مى 
شــود ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهى جهت دریافت دادخواســت تجدیدنظر و ضمائم آن به دفتر 
شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شــاهین شــهر مراجعه تا چنانچه پاسخى نســبت به تجدیدنظرخواهى 
تجدیدنظر خواه در خصوص دادنامه فوق الذکر داشــته باشــند ظرف موعد مقرر بــه دادگاه ارائه نمایند واال 
وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 2088 شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شاهین شهر و 

میمه/12/1002
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509973760202490 شماره پرونده ها: 9409983761900327 و 9509983760200443 
شماره بایگانى شعبه: 951416 و 951632 شکات، خواهان ها: 1- آقاى مسعود هادیان جزى فرزند سیدحسن 
2- آقاى عباس متقى زاده جزى فرزند اصغر با وکالت آقاى علیرضا حاجیان فرزند احمدرضا به نشانى: اصفهان 
خ وحید نبش خ حسین آباد مجتمع تجارى ادارى عسگرى طبقه سوم واحد 9، متهم، خوانده: آقاى احمدرضا 
شیخانى شمس ابادى فرزند فضل اله به نشــانى: اصفهان- اتوبان چمران- بعد از آل محمد- کارواش نصف 
جهان مجهول المکان، اتهام ها : 1- انتقال مال غیر 2- تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب 
از امتیازات، خواسته: مطالبه ضرر و زیان ناشى از جرم. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى احمدرضا شیخانى 
فرزند فضل اله دایر بر معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت آقایان عباس متقى زاده و مسعود هادیان فرزند 
سیدحسین با وکالت آقاى حاجیان مختصراً به شرح که شــاکى اظهار داشته است متهم به موجب مبایعه نامه 
عادى مورخ 1393/3/1 قطعه زمین به پالك ثبتى 406/12284 بخش 16 ثبت اصفهان واقع در شاهین شهر را 
به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ریال به ایشان فروخته و کل ثمن معامله را در مورخ 1393/3/3 به 
موجب یک فقره چک به شماره 1000/120078 دریافت نمود پس از مدتى مشخص مى گردد زمین موصوف 
به موجب قرار تأمین خواسته صادره از شــعبه 24 دادگاه حقوقى اصفهان در پرونده کالسه شماره 940226 
در قبال مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال بدهى متهم شخصى بنام محمود امیدى توقیف گردیده که به 
عنوان ثالث و در پرونده حقوقى شده و لکن دعوى ایشان در این خصوص مردود اعالم گردیده و رأى قطعى 
صادر گردیده که توجهًا به محتویات پرونده و مالحظه تاریخ هاى موجود در پرونده در خصوص انعقاد قرارداد 
صورى و تأمین خواسته موضوع پرونده شــعبه 24 حقوقى اصفهان و به وى داده و به فرض پذیرش صورى 
بودن معامله موضوع پرونده مستنداً به ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت یک مالى متهم را به تحمل دو 
سال حبس تعزیرى محکوم مى نماید و در خصوص درخواست آقایان مسعود هادیان جزى و عباس متقى زاده 
به طرفیت آقاى احمدرضا شیخان شمس آبادى به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشى از جرم توجهًا به استرداد 
درخواست در جلسه اول رسیدگى مســتنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر 
و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه 
و ســپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. 
م الف: 2140 فتحى فرد دادرس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شــهر و میمه (102 جزایى سابق) 

12/1066/
حصر وراثت

روزبه کیاوى زاده به شناســنامه شماره 2068 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 775/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فرهین کیاوى زاده به 
شناسنامه شماره 1793 در تاریخ 94/10/3 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- روزبه کیاوى 
زاده فرزند حسن شماره شناسنامه 2068 نسبت با متوفى (پدر) 2- سکینه بیگم موسوى دهاقانى فرزند خلیل 
شماره شناسنامه 396 نسبت با متوفى (مادر) 3- روح اله رفیعیان بروجنى فرزند حجت اله شماره شناسنامه 1436 
نسبت با متوفى (همسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2132 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1068
حصر وراثت

ندا حسینى نژاد به شناسنامه شماره 675 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 776/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباس حسینى نژاد به شناسنامه 
شماره 1165 در تاریخ 95/11/7 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- ندا حسینى نژاد فرزند 
عباس شماره شناسنامه 675 نسبت با متوفى (فرزند) 2- نریمان حسینى نژاد فرزند عباس شماره شناسنامه 75 
نسبت با متوفى (فرزند) 3- عاطفه حسینى نژاد فرزند عباس شماره شناسنامه 2938 نسبت با متوفى (فرزند) 
4- مریم حسینى نژاد فرزند عباس شماره شناسنامه 519 نســبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 

2139 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1069
ابالغ راي

شماره پرونده: 859/91 ش 5 ح شماره دادنامه: 33-92/1/26 خواهان: على حاج حیدرى فرزند عباسعلى به 
نشانى: اصفهان- شهرك صنعتى محمودآباد- خ 18 سنگبرى کاوه، خوانده: پرویز جعفریان فرزند میرزا جعفر به 
نشانى: شاهین شهر – حاجى آباد- خ والیت فرعى شهید ناصر نظرى پالك 19 منزل مهدى ابدالیان، موضوع: 
مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال به اســتناد 2 فقره چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. گردشکار: باتوجه به 
دادخواست تقدیمى خواهان به طرفیت خوانده و پس از انجام مراحل قانونى و بررسى اوراق و محتویات پرونده 
و استماع اظهارات طرفین شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف ضمن اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست على حاج حیدرى به طرفیت پرویز جعفریان 
به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال به استناد 2 فقره چک به شماره 870831-121158-43744315 
عهده بانک ملت/ صادرات از حساب جارى شماره 0102801855003/1543915348 گواهى عدم پرداخت 
بانک محال علیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نظر باینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه 
خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن و استحضار از جریان 
دادرسى در جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى 
بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه 
خواسته ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرســى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 
قانون تجارت راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال صادر مى نماید. و مستنداً به تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحد استفســاریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است 
و مبلغ سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخوهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 2135 قلى زاده قاضى شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1070
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/95/4147/26- 95/12/23 آقاي غالمرضا اکبرى باغ بادرانى فرزند رحیم باســتناد یکبرگ 
استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است ســند مالکیت خود به شماره 
445429  را که به میزان – از ششــدانگ به شــماره پالك ثبتــى301/48909 واقــع در بخش 16 حوزه 
ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که  در صفحــه 547 دفتر 494  ذیل ثبــت 107624 بنــام خدیجه میرزائى 
فرزند غالمحسن ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند قطعى 73820 مورخ 86/6/22 دفترخانه 
104 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشــده  و به موجب سند شماره 73822 
مورخ 86/6/22 در رهن بانک مسکن قرار داشته و نحوه گم شــدن اعالم شده، چون درخواست صدور سند 
المثنی گردیده، طبق تبصــره یک اصالحی مــاده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گــردد که هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز اعتراض خود 
را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند مرقوم 
صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. م الف: 2145 صیادى صومعــه رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شاهین شهر/12/1071
حصر وراثت

شــاهین صفایى به شناسنامه شماره 1581 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 760/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشــته است که شادروان پروین حلیمى به 
شناسنامه شماره 74438 در تاریخ 95/9/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شاهین 
صفایى فرزند منصور شماره شناسنامه 1581 نسبت با متوفى (پســر) 2- علیرضا خسروى نژاد تهرانى فرزند 
على اصغر شماره شناسنامه 443 نســبت با متوفى (پســر) 3- فریبا صفایى فرزند منصور شماره شناسنامه 
3876 نسبت با متوفى (دختر) 4- فرناز صفایى فرزند منصور شــماره شناسنامه 569 نسبت با متوفى (دختر) 
5- شــعله صفایى فرزند منصور شماره شناســنامه 1580 نســبت با متوفى (دختر). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 2141 شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/1072
ابالغ راي

شــماره پرونده: 700/95 شــماره دادنامه: 875-95/12/22 تاریخ: 95/12/18  خواهان: آقاى فرهاد بهارى 
به نشانى: شاهین شهر میدان معلم نیم فرعى یک غربى پ 240 همکف خوانده: آقاى عبدالحسین صوفى و 
خانم نسترن امیرابوالفتحى (مجهول المکان) موضوع: الزام به فک پالك به انضمام هزینه دادرسى. گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر 
حوزه هشتم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه 
مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: درخصوص 
دادخواست آقاى فرهاد بهارى به طرفیت آقاى عبدالحسین صوفى و خانم نسترن امیرابوالفتحى به خواسته الزام 
خوانده به فک پالك خودروى پژو 206 مدل 89 به شماره شهربانى 985/24ط67 به انضمام هزینه دادرسى 
بدین شرح که خواهان خودور مذکور را به خوانده فروخته است و با عنایت به – خوانده نسبت به فک پالك امتناع 
نموده و با پالك خودرو متعلق به خواهان در تردد است. نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در 
شورا حاضر نگردیده و مستندات ارائه شده و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخه 95/9/25 بر اشتغال 
خوانده بر عدم انجام تعهد بر فک پالك خودروى پژو 206 به شماره 985/24ط67 متعلق به خواهان داللت 
دارد. شورا با عنایت به اظهارات خواهان و بررسى پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 
198 آیین دادرسى مدنى و ماده 219، 220، 221 قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به فک پالك به شماره 
انتظامى ایران985/24ط67 صادر مى نماید. و به اســتناد مواد 519، 520 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت صد و چهل هزار ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى نماید. 
حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2138 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1073
حصر وراثت

فضل اله کیانى به شناســنامه شماره 2421 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شــماره 769/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان مهین کیانى به 
شناسنامه شــماره 361 در تاریخ 94/12/2 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- عبداله 
کیانى فرزند نصراله شماره شناسنامه 3727 نســبت با متوفى (برادر) 2- فضل اله کیانى فرزند نصراله شماره 
شناسنامه 241 نسبت با متوفى (برادر) 3- سیامک کیانى فرزند نصراله شماره شناسنامه 562 نسبت با متوفى 
(برادر) 4- ساسان کیانى فرزند نصراله شماره شناسنامه 361 نسبت با متوفى (برادر). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 2137 شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/1074
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/347019- 1395/12/24 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت دودانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 1618 فرعى از چهار  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا که ذیل ثبت 62887 
در صفحه 489 دفتر امالك جلد 384 به نام گالبتون تقى زاده ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، سپس به 

موجب سند انتقال شماره: 1271521- 88/12/22 به فرحناز سبحانى فرد انتقال گردیده اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711266161-21/12/95 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شماره: 91538-21/12/95 به گواهى دفترخانه 4 شهرضا رسیده است مدعى است که 
سندمالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 773  اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان شهرضا/12/1075
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/347022- 1395/12/24 نظر به اینکه ســند مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 1618 فرعى از چهار  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا که ذیل ثبت 62888 
در صفحه 492 دفتر امالك جلد 384 به نام پروانه کهن ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب 
سند انتقال شماره: 111368- 84/6/19 دفتر چهار شهرضا به شهباز غالمى انتقال گردیده اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711266161- 21/12/95  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 91538- 12/12/95  به گواهى دفترخانه 4 شهرضا رسیده است مدعى است 
که سندمالکیت آن به علت جابجایى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 774  اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان شهرضا/12/1076
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/347021- 1395/12/24 نظر به اینکه ســند مالکیت تمامت ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره 1618 فرعى از چهار اصلى واقع در بخش یک ثبتى شــهرضا که ذیل ثبت 56417 در صفحه 
یک دفتر امالك جلد 349 به نام اکبر فردافشــارى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب سند: 
72634-81/8/16 دفتر 2 شهرضا تمامیت 2/5 دانگ به گالبتون تقى زاده و به موجب سند 97315- 81/10/2 
مقدار 2 دانگ به پروانه کهن و همچنین بموجب سند انتقال شــماره 11368- 84/6/19 دفتر چهار شهرضا 
تمامت یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالك فوق به شهباز غالمى انتقال گردیده اینک نامبرده اخیر با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711266161-21/12/95 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شماره: 91538-21/12/95 به گواهى دفترخانه 4 شهرضا رسیده است مدعى است که 
سندمالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 772  اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان شهرضا/12/1077
احضار

شماره: 952636- 1395/12/16 بدینوسیله به اســتناد ماده 174 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور کیفرى بــه حفیظ اله محمدى فرزند نبى مجهول المکان که متهــم به ترك انفاق و مزاحمت 
مى باشد ابالغ مى گردد که در ســاعت 8 مورخ 1396/1/28 در شــعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت 
رسیدگى به اتهام خود و اخذ آخرین دفاع حاضر گردد نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونى خواهد بود. 

م الف: 1213 دادگاه عمومى باغبهادران/12/1078
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113640201624 شماره پرونده: 9509983640200701 شماره بایگانی شعبه: 950726 
جناب آقاى رضا کریمى فرزند بهرام بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما باستناد ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به شــما ابالغ مى گردد دعوى خانم زهرا بیگى ریزى فرزند حبیب اله به طرفیت شما مبنى بر 
ابطال مبایعه نامه به کالســه بایگانى 950726 ح 2 در این دادگاه ثبت و جهت مورخ 96/1/27 ساعت 8/15 
صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده است. مراتب به شــما ابالغ تا جهت اطالع از مفاد دادخواست در این دفتر 
حاضر و ضمن اعالم آدرس دقیق محل سکونت خود و تحویل نســخه ثانى دادخواست و ضمایم از موضوع 
مطلع و در موعد مقرر جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 1183 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

لنجان (زرین شهر)/12/1080
وقت اجراى قرار تحریر ترکه 

شماره: 78/95- 95/12/18 بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواست سکینه نفرى به طرفیت وراث 
مرحوم فضل اله مختارى قرار تحریر ترکه مرحوم فضل اله مختارى طى شماره 78/95 در شوراى حل اختالف 
شعبه 2 باغبادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت 4 مورخه 96/1/30 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده 
قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در 
موعد مذکور در محل این شورا واقع در باغبادران به آدرس خ امام حسین (ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوین 
مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 1208 هدایتى رئیس شعبه 2 حقوقی شوراي حل اختالف بخش باغبادران 

(مجتمع شماره یک)/12/1081
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 595/95 آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت هاجرالســادات رضویان 
دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خواندگان 1- مریم آدینه فرزند قدرت اله 2- سعید 
درخشان هوره فرزند میرزاعلى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 595/95 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/2/9 ساعت 3/15 عصر تعیین گردیده ، 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خوانده اخطار میگردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد. بدیهى است 
در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 1210 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد/12/1082
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113640801164 شماره پرونده: 9509983640800949 شماره بایگانی شعبه: 950968 
خواهان فرزاد آذرنشین دادخواستی به طرفیت خواندگان محمدرضا نورى، محمود نورى، علیرضا نورى، مینا 
نورى، به خواسته الزام به تنظیم سند رســمى ملک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان زرین شهر نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به 
کالسه 950968 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/02/06 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1209 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان لنجان (زرین شهر)/12/1083
حصر وراثت

علیرضا ادیبى سده داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 53 بـه شـرح دادخواست به کالسه 313/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلى ادیبى سده بشناسنامه 49 در 
تاریخ 1395/11/17  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- حمیدرضا ادیبى ســده فرزند براتعلى ش.ش 514 ت.ت 1358 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- روح اله 
ادیبى سده فرزند براتعلى ش.ش 175 ت.ت 1360 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- علیرضا ادیبى سده فرزند 
براتعلى ش.ش 53 ت.ت 1363 صادره از لنجان (پســر متوفى) 4- اعظم ادیبى ســده فرزند براتعلى ش.ش 
435 ت.ت 1365 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- اکرم ادیبى ســده فرزند براتعلى ش.ش 1160058423 
ت.ت 1368 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- عزت صالحى سده فرزند یداله ش.ش 56 ت.ت 1335 صادره 
از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 1215 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/12/1084
ابالغ راى

شماره پرونده: 177/95 شماره دادنامه: 127- 95/9/24 مرجع رســیدگى: شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به مدیریت محمدحســن نظرى به وکالت خانم معصومه 
فدایى تهرانى- نشانى: تیران پشــت فرماندارى خ توحید کوى معاد کوى جهاد پ 4. خواندگان: 1- مهدى 
بختیارى فرزند ناصر 2- سید محمدباقر میرهاشمى فرزند سیدجواد 3- ابوذر دهقان فرزند على باز 4- محمد 
همدانى فرزند اکبر- نشانى: همگى مجهول المکان. خواسته: مطالبه چک. گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دادخواســت تعاونى اعتبار ثامن االئمه به 
مدیریت محمدحسن نظرى به وکالت خانم معصومه فدایى تهرانى بطرفیت آقاى 1- مهدى بختیارى فرزند 
ناصر 2- سید محمدباقر میرهاشمى فرزند سیدجواد 3- ابوذر دهقان فرزند على باز 4- محمد همدانى فرزند 
اکبر بخواسته مطالبه مبلغ شصت و پنج میلیون ریال 65/000/000 ریال به استناد قسمتى از وجه چک شماره 
148040- 94/12/9 عهده حســاب جارى 691320 بانک رفاه کارگران و گواهى عدم پرداخت بانک محال 
علیه بانضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، به شرح تقدیمى شورا با عنایت به محتویات پرونده، 
تصویر مصدق چک و گواهى برگشت بانک محال علیه و صدور چک از ناحیه خوانده ردیف یک و امضاى خوانده 
ردیف یک و امضاى خواندگان ردیف 2 و 3 به عنوان ضامن ظهرنویس و عدم ایراد به اصالت اسناد و عدم حضور 
خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 ضامنین ظهرنویس و عدم ایراد به اصالت اسناد و عدم حضور خواندگان ردیف 1 و 2 
و 3 و 4 با وصف ابالغ قانونى و دو نوبت آگهى در روزنامه و موجه نبودن مدافعات خواندگان ردیف 1 و 2 و 3 و 4 
به جهت عدم حضور و نبود الیحه تقدیمى توسط خواندگان و عدم وجود مدارك محکمه پسندى جهت دفاع و 
ایراد موثر در جهت خواسته خواهان و باتوجه به وصف تجریدى اسناد تجارى و عدم توجه ایرادات در برابر سند 
و اینکه دلیلى بر پرداخت وجه چک به خواهان ارائه نگردیده است و وجود اصل مستندات در ید خواهان داللت 
بر اشتغال ذمه خواندگان نتیجتًا خواسته خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 249 و 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ شصت و پنج 
میلیون ریال 65/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان حکم صادر مى نماید. ضمنًا اجراى احکام 
مکلف است خسارت تاخیر تادیه چک موصوف را از تاریخ 94/12/9 تا زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى 
از ناحیه بانک مرکزى محاسبه و از خواندگان وصول در حق خواهان ایصال نماید. در ضمن قرار تامین خواسته 
صادره به شماره دادنامه 200 مورخ 95/3/17 طبق درخواست وکیل خواهان از مبلغ کل چک یکصد و هشتاد 
و شش میلیون ریال (186/000/000 ریال) طبق نامه ثبت شده به شماره 19 مورخ 95/8/19 به مبلغ خواسته 
اصلى شصت و پنج میلیون ریال 65/000/000 ریال اصالح مى گردد. راى صادره نسبت به خواندگان ردیف 
اول و دوم و سوم و چهارم غیابى است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس 
ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان است. 
م الف: 1217 شاســنائى قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/12/1085
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى محمد امیرى دادخواستى به مبلغ 4/000/000 
ریال بطرفیت ساسان قرقانى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 689/95 در شعبه 8 هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى 
دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 96/2/13 ساعت 4 بعدازظهر 
در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در 
غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1219 

شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/1086

ابالغ  اجراییه
شــماره پرونــده: 139404002142000041/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9400048 شــماره ابالغیه: 
139505102142000245 بدین وســیله به آقایان مســعود صفایى خوزانى به شناســنامه 15089 صادره 
خمینى شهر به شــماره ملى 1142365621 و مهرداد صفایى خوزانى به شناســنامه 1130041931 صادره 
خمینى شهر به شــماره ملى 1130041931 و مصطفى صفایى خوزانى به شناسنامه 798 صادره خمینى شهر 
به شماره ملى 1141278405 و مجتبى صفایى خوزانى به شناسنامه 1929 صادره خمینى شهر به شماره ملى 
1141328283 همگى فرزندان مرتضى و مرتضى صفایى خوزانى فرزند سیف اله به شماره ملى 1141597500 
همگى ورثه مرحومه خانم نصرت صانعى فرزند مسیب به شناسنامه 11183 صادره خمینى شهر به شماره ملى 
1140364847 که برابر اعالم واحد اجراى اسناد رسمى خمینى شهر امکان ابالغ اجرائیه به علت عدم شناسایى 
آدرس میسر نگردیده است ابالغ میگردد، که طبق ســند رهنى شماره 7835 مورخ 1392/11/21 دفتر اسناد 
رسمى شماره 222 دهاقان 1- (الف) ساختمانها، ماشین آالت، تأسیسات و تجهیزات طرح بشرح برق رسانى، 
گازرسانى، سیستم گرمایشى، آبیارى تحت فشار، سم پاشى، رطوبت ساز و اتوماسیون کنترل هوشمند، موتور 
برق اضطرارى جزء الینفک قرارداد فوق اســت. (ب) زمین اجراى طرح ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
پالك ثبتى به شــماره 981 فرعى از 138- اصلى واقع در بخش ثبتى دهاقان ملکى مسعود صفایى خوزانى 
2- ششدانگ پالك ثبتى 862 فرعى از 113- اصلى واقع در بخش ثبتى خمینى شهر ملکى خانم منور توانایى 
3- ششدانگ پالك ثبتى 3353 فرعى از 170- اصلى واقع در بخش ثبتى خمینى شهر ملکى خانم الهام جوالیى 
و خانم نصرت صانعى بعالوه مستحدثات موجود و کلیه توابع شــرعیه و عرفیه در قبال مبلغ 2318456943 
ریال در رهن بانک سپه شعبه دهاقان قرار گرفته اســت، که بر علت عدم پرداخت بدهى بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده به مبلغ 1978999999 ریال بابت اصل و مبلغ 358852722 ریال سود سهام بانک و مبلغ 
370054405 ریال اجور عقب افتاده تا تاریخ 1394/06/25 که روزانه مبلغ 2049624 ریال به بدهى فوق اضافه 
میگردد بانضمام سایر هزینه هاى اجرایى را نموده است که پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 
اجرایى 9400048 در این اجراء مطرح مى باشد، لذا با استناد ماده 18- آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 
سال 1387/06/11 مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت ابالغ به شما چاپ و منتشر میگردد چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از 
حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 95/299  اداره ثبت اسناد و امالك 

دهاقان/12/1087
حصر وراثت

الهام کرونى داراي شناسنامه شماره 7- 512006691 به شرح دادخواســت به کالسه 95/170 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسن کرونى بشناسنامه 83 در 
تاریخ 95/12/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صاحب 
جان میرزائى نسب فرزند میرزاقلى به ش.شناسنامه 9- 238032096 متولد 1324 صادره از ممسنى (همسر 
متوفى) 2- حسنعلى کرونى فرزند محمدحسن به ش.شناسنامه 3 متولد 1363 صادره از سمیرم (پسر متوفى) 
3- داریوش کرونى فرزند محمدحسن به ش.شناسنامه 1- 238025946 متولد 1368 صادره از ممسنى (پسر 
متوفى) 4- امیرعلى کرونى فرزند محمدحسن به ش.شناسنامه 91 متولد 1362 صادره از سمیرم (پسر متوفى) 
5- افشین کرونى فرزند محمدحسن به ش.شناسنامه 1- 238025947 متولد 1370 صادره از ممسنى (پسر 
متوفى) 6- الهام کرونى فرزند محمدحسن به ش.شناسنامه 7- 512006691 متولد 1373 صادره از دهاقان 
(دختر متوفى) 7- عجب ناز کرونى فرزند محمدحسن به ش.شناسنامه 86 متولد 1358 صادره از سمیرم (دختر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/298 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان/12/1088

حصر وراثت
پروانه ســلطانى قمبوانى داراي شناسنامه شــماره 19 به شرح دادخواست به کالســه 169/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن ســلطانى بشناسنامه 2219 
در تاریخ 95/11/23  اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- پروانه ســلطانى قمبوانى فرزند حســن به ش. شناســنامه 19 متولد 1343 صادره از دهاقان (دختر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/297 شــعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

دهاقان/12/1089
حصر وراثت

رضا باقرى داراي شناسنامه شماره 57 به شرح دادخواســت به کالسه 619/95  ش/1  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رقیه باقرى آســتانه بشناســنامه 34 در تاریخ 
93/11/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 2 دختر 
که عبارتند از: عباس باقرى آستانه به شماره شناســنامه 64 متولد 40/1/20 صاره از اردستان (فرزند متوفى) 
2- رضا باقرى به شماره شناسنامه 57 متولد 30/6/1 متولد اردستان (فرزند متوفى) 3- محمد باقرى به شماره 
شناسنامه 1 متولد 26/1/1 صاره از اردستان (فرزند متوفى) 4- صدیقه باقرى آستانه به شماره شناسنامه 1 متولد 
13/12/2 صاره از اردستان (فرزند متوفى) 5- شاهرخ باقرى آستانه به شماره شناسنامه 5 متولد 20/6/12 صاره 
از اردستان (فرزند متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 468 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/12/1090

حصر وراثت
امین نورى جالل آبادى داراى شناسنامه شماره 1080335544 به شرح دادخواست به کالسه 422/95  از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید نورى جالل آبادى بشناسنامه 
286 در تاریخ 1395/02/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- الهام نورى جالل آبادى ش ملى 1080530193، 2- امین نورى جالل آبادى ش ملى 1080335544 
(فرزندان متوفى) 3- زهرا ملکى ش ش 830 (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: 3782 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/12/1091
اجراییه

شماره: 9510423730200561 شماره پرونده: 9409983730201044 شــماره بایگانى شعبه: 941055 
بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطــه 9509973730200422 
محکوم علیهم: 1-روزبه مردانى ولندانى فرزند خســرو 2- راحیل احمدى بابادى فرزند على هر دو به نشانى: 
مجهول المکان بصورت تضامنى محکوم اند به پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 5/651/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت 
زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه میگردد و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق محکوم له: بانک انصار با نمایندگى محمود کربى به نشــانى: اصفهان- خ شمس آبادى- جنب بنیاد 
شهید با وکالت محمدعلى  رضایى برزانى فرزند اصغر به نشانى: اصفهان- خ جابرانصارى- خ 5 آذر کوى کاج 
به انضمام پرداخت مبلغ 9/500/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او 
به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر 
دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 3797 شــعبه 2 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/12/1093  
اجراییه

شماره: 522/95 - 1395/12/09 به موجب راى شماره 640/95 تاریخ 95/10/04 حوزه گلدشت شوراى حل 
اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: رسول کالنترى دهقى فرزند میرزا محمود به نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 94/11/10 و نیم عشر حق االجرا. مشــخصات محکوم له: ابراهیم اسماعیل زاده فرزند غالمرضا به 
نشانى: گلدشت-خیابان شهید بهشتى پالك 35. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صر یحاً اعالم نماید. م الف: 3798 شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/12/1094
ابالغ رأى

راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد به تاریخ 1395/10/22 در وقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد به تصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 95/647 
شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده على محمدى اینچه علیرغم ابالغ به وصف 
قانونى و انتظار کافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته 
به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است. عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. در خصوص دعوى خواهان اصغر مختارى 
به طرفیت خوانده على محمدى اینچه به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال 
بابت دو فقره چک 012585/40- 012584/54 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و 
خسارت تاخیر در تادیه هریک از چک ها 94/11/20 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه 
دادرســى و تصویر مصدق چک ها مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و با توجه به عدم حضور 
خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشــخیص مستدا به ماواد 
522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده على محمدى اینچه به 
پرداخت 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/950/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت 
250/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 94/11/20 لغایت زمان پرداخت محکوم به 
که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد در حق خواهان اصغر مختارى صادر و 
اعالم میگردد. و در خصوص راى صادره نسبت به خوانده على محمدى این چه غیابى ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى 
شهرســتان نجف آباد مى باشــد. م الف: 3795  شــعبه ســوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

نجف  آباد/12/1095
حصر وراثت

رویا اسماعیلى کرکوندى فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه/ملى 5410116844 و بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 95/1737  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله 
اسماعیلى کرکوندى فرزند عبدالکریم به شماره شناسنامه/ملى 116 در تاریخ 1395/11/23 بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- ریحانه حیدرى وینچه فرزند اسداله 
شماره شناسنامه یا کدملى 25 نسبت به متوفى (همســر) 2- رویا اسماعیلى کرکوندى فرزند حبیب اله شماره 
شناسنامه یا کدملى 5410116844 نسبت به متوفى (فرزند) 3- نگار اســماعیلى کرکوندى فرزند حبیب اله 
شماره شناســنامه یا کدملى 5410140631 نسبت به متوفى (فرزند) 4- زهرا اســماعیلى کرکوندى فرزند 
حبیب اله شماره شناسنامه یا کدملى 5410254945 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: 95/832 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع 

شماره یک)/12/1096
حصر وراثت

سمیه سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله و به شماره شناسنامه/ملى 83 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1783  این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتح اله سلیمانى 
نوکابادى فرزند قربانعلى به شــماره شناســنامه/ملى 656 در تاریخ 1372/06/31 بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- صغرى سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره 
شناسنامه یا کدملى 13 نسبت به متوفى (فرزند) 2- معصومه سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه 
یا کدملى 11 نسبت به متوفى (فرزند) 3- سمیه سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 83 
نسبت به متوفى (فرزند) 4- کبرى ســلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 84 نسبت به 
متوفى (فرزند) 5- شهین سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 20 نسبت به متوفى (فرزند) 
6- محبوبه سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناســنامه یا کدملى 54 نسبت به متوفى (فرزند) 7- زیبا 
سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 22 نســبت به متوفى (فرزند) 8- بهمن سلیمانى 
نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 22 نسبت به متوفى (فرزند) 9- بهرام سلیمانى نوکابادى فرزند 
فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 10 نسبت به متوفى (فرزند) 10- طاهره کریمیان نوکابادى فرزند احمد شماره 
شناسنامه یا کدملى 19 نسبت به متوفى (همسر) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/839 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/1097
حصر وراثت

سمیه سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله و به شماره شناسنامه/ملى 83 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1784  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره کریمیان 
نوکابادى فرزند احمد به شماره شناسنامه/ملى 19 در تاریخ 1390/01/08 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- صغرى سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه 
یا کدملى 13 نسبت به متوفى (فرزند) 2- معصومه سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 
11 نسبت به متوفى (فرزند) 3- سمیه سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 83 نسبت به 
متوفى (فرزند) 4- کبرى سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 84 نسبت به متوفى (فرزند) 
5- شهین سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 20 نسبت به متوفى (فرزند) 6- محبوبه 
سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله شــماره شناسنامه یا کدملى 54 نســبت به متوفى (فرزند) 7- زیبا سلیمانى 
نوکابادى فرزند فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 22 نســبت به متوفى (فرزند) 8- بهمن سلیمانى نوکابادى 
فرزند فتح اله شماره شناسنامه یا کدملى 22 نسبت به متوفى (فرزند) 9- بهرام سلیمانى نوکابادى فرزند فتح اله 
شماره شناسنامه یا کدملى 10 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: 95/840 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/1098
ابالغ راي

شــماره پرونده: 848/95 ش 9 ح شــماره دادنامه: 935- 95/12/21 خواهان: محمدمهــدى توکل فرزند 
داریوش به نشــانى: شاهین شــهر- خ مخابرات- فرعى 7 غربى- پالك 40، خوانده: آرش زینالى به نشانى: 
مجهول المکان، موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال به اســتناد یک فقره رسید عادى و تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه نهم به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
اســت و باتوجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رســیدگی اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور راي 
می نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دادخواســت محمدمهدى توکل به طرفیت آرش زینالى به خواسته 
مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال به شرح دادخواست به اســتناد یک فقره سند عادى از خواهان طلبکار است 
که نامبرده از پرداخت آن خوددارى مى نماید. با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى، اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگى، مالحظه سند عادى مصدق شــده به تاریخ 95/10/20 که به امضاء خوانده رسیده است از آنجایى 
که خوانده علیرغم ابالغ قانونى و استحضار از جریان دعوى در جلسه رســیدگى حاضر نگردیده و نسبت به 
دعوى مطروحه ایــراد و تکذیبى به عمل نیاورده اســت و دلیلى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت لذا 
دعوى خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 271 و 1301 قانون مدنى و همچنین مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 
ریال در حق خواهان و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت لغایت اجراى حکم صادر مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شــورا و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر 
مى باشد. م الف: 2153 شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/1100
حصر وراثت

اسفندیار سورانى به شناسنامه شماره 52  باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 774/95ش1ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ناصر سورانى به شناسنامه 
شماره 1869 در تاریخ 93/9/6 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- اسفندیار سورانى فرزند 
یدا... شماره شناسنامه 52 نسبت با متوفى (پدر) 2- شهناز هارونى فرزند برات على شماره شناسنامه 30 نسبت 
با متوفى (مادر) 3- الهام هارونى فرزند محمدحسین شماره شناســنامه 3-081044-129 نسبت با متوفى 
(همسر) 4- عسل سورانى فرزند ناصر شماره شناسنامه 5100271191 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 2164 شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/1101
حصر وراثت

على حیدریان فرد به شناسنامه شماره 4-015218-510 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره 787/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حمید حیدریان 
فرد به شناسنامه شماره 362 در تاریخ 95/12/5 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فرزانه 
طالکوبها فرزند حیدر شماره شناسنامه 3656 نسبت با متوفى (همسر) 2- شینا حیدریان فرد فرزند حمید شماره 
شناسنامه 18726 نسبت با متوفى (دختر) 3- على حیدریان فرد فرزند حمید شماره شناسنامه 510-015218-4 
نسبت با متوفى (پسر) 4- حسینقلى حیدریان فرد فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 697 نسبت با متوفى (پدر) 
5- اعظم فضلى پناه فرزند حیدر شماره شناسنامه 206 نسبت با متوفى (مادر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2165 شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1105
حصر وراثت

شکرا... حاتم پور جزى به شناسنامه شماره 25 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 778/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حبیبه حاتم پور جزى 
به شناسنامه شماره 3424 در تاریخ 1345/4/10 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- ربابه 
حاتم پور جزى فرزند تقى شماره شناسنامه 3423 نسبت با متوفى (خواهر) 2- حسین حاتم پور جزى فرزند تقى 
شماره شناسنامه 3425 نسبت با متوفى (برادر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2156 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1106
حصر وراثت

فاطمه حداد خوزانى به شناســنامه شماره 1192 باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شــماره 784/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان حسن 
عرب زاده به شناسنامه شماره 1315 در تاریخ 1394/8/5 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- فاطمه حداد خوزانى فرزند عبدالخالق شماره شناسنامه 1192 نســبت با متوفى (مادر) 2- زهرا عرب 
زاده فرزند حسن شماره شناسنامه 8422 نســبت با متوفى (دختر) 3- علیرضا عرب زاده فرزند حسن شماره 
شناســنامه 386 نســبت با متوفى (برادر) 4- مجید عرب زاده فرزند حسن شماره شناســنامه 122 نسبت با 
متوفى (برادر) 5- احسان عرب زاده فرزند حسن شماره شناسنامه 171 نسبت با متوفى (برادر). 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 نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
 گردید. م الف: 2157 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/1107
ابالغ قرار تامین

شماره دادنامه: 9509973759101801 شــماره پرونده: 9509983759101574 شــماره بایگانى شعبه: 
951588 خواهان: خانم زهره عالى خانى فرزند غالمعلى به نشــانى: شاهین شهر خ مدرس خ شیخ فضل ا... 
نورى فرعى 5 شرقى پ 4. خواندگان: 1- خانم میترا زمان فرزند سید کنعان 2- خانم مژگان زمان فرزند سید 
کنعان 3- خانم ماندانا زمان فرزند سیدکنعان همگى به نشانى مجهول المکان 4- آقاى دانیال زمان فرزندسید 
کنعان 5- خانم کاتیوشا زمان همگى به نشــانى تهران منیریه خ ابوسعید ك جمال موسوى فرد ك نصیریان 
پ 6 واحد 1. خواسته: تامین خواســته. (قرار تامین خواسته) درخصوص تقاضاى خانم زهره عالى خانى فرزند 
غالمعلى به طرفیت مژگان و میترا و ماندانا و دانیال و کاتیوشا شهرت همگى زمان فرزندان سیدکنعان مبنى بر 
صدور قرارتامین خواسته معادل 7/337/419/350 ریال بابت مطالبه مهریه طبق سند نکاحیه با بررسى اجمالى 
مستندات دادخواست و باتوجه به اینکه خواهان به موجب مبلغ ریال خسارت احتمالى طرف را تودیع نموده است، 
مستنداً به شق ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى قرار تامین خواسته معادل 1247/337/419/350 ریال از 
اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در این دادگاه مى باشد. م الف: 2159 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و 

میمه/12/1108

احضار
شــماره: 95/5753/140499/12 نظر به اینکه آقاى کهکــش پور معروف به 
حیدرى به اتهام خیانت در امانت از طرف این دادسرا به شکایت آقایان 1- على 
اصغر مقتدائى فرزنــد بهروز و 2- عبداالمیر اکرم خــان فرزند محمداصفهانى 
3- محمد چراغیان فرزنــد جعفر تحت تعقیب مى باشــد و ابالغ و احضاریه به 
واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 
174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشر آگاهى در 
این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور 
پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شــد. م الف: 2118 شعبه پنجم 

دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر و میمه/12/1067

احضار
شماره نامه: 9510113761802424 شماره پرونده: 9509983761801605 
شماره بایگانی شعبه: 951724 در پرونده کالسه 951724 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى حمیدرضا  اسکندرى ف محمدعلى 
و محمدامین مزرعه ف حسین به نشانى متوارى متهم به فروش مال غیر (فروش 
مال موهوم) و کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارد 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 آگهى و ابالغ که نامبرده شخصاً ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید 
در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهى 
از طریق حامل نامه قابل پرداخت مى باشــد. م الف: 2170 شعبه اول بازپرسى 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/12/1104
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حصر وراثت
زهرا مولویان جزى به شناســنامه شماره 392 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 782/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان محمدحسین 
شریفیان به شناسنامه شماره 334 در تاریخ 1395/2/7 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- هستى شریفیان فرزند محمدحسین شماره شناســنامه 510578206 نسبت با متوفى (فرزند) 2- فاطمه 
شریفیان فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 5100269596 نسبت با متوفى (فرزند) 3- زهرا مولویان جزى 
فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 392 نسبت با متوفى (همسر) 4- صدیقه عارفیان جزى فرزند قنبرعلى شماره 
شناسنامه 1 نسبت با متوفى (مادر) 5- نادعلى شریفیان فرزند حسینعلى شماره شناسنامه 143 نسبت با متوفى 
(پدر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 2162 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/12/1109
حصر وراثت

ریحانه کیان راستى به شناسنامه شماره 2169 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 783/95ش1ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرتضى غیاثى 
به شناسنامه شماره 29450 در تاریخ 95/5/20 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- ریحانه 
کیان راستى فرزند جهانگیر شماره شناسنامه 2169 نسبت با متوفى (همسر) 2- مسیح غیاثى فرزند مرتضى 
شماره شناسنامه 1275129552 نسبت با متوفى (فرزند) 3- ســوتیام غیاثى فرزند مرتضى شماره شناسنامه 
1274437245 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2155 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1110
حصر وراثت

شیرعلى لرکى به شناسنامه شماره 119 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 779/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرحومه شهناز لرکى بشناسنامه 
شماره 45 در تاریخ 1393/3/23 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شیرعلى لرکى فرزند 
قلى شماره شناسنامه 119 نسبت با متوفى (فرزند) 2- حیدرعلى لرکى فرزند قلى شماره شناسنامه 50 نسبت 
با متوفى (فرزند) 3- شمسعلى لرکى فرزند قلى شماره شناسنامه 540 نسبت با متوفى (فرزند). 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 نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 2149 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/12/1111
حصر وراثت

زهرا طاهرى به شناســنامه شماره 16987 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره 741/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمود طاهرى به 
شناسنامه شماره 20 در تاریخ 95/8/20 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- زهرا طاهرى 
فرزند محمود شماره شناسنامه 16987 نسبت با متوفى (فرزند) 2- مجید طاهرى فرزند محمود شماره شناسنامه 
16988 نسبت با متوفى (فرزند) 3- شــیرین آقابابائى دهکردى فرزند امیر شماره شناسنامه 12544 نسبت با 
متوفى (همسر) 4- سارا طاهرى فرزند محمود شماره شناســنامه 3382 نسبت با متوفى (فرزند) 5- عصمت 
طاهرى فرزند محمود شماره شناسنامه 4356 نسبت با متوفى (فرزند) 6- حجت طاهرى فرزند محمود شماره 
شناسنامه 7292 نسبت با متوفى (فرزند) 7- قدرت طاهرى فرزند محمود شماره شناسنامه 798 نسبت با متوفى 
(فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 2120 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/12/1112
حصر وراثت

سارا سلیمانى به شناسنامه شماره 1588 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 786/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان صفى ا... سلیمانى به شناسنامه 
شماره 111 در تاریخ 95/12/6 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مهین احذر جونقانى 
فرزند پنجعلى شماره شناسنامه 545 نسبت با متوفى (همسر) 2- سارا سلیمانى فرزند صفى ا... شماره شناسنامه 
1588 نسبت با متوفى (فرزند) 3- سمیرا سلیمانى فرزند صفى ا... شماره شناسنامه 1522 نسبت با متوفى (فرزند) 
4- ساقى سلیمانى فرزند صفى ا... شماره شناسنامه 3054 نسبت با متوفى (فرزند) 5- فاطمه سلیمانى فرزند 
صفى ا... شماره شناسنامه 12129 نسبت با متوفى (فرزند) 6- بابک سلیمانى فرزند صفى ا... شماره شناسنامه 
4-108536-127 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2163 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1113
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره درخواست: 9510463759100033 شــماره پرونده: 9509983759101574 شماره بایگانى شعبه: 
951588 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خواندگان 1- خانم میترا زمان 2- مژگان زمان 
3- ماندانا زمان 4- دانیال زمان 5- کاتیوشا زمان دادخواستى به خواسته مطالبه مهریه و بدواً اعسار از هزینه 
دادرســى بطرفیت زهره عالى خانى به این شعبه تقدیم که به کالســه 951588 ح 1 ثبت، و براى روز مورخ 
96/2/25 ساعت 10:00 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خواندگان 
1- خانم میترا زمان 2- مژگان زمان 3- ماندانا زمان به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ مى گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و 
در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2158 شعبه 

1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه/12/1114
ابالغ راى

شماره دادنامه: 845-95/12/8 خواهان: نواز رســولى فرزند قربانعلى به نشانى: شاهین شهر- گلدیس فاز 2 
خیابان ابوذر فرعى 6 غربى مجتمع پوریان 8 واحد 5. خوانده: ســعید دادخان فرزند اردشیر به نشانى مجهول 
المکان. موضوع: الزام به فک پالك. انضمام هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضاکنندگان زیر 
تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشورتى به قاضى شورا ختم رسیدگى اعالم 
و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا: درخصوص دادخواست خانم نواز رسولى به طرفیت 
آقاى سعید دادخان به خواسته الزام خوانده به فک پالك 43- 163 ل 59 به انضمام هزینه دادرسى بدین شرح 
که خواهان خودرو مذکور را به خوانده فروخته است و با عنایت به مراجعات مکرر خوانده نسبت به فک پالك 
امتناع نموده و با پالك خودرو متعلق به خواهان درتردد است. نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى و ضمائم 
آن در شورا حاضر نگردیده و مستندات ارائه شده و استعالم صورت گرفته از پلیس راهور مورخه 95/9/7- 577 
بر اشتغال خوانده بر عدم انجام تعهد بر فک پالك 43-163ل59 متعلق به خواهان داللت دارد. شورا با عنایت 
به اظهارات خواهان و بررسى پرونده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198 آیین دادرسى 
مدنى و ماده 219، 220، 221 قانون مدنى راى بر محکومیت خوانده به فک پالك به شماره انتظامى 43- 163 
ل 59 صادر مى نماید. و به استناد مواد 519، 520 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ نهصد و بیست و دو هزار و پانصد ریال 922/500 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر 
مى نماید. حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شاهین شهر مى باشد. م الف: 2167 شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1115
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973759201384 شــماره پرونده: 9409983759200178 شــماره بایگانى شعبه: 
940185 خواهان: آقاى مهدى عرب جونقانى فرزند عبدالــه با وکالت آقاى على غضنفرپور خولنجانى فرزند 
حسن به نشانى خیابان نیکبخت غربى روبروى فضاى سبز دادگسترى ساختمان کلوپ تندرستى طبقه دوم. 
خواندگان: 1- آقاى مصطفى عرب به نشــانى مجهول المکان 2- خانم فاطمه عرب به نشانى شاهین شهر 
مشهد خ جمهورى اسالمى 13 کوچه بعد از پمپ بنزین کوچه شــهید خیبرى 1 پ 128 ط 2، 3- خانم فریبا 
عرب جونقانى به نشانى اصفهان خ جابرانصارى روبروى دادسرا جنب تاالر جنب پیتزا گلناز درب کرمى رنگ 
منزل رئیس طاهرى. خواسته: ابطال اسناد رسمى. راى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى مهدى عرب جونقانى 
فرزند عبداله با وکالت آقاى على غضنفر پور فرزند حســن به طرفیت خانم ها فریبا و فاطمه و آقاى مصطفى 
شهرت همگى عرب جونقانى فرزندان مرحوم عبداله به خواســته تقاضاى حکم مبنى بر ابطال اسناد رسمى 
نقل و انتقاالت صورت گرفته شش دانگ پالك ثبتى شــماره 279040 فرعى از 301 مجزى شده از شماره 
9289 الى 9140 فرعى بخش 16 اصفهان تحت شــماره هاى 99213 مورخه 91/8/16 و 102527 مورخه 
92/5/20 دفترخانه 104 شاهین شهر و اعالم بطالن آنها به لحاظ محجور بودن انتقال دهنده در زمان انتقال 
مقوم به مبلغ 50/100/000 ریال و محکومیت خواندگان به پرداخت مطلق خسارات دادرسى دادگاه با عنایت 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده و همچنین محتویات پرونده کالسه 3/700044 و همچنین دادنامه شماره 
132- 70/9/16 شعبه بیست دادگاه مدنى خاص اصفهان که حکایت از محجوریت مورث طرفین مرحوم عبداله 
عرب جونقانى فرزند گودرز مینماید و نظر به اینکه خواندگان علیرغم اخطار قانونى در جلسه حاضر نگردیده و 
نســبت به ادعاى خواهان ایراد و انکارى مطرح ننموده اند فلذا خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
مستنداً به مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسى مدنى ضمن اعالم بطالن معامالت مذکور راى بر ابطال 
اسناد رسمى موضوع خواسته خواهان و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه به ماخذ محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و در خصوص درخواست خواهان 
مبنى بر جلوگیرى از نقل و انتقال ملک موصوف نظر به اینکه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به سپردن تامین 
مناسب علیرغم اخطار قانونى ننموده و درخواست خود را مسترد نموده است فلذا به استناد ماده 319 و 325 قانون 
آئین دادرسى مدنى قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2152 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر و میمه/12/1116
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/03/347792- 1395/12/26 نظر به اینکه سند مالکیت 13 سهم مشاع از سى و سه سهم 
پالك ثبتى شماره: 6532 فرعى از 1  اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2524 در صفحه 401 دفتر 
29  امالك به نام بتول روحانى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس شهره مرادى احدى از ورثه نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950319681272323- 95/12/25 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 36780- 95/12/25 به گواهى دفترخانه 50  اردستان رسیده است 
مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 470 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك اردستان/12/1117
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/03/347793- 1395/12/26 نظر به اینکه سند مالکیت 20 سهم مشاع از سى و سه 
سهم پالك ثبتى شماره: 6532 فرعى از 1  اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2524 در صفحه 400 
دفتر 29  امالك به نام حسین خبازیان اردستانى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس شهره مرادى احدى 
از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 950319681272332- 95/12/25 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 36779- 95/12/25 به گواهى دفترخانه 50  اردستان 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 469 عصارى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان/12/1118
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002004000609/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9501910/2 شــماره ابالغیه: 
139505102004003865 بدینوسیله به شرکت فنى و مهندســى و بازرگانى آتیه سازان صنعت فوالد نوین 

بدهکار پرونده به نشانى: اصفهان خیابان سپهساالر خیابان شهید حسن پور کوى صدرى پالك 20 که برابر 
گزارش مامور مربوطه نشــانى فوق مورد شناســایى واقع نگردیده  ابالغ می گردد که برابر سند رهنى شماره 
144590- 91/5/24 تنظیمى در دفترخانه اســناد رسمى شــماره 12  اصفهان، مبلغ 212/142/311 ریال 
بابت اصل، مبلغ 12/031/084 ریال بابت سود، مبلغ 152/307/559 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 
95/7/13 و از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 227/244 ریال به بدهى مطروحه افزوده مى گردد بانضمام حق الوکاله 
متعلقه به مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان بدهکار مى باشید. که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 139504002004000609/1 
در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی مراتب به شما ابالغ مى گردد از 
تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت مقرر در ماده 34  اصالحى قانون 
ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بستانکار 
پس از ارزیابى تمامت مورد وثیقه (مازاد ششدانگ آپارتمان 15190/39863 بانضمام انبارى پالك 39870 و 
پارکینگ شماره 39877 و تراس مسقف با قید اینکه در  حد شمال بفضاى شارع پیشرفتگى دارد واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان) و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى نسبت به برگزارى مزایده جهت 
وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد گردید و جز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 

م الف: 40451   اداره اجراي اسناد رسمی اصفهان/12/1119
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002004000608/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9501909/2 شــماره ابالغیه: 
139505102004003864 بدینوسیله به شرکت فنى و مهندســى و بازرگانى آتیه سازان صنعت فوالد نوین 
بدهکار پرونده به نشانى: اصفهان خیابان سپهساالر خیابان شهید حسن پور کوى صدرى پالك 19 که برابر 
گزارش مامور مربوطه نشــانى فوق مورد شناســایى واقع نگردیده  ابالغ می گردد که برابر سند رهنى شماره 
137191- 89/10/21 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 12  اصفهان، مبلغ 512/311/242 ریال 
بابت اصل، مبلغ 29/054/363 ریال بابت سود، مبلغ 367/813/816 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 
95/7/12 و از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 548/781 ریال به بدهى مطروحه افزوده مى گردد بانضمام حق الوکاله 
متعلقه به مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان بدهکار مى باشید. که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه 139504002004000608/1 
در این اداره مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی مراتب به شما ابالغ مى گردد از 
تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
جهت اطالع شما درج و منتشر مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت مقرر در ماده 
34  اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید 
بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى تمامت مورد وثیقه (ششدانگ آپارتمان 15190/39863 مجزى شده از 
پالك 7764 بانضمام انبارى پالك 39870 و پارکینگ شماره 39877 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان) و قطعیت 
آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى نسبت به برگزارى مزایده جهت وصول مطالبات مرتهن 
و حقوق دولتى اقدام خواهد گردید و جز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 40452   اداره 

اجراي اسناد رسمی اصفهان/12/1120
ابالغ  اجراییه

شماره پرونده: 139504002003001249/1 شــماره بایگانی پرونده: 9502405/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139503802003000236 بدین وسیله به حســین الوانى وانانى، شماره شناسنامه: 44، شماره/شناسه ملى: 
4622222248، به نشانى: اصفهان سه راه هشت بهشت غربى ساختمان امین شرکت زاینده عمران سپاهان 
کدپســتى 8154753783 و مجید کریمى، نام پدر: رحمت اله، شماره شناســنامه: 96، شماره/شناسه ملى: 
4849496598، متولد: 1363/02/06، به نشانى: اصفهان ســه راه سیمین مجتمع ادارى دى طبقه 4 شرقى 
واحد 32 کدپستى 8177856773 و عاطفه احمدى خشوئى، نام پدر: شهباز، شماره شناسنامه: 6200002517 ، 
شماره/شناسه ملى: 6200002517 ، متولد: 1370/08/21، به نشانى: اصفهان شهرك ولیعصر خ استاد مهریار 
پ 448بى طبقه 3 کدپستى 8177866934  ابالغ مى شود که بانک ملى ایران شعبه آزادگان اصفهان به استناد 
قرارداد بانکى شماره 6601694163000 مورخ 90/12/13 جهت وصول مبلغ 410/687/255 ریال بابت اصل 
و مبلغ 59/549/651 ریال بابت سود و مبلغ 221/307/484 ریال تا تاریخ 95/8/19 بابت خسارت تاخیر تادیه 
به انضمام خسارت تاخیر متعلقه به میزان 337584 ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9502405 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 95/11/17 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت. م الف: 40453  اسدى رئیس اداره اجراي اسناد رسمی شهرستان اصفهان/12/1121
حصر وراثت

على ایرجى اسیابادى فرزند حسین داراى شماره شناســنامه 344 ملى بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1846/95  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین ایرجى 
آسیابادى فرزند عبدالخالق به شناســنامه شــماره 38 در تاریخ 1395/11/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- على ایرجى آسیابادى 
فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملى 344 نسبت به متوفى (فرزند) 2- رخشنده درخشان فرزند باقر شماره 
شناسنامه یا کدملى 431 نسبت به متوفى (همسر) 3- افسانه ایرجى آسیابادى فرزند حسین شماره شناسنامه یا 
کدملى 34 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/841 علیرضائى 

رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/1122
حصر وراثت

حسن احسانى قمیشلویى فرزند حسین و به شماره شناسنامه/ملى 33 و بشرح دادخواست مطروحه به کالسه 
95/1825  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که زهرا احسانى فرزند ذوالفقار 
به شماره شناســنامه/ملى 45 در تاریخ 1395/12/6 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- حسن احسانى قمیشلویى فرزند حسین شــماره شناسنامه یا کدملى 33 
نسبت به متوفى (فرزند) 2- على پناه احسانى قمشلویى فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملى 21 نسبت به 
متوفى (فرزند) 3- یونسعلى احسانى قمیشلو فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملى 2 نسبت به متوفى (فرزند) 
4- زینت احسانى قمشلویى فرزند حسین شماره شناسنامه یا کدملى 42 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 شد. م الف: 95/838 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/12/1123
ابالغ راي

شماره پرونده: 87/95 شــماره دادنامه: 91- 95/08/29 مرجع رسیدگی: شــعبه هشتم حقوقى شوراي حل 
اختالف لنجان، خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى به نشانى: اصفهان- پل آذر- ابتداى خ 
توحید- پ 3 با وکالت هاجرالسادات رضویان به نشانى: نجف آباد- خ شریعتى- ك افالکیان- ك عربها- پ 
41 ، خواندگان: 1- على اکبر مددى فرزند نادر 2- شــعله مددى فرزند نادر به نشانى: فوالدشهر- محلى سى 
1- بلوك 9 خواسته: مطالبه وجه چک،  گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید: راي قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت بانک مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى علیرضا زمانى و به وکالت خانم هاجرالسادات 
رضویان بطرفیت خواندگان آقاى على اکبر مددى فرزند نادر و خانم شــعله مددى فرزند نادر بخواسته مطالبه 
مبلغ یک میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و نود و دو ریال به اســتناد چک شــماره 062006 عهده 
حساب جارى 5610080350 بانک تجارت و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه بانضمام مطلق خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و  حق الوکاله وکیل، شورا با عنایت به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و 
گواهى برگشت بانک محال علیه و صدور چک از ناحیه خوانده ردیف اول و امضاى خوانده ردیف  دوم به عنوان 
ضامن ظهرنویس و عدم ایراد به اصالت اسناد و  عدم حضور خواندگان ردیف اول و دوم با وصف ابالغ قانونى 
و عدم شناسایى آدرس خواندگان و با  توجه به ابالغ از طریق نشر آگهى در روزنامه جهت حضور در جلسه و با 
توجه به وصف تجریدى اسناد تجارى و عدم توجه ایرادات در برابر دارنده سند و اینکه دلیلى بر پرداخت وجه 
چک به خواهان ارائه نگردیده است و وجود اصل مســتندات در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان، 
نتیجتًا خواسته خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص و با اسناد به مواد 198و 515 و 519 و522 
قانون آیین دادرسى مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار و یکصد 
و نود و دو ریال بابت اصل خواسته مربوط به بخشى از چک موصوف طبق دادخواست تقدیمى و مبلغ دویست 
و چهل و هفت هزار و سیصد و نود و نه ریال بابت هزینه دادرسى به انضمام حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم می نماید. ضمنًا اجراى احکام مکلف است خســارت تأخیر تأدیه چک موصوف را از تاریخ 94/2/6 تا 
زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى محاسبه و از خوانده ردیف اول وصول و در حق 
خواهان ایصال نماید. راي صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی است و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان است. م الف: 1323 شاسنایى قاضى شعبه هشتم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان لنجان/12/1124
ابالغ راى

شماره پرونده: 121/95 شــماره دادنامه: 345- 95/6/28 مرجع رسیدگى: شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان. خواهان: مجید ســلطان محمدى فرزند رمضانعلى- نشــانى: فوالدشهر- سایت صنعتى خ 
اول الستیک فروشى سلطانى. خوانده: سمیه اکبرى سامانى فرزند حسن – نشانى: فوالدشهر فاز یک فرعى 
34. خواسته: مطالبه چک. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواست آقاى مجید سلطان محمدى فرزند رمضانعلى بطرفیت خانم سمیه اکبرى سامانى فرزند 
حسن بخواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال به عنوان وجه یک فقره چک به شماره 538694 عهده حساب 
جارى 0108490967001 بانک صادرات ایران و سررسید مورخ 1394/12/25 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
خسارت دادرسى شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا و گواهى عدم 
پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و اینکه مستندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از سوى خوانده باقى 
مانده است و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان 
دفاع موثرى به عمل نیاورده است و باتوجه به نظریه مشورتى اعضا شورا با استصحاب بقاء دین خواسته را ثابت 
تشخیص و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده قانون استفســاریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان اصل خواســته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت بدهى که براساس نرخ شاخص تورم 
اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ 110/000 ریال هزینه 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب 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 حقوقى شهرستان لنجان است. م الف: 2120   ارجمندى قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/12/1125
مزایده

شماره نامه: 9610113623300004 شماره پرونده: 9509983623100073 شماره بایگانى شعبه: 950085  
اجراى احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در پرونده هاى کالسه 
950085- 950086- 950087 مدنى که به موجب آن دفترخانه اسناد رسمى 50 اردستان محمدتقى شفیعى 
محکوم است به پرداخت مبلغ 59/214/578 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام دستمزد کارشناسى در حق 
محکوم له آقاى امیرحسین و محمدسعید راد و خانم رضوانه هوشمند و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال به عنوان 
هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعاً در صدد اجراى مفاد اجرائیه بر نیامده است 
فلذا مشارالیه را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رساند: تمامى 2/04 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك ثبتى به شماره 1/12334 به نشانى اردستان- خ امام خمینى کوچه دفترخانه 51- تمامى ششدانگ ملک 
مذکور به صورت یک باب آپارتمان مسکونى در طبقه اول به مساحت 137/25 مترمربع با اسکلت بتونى که 
سطوح داخلى آن تا ارتفاع یک متر از سرامیک و مابقى آن از گچ داراى درب و پنجره آلومینینوم و درب داخلى از 
جنس چوب کابینت آشپزخانه از جنس ام دى اف و سیستم گرمایش پکیج و سیستم سرمایش کولر آبى نماى 
خارجى آجر و سنگ و کف سازى حیاط از موزائیک و اشتراك آب و برق و گاز و قدمت باالى 7 سال مى باشد. 
همچنین داراى پارکینگ اشتراکى به مساحت 25/06 مترمربع میباشد. با توجه به موارد مذکور ارزش 2/04 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مورد مزایده به مبلغ 62/214/578 ریال میباشد. متقاضیان خرید مى توانند در روز 
مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکى را که آگهى شده مالحظه نمایند. ملک 
فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10٪ بها را فی المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقى آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید 
و در صورتى که مابقى بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مى گردد. 
تاریخ مزایده: 1396/02/04 روز: دو شنبه ساعت: 10 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شهرستان اردستان. م الف: 9  واحد اجراي احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان/1/103
مزایده

شماره نامه: 9510113757501314 شماره پرونده: 9309983757301105 شماره بایگانى شعبه: 950016  
اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950016  اجرایى جلسه 
مزایده اى له خانم زهرا ســلیمانى و علیه آقاى حســن اکبرى برگزار نماید؛ موضوع مزایده عبارتست از ملک 
ثبتى به شــماره 1/2765 بخش 15  اصفهان دفتر 10 صفحه 487 واقع در علویجه منطقه موســوم به دشت 
کالدونى مربوط به اقاى حسن اکبرى علویجه فرزند اسدا... مساحت کل ملک مذکور به میزان هزار و هشتصد 
متر بصورت باغ و تعدادى درخت مثمر و غیرمثمر و موانگور و در طرف کوچه داراى دیوار و سه طرف دیگر آن 
فاقد دیوار است و از شمال به پالك شماره 2766 و از شرق به پالك 2734 و از جنوب به پالك 2764 و از طرف 
غرب به کوچه که ملک فوق با دارا بودن شصت سهم آب از قناتین علویجه و حدود هفتاد عدد درخت موانگور 
بارده و تعداد بیست درخت مثمر و غیرمثمر و مســاحت 1800 مترمربع جمعًا به میزان 226/000/000 طبق 
نظر کارشناس ارزیابى گردیده است و جلسه مزایده در تاریخ 1396/02/03  از ساعت 9/00 الى 11/00 صبح 
در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 
5 روز قبــل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دســتور بازدید صادر گــردد. ضمنًا مزایده از مبلغ 
ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقداً به همراه داشته باشد و باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید. توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. م الف: 151  

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/1/116
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده اســت لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى 
نسل فردا و نصف جهان چاپ اصفهان آگهی میشــود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 1186 و 1188 فرعى از 2  اصلى فضل آباد

1- راي شــماره 139560302008007588- 95/12/23- محمد همت فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پــالك 1186 و 1188 فرعى از 2  اصلى فضل آباد به مســاحت 

211/62 مترمربع. 
2- راي شــماره 139560302008007590- 95/12/23- فرخنده همت فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1186 و 1188 فرعى از 2  اصلى فضل آباد به مساحت 211/62 
مترمربع. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/01/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/02/03 م الف: 14 موسوى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرضا /1/153
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات هــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى بخش 16 ثبت اصفهان 

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى میشوددر صورتى که شخص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم و پس ازاخذرسید 

, ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء صادره از هیات:

1- راى شماره 0443 مورخه 95/08/03 آقاي علیرضا بهمئی به شناسنامه شماره 302 کدملی 5279428752 
صادره آغاجاري فرزند سفر بصورت ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك شماره 43 
فرعی از 301 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهرکه در ازاء مالکیت رسمى مشاعى 

اولیه مفروض گردیده است .
2- راى شماره 0329 مورخه 95/06/08 آقاي مصطفی رضائی حاجی آبادي به شناسنامه شماره 71 کدملی 
5110299188 صادره اصفهان فرزند ولی اله بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  102/24 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى 

مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى رضائى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
3- راى شماره 0517 مورخه 95/09/15 خانم آذر علی بنا به شناسنامه شماره 1558 کدملی 1285619587 
صادره اصفهان فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/77 مترمربع پالك قسمتى از شماره 
301 اصلی واقع در اصفهان بخش16حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  عبدالرضا ابدالى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
4- راى شماره 0519  مورخه 95/09/15 آقاي محمد ابدالی به شناسنامه شماره 182 کدملی 5110730849 
صادره شاهین شهر فرزند حسین در بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206/90 مترمربع پالك قسمتى 
از شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاء مالکیت رسمى مشاعى 

اولیه مفروض گردیده است .
5- راى شــماره  0437  مورخه 95/07/28 آقاي رجبعلی شــیانی به شناســنامه شــماره 49851 کدملی 
1280924136 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت  200/63 مترمربع 
پالك قسمتى از شماره 43 فرعی از 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در 

ازاء مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است .
6- راى شــماره 0442  مورخــه 95/08/03 آقــاي زال آذرهمایون به شناســنامه شــماره 1055 کدملی 
4689272344 صادره اردل فرزند رحم خدا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت  109/15مترمربع قسمتى 
از پالك شماره301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به 

صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  عبدالرضا ابدالى حاجى  آبادى محرز گردیده است.
7- راى شماره  0435  مورخه 95/07/28 آقاي مرتضی نیک بخت طالخونچه به شناسنامه شماره 54 کدملی 
5110729565 صادره اصفهان فرزند فالمرز بصورت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
115/93 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین 
شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى خانم على نظرى حاجى آبادى محرز 

گردیده است.
8- راى شماره  0434  مورخه 95/07/26 مالکیت خانم محبوبه نیک بخت طالخونچه به شناسنامه شماره 177 
کدملی 5110730792 صادره شاهین شــهر فرزند فالمرز بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
، ششدانگ به مساحت 115/93مترمربع قسمتى از پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه 
ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشــاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على نظرى 

حاجى آبادى محرز گردیده است.
9- راى شــماره  0537  مورخه 95/10/08 آقاي نریمان جمشــیدي به شناســنامه شــماره 408 کدملی 
4171432200 صادره الیگودرز  فرزند محمد علی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/80 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى 

مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمحسین نظرى حاجى آبادى محرز گردیده است.
10- راى شماره 0553 مورخه 95/10/13 آقاي علیرضا زهیري به شناسنامه شماره 5100258071 کدملی 
5100258071 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به یکدانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه که ششدانگ 
به مساحت 93/20 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن ابدالى حاجى آبادى 

محرز گردیده است.
11- راى شــماره  0601  مورخــه 95/10/27 آقاي احمد مجیدي کیا به شناســنامه شــماره 867 کدملی 
4689270465 صادره اردل فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103/76 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى 

به صورت مع الواسطه از مالک رسمى خانم افسر مشیر فاطمى محرز گردیده است.
12- راى شــماره  0600  مورخه 95/10/27  آقاي  یداله محبی دهنوي به شناســنامه شــماره 30 کدملی 
5110289913 صادره اصفهان فرزند قربانعلی بصورت ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 514/18 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در 
ازاءخریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالرضا ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده 

است.
13- راى شماره  0602  مورخه  95/10/27  آقاي محمد بیدرام به شناسنامه شماره 19 کدملی 5110541914 
صادره گرگاب فرزند قدیرعلی بصورت ششــدانگ یکباب مرغداري  به مساحت 11270/70 مترمربع پالك 
شماره 1913 فرعی از 409 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى 

مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قدیرعلى بیدرام محرز گردیده است.
14- راى شــماره  0113  مورخــه  95/02/29 آقــاي مهدي رحیمی به شناســنامه شــماره 373 کدملی 
5110115737 صادره اصفهان فرزند جعفر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/78 مترمربع پالك 
شماره 301 اصلی واقع در اصفهان بخش16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر که در ازاءخریدارى مشاعى به صورت 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین نظرى حاجى آبادى محرز گردیده است.
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول:   96/01/20  تاریخ انتشار نوبت دوم:   96/02/03 م الف: 17 صیادى صومعه رئیس 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/1/166
ابالغ وقت رسیدگی

آقاى هرمز نگهدارى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى شــهباز پاداش به این شورا تقدیم نموده 
و به کالســه 217/95 ش 11 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 96/3/2 دوم خردادماه نود و شــش ساعت 
10 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت 
مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در 
غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 2160 شعبه یازدهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/12/1099
حصر وراثت

مرضیه صالحى بشناسنامه شماره 13106 باســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 790/95 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان پرویز صالحى 
بشناسنامه شماره 58 در تاریخ 95/11/4 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- طلعت شجاعى 
فرزند علقلى شماره شناسنامه 1154 نسبت با متوفى (همسر) 2- پروین صالحى فرزند پرویز شماره شناسنامه 
1603 نسبت با متوفى (فرزند) 3- یاسر صالحى فرزند پرویز شماره شناسنامه 6530 نسبت با متوفى (فرزند) 
4- مرضیه صالحى فرزند پرویز شــماره شناسنامه 13106 نســبت با متوفى (فرزند) 5- الهام صالحى فرزند 
پرویز شماره شناسنامه 1130060705 نسبت با متوفى (فرزند) 6- على صالحى فرزند پرویز شماره شناسنامه 
1271940493 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 2168 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/12/1102
ابالغ وقت رسیدگی

آقاى یوسف سیاوشى شاه عنایتى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى خلیل بیدرام به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 216/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/3/2 دوم خرداد نود و شش ساعت 9/30 تعیین 
گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود 
قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید. در غیر 
اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 2154 شــعبه یازدهم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر/12/1103
ابالغ

شماره نامه: 9510112749202325 شماره پرونده: 9509983749200308 شماره بایگانی شعبه: 950352 
آگهى ابالغ وقت رســیدگى وفق ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى متهم: محمدمهدى عسگرى نظر به 
اینکه در پرونده کالسه 950352 دادیارى دادسراى دهاقان، متهم محمدمهدى عسگرى جهت دفاع از اتهام 
انتسابى کالهبردارى در این شعبه حاضر گردند و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده که ابالغ میگردد 
ظرف یک ماه آینده در دادیارى دادســراى عمومى و انقالب دهاقان با داشتن استحقاق وکیل در این پرونده 
حاضر گردند در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شــده تلقى مى گردد و دادسرا تصمیم مقتضى (رسیدگى 

غیابى) اتخاذ خواهد نمود. م الف: 95/297 دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان دهاقان/12/1126
تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ عمارت/قطعه زمین مزروعى تحت پالك 284/453 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که مطابق 
پرونده ثبتی به نام خانم عصمت امینى کلهرودى و غیره فرزند رمضانعلى در جریان ثبت میباشد و به علت عدم 
تحدید حدود عمومى به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت با درخواست متقاضى 

در روز 96/2/14 ساعت 10 صبح تحدید حدود اختصاصى به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اعالم می گردد که در موعد مقرر در محل حضور یابند ضمنًا مطابق ماده 20 ق.ث و ماده 
86 آ.ق.ث) اصالحى 1380/11/8 مجاورى که نســبت به حدود یا حقوق ارتفاقى، حقى براى خود قائل است 
میتواند فقط تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، اعتراض کتبى را به ثبت محل تســلیم و 
دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائى تقدیم نماید. م الف: 13 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان شاهین شهر/1/241

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100009 درخواســت:  شــماره 
9509983761800116 شماره بایگانى شــعبه: 952102 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 952102 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر شهاب لیموچى 
فرزند فعًال مجهول المکان متهم است به ســرقت و خیانت در امانت که تحت 
پیگرد قانونى مى باشد و براى روز سه شــنبه مورخه 96/02/19 ساعت 10/30 
وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ میگردد، تا 
متهم شخصًا یا همراه یک نفر و از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و 
از خود دفاع نمایند در غیر این صورت اقــدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 
32 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 

جزایى سابق)/1/263 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100010 درخواســت:  شــماره 
9509983761500040 شماره بایگانى شــعبه: 952073 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 952073 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر نوید فتحى 
رســتگارى فرزند على اکبر فعًال مجهول المکان متهم اســت به کالهبردارى 
رایانه اى که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز سه شنبه مورخه 96/02/19 
ساعت 11/30/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون 
آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى 
و ابالغ میگردد، تا متهم شخصاً یا همراه یک نفر و از وکالى رسمى دادگسترى در 
دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند در غیر این صورت اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 33 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (101 جزایى سابق)/1/264 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100005 درخواســت:  شــماره 
9409983761802614 شماره بایگانى شــعبه: 952088 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 952088 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر امیر (جواىء) 
کیانى فعًال مجهول المکان متهم اســت به ایراد ضرب و جرح عمدى که تحت 
پیگرد قانونى مى باشد و براى روز سه شنبه مورخه 96/02/20 ساعت 9/30 وقت 
رســیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ میگردد، تا 
متهم شخصًا یا همراه یک نفر و از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و 
از خود دفاع نمایند در غیر این صورت اقــدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 
42 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 

جزایى سابق)/1/268 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100011 درخواســت:  شــماره 
9509983761501030 شماره بایگانى شــعبه: 952084 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 952084 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر سام دوستانى 
فرزند چهانگیر فعًال مجهول المکان متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدى و 
تخریب که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز سه شنبه مورخه 96/02/19 
ساعت 9/30 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 344 قانون آئین 
دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و 
ابالغ میگردد، تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر و از وکالى رسمى دادگسترى در 
دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند در غیر این صورت اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 34 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و 

میمه (101 جزایى سابق)/1/265 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100006 درخواســت:  شــماره 
9509983761800831 شماره بایگانى شــعبه: 952067 به شرح محتویات 
پرونده کالســه 952067 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر على نقى 
زارعى فعًال مجهول المکان متهم اســت به مزاحمت تلفنــى از طریق فضاى 
مجازى و اینترنتى با ارسال پیامک هاى حاوى الفاظ رکیک و فحاشى که تحت 
پیگرد قانونى مى باشد و براى روز چهار شنبه مورخه 96/02/20 ساعت 11 وقت 
رســیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و ابالغ میگرد تا 
متهم شخصًا یا همراه یک نفر و از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و 
از خود دفاع نمایند در غیر این صورت اقــدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 
41 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (101 

جزایى سابق) /1/269 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100004 درخواســت:  شــماره 
9509983761100132 شماره بایگانى شــعبه: 952099 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 952099 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر محمدرضا 
چوب شکن بحرى فرزند ابوالحســن فعًال مجهول المکان متهم است به ترك 
انفاق (فرزند) که تحت پیگرد قانونى مى باشــد و براى روز چهار شــنبه شــنبه 
مورخه 1396/02/20 ساعت 8/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد 
ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ میگردد، تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر و از وکالى 
رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند در غیر این صورت اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 35 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/1/266 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100003 درخواســت:  شــماره 
9409983761501136 شماره بایگانى شــعبه: 941481 به شرح محتویات 
پرونده کالســه 941481 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شاهین شهر 1- سارا 
اســدى 2- ویدا خدابنده 3- صفر خدادادى فعًال مجهول المکان متهم اســت 
به آلودگى محیط زیســت که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز سه شنبه 
مورخه 96/02/19 ساعت 8/30 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد 
ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ میگردد، تا متهم شخصًا یا همراه یک نفر و از وکالى 
رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند در غیر این صورت اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 38 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (101 جزایى سابق)/1/267 
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نتایج چندین مطالعه که طى یک دهه گذشته انجام شده اند، نشان مى دهد، شاد و سالم 
نگه داشتن باکترى هاى مفید که در دستگاه گوارش ما زندگى مى کنند، بیش از پیش 

براى حفظ سالمت کلى ما اهمیت پیدا کرده است.
مطالعه جدید که  منتشر شده است، نشان مى دهد، با اندازه گیرى سطوح یک مولکول 
مشخص که توسط باکترى هاى ساکن دل و روده تولید مى شود، دانشمندان مى توانند 

میزان سالمتى قلب را تعیین کنند.
این مولکول که به نام ترى متیل آمین اِن-اُکسید TMAO شناخته مى شود، زمانى که 
گوشت قرمز، تخم مرغ، و لبنیات مصرف مى کنید توسط باکترى هاى دل و روده تولید 
مى شود. پزشکان متوجه شده اند هنگامى که تعداد بیشترى از این مولکول در جریان 

خون شما وجود داشته باشد، خطر ابتال به مشکالت قلبى افزایش مى یابد.
در این مطالعه، هنگامى که افراد پذیرش شده در بیمارستان به واسطه درد در قفسه سینه 

براى بررسى میزان TMAO آزمایش شدند، 25 درصد آنها تقریباً شش برابر احتمال 
بیشترى داشت دچار سکته مغزى یا حمله قلبى شوند، یا تا شش ماه بعد نیازمند جراحى 
باى پس عروق کرونر باشند و آنها تقریباً دو برابر احتمال بیشترى داشت طى مدت هفت 

سال جان خود را از دست بدهند.
خبر خوب این اســت که کمک به دســتگاه گوارش بــراى کمک به قلب شــما ممکن 
اســت به ســادگى محدود کردن مصرف گوشــت قرمز و لبنیات و تمرکز بر رژیم غذایى
مدیترانه اى باشــد. رژیم غذایى مدیترانه اى سرشــار از غذاهاى گیاهــى مانند میوه ها، 
ســبزیجات، مغزهاى خوراکى و غالت کامل اســت؛ کره با روغن زیتون و روغن کانوال 
جایگزین مى شود؛ و گوشت ماهى و ماکیان به جاى گوشت قرمز مصرف مى شود. ترکیب 
این رژیم غذایى با ورزش و پریبیوتیک ها و پروبیوتیک ها هرچه بیشتر به باکترى هاى خوب 
معده کمک مى کند و در نهایت به شادى و سالمت قلب و در کل، خود شما کمک مى کند.

یکى از مشکالتى که بسیارى از افرا د 
با آن مواجه هســتند، بیرون زدن 
استخوان شست پاست که به آن 
«بونیون» مى گویند و راه رفتن 
را سخت و دردناك مى کند، 
اما علت بروز این مشــکل 

چیست؟
على اکبــر  دکتــر 
اسماعیلى جاه گفت: 
انحراف انگشــت 
شســت پــا یــا 
«بونیون» در افراد 
به دو دسته تقسیم 
مى شود، دسته اول 
افرادى هســتند که 
به دالیل مــادرزادى یا 
ژنتیک به ایــن بیمارى 
مبتال مى شــوند و دسته 

دوم افرادى که کفش هاى نامناسب مى پوشند.
وى افزود: برخى افراد به دلیل داشتن کف پاى صاف در فاصله 11 تا 12 سالگى ، شست 
پاى آنها انحراف پیدا مى کند و استخوان آن بیرون مى زند. این افراد، کسانى هستند 
که زمینه این بیمارى را به صورت مادرزادى داشته اند. در افراد دیگر که معموال از 30 
سالگى به باال براى درمان اقدام مى کنند، دالیل بروز این بیمارى به صورت اکتسابى 

بوده که آن هم به دلیل پوشیدن کفش نامناسب به خصوص کفش هاى تنگ و پاشنه 
بلند به وجود مى آید.

این متخصص ارتوپــد در خصوص مراحل درمــان این بیمارى با اشــاره به این که 
در هر دو دســته از افراد، درمان تقریبًا به یک شــکل صورت مى گیــرد، افزود: در 
مرحلــه اول بایــد علت بــه وجود آمــدن ایــن عارضه برطرف شــود، ســپس با 
راهکارهایى که پزشــک به بیمــار مى دهد، از پیشــرفت آن جلوگیرى شــود و در 
نهایت، در صورتى که بیمــار به دلیل درد شــدید، انحراف بیش از حــد، دررفتگى 
انگشــت نتواند بــه راحتى از کفــش اســتفاده کند، اقدام بــه جراحى ایــن ناحیه

 مى شود.
وى گفت: بیمارانى که کف پاى آنها صاف باشد، با انجام حرکات مناسب، نرمش هاى 
مخصوص و ماساژ، همچنین استفاده از کفش هاى مناسب با دستور پزشک به بهبود 

این بیمارى کمک مى کنند.
این استاد دانشگاه شــهید بهشتى با اشــاره به درمان اولیه در بیمارانى که به صورت 
اکتســابى به این بیمارى مبتال شــده اند، افزود : این بیماران عالوه بر انجام حرکات 
ورزشى معین، از وسایل پالستیکى مخصوصى که در بین دو انگشت شست و انگشت 
کنارى قرار مى گیرد هم باید اســتفاده کنند، همچنین شــب ها نیز باید از وسیله اى 
مخصوص استفاده شود که با کمک این وسیله کشــیدن انگشت شست به بیرون از 

محدوده انگشتان صورت مى گیرد.
دکتــر اســماعیلى جاه در پاســخ به این پرســش کــه آیا ایــن بیمــارى پس از 
درمــان قابــل برگشــت خواهد بــود یا نــه، گفــت: برگشــت عارضــه پس از 
درمــان، به انجــام دســتورات تجویزشــده توســط پزشــک، نحــوه مراقبت و 
رعایــت مــواردى بســتگى دارد که محــرك و تشــدیده کننــده ایــن بیمارى

 است.

بر اساس شواهدى که به دســت آمده،  حرارت زیاد مى تواند سرطان را تا میزان قابل 
توجهى افزایش دهد و بیمارى هاى بسیارى را به وجود آورد.

دانشمندان همین نظر را براى نان تست سوخته ابراز مى کنند و باور دارند خوردن نان 
تست سوخته مانند خوراندن عامل سرطان به بدن است، هم چنین این نان در لیست 

خطر آژانس استاندارد مواد غذایى قرار گرفته است.
آکریالمید یک ماده اسیدى سرطان زا به شمار مى آید و از حرارت دیدن کربوهیدرات ها 
ایجاد مى شود.این ترکیب در نان برشته، چیپس، ته دیگ و سوسیس برشته وجود دارد.
در مطالعات مشاهده شده است که آکریالمید در دوزهاى باال مى تواند در حیوانات ایجاد 
سرطان کند. به همین دلیل دانشــمندان با انجام آزمایشات و تحقیقات به این نتیجه 
رسیدند که این ترکیب در انسان نیز سرطان زا است و توصیه مى کنند مواد غذایى مانند 
گوشت، مرغ، سیب زمینى و هرآنچه که حاوى کربوهیدرات است به صورت بخارپز و 

آب پز مصرف شود و براى تنوع در مصرف این مواد غذایى گاهى با شعله مالیم 
اجاق گاز سرخ سطحى شوند.

بیشــترین غلظــت آکریالمیــد در چیپــس و ســیب زمینى ســرخ 
کــرده مشــاهده شــده اســت، ولــى در غذاهــاى دیگــر نیــز وجود

 دارد.
 این ترکیب در بسیارى از غذاها اعم از غذاهاى تهیه شــده به طور صنعتى، در مراکز 
تهیه غذا و در منزل وجود دارد. آکریالمید در غذاهاى اصلى مانند نان و ســیب زمینى 
و هم در محصوالت خاصى مانند چیپس، بیســکوئیت و قهوه مى تواند وجود داشته

 باشد.

یکى از علل شــیوع بیمارى هاى التهابى، خواب و دیرخوابیدن است؛ از طرفى یکى از 
عوامل مهم رشد کودکان رعایت ساعت خواب است و به کودکانى که اختالل رشد دارند، 

توصیه مى شود ساعت 9 شب بخوابند.
سید جواد علوى، کارشناس طب ســنتى، درباره ساعت خواب طبیعى افراد اظهار کرد: 
بسیارى از پزشکان بزرگ ایرانى معتقدند افراد براى حفظ تندرستى شان، باید ساعت 9 
شب به رختخواب بروند و براى انجام کارها و فعالیت هایشان قبل از طلوع آفتاب برخیزند.

کسالت و خستگى به  دلیل خواب پس از طلوع آفتاب
در خور ذکر است هورمون رشد که یکى از مهم ترین عوامل افزایش قد به شمار مى آید، 
در زمان خواب عمیق به ویژه در اوایل شب ترشــح مى شود؛ هورمون کورتیزول نیز با 
روشن شدن هوا در بدن ترّشــح مى شــود تا بدن را براى انجام فعالیت آماده کند؛ این 
هورمون عالوه بر این که از خواب عمیق جلوگیرى مى کند، باعث کاهش ترّشح هورمون 
رشد نیز مى شود. خواب پس از طلوع آفتاب معموًال خواب عمیقى نیست و حتى مى تواند 

با تشدید احساس کسالت و خستگى همراه باشد.

عوارض صرف غذاى سنگین قبل از خواب
خوابى بد با رؤیاهاى ترسناك، احساس بختک و افزایش ترشحات پشت حلقى همراه 
با احساس خفگى یا چرخیدن از این دست به آن دست از عوارض صرف غذاى سنگین 

قبل از خواب است.

فواید خواب مختصر بعداز حمام
در طب سنتى، خواب مختصر بعد از حمام توصیه شده است.

 افراد تا حد امکان از طاق باز خوابیدن بپرهیزند چون موجب ایجاد خلط ته حلق مى شود و 
احتمال انسداد تنفس، سکته، خواب بد و احساس بختک افزایش مى یابد.

علوى یادآور شد: افراد هنگام خواب، چند دقیقه به پهلوى راست بخوابند تا مواد غذایى 
داخل معده به  ســمت قعر معده جا به  جا یا وارد روده ها شود و پس از این چند دقیقه، به 

پهلوى چپ بگردند و در همان حال به خواب بروند.

دکتر سیدرضا رضایى دریاکنارى با اشاره به اینکه نوع دائمى سکته  حس چشایى، کمتر به 
درمان هاى سنتى و مدرن پاسخ مى دهد و به طور کامل برگشت پذیر نیست، افزود: مصرف 
زیاد سردى ها و افزایش مواد غلیظ یا بلغمى در اثر ناسازگارى برخى مواد غذایى یا دارویى، 

ضربات مغزى و به خصوص سکته مغزى مى تواند از علل اختالل در حس چشایى باشد.
به گفته این پزشک، اگرچه افرادى با مزاج گرم و خشک، اغلب از نظر چشایى حساسیت 
باالترى دارند اما از نظر طب ســنتى هر قدر مزاج ترى و ســردى بیشترى داشته باشد 

اصطالحا از تیزى حواس کاسته مى شود.
دکتر رضایى درباره پرهیزهاى غذایى افرادى که دچار سکته حس چشایى مى شوند گفت: 
این افراد براى آنکه بتوانند تا حدودى مزه هــا را حس کنند باید از مصرف طوالنى مدت 
غذاهایى با مزاج سرد همچون گوشت دام بخصوص گوشت گاو و گوسفند با ماست و ساالد، 
و مصرف افراطى آب یخ و ســایر محصوالت یخزده همچون میوه هاى فریزى و انواع
 بستنى ها به صورت مداوم و مستمر پرهیز کنند چون مواد سرد و ترى افزا سبب زیاد شدن 

غلظت مواد غلیظ و افزایش گرفتگى هاى مویرگى در مبتالیان مى شود.
وى تصریح کرد: مصرف سماق و آب نارنج با انواع گوشت مى تواند از غلظت و سردى آن 
بکاهد و اغلب مواد غذایى با مزاج گرم و استفاده از روغن هاى با طبع گرم همچون روغن 

سیاهدانه در بینى تا حدودى به تقویت گیرنده هاى حسى کمک مى کند.
دکتر رضایى بهترین راه براى برگشت سریع تر حس چشایى در زمان ابتال به سرماخوردگى 
را مصرف مایعات و غذاهاى گرم دانســت و افزود: این برنامه غذایى مى تواند از میزان 

رطوبت و مواد لزج و غلیظ بکاهد و به برگشت سریعتر این حس کمک کند.

در دنیایى که قابلیت تولید، بازسازى و بازطراحى براى هر 
چیزى وجود دارد، محققان نتوانسته اند خون مصنوعى 

تولید کنند.
در این شــرایط افراد نیازمند به خــون کامًال به اهداى 
خون وابسته هستند هرچند متاسفانه میزان اهداى این 
مایع حیات بخش با مقدار نیاز قابل توجه به آن برابرى 

نمى کند.
ســایت تخصصى مدیکال دیلى در مطلبى دراین باره 
منتش کرده اســت که حقایق جالب و هشداردهنده اى 
در مورد اهداى خون وجود دارد و بنابراین آگاهى از آنها 

ممکن است در تشویق افراد به اهداى خون موثر باشد:
1- اهداى خون براى سالمت قلب مفید است: 
جریان و حجم خــون براى ضربان قلب الزم اســت. 
پزشکان معتقدند اهداى خون سالمت قلب را بهبود داده 
و آن را به خطر نمى اندازند. همچنین اهداى خون به طور 
مرتب به کاهش غلظت خون کمک کــرده و به خون 

اجازه مى دهد تا به آسانى در عروق جریان داشته باشد.
2- اهداى خــون خطر ابتال به ســرطان را 
کاهش مى دهد: اهداى خون مى تواند خطر ابتالى 
فرد اهدا کننده به ســرطان را کاهش دهد. آهن یکى 
از امالح معدنى اصلى موجود در خون اســت که گفته 
مى شــود میزان آســیب رادیکال هاى آزاد در بدن را 
افزایش مى دهد. هرچند مطالعه انجام شــده در ســال 
2008 نشان مى دهد اهداى خون به کاهش ذخایر آهن 

کمک کرده و در نتیجه خطر کلى ابتالى فرد به سرطان 
را کاهش مى دهد.

3- اهداى خون موجب کاهش وزن مى شود: 
اگر حفظ جان دیگران و بهبود وضعیت کلى ســالمت 
در ترغیب شــما براى اهداى خون کافى نیست باید به 
این نکته توجه داشت که این کار براى کاهش وزن نیز 

سودآور است.
4- از شیر نارگیل مى توان در موارد اضطرار 
به عنوان جایگزین استفاده کرد: متخصصان 
مى توانند در شرایط اضطرار شــیر نارگیل را با پالسما 
جایگزین کنند. اگرچه این دو شباهتى با یکدیگر ندارند 
آب نارگیل یک چهلم میزان سدیم پالسما را داراست در 
حالى که سطح پتاسیم حدود 10 تا 15 برابر بیشتر است.

5- بیشــتر دریافت کننده هــاى خون هاى 
اهدایى مبتالیان به سرطان هستند: شاید تصور 
شود که مصدومان جاده اى بیشترین دریافت کننده هاى 
خون هاى اهدایى هســتند اما در واقعیت تنها حدود دو 
درصد تمامى خون هاى اهدا شــده به ایــن افراد اهدا 
مى شود. در حقیقت بیماران مبتال به سرطان بیشترین 

میزان خون اهدا شده را دریافت مى کنند.
 6- گروه خونى O مثبت متداول ترین گروه 
خونى مورد نیاز اســت: اگرچه تمامى انواع گروه 
خونى مورد نیاز هستند اما گروه خونى O مثبت بیشترین 

متقاضى را دارد.

اگر پروستات شما بزرگ شده اســت و مى خواهید از 
طریق خوراکى و با روش هاى طبیعــى آن را کنترل 
کنید برخى موادغذایى مفید در این زمینه را به شــما 

معرفى مى کنیم:

رژیم غذایى براى مشکل بزرگى پروستات
1 – مصرف منظم منابع لیکوپــن مثل گوجه فرنگى 
به ویژه رب توصیه مى شــود. هندوانه هم منبع خوب 
لیکوپن مى باشد و فلفل قرمز را هم مى توانید در برنامه 

غذایى خود وارد کنید.
2 – از بین میوه هــا مصرف انار براى کســانى که از 

مشکل بزرگى پروستات رنج میبرند توصیه مى شود.
3 – اگرچه بــه خاطر بو، ســیر و پیاز معمــوًال کمتر 
مصرف مى شوند اما فوق العاده براى پروستات خوب 

هستند.
4 – مصرف خانواده کلم به ویژه کلم بروکلى فراموش 

نشود.
5 – مصرف گوشت قرمز به ویژه گوشت چرخ کرده که 
از چربى اشباع باالیى برخوردار مى باشد محدود شوند 
و هفته اى حتمًا یکى دو  وعده ماهى به منوى غذایى 

خود اضافه کنید.
6 – تأکید مى شود که سویا را وارد برنامه غذایى کنید.

7 – از مصرف نوشیدنى هاى الکلى و استعمال دخانیات 
پرهیز کنید.

8 – مصرف روزانه گردو فراموش نشود.
9 –  یــک مکمــل هم توصیه مى شــود کــه دارى 
موادمغذى خوبى اســت اما ترکیبى دارد که یک  مقدار 
با داروهاى مثل آسپرین تداخل داشته و اثر سینرژیست 
دارد به عبارتى زمان انعقاد را کم مى کند. لذا با احتیاط 

مصرف شود.  
10 – توصیه آخر این که، اگر مکمل خاصى که ویتامین 
D داشته باشد مصرف نشــود، هر ماه یک عدد آمپرل 

50000 واحدى ویتامین D توصیه مى شود.

1. بیمارى دیابت
دندانپزشک شما تنها به میزان سفیدى دندان شما اهمیت نمى دهد. در تحقیقى که 
در سال 2014 انجام شد، تقریبًا دوسوم دندانپزشکان اظهار داشتند به بیمارانى که 
التهاب لثه داشته اند، توصیه کرده اند که تست دیابت بدهند. چرا این تشخیص اهمیت 
دارد؟ دیابت نه تنها یک بیمارى رایج است، بلکه عالئمى نیز ندارد. بیشتر افراد دیابت 
دارند؛ اما نمى دانند. این یعنى استفاده از دندانپزشک به عنوان یکى دیگر از پزشکان 

خانوادگى خود، ایده زیرکانه اى است.
ارتباط میان دیابت و دندانپزشکى چیست؟ میزان باالى شکر خون ممکن است به 
سالمت دهان شما آسیب برساند، همان طور که مواد شیرین کننده یک قوطى نوشابه 
گازدار به دندان ها آسیب مى رساند. این امر در نتیجه خشکى دهان روى مى دهد که 
باعث افزایش پالك ها شــده و افرادى را که دیابت هاى کنترل شده ندارند، مستعد 

مبتال به مشکالت دهان و دندان مى کند.
دو نشانه رایج در دهان که نشان دهنده دیابت است عبارت است از: آبسه هاى متعدد 
در لثه و تنفس بدبو. در واقع این بو شبیه بوى یک میوه ترشیده و ناشى از ماده اى به 

نام کتون است.

2. بیمارى هاى قلبى
دندان هاى شما میزان سالمتى قلبتان را نشان مى دهد. طبق یک تحقیق که سال 
2007 انجام شــد، افرادى که بیمارى هاى دندانى دارند، اغلب کسانى هستند که 
احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى در آنها بیشتر است. در میان افرادى که هم بیمارى 
قلبى و هم بیمارى دندانى دارند، اگر بیمارى دندانى درمان شــود، بیمارى قلبى به 

میزان زیادى بهبود مى یابد.
زمانى که در دهان یک بیمار نگاه مى کنید و یک التهــاب مزمن مى بینید، متوجه 
مى شــوید که بیمار داراى استرس در ســاختار بدنى خود اســت. البته هیچ نشانه 
دهانى خاصى براى بیمارى قلبى وجود ندارد؛ اما بیشتر بیمارى هاى مزمن دندانى 
با خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى ارتباط دارند. عالئم رایج عبارت اند از دندان شل، 

جابه جاشونده یا افتاده و عقب نشینى لثه.

3. زوال عقل
آیا دندان ها مى توانند از دست دادن حافظه را نشان دهند؟ طبق یک تحقیق جدید در 

بریتانیا، از دست دادن دندان با زوال عقل ارتباط دارد. همچنین طبق یک تحقیق در 
سال 2012، افراد مسن تر که بهداشت دهانى ضعیفى دارند، 76 درصد بیشتر دچار 
زوال عقل مى شوند. این موضوع حوزه نسبتاً جدیدى در تحقیقات است؛ یعنى ارتباط 

بین این دو موضوع کامًال مشخص نیست.
با این حال در یک تحقیق در سال 2013، یک باکترى مرتبط با عقب نشینى لثه در مغز 
افرادى که دچار زوال عقل هستند، کشف شد. این موضوع نشان مى دهد که احتماًال 

بیمارى زوال عقل نقش مهمى در التهاب لثه و عقب نشینى لثه دارد.

4. پوکى استخوان
پوکى استخوان باعث نمى شود که دندان هاى شما فاســد گردند؛ اما دندانپزشک 
مى تواند از طریق عکس ایکس رى استخوان هاى دهان مانند استخوان فک، پوکى 

استخوان را شناسایى کند.
یک استخوان سالم باید هم در بخش لبه ها و هم در داخل تراکم داشته باشد و اگر 
این طور نباشد، بیمار احتماًال دچار پوکى استخوان است. در واقع، طبق تحقیقى که در 
سال 2013 انجام شد، ضخامت استخوان فک زنان یائسه با تراکم ستون فقراتشان 
یکسان بود. این یعنى دندان پزشک مى تواند پوکى استخوان را شناسایى کند. پوکى 

استخوان معموًال تا زمانى که شکستگى رخ نداده، تشخیص داده نمى شود.

5. بیمارى برگشت اسید از معده
گاهى اوقات ممکن است سوزشى را در قسمت قفسه سینه خود احساس کنید؛ اما 
تأثیر آن در دهان بیشتر مشاهده مى شــود. اگر دچار بیمارى بازگشت اسید از معده 
باشید، باال آمدن اسید معده، میناى دندان ها را از بین مى برد. این موضوع بیشتر در 
دندان هاى جلو مشاهده مى شود. دندان ها در این حالت فرسایش مى یابند و باریک تر 
مى شوند. نباید این موضوع را نادیده بگیرید. یک نشــانه دیگر براى این بیمارى، 

احساس طعم ترشى در دهان است.
در یک تحقیق که در سال 2008 انجام شد، محققان متوجه شدند نزدیک به یک سوم 
افراد بالغ که دچار فرسایش دندان هستند، دچار بیمارى رفلکس معده هستند. به خاطر 
داشته باشید این فرسایش مى تواند بدون ایجاد درد در قفسه سینه نیز ایجاد شود؛ به 
عبارت دیگر شما ممکن است دچار بیمارى بازگشت اسید از معده باشید و ندانید؛ اما 

دندانپزشک مى تواند این بیمارى را شناسایى کند.

بیمارى هایى که با دندان ها مشخص مى شوند

دندان ها خبر مى دهند از سّر درون

گاهى اوقات حتى قبل از اینکه عالئم  بیمارى ها ظاهر شود، مى توانیم از طریق معاینه دهان متوجه این بیمارى ها شویم. 
در ادامه به 5 بیمارى که از طریق دندان و دهان نیز شناسایى مى شوند، مى پردازیم.

ارتباط دستگاه گوارش و قلب

علت بیرون زدن استخوان شست پا چیست؟

ارتباط سیب  زمینى سرخ کرده با سرطان
 سرطان را تا میزان قابل 

د و باور دارند خوردن نان 
م چنین این نان در لیست 

رت دیدن کربوهیدرات ها 
وسیس برشته وجود دارد.

ى تواند در حیوانات ایجاد 
 و تحقیقات به این نتیجه 
مى کنند مواد غذایى مانند 
 ست به صورت بخارپز و 

اهى با شعله مالیم

زمینى ســرخ 
ــر نیــز وجود

طور صنعتى، در مراکز  ه
مانند نان و ســیب زمینى 
وه مى تواند وجود داشته

ب  زمینى سرخ کرده با سرطان

حقایقى در مورد 
فواید اهداى خون

رژیم غذایى براى آقایان مبتال به مشکالت پروستات

یکى از مشکالتى که بسیارى
با آن مواجه هســتند، بیرو
استخوان شست پاست ک
«بونیون» مى گویند و
م را سخت و دردناك
اما علت بروز این م

چیست؟
على دکتــر 
اسماعیلى جا

انحراف انگ
شســت پ
«بونیون»
به دو دسته
مى شود، دس
افرادى هسـ
به دالیل مــادر
ژنتیک به ایــن
مبتال مى شــوند

دوم افرادىکه کفش هاى نامناسب مى پوشند.
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ز یر

بهداشت خواب کودکان و بزرگساالن حس چشایى انسان هم سکته مى کند
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@nesfejahanclub با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دریچـه
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          منبع: مهر
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